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- 5 VOORWOORD

In opdracht van de Structuurgroep Groot Hoorn werd een
bodemkundig onderzoek uitgevoerd in de gemeenten Hoorn,
Berkhout, Zwaag en Blokker.
Het onderzoek werd verricht door B.J. Bles en R. Visschers.
De coördinatie had Ing. B.H. Steeghs, de leiding berustte bij
Ir. G.J.W. Westerveld.
De Stichting voor Bodemkartering is erkentelijk voor de
van verschillende zijdei ontvangen medewerking bij dit onderzoek.

De Wnd. Directeur,
Ir. R.P.H.P. van der Schans.
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SAMENVATTING
Ten behoeve van het structuurplan Groot Hoorn werd een bodemkundig
onderzoek uitgevoerd in een gebied van ruim 5000 ha rond Hoorn.
De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven op een bodemkaart,
een grondwatertrappenkaart en drie bodemgeschiktheidskaarten, resp.
voor akker- en weidebouw, beplanting en aanleg van sportvelden, speelen ligweiden, alle schaal 1 : 25 000. In dit rapport is een en ander
toegelicht.
Landschappelijk zijn het duidelijk twee gebieden met als grens
de autoweg Amsterdam-Den Oever. Het westelijk deel (de Westerkogge) is
overwegend vlak en laag gelegen t.o.v. het grondwater. Het bodemgebruik
is overwegend grasland met wat tuinbouw rond De Goorn en bij Berkhout.
Het oostelijk deel is reliëfrijker en grotendeels hoger gelegen t.o.v.
het grondwater. Er is veel tuinbouw en het zijn vooral de boomgaarden
die dit gebied landschappelijk karakteriseren.
Geologisch gezien kan worden gesteld dat de aangetroffen formaties,
zeeklei en veen, dateren uit het holoceen. Het westelijk deel behoort
tot het Hollands-Utrechtse veengebied, het oostelijk deel bestaat uit
Westfriese afzettingen.
Bewoning van enige betekenis is in dit gebied pas na 1000 na Chr.
gekomen. De invloed van de mens op het landschap is desondanks zeer
groot geweest door o.a. ontginning, ontwatering en vervehing. Doordat
er na ontwatering in verschillende mate klink is opgetreden, zijn de
hoogteverschileen sterk geaccentueerd.
Op de bodemkaart zijn de gronden in drie hoofdklassen weergegeven,
nl. kleigronden, menige kleigronden en veengronden. Binnen de kleigronden
is een belangrijte onderverdeling gemaakt naar de stevigheid van de
ondergrond. In het oostelijk deel komen overwegend gronden voor die tot
tenminste 80 cm diepte stevig zijn. Deze gronden zijn nog weer onder
verdeeld in negen eenheden en wel op basis van verschillen in dikte
van de huraushoudende bovenlaag, verschillen in de zwaarte en verschil
in het zwaarteverloop van de profielen. De kleigronden met een slappe
ondergrond komen voornamelijk voor in het westelijk deel van de Wester
kogge. Binnen deze gronden is nog een driedeling gemaakt, eveneens
naar verschillen in dikte van de humushoudende bovenlaag en de zwaarte.
De venlge gronden hebben overwegend een niet-stevige ondergrond.
Ze komen voor in de Westerkogge. Naar verschillen in aard van de boven
laag en ondergrond zijn eveneens drie eenheden onderscheiden.
De veengronden komen voor in het noordoostelijk deel van de Wester
kogge. Ze bestaan uit veen op een slappe, zware kleiondergrond.
Op de grondwatertrappenkaart zijn de gronden in zes klassen weer
gegeven. De legenda geeft in volgorde van nat naar droger een globale
karakteristiek van het grondwaterstandsverloop van de diverse klassen.
Op de kaart komt duidelijk de natheid van de Westerkogge naar voren.
Het natste zijn de venige gronden en de veengronden in het oostelijk
deel van deze polder. In het gebied ten noorden en ten oosten van
Hoorn blijken weinig extreem natte gronden voor te komen. De droogste
varianten liggen rond de dorpen Zwaag, Westerblokker en Oosterblokker.
Alle gronden zijn op hun geschiktheid voor een aantal vormen van
bodemgebruik beoordeeld. Dit QÊ zowel bij de huidige ontwateringstoestand
van de gronden als voor een toestand na ontwatering.
Ten aanzien van de geschikthéd,voor akker- én weidebouw kan worden
gesteld dat de beter ontwaterde kleigronden goed geschikt zijn. Naar
gelang de ontwateringstoestand slechter is, neemt de geschiktheid in
het algemeen af. Als beperkende factoren zijn bij de beoordeling be
trokken wateroverlast, te geringe draagkracht, moeilijke bewerkbaarheid
en slempgevoeligheid. De laatste twee uiteraard alleen bij akkerbouw.
Na ontwatering zullen de zware gronden toch ten aanzien van de bewerk
baarheid beperkingen blijven houden, terwijl een deel van de gronden

- 7 -

beperkingen aangaande de draagkracht blijven houden omdat ze moeilijk
diep ontwaterd kunnen worden met het oog op klink.
De beoordeling van de gronden op hun geschiktheid voor beplanting
gaat uit van een aantal in Nederland voorkomende loofhoutsoorten. Naald
hout is buiten beschouwing gelaten cmdat hiervoor de pH van de gronden
te hoog is. Alle beter ontwaterde gronden in dit gebied zijn goed ge
schikt voor een ruim aantal loofhoutsoorten. Naar gelang de ontwaterings
toestand minder wordt neemt de geschiktheid af. Na ontwatering is een
zeer groot deel der gronden goed geschikt. Alleen de veengronden en de
venige gronden met een slappe ondergrond blijven beperkingen houden
omdat een goede ontwateringstoestand niet is te realiseren vanwege
gevaar voor sterke klink en de vorming van katteklei. Voornamelijk
is dit het geval in het westelijke deel van het gebied.
Bij de beoordeling van de geschiktheid voor de aanleg van sport
velden, speel- en ligweiden zijn wateroverlast, ongunstige profielopbouw
en een te hoog lutum- en/of humusgehalte van de bovenlaag als beperkende
factoren gerekend. Ook voor deze vorm van bodemgebruik hebben de lage
gronden in de Westerkogge de sterkste beperkingen en komen de meest
geschikte gronden voor rond Zwaag, Westerblokker en Oosterblokker. Na
ontwatering blijven de beperkingen door ongunstige profielopbouw en
te hoog lutum- en/of humusgehalte van de bovengrond aanwezig.

V N ihbixvvoUik
Z a n d u <r\ r|i

j()l).il 11 Hf«!
'xûtr

a ti m <> c r'X-

>•
/ Gem.Blokker
\\ t>tt'rlil«>k kt r

Gem.
Hx>orn

l*olkl e r
)>< >1 >«1 <1 ij k
Gem. B e r k h o u t

Polder
.r-trrt^.:

mum

Berk html

HOORN

te,S«'hellinkhf>ul

Wil;

A S A,//l

ni'aienUur^'
o o r/j s <

( )•<>! mij/' ii

S C H A A L 1 :50000

19F= bladindeling van de Top.kaart schaal 1: 25000
gemeentegrens

Af b. 1 S i t u a t i e k a a r t
/

- 8 -

1.
1.1

INLEIDING
Ligging en oppervlakte (afb. 1)

Het structuurplan Groot Hoorn omvat de gemeenten Berkhout, Blokker,
Hoorn en Zwaag (afb. 1). De voornaamste woonkernen zijn: Hoorn, Zwaag,
Westerblokker, Oosterblokker en Berkhout.
Het gebied komt voor op de bladen 19 E en 19 F van de Topografische
kaart, schaal 1 : 25 000. De begrenzing is weergegeven op de situatiekaart (afb. 1).
De totale oppervlakte, inclusief de bebouwde gedeelten, bedraagt
+ 5200 ha.
1.2

Werkwijze

Een belangrijk deel van de werkzaamheden bestond uit het verwerken
en aanvullen van reeds bij de Stichting voor Bodemkartering aanwezige
gegevens. Deze gegevens waren vastgelegd in:
a.
Rapport nr. 862: De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied
De Westerkogge.
b.
Rapport nr. 86^: De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied
Westwoud.
c.
Rapport nr. 678: Uitbreidingsplan Hoorn.
d.
De veldkaarten 1 : 25 000, vervaardigd t.b.v. de 1 : 50 000kaartbladenkartering (kaartblad 19 E en 19 F)»
In de periode november-december 1972 werd aanvullend veldwerk
verricht. Ter documentatie van de daarbij uitgevoerde schattingen van
het lutum-, kalk- en organische-stofgehalte, zijn van verschillende
horizonten grondmonsters genomen en geanalyseerd.
De verwerking van de gegevens tot conceptkaarten en de samenstel
ling van de concepttekst van dit rapport, vonden plaats in de periode
januari-maart 1975•
1.3

Rapport en kaarten

De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in dit rapport
en op vijf kaartbijlagen, schaal 1 : 25 000.
De bodemkaart (bijlage 1 ) geeft de bodemgesteldheid weer tot een
diepte van ca. 1,20 meter beneden maaiveld en de grondwatertrappenkaart
(bijlage 2) geeft informatie over de diepteligging en de fluctuatie
van het grondwater t.o.v. het maaiveld. Voor de vaststelling van de
grenzen tussen de afzonderlijke eenheden op deze kaarten, is behalve
van de boorgegevens, gebruik gemaakt van topografische en andeiez.g.
veldkenmerken (Westerveld, 1963)»
De drie bodemgeschiktheidskaarten (bijlagen 3 t/m 5) zijn door
interpretatie afgeleid uit de bodemkaart en grondwatertrappenkaart. De
grenzen tussen de eenheden van de interprétâtiekaarten zijn grotendeels
overgenomen van de bodemkaart en de grondwatertrappenkaart. De bodemgeschiktheidskaarten geven de mogelijkheden en de beperkingen weer
bij de actuele en de potentiële toestand : voor akker- en weidebouw
(bijlage 3), voor de beplanting (bijlage 4) en voor de aanleg van
sportvelden, speel- en ligweiden (bijlage 5)• De beoordelingen zijn
gebaseerd op de, tijdens het onderzoek bekende en algemeen aanvaarde,
normen die voor de bodem ten aanzien van deze gebruiksvormen gelden.
Verslag en kaarten dragen een globaal karakter, hetgeen o.a.
blijkt uit de kaartschaal. Bij het gebruik dient hiermede rekening te
worden gehouden. Voor een exacte plaatsbepaling van bijv. een sport
veldencomplex, speel- en ligweiden of een parkbos op boderrikundige over
wegingen is een nader, meer gedetailleerd onderzoek noodzakelijk. Het
verdient aanbeveling het rapport en de kaarten gezamenlijk te raadplegen.
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2.
2.1

BESCHRIJVING VAN HET GEBIED
Het landschap

In het gebied treft men twee verschillende landschapstypen aan.
Het vlakke, lage gebied van Polder de Westerkogge en de wat hoger
gelegen, reliëfrijkere gronden ten oosten van de autoweg AmsterdamDen Oever. De hogere gedeelten bestaan uit lichtere (minder lutum
bevattende) kreekruggenmstdaartussenin zwaardere kleikommetjes. De
Polder de Westerkogge, «ft de Baarsdorpermeerpolder en de Bedijkte
Leekpolder bestaan hoofdzakelijk uit lage gronden met ondiepe dunne
veenlagen en een slappe kleiondergrond.
Het gebied helt van oost naar west en ligt beneden NAP*in Polder
de Westerkogge variërend van ca. 2,4 tot 2,9 meter en in het oosten
van ca. 0,5 tot 1,5 m. De Baarsdorpermeer ligt 3 à 2,5 m -NAP.
De afwatering van Oosterpolder, Drechterland en Oosterblokker
wordt verzorgd via de polder Het Grootslag. Deze loost het overtollige
water op het IJsselmeer. Het polderpeil wordt aangehouden op ca. 1,7 m
-NAP. De Polder de Westerkogge maalt het overtollige water met behulp
van een electrisch gemaal bij De Hulk uit op het IJsselmeer. Het polderpeil wordt aangehouden op ca. 3*15 m -NAP.
In verband met bestaande hoogteverschillen binnen het gebied hebben
diverse poldertJes een afzonderlijk peil. Ook de tuinbouwbedrijven passen
zeer veel onderbemaling toe. Opvallend zijn daarbij de vele windmolentjes
in het oostelijk deel van de Westerkogge, waar men zowel bij tuinbouw
bedrijven als bij graslandpercelen onderbemaling aantreft.
Voor een goede ontwatering zijn verscheidene percelen, hoofdzake
lijk in gebruik voor de tuinbouw, gedraineerd. In het westelijk deel
van Polder de Westerkogge wordt veelvuldig moldrainage toegepast, in
het bijzonder op percelen die een jaar voor de teelt van bloembollen
worden verpacht. Bij deze teelt, maar ook op tuinbouwbedrijven zonder
bloembollen, wordt soms gebruik gemaakt van een beregeningsinstallâtie.
Verspreid in Polder de Westerkogge, doch vooral in het noordweste
lijk gedeelte, liggen kleine depressies ter grootte van ca. 1,5 m bij
2,5 m. Deze gaten of kuilen worden ter plaatse daliegaten genoemd. Men
vindt daarin vaak een vrij dikke laag verslagen of verspoeld veen. De
naam houdt waarschijnlijk verband met het voortdurend dalen van de
plekken (ook na aanvulling) als gevolg van o.a. inklinking van de
veenlaag.
Ook opvallend in dit gebied is de lintbebouwing in de dorpen
Oosterblokker, Westerblokker, Zwaag, Spierdijk en Berkhout. Een schaarse
bebouwing komt voor langs de over het algemeen "Jongere wegen" zoals
de Bobbeldijk en in Baarsdorpermeer en Zittend.
Verscheidene boerderijen, o.a. in Berkhout, voornamelijk aan de
zuidzijde van de weg, liggen op verhogingen die doen denken aan kleine
terpjes.
De opgaande begroei'ing is in dit gebied schaars. Zij blijft beperkt
tot de boerenerven, langs de wegen en de verspreid voorkomende boomgaar
den.
Vrijwel het gehele gebied heeft een strokenverkaveling met lange,
smalle kavels. In de tuinbouwgebieden zijn deze vaak relatief klein.
De ontsluiting laat, bij een dergelijke verkaveling nogal te wensen
over. Bepaalde percelen zijn per as slechts via een overpad bereikbaar.
Zeer ongunstig is de ligging van de percelen die slechts per vaartuig
zijn te bereiken. Men heeft daartoe soms sloten uitgediept en verbreed.
Dit verbreden van sloten heeft men, gezien het grote aantal zeer
brede sloten vooral in het noordoostelijk deel van de Westerkogge, ook
om andere redenen gedaan. Waarschijnlijk houdt het verband met de ver
vening. Uitgeveende percelen dienden te worden opgevuld met slootbagger.
Bij gebrek hieraan zal men de sloten wel eens hebben verbreed. Elders
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heeft men de bagger uit opgeschoonde sloten op het land gebracht.
Daarmee heeft men tevens de vlakligging van de percelen beïnvloedt
Sommige akkers liggen aan de kanten iets hoger. Andere, vooral in de
directe omgeving van Ooster- en Westerblokker, liggen rond.
Een grote oppervlakte van het gekarteerde gebied is als grasland
in gebruik, vooral in Polder de Westerkogge. Een groot tuinbouwcentrum
ligt in het vaargebied van Goorn en Berkhout, terwijl ten oosten van
de weg Amsterdam-Den Oever veel fruitteelt voorkomt met als centrum
de omgeving van Zwaag en Westerblokker.
Op de tuinbouwbedrijven treft men voornamelijk de volgende teelten
aan: winterpeen, kroten, uien, sjalotten, witlof, pootaardappelen en
verschillende koolsoorten. De groenteteelt wordt door veel tuinders
gecombineerd met het telen van bloembollen, hoofdzakelijk tulpen,
crocussen en irissen.
2.2

Ontstaanswijze

2.2.1

Algemeen_

Het gebied maakt deel uit van het Nederlandse kustgebied, dat door
de zee is gevormd tijdens het holoceen. Gedurende deze periode is in
het westen en noorden van Nederland, onder invloed van de rijzing van
het zeeniveau en de daling van de bodem na de ijstijd, een tot 25 m
dik pakket mariene sedimenten afgezet op de pleistocene ondergrond.
De sedimentatie verliep in verschillende fasen (zie afb. 2). Perioden
met versterkte invloed van de zee (transgressiefasen) wisselden af
met perioden, tijdens welke de invloed van de zee zich minder sterk
deed gelden (regressiefasen).
Tijdens de transgressiefasen werd het Hollandse kustgebied over
stroomd door het zeewater en steeds verder opgebouwd met mariene kleien
en zanden. Tijdens de regressieve perioden, vooral de latere, vond op
de drooggevallen gronden veengroei plaats. Ook was er bewoning, waarvan
sporen werden aangetroffen. Toch was gedurende de regressieperioden de
zeeïnvloed niet overal geheel verdwenen, zodat in bepaalde gebieden een
min of meer continu sedimentatie plaatsvond o.a. in het Geestmerambacht.
In andere streken is na een regressiefase de veengroei doorgegaan en
heeft de zee in de daaropvolgende transgressiefasen het gebied niet
overstroomd. Zo vond b.v. in het uitgestrekte Holland-Utrechtse veen
gebied nog veenvorming plaats tijdens een periode waarin in Westfries
land de Westfriese afzettingen werden gevormd. De Polder de Westerkogge
zou men geologisch gezien tot dit Hollands-Utrechts veengebied kunnen
rekenen. Ten oosten van de autoweg Amsterdam-Den Oever treft men de
Westfriese afzettingen aan.
2.2.2

De_Bœmster-_en Wieri.ngermeerafzettingen

Beide afzettingen behoren tot de oudere getijde-afzettingen
vroeger ook wel aangeduid als Oude zeeklei of als de Afzettingen van
Calais.
De Beemsterafzetting komt, voorzover ze door latere verspoeling
niet is opgeruimd, overal in de ondergrond van het gebied voor. Op
vallend voor de Beemsterafzetting in dit gebied is dat het bovenste
deel van het pakket uit een homogeen zware kleilaag bestaat. Deze klei
heeft een typische grijsblauwe tot groenblauwe kleur en een karakte
ristieke, brokkelige habitus (korte klei).
Na de vorming van de Beemsterafzetting is het Westfriese gebied
drooggevallen en is de veengroei begonnen. De veenlaag op de Beemsterklei heeft een dikte van één tot enkele dm's in het oosten van het
gebied en is in Polder de Westerkogge geheel afwezig.

I Klimaatfluctuaties vol-|
; gens Blytt en Sernander

Archeologie

Transgressiefasen naar gegevens j
van Pons, Wiggers, Du Burck,
j
Dekker en Kwaad
'
Moderne fase
I7OO/18OO n.Chr. - heden

j Subatlanticum
I 700 v.Chr. - heden

Late Middeleeuwen
1000-1500 n.Chr.

Laat-Middeleeuwse fase
1200-1500/1600 n.Chr.

Ottoonse tijd
85O-IOOO n. Chr.

Ottoonse fase
85O-IOOO n.Chr.

1 Karolingische tijd
I 75O-85O n.Chr.
{

I Merovingische tijd

j 4OO-75O n.Chr.
î
j Romeinse tijd
I 57 v.Chr.-1^00 n.Chr.

I IJzertijd
j 700 v.Chr. - 0

Laat-Romeinse en VroegMerovingische fase
25O-5OO/6OO n.Chr.
Pre-Romeinse fase II
(Westfriese afzettingen III)
3OO v.Chr. - 0
Pre-Romeinse fase I
9OO-4OO v.Chr.

j Bronstijd
M60O-700 v.Chr.
Subboreaal
s 5OOO-7OO v.Chr.

Westfriese afzettingen II
1650-1000 v.Chr.
Westfriese afzettingen I
I9OO-I7OO v.Chr.
Wieringermeerafzettingen
27OO-I9OO v.Chr.

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

I Boreaal
j 750O-55OO v.Chr.

Watergraafsmeerafzett ingen
v<5<5r 32OO v.Chr.
Onwalafzettingen
+ 35OO v.Chr.

Atlanticum
55OO-3OOO v.Chr.

s-

Beemsterafzettingen
v<5<5r 27OO v.Chr.

Starnmeer en oudere afzettingen
o.a. Laag van Pampus
vóór 4OOO/35OO v.Chr.
j Mesolithicum
-j (Midden steentijd)
! 8000-^000 v.Chr.)

t
Preboreaal
8IOO-75OO v.Chr.
Afb. 2 Stratigrafisch overzicht

Laag van Velsen of Hydrobiaklei
55OO-45OO v.Chr.
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heeft men de bagger uit opgeschoonde sloten op het land gebracht.
Daarmee heeft men tevens de vlakligging van de percelen beïnvloedt
Sommige akkers liggen aan de kanten iets hoger. Andere, vooral in de
directe omgeving van Ooster- en Westerblokker, liggen rond.
Een grote oppervlakte van het gekarteerde gebied is als grasland
in gebruik, vooral in Polder de Westerkogge. Een groot tuinbouwcentrum
ligt in het vaargebied van Goorn en Berkhout, terwijl ten oosten van
de weg Amsterdam-Den Oever veel fruitteelt voorkomt met als centrum
de omgeving van Zwaag en Westerblokker.
Op de tuinbouwbedrijven treft men voornamelijk de volgende teelten
aan: winterpeen, kroten, uien, sjalotten, witlof, pootaardappelen en
verschillende koolsoorten. De groenteteelt wordt door veel tuinders
gecombineerd met het telen van bloembollen, hoofdzakelijk tulpen,
crocussen en irissen.
2.2

Ontstaanswijze

2.2.1

AIgemeen_

Het gebied maakt deel uit van het Nederlandse kustgebied, dat door
de zee is gevormd tijdens het holoceen. Gedurende deze periode is in
het westen en noorden van Nederland, onder invloed van de rijzing van
het zeeniveau en de daling van de bodem na de ijstijd, een tot 25 m
dik pakket mariene sedimenten afgezet op de pleistocene ondergrond.
De sedimentatie verliep in verschillende fasen (zie afb. 2). Perioden
met versterkte invloed van de zee (transgressiefasen) wisselden af
met perioden, tijdens welke de invloed van de zee zich minder sterk
deed gelden (regressiefasen).
Tijdens de transgressiefasen werd het Hollandse kustgebied over
stroomd door het zeewater en steeds verder opgebouwd met mariene kleien
en zanden. Tijdens de regressieve perioden, vooral de latere, vond op
de drooggevallen gronden veengroei plaats. Ook was er bewoning, waarvan
sporen werden aangetroffen. Toch was gedurende de regressieperioden de
zeeïnvloed niet overal geheel verdwenen, zodat in bepaalde gebieden een
min of meer continu sedimentatie plaatsvond o.a. in het Geestmerambacht.
In andere streken is na een regressiefase de veengroei doorgegaan en
heeft de zee in de daaropvolgende transgressiefasen het gebied niet
overstroomd. Zo vond b.v. in het uitgestrekte Holland-Utrechtse veen
gebied nog veenvorming plaats tijdens een periode waarin in Westfries
land de Westfriese afzettingen werden gevormd. De Polder de Westerkogge
zou men geologisch gezien tot dit Hollands-Utrechts veengebied kunnen
rekenen. Ten oosten van de autoweg Amsterdam-Den Oever treft men de
Westfriese afzettingen aan.
2.2.2

De_Beeraster-_en Wierl.ngerm£erafz_ett.ing_en

Beide afzettingen behoren tot de oudere getijde-afzettingen
vroeger ook wel aangeduid als Oude zeeklei of als de Afzettingen vein
Calais.
De Beemsterafzetting komt, voorzover ze door latere verspoeling
niet is opgeruimd, overal in de ondergrond van het gebied voor. Op
vallend voor de Beemsterafzetting in dit gebied is dat het bovenste
deel van het pakket uit een homogeen zware kleilaag bestaat. Deze klei
heeft een typische grijsblauwe tot groenblauwe kleur en een karakte
ristieke, brokkelige habitus (korte klei).
Na de vorming van de Beemsterafzetting is het Westfriese gebied
drooggevallen en is de veengroei begonnen. De veenlaag op de Beemsterklei heeft een dikte van één tot enkele dm's in het oosten van het
gebied en is in Polder de Westerkogge geheel afwezig.
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In het begin van het Subboreaal raakte genoemde veenlaag (waar
aanwezig) geheel bedekt met de Wieringermeerafzetting. Deze getijde
afzetting vertoont, in tegenstelling tot de Beemsterafzetting grote
verschillen in zwaarte, zowel in horizontale als in verticale richting.
In de Polder de Westerkogge ligt de Wieringermeerafzetting het
hoogst.
2.2.3

De_Westfriese afzettingen

Na de sedimentatie van de Wieringermeerafzetting werd de invloed
van de zee weer geringer en begon de veenvorming opnieuw, zodat rond
2100 v.Chr. in Westfriesland een groot veengebied was ontstaan. Deze
veengroei ging door tot in de middeleeuwen. In bepaalde gebieden echter
b.v. in het Geestmerambacht, is de invloed van de zee nooit geheel ver
dwenen, zodat daar geen veenvorming plaatsvond. Vanuit dit gebied drong
de zee het veengebied van Westfriesland binnen. Ze schuurde er diepe
geulen uit en zette in verschillende fasen, een pakket kleiig materiaal
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
afzettingen (Du Buck en Ente, 1954). In de Westfriese afzettingen zijn
fasen te herkennen. Een dun veenlaagje, een duidelijke begroei'ïngshorizont, vormt over het algemeen de grens tussen de Westfriese afzet
tingen I en Il/lII. Een algemeen kenmerk van deze afzettingen is het
voorkomen van talloze kleine en grote, grillige, kreken en geulen
opgevuld met zand en zavel met daarnaast kleiige kwelders. In het
onderzochte gebied komen de Westfriese afzettingen hoofdzakelijk voor
ten oosten van de weg Amsterdam-Den Oever.
Het gebied ten westen van genoemde weg is tijdens de genoemde
sedimentatie periode niet onder directe zeeïnvloed geweest, zodat de
veengroei kon voortgaan. Het veenpakket heeft vermoedelijk een dikte
gehad van enkele meters, maar door oxydatie, inklinking als gevolg
van ontwatering (zie hoofdstuk 9) en door vervening is het veenpakket
in een groot gedeelte van het gebied verdwenen of heeft, voor zover
nog aanwezig, slechts een dikte van één tot enkele decimeters.
2.2.4

Jongere eros_ie_

Bij de ontginning van de Westerkogge, die (in de 10e en 11e eeuw)
vrijwel geheel onder een veenpakket bedekt lag, heeft men voor de af
watering gebruik gemaakt van reeds aanwezige erosiegeulen. Deze aan
vankelijk smalle geulen zullen tussen 1200 en 1^00 door verdergaande
erosie zijn verbreed, waarbij meren ontstonden, zoals de Beemster, het
Wogmeer en het Baarsdorpermeer. Hierbij is vermoedelijk vrij veel land
verloren gegaan, maar kwam elders materiaal tot afzetting. De kleilaag
die men op het veen in het oosten van het gebied aantreft, dateert
wellicht uit deze tijd (Laat - Middeleeuwse fase).
Na de aanleg van de Westfriese zeedijk werd het zeekleigebied
aangetast door water dat vanuit de Zuiderzee via dijkdoorbraken het
gebied binnenstroomde en plaatselijk erosie veroorzaakte. Tegen het
opdringende water heeft men binnendijken opgeworpen (o.a. Zwaagdijk,
de Blokdijk en de Spierdijk).
Tijdens een zware storm in 1675 zijn verschillende dijken in
Noord-Holland doorgebroken en kwam een groot gedeelte van het gewest
onder water te staan. Hierbij is op een aantal plaatsen het bovenste
deel van het oorspronkelijke profiel door erosie verdwenen.
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2.2.5

Antropogene invloed

Tot ongeveer 1000 Jaar n.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 exploitatie te
komen.
Voor het ophogen van woonplaatsen en voor het aanleggen van dijken
heeft men klei gebruikt die elders, veelal in de naaste omgeving, werd
weggegraven.
Ook de ontwatering van het gebied heeft er duidelijk toe bijge
dragen dat de hoogteverschillen 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 het
land werd gebracht en daar langzamerhand in de teelaardelaag werd
opgenomen.
Door het droogleggen van wielen (welen, walen en braken) heeft
de mens eveneens een sterke invloed uitgeoefend op het landschap.
In Polder de Westerkogge werd op verschillende plaatsen veen
gegraven; plaatselijk kan men nog een onregelmatig reliëf als gevolg
van vervening, waarnemen. Het veen is echter niet alleen door uit
graving verdwenen. Een steeds diepere ontwatering had inklinking van
het veen en een verder gaande vertering van het veen tot gevolg
(hoofdstuk 9)»
Op verschillende plaatsen is opgebaggerd, vooral in de tuinbouw
gebieden, waarbij materiaal uit de sloot op de akkers werd gebracht.
De humushoudende bovengrond van de opgebaggerde percelen is 20 à 50 cm
dik.
De vorm van bodemgebruik, grasland of bouwland, oefent ook min
of meer invloed uit op de humositeit van de bovengrond. Bij bouwlandgebruik loopt het humusgehalte veelal terug en neemt de structuurstabiliteit af.
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3.
5.1

DE BODEMKAART, schaal 1 : 25 OOO (bijlage l)
Legenda en soorten onderscheidingen

De legenda geeft een systematisch overzicht van de onderscheidingen
op de bodemkaart. Er komen verschillende soorten onderscheidingen voor,
nl. enkelvoudige kaarteenheden, samengestelde kaarteenheden, toevoegingen,
grandwatertrappen en overige onderscheidingen.
Enkelvoudige kaarteenheden bestaan voor ongeveer JO % van hun opper
vlakte uit één bodemeenheid, dat wil zeggen uit gronden met een groot
aantal overeenkomende kenmerken en eigenschappen.
Samengestelde kaarteenheden bestaan uit twee of meer enkelvoudige
eenheden die echter in het veld een zo gecompliceerd patroon vormen dat
ze bij de gebruikte kaartschaal niet meer als afzonderlijke vlakken
kunnen worden voorgesteld. Ze dragen de code en de kleuren van de samen
gestelde delen.
De toevoegingen hebben betrekking op kenmerken die niet als inde
lingscriteria voor de kaarteenheden zijn gebruikt, maar wel op de bodemkaart thuis horen. In dit gebied zijn alleen de vergraven gronden met
een toevoeging aangegeven.
Als overige onderscheidingen zijn enkele geografische bijzonder
heden en niet in het onderzoek betrokken gedeelten weergegeven..
De indeling naar het grondwaterregime is op een afzonderlijke
kaart, de grondwatertrappenkaart, in kleur weergegeven. Op de bodemkaart,
waarop dit gegeven eigenlijk thuishoort, is volstaan met in elk kaartvlak
de code van de betreffende grondwatertrap aan te geven. De begrenzing
bestaat uit een onderbroken lijn (
) voor zover deze niet samenvalt
met een bodemlijn (volle lijn). Bodemkaart en grondwatertrappenkaart
vormen een eenheid en dienen o.a. voor de geschiktheidsbeoordeling van
de gronden ook steeds gezamenlijk te worden geraadpleegd.
3.2

De enkelvoudige kaarteenheden

De enkelvoudige kaarteenheden zijn te verdelen in drie hoofdklassen:
kleigronden (code K), venige (klei-)gronden (code W) en veengronden (code V).
Kleigronden hebben vanaf het maaiveld een minstens 40 cm dikke laag
zavel of klei (mineraal materiaal met meer dan 8 % lutum). Naar de
"zwaarte" (lutumgehalte) van deze laag wordt onderscheid gemaakt in:
8
17,5 25
25
> 50

17,5
25
35
50

%

%
%
%
%

lutum
lutum
lutum
lutum
lutum

lichte zavel
zware zavel
lichte klei
matig zware klei
zware klei

De venige gronden van dit gebied zijn kleigronden met een dunne
(< 40 cm) bovengrond of tussenlaag van veen of venige klei. De tussen
laag begint binnen 40 cm -maaiveld. De indeling naar venig of mineraal
is afhankelijk van het organische-stofgehalte én het lutumgehalte (afb.8).
• Veengronden hebben binnen 80 cm diepte minstens 40 cm veen of venig
materiaal.
De in totaal 16 enkelvoudige kaarteenheden zijn in de volgende
paragrafen groepsgewijs en in volgorde van de legenda beschreven. In de
beschrijvingen zijn ook de grondwatertrappen genoemd die binnen de be
treffende eenheid voorkomen. Voor een toelichting op deze grondwatertrappen wordt verwezen naar hoofdstuk 4. Tevens zijn per kaarteenheid
de nummers van de grondmonsters aangegeven; de analyses van deze monsters
zijn te vinden in de tabel van afb. 7»
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5.2.1

Kleigronden

De binnen dit gebied aangetroffen kleigronden behoren alle tot de
zeekleigronden.
Er is onderscheid gemaakt in:
a.
b.

Diepe kalkhoudende kleigronden, meer dan 80 cm
stevige zavel of klei en
Kalkhoudende of kalkarme kleigronden, vanaf
40 à 80 cm slappe klei of veen.

De diepe kleigronden zijn naar de dikte van de humushoudende
bovengrond (A1-horizont) nog weer onderverdeeld in leek-/woudeerdgronden en tuineerdgronden.
5.2.I.I

Leek-/woudeerdgronden

Leek-/woudeerdgronden zijn (stevige) kleigronden met een donkere
humushoudende bovengrond van 15 à 50 cm dikte. Plaatselijk is een
slappe ondergrond aangetroffen beginnend tussen 80 en 120 cm. De leekeerdgronden hebben een humushoudende bovengrond van 15 à 50 cm en de
woudeerdgronden van j50 à 50 cm dikte. Deze dikte van het humushoudende
dek kan echter, zelfs binnen één perceel, zo sterk variëren dat het
bij de gebruikte kaartschaal niet in de kaartvlakken tot uitdrukking
kan worden gebracht.
Het lutumgehalte van de bovengrond bedraagt op de "kreekruggen"
8 à 25 %, in de kommen is dit veelal meer dan 25 %• De humusklassen
variëren van matig humeus tot humusrijk (zie afb. 8). Bij bouwland
wordt door een diepere grondbewerking en een sterkere aëratie op de
lange duur een lager organische-stofgehalte bereikt. Plaatselijk komt
direct aansluitend op de humushoudende bovengrond een oude begroeiïngshorizont voor, of resten hiervan. In deze gevallen is het organischestofgehalte onder de A1 -horizont meestal hoger.
Het kalkgehalte van de bouwvoor wordt onder meer beïnvloed door
de aard van het grondgebruik. Bij bouwlandpercelen en ook bij geëga
liseerde of opgebaggerde gedeelten kan de bouwvoor koolzure kalk
bevatten. Bij langdurig graslandgebruik is de bovengrond meestal ontkalkt.
Door een onderverdeling naar de textuur van de bovengrond en de
ondergrond zijn"binnen de leek-/woudeerdgronden zeven kaarteenheden
onderscheiden: K1 t/m K7.
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Profielbeschrijvingen van de leek-/woudeerdgronden
Kaarteenheids

K1

Omschrijving:

leek-/woudeerdgronden; lichte zavel doorlopend
tot tenminste 80 cm

Grondwatertrap:

6

Toevoeging:

a = geëgaliseerd

Analyse nr.:

15

Profielschets:
humus

lutum

7

16

kalkrijk

zwarte, humusrijke, zware zavel (laklaag) 1 0

24

kalkloos

grijze, lichte zavel, sterk gelaagd

15

kalkrijk

grijze, zware zavel, gelaagd

23

kalkrijk

Horizont

kalkklasse

O

A1

H grijszwarte, zeer humeuze, lichte zavel

C21
90C22
120-

cm
Verbreiding:
In de omgeving van Zwaag, op de hoogste gedeelten van de ruggen.
Toelichting:
Het humusgehalte varieert van 6 (matig humeus) tot 14 % (humusrijk),
Op de overgang van de Al naar de C-horizont komt op enkele plaatsen een
z.g. laklaag of oude begroeiïngshorizont voor, die meestal meer humus
en lutum bevat dan de A1-horizont.
De ondergrond dieper dan 80 cm bestaat weieens uit uiterst fijn,
slibhoudend zand. Ook komen profielen voor die naar beneden wat zwaar
der worden tot maximaal lichte klei.
De A1 is veelal kalkloos. Waar echter geëgaliseerd is, kan de
bouwvoor plaatselijk kalkhoudend zijn.
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Kaarteenheid:

K2

Omschrijving:

leek-/woudeerdgronden; zware zavel tussen
25 en 80 cm overgaand in lichte zavel

Grondwatertrap:
Toevoeging:

6

a = geëgaliseerd

Profielschets:
Horizont

humus

lutum

7

20

kalkloos

19

kalkrijk

grijze, lichte zavel met veel roest,
sterk gelaagd

15

kalkrijk

grijze, zware zavel, met roest, gelaagd

20

kalkrijk

%

%

kalkklasse

O

ai

; grijszwarte, zeer humeuze, zware zavel

C21

30
• grijze, zware zavel met roest
50-

C22

-

100C23

-

120cm
Verbreiding:
Ten zuiden en zuidwesten van Zwaag.
Toelichting:
De dikte van de A1 -horizont wisselt op korte afstand, het humusgehalte
varieert van matig humeus tot humusrijk. Op de overgang van de A-horizont
naar de C-horizont komt plaatselijk een vegetatielaagje voor dat wat meer
humus en lutum bevat dan de bovengrond.
Onder de bouwvoor is het profiel aflopend tot lichte zavel. Plaatse
lijk komt dieper dan 80 cm uiterst fijn zand voor, elders zware zavel
of lichte klei.
De bovengrond is veelal ontkalkt, maar plaatselijk door egalisatie
of verwerking kalkhoudend of kalkrijk.

- 17 Kaarteenheid:

KJ

Omschrijving;

leek-/woudeerdgronden; zware zavel, homogeen
of tussen 25 en 80 cm overgaand in lichte klei

Grondwatertrappen:
Toevoeging:

4, 5 en 6

a = ge'égaliseerd

Analyse nrs.: J en 14
Profielschets:
Horizont

Al
C21

humus

lutum

%

%

kalkklasse

grijszwarte, zeer humeuze, zware zavel

20

kalkloos

grijze, zware zavel

20

kalkrijk

grijze, lichte klei, gelaagd

27

kalkrijk

50-

C22

120-

cm
Verbreiding:
Ten oosten van de weg Amsterdam-Den Oever, zowel in grote
aaneengesloten vlakken als in smalle ruggen.
Toelichting:
De bovengrond is over het algemeen zeer humeus. Op de
overgang van de A-horizont naar het C-materiaal komt plaatse
lijk een laklaag of oude begroei'ingshorizont voor.
Vooral op geëgaliseerde percelen heeft vermenging plaats
gevonden van de meestal kalkloze bovengrond met de kalkrijke
ondergrond.
De ondergrond bestaat uit lichte klei of zware zavel met
dunne zandlaagjes. Lichtere varianten hebben meestal een wat
hogere "ligging dan de zwaardere.
Gronden van deze kaarteenheid komen ook voor in associatie
met die van kaarteenheid K9«
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Kaarteenheid:

K4

Omschrijving:

leek-/woudeerdgronden, lichte klei tussen
25 en 80 cm overgaand in zware zavel

Grondwatertrappen:
Toevoeging:

3* 4, 5 en 6

a = geëgaliseerd

Profielschets:
Horizont

humus

lutum

kalkklasse

0—r

Al

grijszwarte, humusrijke, lichte klei

Alb 3 * zwarte, zeer humeuze, lichte klei

4^
C21

- grijze, zware zavel, gelaagd

100
C22 H grijze, zware zavel, sterk gelaagd
120
era

10

28

kalkhoudend

12

35

kalkloos

20

kalkrijk

18

kalkrijk

Verbreiding:
Ten noorden en ten oosten van Hoorn.
Toelichting:
De dikte van de A1 -horizont varieert op korte afstand, het
humusgehalte varieert van matig humeus tot humusrijk. Op de over
gang van de A-horizont naar de C-horizont komt plaatselijk een
begroeiïngslaagje voor dat wat meer humus en lutum bevat dan de
bovengrond.
Onder de bouwvoor is het profiel vaak aflopend tot zware
zavel die gelaagd is.
Plaatselijk komt dieper dan 80 cm lichte zavel voor.
De veelal ontkalkte bouwvoor is op een aantal plaatsen,
door egalisatie en verwerking, vermengd met kalkrijk materiaal.
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Kaarteenheid:

K5

Omschrijving:

leek-/woudeerdgronden; lichte of matig zware klei,
homogeen of tussen 25 en 80 cm overgaand in zware klei

Grondwatertrappen:

4, 5 en 6

Toevoeging:

a = geëgaliseerd

Analyse nrs.:

1 en 17

Profielschets:
Horizont

humus

lutum

kalkklasse

0
A1

_ grijszwarte, humusrijke, matig zware klei

10

59

kalkloos

28

kalkrijk

C22 - grijze, lichte klei

34

kalkrijk

C2tf2oI grijze, slappe, zware ] ei

45

kalkrijk

30
C21

_ grijze, lichte klei
40-

cm
Verbreiding:
Hoofdzakelijk ten oosten an de weg Amsterdam-Den Oever,
in grote en kleine vlakken ve:
Toelichting:
De dikte van de A-horizont varieert van 20 tot 50 cn. Een dikke
Al is meestal zeer humeus, een dunne is donkerder van kleur en veelal
humusrijk. Op de overgang naar de C-ondergrond komt plaatselijk een
humusrijk of venig laagje voor van 5 à 15 cm dikte. Het bovenste ge
deelte van de A-horizont bestaat ook weieens uit zware zavel, maar dit
betreft steeds kleine oppervlakten die men bij de gebruikte kaartschaal
niet afzonderlijk kan weergeven.
De gronden in gebruik als grasland hebben meestal een kalkloze
bovengrond; door egalisatie of bij gebruik als bouwland heeft op een
aantal plaatsen vermenging met kalkrijk materiaal uit de ondergrond
plaatsgehad.
Een zwaardere ondergrond en een slappe (ongerijpte) ondergrond
staan vaak in relatie tot elkaar. De stevigheid van het profiel wordt
o.a. bepaald door de textuur. Licht materiaal is stevig (zie hoofdstuk 9)«
Bij wisselende zwaarte, kenmerkend voor dit gelaagde materiaal, komt
slap en stevig materiaal tussen 80 en 120 cm diepte dicht naast elkaar
voor.
Enkele kaartvlakken ten zuiden van Spierdijk en langs de weg
Amsterdam-Den Oever zijn in verband daarmee aangegeven als een
associatie van de kaarteenheden K5 en K10.
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Kaarteenheid:

K6

Omschrijving:

leek-/woudeerdgronden; matig zware klei,
tussen 25 en 80 cm overgaand in lichte klei

Grondwatertrap:
Analyse nr.:

3

7

Profielschets:
Horizont

grijszwarte, zeer humeuze, matig zware klei

Al
An>

C21

lutum

kalkklasse

9

38

kalkloos

zwarte, humusrijke, matig zware klei (laklaag) 1 2

45

kalkloos

45

kalkrijk

33

kalkrijk

20

kalkrijk

H grijze, matig zware klei

50

C22

humus

grijze, lichte klei

100-

CG
H grijsblauwe, zware zavel, gelaagd
12Ö
cm
Verbreiding:

Enkele kleine vlakken in het westelijk gedeelte van de Westerkogge.
Toelichting:
De 20 à 40 cm dikke bovengrond is zeer humeus. Op de overgang
naar de C-horizont komt plaatselijk een vegetatielaagje voor dat
wat meer humus en lutum bevat dan de bovengrond.
De ondergrond bestaat uit lichte klei of uit lichte klei
op zware zavel.
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Kaarteenheid:

K7

Omschrijving:

leek-/woudeerdgronden, matig zware klei tussen
25 en 80 cm overgaand in zware klei

Grondwatertrappen:
Analyse nr.:

2, 3 en 6

8

Profielschets:
Horizont

Al

grijszwarte, zeer humeuze, matg zware klei

C21

grijze, zware klei

100C22 H lichte klei met veel schelpresten

humus
ct
7°

12

lutum

%

kalkklasse

40

kalkloos

55

kalkrijk

yö

kalkrijk

120-

cm
Verbreiding:
In het westelijke deel van de Baarsdorpermeerpolder en
verspreid in de Westerkogge.
toelichting:
De dikte van de Al varieert van 20 tot 50 cm. Plaatselijk
komt een vegetatiebandje voor, direct onder de A1. Dit bevat
meer humus dan de A1.
De ondergrond is tussen 80 en 120 cm meestal slap. Dit
is o.a. afhankelijk van de textuur, (licht materiaal is stevig)
zie hoofdstuk 9«
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3.2.1 .2

Tuineerdgronden

Tuineerdgronden zijn kleigronden met een donkere bovengrond
dikker dan 50 cm. Deze gronden zijn tot een diepte van minstens
80 cm stevig.
De bovengrond kan zijn opgebouwd uit resten van een oud vegetatievlak of een "begraven A1". Veelal is ook materiaal dat vrijkwam bij
het graven van greppels en sloten opgebracht wat nu nog is vast te
stellen. Door biologische activiteit en door bewerking is een en ander
min of meer gehomogeniseerd.
In grasland is, onder invloed van de zode, de top van de boven
grond meestal humusrijk, naar beneden neemt het humusgehalte af.
Het lutumgehalte van de bovengrond varieert van 8 tot ca. 25
In grasland is het kalkgehalte van de bovenste J0 cm laag of nihil,
bij percelen die voor tuinbouw zijn gebruikt ligt dit iets hoger,
vaak t.g.v. vermenging met onderliggende lagen.
Door een onderverdeling naar de textuur zijn binnen de tuineerd
gronden twee kaarteenheden onderscheiden, (ni. K8 en K9).

- 23 -

Profielbeschrijvingen van de tuineerdgronden
Kaarteenheid:

K8

Omschrijving:

tuineerdgronden; lichte zavel doorlopend
tot minstens 80 cm

Grondwatertrap:
Toevoeging:

6

a = geëgaliseerd

Profielschets:
Horizont

humus

lutum

kalkklasse

- grijszwarte, zeer hunleuze, lichte zavel

7

16

kalkrijk

40A 1 2 H grijszwarte, matig humeuze, lichte zavel

5

14

kalkrijk

14

kalkrijk

20

kalkrijk

All

60

C21

- grijze, lichte zavel, gelaagd

100C22 H grijze, zware zavel, gelaagd
120
cm
Verbreiding:

Enkele vlakken ten noorden van Zwaag en een vlak ten westen
van Westerblokker.
Toelichting:
De gronden van deze kaarteenheid liggen meestal hoog in het
terrein.
Het humusgehalte varieert van 5 tot 10 % en neemt naar
beneden wat af.
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Kaarteenheid:

K9

Omschrijving:

tuineerdgronden; zware zavel, homogeen of
tussen 25 en 80 cm overgaand in lichte klei

Grondwatertrappen:

4, 5 en 6

Toevoeging:

a = geëgaliseerd

Analyse nrs.:

2 en 16

Profielschets:
Horizont

grijszwarte, humusrijke, zware zavel

All

30A 1 2 H grijszwarte, zeer humeuze, zware zavel
50zwarte, humusrijke, zware zavel, begroefïng^arizcnb
Alb;
'60-

C21

- grijze, zware zavel, gelaagd

100C22 H grijze, lichte klei, gelaagd
120
cm

humus

lutum

kalkklasse

%

%

10

20

kalkrijk

8

18

kalkrijk

14

22

kalkloos

20

kalkrijk

30

kalkrijk

Verbreiding:
Ten oosten van de weg Amsterdam-Den Oever, hoofdzakelijk in de
omgeving van bebouwingen.
Toelichting:
Het cultuurdek is veelal ontstaan op de oude Al- (meestal een
begroeiïngs)iorizont.
De tuineerdgronden komen vaak voor in associatie met leeken woudeerdgronden.
Het humusgehalte varieert van 5 tot 10 % en neemt naar
beneden af.
De ondergrond bestaat uit zware zavel of lichte klei met
dunne fijnzandige zandlaagjes.
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5.2.1.j5

Tochteerdgronden

Tochteerdgronden zijn kleigronden met een donkere bovengrond
van 20 à 50 cm dikte en een kleiondergrond die binnen 80 cm -maaiveld
slap is. In dit gebied begint de slappe ondergrond meestal tussen
60 en 80 cm.
De bovengrond, met een lutumgehalte variërend van 25-50 %, is
meestal kalkloos en zeer humeus of humusrijk. Plaatselijk komt direct
aansluitend een begroeiïngslaag voor.
Waar de tochteerdgronden in kommen liggen is de ontwatering
slecht.
Naar het verschil in de zwaarte van de bovengrond zijn twee
kaarteenheden onderscheiden (K10 en K11 ).
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Profielbeschrijvingen van de tochteerdgronden
Kaarteenheid:

K10

Omschrijving:

tochteerdgronden; lichte klei tussen 40 en 80 cm
overgaand in slappe, lichte of zware klei

Grondwatertrappenj
Toevoeging:

1, 2 en 3

a = geëgaliseerd

Profielschets:
Horizont

Ap

-| grijszwarte, zeer humeuze, lichte klei

humus

10

lutum

kalkklasse

J>0

kalkloos

C l l g - grijze, lichte klei
40
C21 g - grijze, lichte klei

30

kalkloos

32

kalkrijk

C22g _ grijze, zware klei, slap

37

kalkrijk

33

kalkrijk

20-

60

90CG

grijsblauwe, lichte klei, slap

120-

cm
Verbreiding:
Ten zuidoosten van Spierdijk en, meestal in kleine kommetjes,
ten oosten van de autoweg Amsterdam-Den Oever.
Toelichting:
Ten oosten van de autoweg behoren deze gronden tot de laagstgelegen delen van het terrein. Mede door de komvormige ligging is
de ontwatering slecht. Dit in tegenstelling tot de tochteerdgronden
gelegen ten zuidoosten van Spierdijk.
De dikte van de Ap-horizont ligt in het algemeen tussen 20 en
40 cm. Onder deze horizont komt op veel plaatsen een begroeiïngslaagje voor, dat meer humus en lutum bevat dan de Ap.
De slappe ondergrond begint tussen 60 en 80 cm. Beneden 80 cm
diepte komt op verschillende plaatsen een laagje kleiig veen voor.
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K11

Omschrijving:

tochteerdgronden; matig zware klei tussen 40 en 80 cm
overgaand in slappe zware klei

Grondwatertrappen:
Analyse nrs.:

1 en 2

5* 9* 10 en 15

Profielschets:
Horizont

All

humus

lutum

0
H zwarte, humusrijke, matig zware klei

13

45

kalkloos

klei met resten van ouris veenlaag

15

20 zeer donker bruine, humusrijke, zware
A12

kalkklasse

50

kalkloos

grijze, zware klei met
en
Kattefoleivlekken
40

50

kalkloos

C21

50

kalkrijk

50

kalkrijk

30-

-I grijze, kalkrijke, zware klei, slap

100120-

grijsblauwe, kalkrijke, zware klei,
slap

cm
Verbreiding:
Grote oppervlakten in Polder de Westerkogge, in de Baarsdorpermeerpolder en in de Bedijkte Leekpolder.
Toelichting:
De dikte van de A1-horizont varieert van 20 tot 50 cm. Onder
de A1 komt op verschillende plaatsen een begroeiïngslaagje voor
en direct daaronder een laag met kattekleivlekken (zie hoofdstuk
9-2).
De kalkrijke slappe kleiondergrond begint tussen 40 en 70 cm.
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3.2.1.4

Liedeerdgronden

Liedeerdgronden zijn kleigronden met een donkere bovengrond en
een dikke veenlaag beginnend tussen 40 en 80 cm -maaiveld. In het
onderzochte gebied zijn het lichte kleigronden (25-35 % ^ 2 mu) en
is de donkere bovengrond 15 à 40 cm dik. De dikte van het veenpakket
is minimaal 40 cm.
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Profielbeschrijving van de liedeerdgronden
Kaarteenheid:

K12

Omschrijving:

liedeerdgronden; lichte klei tussen 40 en 80 cm
overgaand in veen

Grondwatertrap:

1

Profielschets:
Horizont

A
C11

O-j
— grijszwarte, zeer humeuze, lichte klei
20
_ grijze, lichte klei

humus

lutum

kalkklasse

%

%

13

30

kalkloos

30

kalkloos

50
D

_ rietzeggeveen

100
CG
- zware klei, slap
120
cm

kalkloos

40

Verbreiding:
Een paar smalle strookjes in het noordoosten van Polder
de Westerkogge, op de overgang van de kleigronden naar de
veengronden.
Toelichting:
Plaatselijk komt boven het veen katteklei voor (zie
hoofdstuk 9*2), onder het veen meestal slappe, zware klei.

kalkrijk
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J.2.2

Venige_kleigronden

Dit zijn kleigronden met een bovengrond of een tussenlaag van
veen of venige klei. De tussenlaag begint dan binnen 40 cm.
Indien venige kleigronden een slappe ondergrond hebben worden
ze tot de plaseerdgronden gerekend; met een stevige kleiondergrond
tot minstens 80 cm, behoren ze tot de broekeerdgronden.
J.2.2.1

Plaseerdgronden

Plaseerdgronden hebben een 15 à 30 cm dikke bovengrond van
humusrijke of venige klei. Waar het humusrijke klei betreft, begint
direct onder de bovengrond een laag veraard kleiig veen ter dikte
van 20 à 30 cm.
De kleiondergrond bestaat steeds uit slappe, zware klei.
Er zijn binnen de plaseerdgronden twee kaarteenheden onderscheiden,
ni. W1 en W2.

-

-

Profielbeschrijvingen van de plaseerdgronden
Kaarteenheid:

W1

Omschrijving:

plaseerdgronden; humusrijke klei op een dunne
veenlaag, slappe, zware klei beginnend binnen 80 cm

Grondwatertrap:
Analyse nr.:

1

6

Profielschets:
Horizont
! zeer donker bruine, humusrijke,
-,
zware klei

A1

humus

15

lutum

45

kalkklasse

kalkloos

20-

bruinzwart, veraard, kleiig veen

D

kalkloos

40Cl

grijze, zware klei, slap

50

kalkloos

C2G - grijze, zware klei, slap

54

kalkrijk

54

kalkrijk

60

100
120-

groenachtig grijze, zeer slappe,
zware klei

cm
Verbreiding:
In het oostelijk gedeelte van Polder de Westerkogge.
Toelichting:
De humusrijke bovengrond bestaat uit zware klei. De veenlaag,
die meestal wat irreversibel ingedroogd is, vormt een belemmering
voor de capillaire opstijging en beworteling. Het veen heeft een
lage pH.
Onder de veenlaag is op veel plaatsen katteklei aangetroffen
(zie hoofdstuk 9 . 2 ) .
Potentiële katteklei is binnen deze kaarteenheid praktisch
overal aanwezig. D.w.z. wanneer het gebied dieper ontwaterd wordt,
bestaat er kans dat op veel plaatsen in deze gronden katteklei
ontstaat.
De diepere ondergrond bestaat uit kalkrijke slappe zware klei,
met plaatselijk veel fosfaatvlekken.
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Kaarteenheid:

W2

Omschrijving:

plaseerdgronden; venige klei binnen 80 cm
overgaand in slappe zware klei

Grondwatertrappen:
Analyse nr.:

1 en 2

18

Profielschets:
Horizont

humus

lutum

kalkklasse

%
0zeer donker bruine, venige klei

A1
30
C11

/* 35

kalkloos

donkergrijze, roestige, zware klei,
slap

55

kalkloos

grijze, zware klei met fosfaatvlekken,
slap

60

kalkrijk

groenachtig grijze, zeer slappe
klei

50

kalkrijk

60-

C21
90
120-

cm
Verbreiding:
In het oostelijk gedeelte van de Baarsdorpermeerpolder
en verspreid in Polder de Westerkogge.
Toelichting:
Hoewel deze gronden een lutumgehalte hebben van meer dan
35 fo zijn ze toch zeer gemakkelijk te bewerken vanwege het hoge
humusgehalte. Speciaal voor de bloembollenteelt, die de laatste
Jaren in dit gebied sterk is toegenomen, is dit een belangrijke
factor.
Vooral in het noordoostelijk gedeelte van Polder de Westerkogge
bevindt zich onder de venige bovengrond een laag ingedroogd, slecht
veraard veen. Deze laag vormt een belemmering voor de capillaire
opstijging en de beworteling.
Onder de veenlaag is vaak katteklei aanwezig, of - zoals ook
bij kaarteenheid W1 - in het noordoostelijk deel van Polder de
Westerkogge, potentiële kattekLei. Ook bij deze kaarteenheid dus
de kans dat na diepere ontwatering katteklei ontstaat.
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5.2.2.2

Broekeerdgronden

De broekeerdgronden van dit gebied hebben een 15 à 40 cm
dikke bovengrond van veraard veen en een ondergrond van stevige
lichte klei of zware zavel. Er is één kaarteenheid onderscheiden

(W3).

^-

-

Kaarteenheid:

W]5

Omschrijving:

broekeerdgronden; 15 à 40 cm veraard veen,
op lichte klei of zware zavel

Grondwatertrap:
Analyse nr.:

11

Profielschets:
Horizont

Al

humus

lutum

kalkklasse

zwart veraard veen
30-

C21

grijze, lichte klei, gelaagd

27

kalkrijk

grijze, zware zavel, gelaagd

22

kalkrijk

blauwgrijze, zware zavel, gelaagd

20

kalkrijk

60-

C22
105G

120-

cm
Verbreiding:
Ten zuidwesten van Spierdijk en ten noordwesten van
De Goorn.
Toelichting:
De gronden van deze kaarteenheid liggen geheel in de
ruilverkaveling (in uitvoering) Ursum. Door sterk ingrijpen
in de waterhuishouding zal de produktie van deze gronden
aanzienlijk verbeterd worden. Dit mede doordat ze een kalkrijke goed doorlatende ondergrond hebben.
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3.2.3

Veengronden

Veengronden bestaan tussen 0 en 80 cm voor meer dan de helft
uit veen of venig materiaal. In dit gebied varieert de dikte van
het veenpakket van 40 tot 60 à 70 cm. Onder het veen komt slappe,
zware klei voor.
Het veen is in de bovenste horizonten geoxydeerd en donker
bruin tot zwart van kleur. De veensoort is in deze, wat korrelige,
ingedroogde lagen moeilijk te herkennen. Daar het echter steeds
kleiig veen betreft, behoren deze gronden tot de z.g. koopveen
gronden.
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KaarteenheidJ

VI

Omschrijving:

koopveengronden; kleiige, venige bovengrond op
veen, zware slappe klei beginnend binnen 120 cm

Gr ondwat ertrap:

1

Profielschets:
Horizont

humus

lutum

%

%

kalkklasse

0Al

—

zeer donker bruin, kleiig veen

20C11

—

bruinzwart, kleiig veen

40C2

—

bruin rietzeggeveen

60DG

—

blauwgrijze, slappe, zware klei

55

kalkloos

blauwgrijze, zeer slappe, zware klei

59

kalkrijk

80-

120-

cm
Verbreiding:
Hoofdzakelijk in het noordoosten van Polder de Westerkogge.
Toelichting:
De bovengrond van deze koopveengronden lijkt veel minder
humus te bevatten dan in werkelijkheid het geval is. Ze bestaat
uit vrij scherpe blokkige elementjes kleiig veen. Mogelijk wordt
dit veroorzaakt door de slecht verteerde laag direct onder de
bovengrond. Er is weinig biologische activiteit.
De ondergrond bestaat uit slappe zware klei.
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30

De samengestelde kaarteenheden

Wanneer een bodempatroon zo gecompliceerd is dat de samenstellende
eenheden als afzonderlijke kaarteenheden niet betrouwbaar zijn weer te
geven, wordt het geheel als een samengestelde kaarteenheid aangegeven
(zie ook par.
Voor een verduidelijking van de samengestelde kaarteenheden kan
worden verwezen naar de beschrijving van de enkelvoudige kaarteenheden.
3.4

Toevoegingen

Er is één toevoeging op de bodemkaart onderscheiden. Deze toevoe
ging (a) is gebruikt voor percelen die zijn geëgaliseerd. Meestal is
daarbij de bovengrond op veel plaatsen vermengd met kalkrijk materiaal
uit de ondergrond.
3.5

Overige onderscheidingen

Met de overige onderscheidingen zijn de niet-onderzochte gedeelten,
zoals bebouwingen, wegen, dijken en open water op de bodemkaart aan
gegeven.
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4.
4.1

DE GRONEMATERTRAPPENKAART, schaal 1 : 25 000 (bijl. 2)
Inleiding

De grondwaterstand en zijn fluctuatie zijn van grote betekenis
voor de water- en luchthuishouding van de grond en nemen een belang
rijke plaats in onder de factoren die bepalend zijn bij de geschikt
heidsbeoordeling van de grond voor de akker- en weidebouw, bosbouw,
sportvelden, speel- en ligweiden. Het is dan ook gewenst dat er
informatie over gegeven wordt, vooral voor een gebied als "Groot Hoorn"
met veel ondiepe grondwaterstanden.
Onder invloed van onder meer neerslag, verdamping en onttrekking
door het gewas is de grondwaterstand in de bodem aan nogal sterke
variaties onderhevig. Meestal zullen in de winterperiode de hogere
en in de zomerperiode de lagere standen optreden.
Op de grondwatertrappenkaart is het verloop van het grondwater
weergegeven in een aantal klassen, de z.g. grondwatertrappen (Gt's).
Wanneer aan een kaartvlak een bepaalde Gt is toegekend, wil dit zeggen
dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en de gemiddeld laagste
grondwaterstand (GLG) van de gronden in dat kaartvlak zullen variëren
binnen de klassegrenzen die in de legenda van de kaart voor de des
betreffende Gt zijn gesteld.
Bij het karteren wordt de grondwatertrap door schatting vastge
steld. Men leidt uit de profielopbouw, maar speciaal uit de kenmerken
die met de actuele waterhuishouding samenhangen (zoals bepaalde roest-,
reductie- en blekingsverschijnselen) de GHG en de GLG en daaruit de
Gt af. Verder wordt vooral,bij het trekken van Gt-grenzen, gebruik
gemaakt van landschappelijke en topografische kenmerken, zoals reliëf,
bodemgebruik en slootwaterstanden.
Het schatten van GHG en GLG met behulp van profielkenmerken
impliceert dat de verbanden tussen de grondwaterkenmerken en (HG
resp. GLG bekend zijn. Deze kennis is verkregen door profielstudie
op plaatsen waar gedurende meerdere jaren grondwaterstanden zijn
gemeten en door ervaring in reeds eerder onderzochte; overeenkomstige
gebieden.
Evenals bij de kaarteenheden van de bodemkaart wordt bij de be
grenzing van de grondwatertrappen een onzuiverheid van ca. J>0 % van
de oppervlakte van het met een bepaalde Gt aangegeven vlak toegelaten.
Zoals in paragraaf 3*1 reeds werd opgemerkt, hoort dit gegeven
eigenlijk op de bodemkaart thuis. Bodemkaart en grondwatertrappenkaart
vormen een eenheid en dienen gezamenlijk te worden geraadpleegd. Ten
einde de bruikbaarheid te vergroten zijn op beide kaarten alle grenzen
en symbolen aangegeven. Er is getracht, waar enigszins mogelijk de Gtgrenzen met de bodemgrenzen te laten samenvallen om het kaartbeeld
niet onnodig gecompliceerd te maken.
4.2

De kartering van de grondwatertrappen

De Gt's worden in het terrein bepaald aan de hand van profiel
en veldkenmerken.
Bij de kartering van de grondwatertrappen zijn voor de schatting
van de GLG onder meer de volgende criteria gebruikt:
1.
2.
3.

de rijpingstoestand van de ondergrond en de begindiepte van het
ongerijpte, slappe materiaal
reductie- en oxydatiekleuren in het profiel en de landschappe
lijke ligging
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 per
ceelsbreedte, de begreppeling, de drainage en de ligging ten opzichte
van het slootwater.

- 59 -

4.} Beschrijving van de grondwatertrappen
Grondwatertrap 1 : GLG

50-80 cm -mv.

In het oostelijk deel van Polder de Westerkogge ligt een aaneen
gesloten gebied met Gt 1. Dit ligt lager dan het westelijk deel van de
polder en aangezien in de gehele polder hetzelfde polderpeil wordt
gehandhaafd, treft men hier uiteraard hoge slootwaterstanden aan.
Weliswaar komt onderbemaling voor en zijn verscheidene percelen ge
draineerd, doch dit heeft nog niet in een andere Gt geresulteerd.
Door deze cultuurtechnische ingrepen zullen extreem hoge grondwater
standen echter minder frequent optreden. Zo komt bij percelen waar
geen drainage en onderbemaling is toegepast, de GHG meestal binnen
20 cm voor en waar dit wel het geval is tussen 20 en 40 cm diepte.
Het verschil tussen GHG en GLG is zeer gering (weinig fluctuatie).
Hierdoor hebben dsze gronden een zeer gering waterbergend vermogen.
Bij eventueel diepere ontwatering is de kans op inklinking (zakking)
van de slappe ondergrond groot. Door de natte ligging en de vaak zeer
humeuze of humusrijke bovengrond zijn deze gronden gevoelig voor ver
trapping.
Grondwatertrap 2:

GHG
GLG

< 40 cm -mv.
80-120 cm -mv.

Deze Gt wordt aangetroffen in het westelijk deel van Polder de
Westerkogge, in de Baarsdorpermeerpolder en in enkele kleine vlakken
ten oosten van de autoweg Amsterdam-Den Oever.
Bij de gedraineerde percelen ligt de GHG voornamelijk tussen 20
en 40 cm en bij de niet-gedraineerde percelen vaak binnen 20 cm diepte.
Ten oosten van de autoweg Amsterdam-Den Oever liggen de gronden
met Gt 2 hoofdzakelijk in kommen, omsloten dus door wat hoger gelegen
gronden.
De ontwatering van deze afgesloten laagten is slecht. Door de natte
ligging en de humusrijke bovengrond zijn deze gronden gevoelig voor
vertrapping.
Grondwatertrap J>: (HG 20-40 cm -mv.
GLG 100-140 cm -mv.
Gronden met Gt 3 komen voor in het westelijk deel van Polder de
Westerkogge, in het westen van de Baarsdorpermeerpolder en in een
aantal vlakken ten oosten van de autoweg Amsterdam-Den Oever.
In Polder de Westerkogge en de Baarsdorpermeerpolder zijn het
vaak de wat hoger liggende delen. Ten oosten van de autoweg zijn het
hoofdzakelijk komvormige laagten met een slechte ontwatering. Ook deze
gronden zijn door hun betrekkelijk lage ligging t.o.v. het grondwater,
in combinatie met het hoge humusgehalte gevoelig voor vertrapping.
Grondwatertrap 4:

GHG
GLG

40-60 cm -mv.
80-120 cm -mv.

Deze Gt is alleen aangetroffen in het oostelijk deel van het
gebied. Daar de GHG dieper dan 40 cm en de GLG nog binnen 120 cm ligt,
is de fluctuatie gering. Gerekend naar de GHG zijn deze gronden echter
gemiddeld droger dan gronden met Gt 2 of 3« In extreem natte perioden
komt de grondwaterstand wel eens binnen 40 cm -mv. doch dan is dit
slechts van korte duur.
Door de wat drogere ligging zijn deze gronden minder gevoelig
voor vertrapping, dan die met de eerder beschreven grondwatertrappen.
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Grondwatertrap 5'

GHG 40-60 cm -mv.
GLG 100-140 cm lmv.

Deze Gt komt alleen voor ten oosten van de autoweg AmsterdamDen Oever, bij de leek-/woudeerdgronden en een kleine oppervlakte
tuineerdgronden.
De gronden van deze Gt hebben over het algemeen een diepere GLG
dan de gronden met de hiervoor omschreven grondwatertrappen. De GHG
is dieper dan 40 cm en de GLG ligt slechts plaatselijk nog binnen
120 cm -mv. De fluctuatie is meestal wat groter dan bij de gronden
op Gt 4.
De gevoeligheid voor vertrapping is op gronden met deze Gt
niet erg groot.
Grondwatertrap 6:

GHG
GLG

40-80 cm -mv.
120-180 cm -mv.

Gronden met deze Gt komen vrijwel uitsluitend voor ten oosten
van de autoweg Amsterdam-Den Oever. Alleen leek-/woudeerdgronden en
tuineerdgronden hebben deze Gt.
Door de wat hogere ligging van deze overwegend uit zavel bestaande
gronden is de wintergrondwaterstand meestal niet erg hoog. In extreem
natte perioden kan het grondwater wel eens tot binnen 40 cm -mv. stijgen,
maar dit is dan vaak van korte duur.
De kaartvlakken met Gt 6 gelegen in de Baarsdorpermeerpolder en ten
zuiden van Berkhout, hebben betrekking op twee fruittuinen die van een
onderbemaling en drainage zijn voorzien.
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5.
5.1

DE EODEMGESCHIKTHEIDSBEQORDELING
Algemeen

De geschiktheid van de bodem voor een bepaalde bestemming is
afhankelijk van de eisen die men in verband met deze bestemming aan
de bodem stelt. Aangezien zowel de bestemmingen als de eisen sterk
uiteenlopen, is het onmogelijk één bodemgeschiktheidskaart te maken
voor meer uiteenlopende vormen van bodemgebruik.
Van dit gebied werden bodemgeschiktheidsbeoordelingen gevraagd
voor akker- en weidebouw, voor beplanting en voor aanleg van sportvelden,
speel- en ligweiden, alle zowel in actuele toestand als na ontwatering
(potentiële toestand). Dit heeft geleid tot het samenstellen van drie
bodemgeschiktheidskaarten, één voor akker- en weidebouw, één voor
beplanting en één voor aanleg van sportvelden, speel- en ligweiden.
5.2

De opzet van het beoordelingssysteem

De opzet van het systeem is voor alle beoordelingen in principe
gelijk. Uitgangspunt is de bodemgesteldheid zoals die wordt weergegeven
door de kaarteenheid in combinatie met de grondwatertrap. Nagegaan wordt
welke mogelijkheden de aldus gedefinieerde gronden bieden voor een be
paalde gebruiksvorm, hetgeen resulteert in plaatsing binnen eén van
de drie geschiktheidsklassen, nl.:
I
: goed geschikt
II : matig geschikt
III : weinig geschikt
Deze klasse-omschrijving is in alle geschiktheidsbeoordelingen
gelijk De op de kaarten aangegeven klassen zijn die bij de huidige
ontwateringstoestand. Uit de legenda, die in tabelvorm is opgezet,
is echter tevens de bodemgeschiktheid na ontwatering van de gronden
af te lezen. Bovendien is in deze tabel van elke bodemeenheid met
grondwatertrap, de aard en de gradatie van de (eventuele) beperkingen,
na te gaan, zowel bij de huidige als na diepere ontwatering.
Criteria bij de beoordeling zijn het voorkomen en de invloed van
bodemkundige factoren die beperkend werken bij het benutten van de grond
voor het betreffende gebruiksdoel. Slechts die bodemkundige factoren
die niet op eenvoudige wijze door de gebruiker van de grond zijn te
veranderen, worden in beschouwing genomen.
In de beperkende bodemkundige factoren worden drie gradaties
onderscheiden, die parallel lopen met bovengenoemde drie klassen:
1.
2.
3.

geen of geringe beperkingen
Er is geen of slechts een geringe invloed op het bodemgebruik.
lichte tot matige beperkingen
Er is een duidelijk nadelige invloed op het bodemgebruik.
sterke tot zeer sterke beperkingen
De nadelige invloed op het bodemgebruik is zo groot, dat zonder
ingrijpende verbeteringsmaatregelen een verantwoord gebruik
nauwelijks mogelijk is.

De beoordeling naar beperkingen is kwalitatief. Het uitdrukken
in exacte maat is in vele gevallen (nog) niet goed mogelijk. De ge
schiktheidsclassificaties zijn in verband daarmee beschrijvend.
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5.3
a.

De beperkingen
Wateroverlast (code W) geldt voor alle beoordeelde vormen
van bodemgebruik

Hierbij is in de drie vormen van bodemgebruik nagegaan in hoeverre
het meest bewortelbare deel van het profiel geheel of grotendeels, met
water verzadigd wordt. Een teveel aan water kan gebrek aan zuurstof in
* de wortelzone geven, waardoor de groei vertraagd of onmogelijk wordt.
Ook de warmtehuishouding wordt er in ongunstige zin door beïnvloed.
Wateroverlast heeft op bouwland vaak een slechte structuurtoestand
tot gevolg en levert dikwijls moeilijkheden op bij het bewerken van de
grond, o.a. het zaaiklaar maken. Ook ondervindt men last bij het oogsten
en afvoeren van de Produkten met name in de herfst.
Bij de exploitatie van de gronden voor grasland is o.a. een vroege
voorjaarsontwikkeling van het gras van belang. Op goed ontwaterde gron
den komt de grasgroei aanmerkelijk sneller op gang dan op te natte
gronden. Bovendien gaat de groei in de herfst langer door. Dit leidt
tot een langere weideperiode (besparing van voederkosten en arbeid).
In de bosbouw heeft wateroverlast tot gevolg dat de houtsoorten
keuze aanmerkelijk beperkt wordt. Bepaalde houtsoorten, o.a. populier
en wilg verdragen hoge grondwaterstanden redelijk. Daarentegen geeft
de teelt van o.a. inlandse eik, iep en esdoorn op natte gronden minder
goede resultaten.
Voor het vaststellen van de mate van wateroverlast is uitgegaan
van de grondwaterstand, de textuur en het organische-stofgehalte.
b.

Bewerkbaarheid_(code B) geldt alleen voor akkerbouw

Hierbij is nagegaan of en in hoeverre een slechte verkruimelbaarheid van de bouwvoor de bewerkbaarheid van de grond voor akkerbouw
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 kalktoestand.
Een compacte opbouw geeft slechtere verkruimelbaarheid. Dit kan
tot moeilijkheden leiden bij diverse grondbewerkingen, zoals het maken
van een zaai- of pootbed. Het beïnvloedt ook in ongunstige zin het
bewerkingstraject. Hoe slechter de verkruimelbaarheid, hoe meer moei
lijkheden zich ook voordoen bij cultuurmaatregelen, zoals verplegingswerkzaamheden en het oogsten. De mogelijkheden tot mechanisatie zijn
derhalve sterk afhankelijk van de bewerkbaarheid.
c.

Slem£ (code S) geldt alleen voor akkerbouw

Hierbij is nagegaan of en in hoeverre de teeltmogelijkheden door
slemp, dat is door het optreden van verdichtingen meestal aan de opper
vlakte van de grond of door het eventueel geheel ineenzakken van de
bouwvoor, beide onder invloed van de dispergerende en mechanische
werking van het regenwater, beperkt worden. Als gevolg van slemp kan
plasvorming optreden en kan de zuurstofvoorziening van het gewas on
gunstig worden beïnvloed. Door korstvorming aan de oppervlakte kunnen
beschadigingen aan kiemplanten optreden. Teneinde .slemp te voorkomen
en de gevolgen van de slemp voor de gewassen op te heffen, zijn extra
bodembehandelings- en verplegingswerkzaamheden nodig hetgeen een be
perking van de teeltmogelijkheden inhoudt.
Bodenikundige eigenschappen die de slemp beïnvloeden zijn de
textuur, het organische-stofgehalte, de kalktoestand en de waterhuis
houding.

- 43 -

d.

Draagkracht (code D) geldt alleen voor akker- en weidebouw

Hierbij is nagegaan of de bovengrond bij de gebruikelijke be
lasting (b.v. beweiding) voldoende weerstand biedt. Bij onvoldoende
draagkracht wordt de graszode door vertrapping gemakkelijk beschadigd
en herstelt zich moeilijk. Daarnaast kunnen vooral in voor- en najaar
bezwaren ondervonden worden door beperkingen in de mechanisatie (weg
zakken van machines).
Bepalend voor de draagkracht en eventueel de berijdbaarheid zijn
de grondwaterstand en de aard (organische-stofgehalte en textuur) van
de bovengrond.
e.

ProfielojDbouw (code P)

geldt voor aanleg van sportvelden, speelen ligweiden

Beoordeeld is in hoeverre binnen een kaarteenheid een in verticale
richting sterk wisselende profielopbouw van invloed is. Deze kan in be
paalde gevallen variatie in groei geven, waardoor verzorging en verple
ging bemoeilijkt worden.
f. Te_hoog lutum-_e^of_humus£ehalt£ (code H) geldt voor aanleg van
sportvelden, speel- en
ligweiden
Beoordeeld is of de bovengrond voldoende draagkrachtig is, niet
snel glibberig wordt en voldoende doorlatend is, zodat geen piasvorming
optreedt na regenval. Behalve van de grondwaterstand, het organischestofgehalte en de kalktoestand is dit vooral afhankelijk van de textuur
van de bovengrond. Hoe hoger het lutumgehalte in deze laag is,.des te
ongunstiger zijn de mogelijkheden voor aanleg van sportvelden, speelen ligweiden.

73069-65.4128
LEGENDA
Actuele bodenigeschiktheid,
• d.w.z. bij de huidige grondwaterstanden
Met de aangegeven geschikt
•1
Hoofdklasse
Subklasse
Beperkingen ' voor
heidsklassen corresponderende
Akkerbouw
Weidebouw
Bodemeenheden & Gt's
W B S D
WD
(zie biilaae 1 & 2 )
la
1 1 1 1
1 1
K3, K9
6,5,4

Ib
Ic
ld

Potentiele bodeoigeschiktheid,
d.w.z. na ontwaterinq
Beperkingen ^ voor
Akkerbouw
Weidebouw
W B S D
WD
1 1 1 1
1 1

12 11

11

K4, K5

6,5,4

. 1 1 2 1

1 1

KI. K2, K8

6

1 1 2 1

1 1

1 3 1 1

1 - 1

K7

6

13 11

11

IIa
IIb

2 2 11

2 1

K4, K5, K6, KI0

3

12 11

11

2 3 1

2

2

2

K7

3

13 12

11

Ile

3 2 1

2

2

2

1 K10
( W3

2>
3)

12 12

11

lid

3 3 1

2

2 2

K7, K11

2 .

13 12

11

lila
1Kb
lllc
llld

3 2 1

2

3 2

W2

2

12 12

11

'3 3 1

2

3 2

K10, K11.K12

1

13 12

11

1 Goed geschikt

12 11

11

•*

II Matig geschikt

III Weinig geschikt

3 2 1 3

3 3

W1.W2

1

12 13

11

3 1 1 3

3 3

V1

1

1 1 1 3

1 2

' Gradatie en werkingssfeer:
1

geen of geringe beperkingen

2

lichte tot matige beperkingen

3 sterke tot zeer sterke beperkingen

W

door wateroverlast

B

ni.b.t. bewerkbaarheid

' S
D

m.b.t. slemp
m.b.t. draagkracht

Afb. 3 De geschiktheidsbeoordeling voor akker- en weidebouw.
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6.
6.1

DE BODEMGESCTIKTHEIDSKMRT VOOR AKKER- EN WEIDEBOUW,
schaal 1 s 25 000 (bijlage'3)
Inleiding

Bij de beoordeling voor akker- en weidebouw is uitgegaan van
"normale", goed geleide bedrijven, die algemeen aanvaarde en economische
verantwoorde bedrijfstechnische mogelijkheden benutten.
Alleen die ongunstige bodemkundige factoren, die niet op een een
voudige wijze door de boer kunnen worden verbeterd, zijn in de beoorde
ling betrokken.
Bij de beoordeling van de geschiktheid na ontwatering, is van een
optimale ontwatering uitgegaan, waarbij echter het optreden van klink
binnen aanvaardbare grenzen mogelijk blijft,
In de legenda en in de tabel van afbeelding 3 is de geschiktheid
zowel in actuele toestand als na ontwatering weergegeven.
Aangezien de akkerbouw deels andere eisen aan de grond stelt dan
de weidebouw, is voor elk van beide een geschiktheidsbeoordeling gemaakt.
De bodemeenheden met hun Gt's zijn gerangschikt op basis van de afnemende
mogelijkheden voor akker- en weidebouw. De beperkingen hebben betrekking
op wateroverlast (W), bewerkbaarheid (B), slempgevoeligheid (S), en
draagkracht (D).
De geschiktheid is weergegeven in drie klassen die tevens de
kaarteenheden vormen (I, II en III). De onderverdeling in subklassen,
aangegeven door toevoeging van deze letters, berust op verschil in
gradaties van één of meer beperkingen.
6.2

Beschrijving van de geschiktheidsklassen

Klasse_Ij_

goed geschikt (subklassenIa t/m ld)

Deze klasse heeft voor weidebouw weinig beperkingen. Het zijn
goed ontwaterde, diep bewortëîbârê'gronden met een goed vochthoudend
vermogen. De grasgroei komt vioeg op gang in het voorjaar en zet zich
zonder een al te grote zomerdepressie voort tot in de herst. De draag
kracht levert eveneens geen problemen op. Beschadiging van de zode door
vertrapping of berijden treedt nagenoeg niet op.
Voor de akkerbouw hebben deze gronden geen of geringe beperkingen
wat wateroverlast"betreft. Vooral de fijnzandige lichte zavels zijn
echter gevoelig voor verslemping. Ook na ontwatering blijft deze slemp
gevoeligheid bestaan. De lichte en zware zavels zijn daarentegen goed
bewerkbaar. De gronden met een lichte of matig zware kleibovengrond
hebben een lichte tot matige, resp. sterke tot zeer sterke bemerking
wat de bewerkbaarheid betreft. De draagkracht levert op de gronden
van deze klasse voor de akkerbouw geen problemen op. Ze zijn goed te
berijden, in voor- en najaar zullen weinig bezwarenworden ondervonden.
Klasjse^JEI:

matig geschikt (subklassen IIa t/m lid)

Tot deze geschiktheidsklasse behoren de wat lager gelegen klei
gronden (> 25 % lutum).
Deze gronden hebben voor weidebouw in de actuele toestand een
lichte tot matige beperking door wateroverlast en onvoldoende draag
kracht. De waterbeweging is in deze gronden traag, waardoor ze vooral
in regenrijke perioden te nat zijn en de kans groot is dat de zode wordt
beschadigd door vertrapping. In droge perioden ('s zomers) zal vlug
stilstand in de grasgroei optreden. Deze gronden zijn laat d.w.z. een
geringe grasgroei in het voorjaar en ook in de herfst. Na ontwatering
is de draagkracht van deze gronden voor weidebouw voldoende.
In de actuele toestand zijn deze grcnden voor akkerbouw matig en deels
weinig geschikt, o.a. doordat ze te nat zijn. Het zijn bovendien gronden
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die door de compacte opbouw en onderlinge samenhang van de lutumdeeitjes
een, afhankelijk van het lutumgehalte, lichte tot zeer sterke beperking
hebben ten aanzien van de bewerkbaarheid. De draagkracht, mede afhanke
lijk van de grondwaterstand en de aard van de bovengrond (textuur en
organische stof) is onvoldoende. Na ontwatering zullen deze gronden
voor akkerbouw nog steeds een lichte tot matige, of een sterke tot zeer
sterke beperking hebben in verband met de bewerkbaarheid en de draag
kracht.
Klasj5e_IIIj_

weinig geschikt (subklasse lila t/m IUd)

Tot deze geschiktheidsklasse behoren de tochteerdgronden met Gt 1,
de liedeerdgronden, de plaseerdgronden en de koopveengronden.
Deze klasse heeft voor weidebouw in de actuele toestand sterke
tot zeer sterke beperkingen door wateroverlast en onvoldoende draag
kracht. Het zijn gronden met een hoog humusgehalte en periodiek zeer
hoge grondwaterstanden. In perioden met veel regen zal de zode worden
beschadigd door vertrappen of berijden. De bruto-opbrengst is hoog,
de netto-opbrengst is in verband met bovenstaande daarentegen relatief
laag. Goede grassoorten kunnen zich moeilijk handhaven en worden gemak
kelijk verdrongen door minderwaardige soorten.
Na ontwatering zijn deze gronden voor weidebouw goed geschikt; de
draagkracht is dan, behalve bij de koopveengronden, voldoende. Door
het zeer hoge humusgehalte in de bovengrond van deze koopveengronden
en de gevoeligheid voor klink, waardoor een optimale ontwatering moei
lijk realiseerbaar is blijft de draagkracht onvoldoende.
De geschiktheid voor akkerbouw in actuele toestand biedt weinig
mogelijkheden. Ook na ontwatering zijn deze gronden gezien de bewerk
baarheid en/of de draagkracht matig of weinig geschikt.
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7.
7.1

DE BODEMGESCHIKTHErDSKAART VOOR EBFIANTING,
schaal 1 ; 25 OOO (bijlage 4)
""
Inleiding

Deze kaart geeft de geschiktheid van de gronden weer voor de teelt
van de belangrijkste Nederlandse lcofhoutsoorten (eik, beuk, populier,
els, wilg, es, iep en esdoorn). Een geschiktheidsbeoordeling van naald
hout is achterwege gelaten, omdat de ervaring heeft geleerd dat naaldhoutbossen op deze kleigronden niet of nauwelijks willen groeien. Veelal
wordt aangenomen dat dit verband houdt met een te hoge pH.
In het onderzochte gebied is wateroverlast de belangrijkste bodemkundige beperking voor de teelt van loofhout. Bij een hoge grondwater
stand zullen o.a. inlandse eik, iep en esdoorn onvoldoende groeien.
De geschiktheidsklassen voor de bosbouw, hier aangegeven als I,
I-II, II-III en III, geven aan of de groei van enkele of meer hout
soorten mogelijk is en ook de mate van de groei, omschreven met de
termen goed, matig of slecht (Van Iynden, 1966). Onder een goede groei
(klasse I) van diverse houtsoorten wordt verstaan een levenskrachtige
groei (hoge boniteit), zodat een normale omloop gewaarborgd is. De
gronden hebben geen of geringe beperkingen en men kan rekenen op een
aantrekkelijk en gezond bos, belangrijk bij recreatieve voorzieningen.
Bij een matige groei (klasse II) is gedacht aan lage boniteiten.
Het verkrijgen en het in stand houden van een goed en gezond bos zal
op deze gronden moeilijk zijn.
Klasse III (slechte groei), hierin zijn alle gronden ondergebracht
die weinig of geen mogelijkheden bieden voor opgaand bos. •
In dit grotendeels vlak en open gebied zal men bij de houtsoorten
keuze ook met de wind rekening moeten houden. Wanneer, zoals bij eerste
bosaanleg, nog geen bescherming tegen de wind aanwezig is, mag men
alleen pioniershoutsoorten (populier, wilg, els) gebruiken. In de be
scherming van deze pioniers kunnen later op de daarvoor geschikte
gronden es, esdoorn, eik en beuk aangeplant worden.
In de legenda en in tabel van afbeelding 4 is naast de actuele
toestand de toestand weergegeven na ontwatering.
7.2

Beschrijving van de geachlktheidsklassen

Klasse_I:

goed geschikt voor een ruim aantal loofhoutsoorten;
goede groei van inlandse eik, beuk, es, esdoorn, iep,
els, wilg en populier

Tot deze klasse behoren de gronden met een overwegend gunstige
grondwaterstand. Het zijn rijke gronden. De teelt van een groot aantal
loofhoutsoorten (ruime houtsoortenkeuze) is mogelijk en men kan rekenen
op een goede groei 1).
De teelt van naaldhout is op deze gronden met een hoge pH meestal
uitgesloten.
Klasjsejyi;

goed, resp. matig geschikt voor een beperkt aantal
loofhoutsoorten; goede groei van iep, es, esdoorn,
populier, wilg en els; matige groei van inlandse eik
en beuk

Tot deze geschiktheidsklasse behoren alle gronden met Gt 3 af 2. Deze
vertonen een matige groei van loofhout dat geen hoge grondwaterstanden
') Zowel bij dé huidige toestand als na ontwatering.
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verdraagt, zoals inlandse eik en beuk. Na ontwatering hebben ook deze
gronden ruime gebruiksmogelijkheden voor alle loofhoutsoorten. Wel
zal het in de meeste gevallen noodzakelijk zijn te beginnen met de
min of meer aan macroklimaat en wind aangepaste pioniershoutsoorten,
zoals populier, wilg en els.
De teelt van naaldhout is op deze gronden met een hoge pH
meestal uitgesloten.
Klasse_II-III:

matig, resp. weinig geschikt voor een beperkt aantal
loofhoutsoorten; matige groei van populier, wilg en
els; slechte groei van inlandse eik, beuk, iep, es
en esdoorn

Tot deze geschiktheidsklasse behoren de tochteerd-, liedeerd- en
plaseerdgronden met Gt 1.
Ten gevolge van de hoge grondwaterstanden bieden deze gronden
weinig mogelijkheden voor beplanting. Alleen populier, wilg en els
zullen op deze gronden nog een matige groei vertonen.
Door een diepere en betere ontwatering zal zeker klink optreden,
in welke mate en over welke tijdsduur is zonder voorafgaand onderzoek
moeilijk te voorspellen. De slappe (ongerijpte) kleiondergrond zal,
vooral in de eerste jaren na ontwatering, moeilijkheden geven door
o.a. zuurstofgebrek. Het is dan ook raadzaam te beginnen met pioniers
houtsoorten, zoals populier, wilg en els. Uiteindelijk zullen deze
gronden door een goede ontwatering belangrijk verbeteren.
Voor naaldhout zijn deze gronden niet geschikt.
Klas_se_III: weinig geschikt voor alle loofhoutsoorten
Tot deze geschiktheidsklasse behoren de veengronden.
Ten gevolge van de hoge grondwaterstanden en de profielopbouw bieden
deze gronden vrijwel geen mogelijkheden voor beplanting. In de veen
gronden is het nl. moeilijk een blijvende goede ontwatering te rea
liseren. Dit in verband met optreden van sterke klink. Bovendien
laat de diepte van de wortelontwikkeling te wensen over (slechte
verankering). Deze gronden zullen dus, ook na ontwatering, slechts
matig tot weinig geschikt zijn.

730G9 - G5.4128-4

LEGENDA
Actuele bodenujeschiktheid, d.w.z. bij do huidige grondwaterstanden
Hoofdklasse

Subklasse

Beperkingen ' voor aanleg van
Sportvelden Speel- en Ligweiilen
VV P H
W P H
1 1 2

1 1

IIa

1

1 3

1 1 2

IIb"

1 1 3

1 1 3

ïïc"
lid"

2 1 3

1 1 2

K4, K5.K10

2 1 3

1 1 3

K6, K7

lila

3 1 3

3 1 3

K7,K10,K11
K10,K11,K12

nTb
life"

2 3 3

1 3 3

3 3 3

3 3 3

I Goed geschikt

I

II Matig geschikt

1

Kl, K8
K2,K3,K5,K9
K3,K4,K5,K9

W3
W2
W1,W2,V1

') Gradatie en oorzaak
1 geen of geringe beperkingen

•VV door wateroverlast

2 lichte tot matige beperkingen

P door de profielopbouw

3 sterke tot zeer sterke beperkingen

H

door te hoog lutum- en/of humusgehalte

" ) zie Bbdemkaart (bijlage 1) en Grondwat; irtrappenkaart

(bijlage 2)

Afb. 5 De geschiktheidsbeoordeling voor sportvelden, speel- en ligweiden

Potentiele bodemgeschiktheid
d.w.z. na ontwatering
Beperkingen voor de aanleg van
Sportvelden Speel- en Liyweiden
W P H
VV P H
1 1

6
4,5

2

1

t

1

1 1 3

1 1 2

1 1 3

1 1 3

3

1 1 3

1 1 12,

3

1 1 3

1 1 3

1 1 3

1 1 3

1 3 3

1 3 3

1 3 3

1 3 3

OC

. *n

Weinig geschikt

Met de aangegeven
gescliiktheidsklassen
overeenkomende
Bodemeenheden & Gt's
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8.
8.1

DE BODEMGESCHIKTHEIDSKAART VOOR DE AANLEG VAN SPORTVELDEN,
SPEEL- EN LIGWEIDEN, schaal 1 : 25 OOP (bijlage 5)
Inleiding

Op deze kaart zijn de mogelijkheden van de gronden voor gebruik,
c.q. aanleg van sportvelden, speel- en ligweiden aangegeven in actuele
toestand.
In de legenda en in de tabel (afb. 5) is naast de actuele toestand
de geschiktheid na ontwatering weergegeven.
Aangezien men voor grassportvelden, die vooral in de wintermaanden
bespeelbaar moeten zijn, veelal hogere eisen aan de grond stelt dan voor
speel- en ligweiden is voor elk van beide gebruiksvorrnen een geschikt
heidsbeoordeling gemaakt. De kaarteenheden zijn gerangschikt op basis
van de afnemende mogelijkheden. De beperkingen waarop de gronden zijn
beoordeeld, hebben betrekking op: wateroverlast (W), profielopbouw (P),
en te hoog lutum- en/of humusgehalte (H).
Sportvelden stellen zeer hoge eisen aan de maaiveldsligging, de
samenstelling van de toplaag en de ontwatering. Nagenoeg alle gronden
in Nederland vragen bij de aanleg van sportvelden maatregelen ten
aanzien van een of meer van deze punten. Dit wordt als normaal beschouwd
en is dan ook niet als beperking in de beoordeling betrokken. Alleen
wanneer een extra verschraling en/of ontwatering noodzakelijk is, wordt
dit als een beperking beschouwd. Het bovenstaande geldt, in mindere
mate, ook voor speel- en ligweiden.
De geschiktheid is weergegeven in drie klassen (I, II en III).
De onderverdeling in subklassen, is aangegeven door toevoeging vein
de letters a, b, c of d en berust op verschil in gradaties van een
of meer beperkingen.
8.2

Beschrijving van de geschiktheidsklassen

Klasse_Ij_

goed geschikt

Tot deze klasse behoren de goed ontwaterde lichte zavelgronden.
Op deze gronden is het aanleggen en onderhouden van goede sportvelden
en speel- en ligweiden zonder meer mogelijk. Voor sportvelden dient
men echter rekening te houden met verschraling van de toplaag.
Klasse_II:

matig geschikt (subklassoi IIa t/m lid)

Hiertoe behoren alle leek-/woudeerdgronden en tuineerdgronden met
meer dan 17è % lutum en Gt 3 of droger. Deze gronden zijn te vet voor
aanleg van sportvelden Door een sterke verschraling van de bovengrond
zijn ze echter aanmerkelijk te verbeteren. De ontwatering laat in de
actuele toestand voor een groot gedeelte van deze gronden te wensen
over. Er zal dan ook een intensieve drainage noodzakelijk zijn, vooral
bij de gronden met zware klei (K5, 6, 7 en 10) en de gronden met Gt
3, 4 of 5.
De doorlatendheid van de klei in het bovenste deel van het profiel
is nog wel zodanig dat een redelijke tot goede ontwateringstoestand te
verwezenlijken is.
Klasse__III: weinig geschikt
Hiertoe behoren de zware kleigronden op Gt 2 en alle kleigronden
met een ongerijpte klei- of een veenondergrond (tochteerd- en liedeerdgronden). Verder alle venige gronden en de veengronden. Deze gronden
zijn zeer nat, terwijl de bovengrond veel lutum en humus bevat. Ook na
ontwatering is het aanleggen en onderhouden van speel- en ligweiden,
maar vooral van sportvelden op deze gronden zeer kostbaar.
Een goede ontwateringstoestand over een langere termijn is in de
meeste gevallen moeilijk te realiseren door het optreden van klink.
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9.
9.1

ENKELS BIJZONDERE BODEMKUNDIGE ASPECTEN
Fysische rijping

De mate van stevigheid van een grond is een belangrijk gegeven en
wordt bij de kartering ook steeds in de beschouwing betrokken (zie
legenda bodemkaart). Het is duidelijk dat de stevigheid of draagkracht
van de bovengrond voor de praktijk van belang is en ook bepalend is
voor beweidings- en mechanisatiemogelijkheden.
Daar in het onderzochte gebied ongerijpte kleilagen voorkomen en
de stevigheid van de grond samengaat met de mate waarin de fysische
rijping is gevorderd, wordt hierop in het kort Ingegaan (voor een
uitvoeriger verslag over de rijpingstoestand van een aantal profielen
in dit gebied wordt verwezen naar Dekker en Van der Voort, 1971)•
Fysische rijping is het proces van irreversibel water-verlies, 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 uitgangs
toestand is daarbij reeds gekenmerkt door een grotere stevigheid.
Gerijpte zavel en iclei 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, 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 z.g. "n-factor", ook
wel da 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.
9.2

Katteklei

..

Katteklei is een zure kleilaag die door plantenwortels over het
algemeen wordt vermeden. Kenmerkend voor deze kleilaag is de aanwezig
heid van gele vlekken van het zuur reagerende ijzersulfaat (Bennema,
1953)» De pH van katteklei ligt meestal beneden 3.
Met potentiële katteklei doelt men op een kleilaag die zich onder
min of meer gereduceerde omstandigheden in de ondergrond bevindt en
waarvan het materiaal overeenkomt met het uitgangsmateriaal van katte
klei. Wanneer een dergelijke laag aan de lucht wordt blootgesteld en
dus kan oxyderen, b.v. na diepe grondbewerking of ontwatering, zullen
eveneens gele vlekken ontstaan en zal de pH een lage waarde krijgen,
m.a.w. de klei wordt zuur. Ook veenlagen kunnen na oxydatle zuur worden.
Van de klei- en zavellagen die tijdens de kartering als kalkrijk
zijn aangemerkt, zal de pH voor en na oxydatie weinig verschillen. De
hierin aanwezige grote hoeveelheid kalk voorkomt het zuur worden.
Zoals reeds opgemerkt zullen plantenwortels weinig of niet in
zure klei of zuur veen doordringen. De diepte waarop dit materiaal
voorkomt (of door grondbewerking terecht komt) is dus zeer belangrijk.
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9.jJ

Klink en enkele andere problemen bij diepere ontwatering

Zoals in par. 9«1 gesteld, gaat rijping gepaard met inklinking.
De gronden in dit gebied zijn globaal naar hun klinkgevoeligheid bij
ontwatering te rangschikken. Uitgaande van de bodemkaart en de daarop
onderscheiden eenheden behoren de koopveengronden (kaarteenheid V1 )
tot de meest klinkgevoelige. Bij deze kaarteenheid is de ontwaterings
diepte sterk bepalend voor het toekomstige maaiveldsniveau. Behalve
inklinking zal ook een verdere vertering van de veenlaag plaatsvinden.
In mindere mate klinkgevoelig zijn de tochteerdgronden (slappe
kleiondergrond). Deze gronden liggen over het algemeen wat hoger boven
het grondwater dan de koopveengronden en de plaseerdgronden (venige
kleigronden met een slappere ondergrond). Bij diepere ontwatering
zullen deze gronden na verloop van een aantal jaren stevig zijn tot
tenminste 80 cm diepte.
De gronden die reeds tot meer dan 80 cm diepte stevig zijn, de
leek-/woudeerdgronden en de tuineerdgronden, liggen over het algemeen
vrij hoog uit het grondwater. Deze gronden zullen t.g.v. een nog
diepere ontwatering weinig klinken.
Bij de veengronden en de venige gronden kan na ontwatering de
veenlaag voor een gedeelte of helemaal irreversibel indrogen, waardoor
droogtegevoeligheid ontstaat.
Tenslotte kan door ontwatering kattekleivorming optreden (zie 9«2).
Het voorkomen van katteklei en zure veenlagen vertraagt het rijpings
proces na een diepe ontwatering, aangezien de wortels van de vegetatie
deze zure lagen over het algemeen vermijden en daardoor niet door ont
trekking van water uit de ondergrond bijdragen aan de rijping.
De katteklei- of potentiële kattekleilagen komen voor bij de
koopveengronden, de plaseerdgronden, de liedeerdgronden en een gedeelte
van de tochteerdgronden (alleen bij bodemkaarteenheid K11).
De broekeerdgronden hebben weliswaar een venige bovengrond, maar
een stevige ondergrond; er is geen katteklei in aangetroffen.
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7 . plaats en nummer van een grondmonster

A f b . 6 Situatiekaart, met de ligging van de grondmonsters

S C H A A L 1. 5 0 0 0 0

monsternummers

eenheid
• op
diepte
centraal situatie- bodemin cm
kaart
archief kaart
(MJL1)
Stiboka (afb.6)
58510
583II
58305
58306
58307

1
1

2
2

58309
57846
32738
32739

3
3
3
4
5
5

57845
57831
57832
57833
57839
57840
57841
32740
32741
32736

7
7
7
8
8
8
9
9
10

58308

6

5-20
70-100
5-3O
70-100
5-3O
50-70
90-110
7-17
10-20
50-60

W1
K6
K6
K6
K7
KT
K7

7-16
10-20
40-50
70-80
10-20
35-45
70-80
10-25
40-50
10-25

5,50
5,62
6,70
6,92
6,08
6,85
7,15

35-45
IO-3O

7,00
5,92
6,98

KIL

K11
K11

100.189
IOO.I9O

12
13
13
13
14
14

5-20
40-60

IOO.19I
100.192
100.193
IOO.194
100.195
IOO .196
57834
57835

15
15
16
16
17
17
18
18

KI
KI
K9
K9
K5
K5
W2
W2

10-40
90-120
5-5O
7O-9O
5-20
40-70
10-25
40-50

100.188

10
11
11

K5
K5
K9
K9
K3
K3
K3
W1
Kil
K11

K11
W3
W3
K7
K7
Kil
KI)
Kil
K3
K3

32737
I00.182
IOO .I83
100.184
IOO .185
IOO .186
IOO .187

12

pH-KCl

6O-8O

20-50

6O-9O
5-20
30-50
70-100

Afb. 7 De grondmonsteranalyses

6,79
6,98
6,32
7,25

6,80

7,40
7,61
5,25
5*70
6,40

6,00

7,10
6,20

6,80

6,82
6,20

6,36

6,88
6,98
7,30
7,18
7,53
7,06
6,78
6,30

6,80

5,88
6,40

hoofdbestanddelen
in % van de grond
humus
(glv)
9,0
2,9
7,4
2,4
8,4
2,1
1,7
30,2
28,6
3,7el

16,6

0,5
15,8
17,0
0,0
0,2
0,6

50105
mu

> 16
mu

< 2
mu

2-16
mu

16-50 < 50
mu
mu

41,0
53,8
23,8
32,0
25,5
19,5
11,8
51,0
45,0
74,0

43,2
26,9
64,3
49,0
65,6
62,6
69,5
18,8
26,0
22,0

34,8
45,0
21,4
28,1
19,2
17,1
10,2

13,9
21,7

40,2
31,2
46,8
45,7
45,3
46,2
44,5
23,1
29,0
22,0

88,9
97,9
77,4
85,2
73,3
70,0
59,0
96,2
92,0
99,0

9,4
1,5
18,9
13,2
22,7
25,9
36,2
1,1
2,5
1,0

17,9
27,7
19,9
31,6
34,8
42,7
43,1
33,0
27,0
23,0

52,3
43,8
36,1
30,5
36,1
36,0
29,0
40,0
44,0
50,0

24,3
20,7
39,4

97,3
89,2
97,9
92,2
91,4
93,2
87,5
94,0
96,0
96,0

1,0

19,4'
17,0
16,2
20,0
25,0
20,0

20,7
26,7
22,4
32,8
35,9
40,2
42,3
34,0
27,0
26,0

< 16
CaCO,
mu
3
6,8S
16,4
0,0

fractieverdeling in % van de minerale delen

48,7
42,0
51,0

9,2

11,4
8,8
6,7
4,3
24,4
21,0
26,0

105-

50-

mu

150
mu

> 150
mu

0,7
0,2
2,2
0,7
3,3
3,9
4,3
0,4

10,1
1,7
21,1
13,9
26,0
29,8
40,5
1,5
3,5
1,1

1,0

0,5
1,2
0,2
0,3
0,4
0,2
0,4
0,3

1,5
6,6
1,7
7,7
6,3
6,7
12,2
5,3
3,1
1,9

1,2
2,2
0,4
0,1
2,3
0,1
0,3
1,0

6,1
3,7
10,5
3,3
3,3
3,8
1,7
2,5
14,4
22,2

0,2
2,0
0,2
0,2
0,2
1,7
0,3
0,5
0,4

49,0
56,5
25,8
5,1
5,5
1,4
2,8
1,8

o,9

150

1,0
0,1

23,8.
21,8
3,3
2,6
21,7
2,5
2,0
17,8
2,6el
22,3

0,0
0,0
15,5
19,5
0,0
6,5
19,4
10,8
0,3

58,3
50,5
61,3
46,3
43,5
48,3
35,5
49,0
60,0
54,0

2,2el
15,1
2,6
3,1
2,6
9,4
2,8
2,4
3,8
1,9

3,9
0,1
12,1
7,6
15,5
0,0
0,0
21 ,3
7,2
16,1

65,0
55,3
40,3
60,5
62,0
60,8
67,5
56,0
28,5
20,5

29,0
29,5
45,0
28,8
19,9
29,8
29,7
20,3
60,5
61,5

48,0
43,6
30,8
47,4
52,5
46,6
48,7
49,8
22,5
17,1

22,0
21,6
16,4
20,4
23,2
20,4
20,8
23,6
9,5
7,9

25,0
29,1
42,1
28,7
20,8
27,5
28,5
23,6
53,2
52,7

95,0
94,3
89,3
96,5
96,5
94,5
98,0
97,0
85,2
77,7

6,0
3,1
10,1

Oil
0,6
0,4

3,0
1,5
2,2
14,0
21,6

0,1
0,8
0,2
0,3
0,4
0,6

3,1
1,7
3,3
1,4
6,8
2,1
33,3
2,9

8,6
12,7
2,9
0,3
0,1
13,5
0,0
0,0

21,3
9,8
28,0
54,8
51,5
60,5
45,3
72,3

67,0
75,8
65,8
43,5
41,6
23,9
21,4
24,8

17,0
7,9
20,6
38,7
38,1

7,1
3,5
9,3
17,1
17,2
21,9
23,2
23,7

36,0
31,9
43,8
38,9
38,6
26,3
22,8
23,5

60,1
44,3
73,7
94,7
93,9
98,0
90,8
98,0

34,4
52,6
23,2
4,8
4,9
1,3
1,8
1,7

0,1

49,8

44,8
50,8

28,9

5,4
1,5
7,4
5,9
6,5
11,8
5,0
3,0
. 1'5

3,2
3,2

0,1

0,4

0,1

4,6
3,9
2,6
0,3
0,6

0,1
1,0
0,1

0,4
1,5
0,9
0,7
0,2
0,5
2,3
4,0
0,3

1,0
1,5

0,1

0,2
0,5
0,2
0,6
0,6

6,4
0,2
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10.

HET GRONEMONSTERONDERZOEK

Ter controle op de schattingen in het veld is een aantal grond
monsters genomen. Ook is gebruik gemaakt van grondmonsteranalyses uit
eerder verricht onderzoek zoals dat ter voorbereiding van de reeds
genoemde ruilverkavelingen. De monsters werden deels op het laboratorium
van de Stichting Nederlands Landbouw Kalk Bureau te De Bilt geanalyseerd
en deels door het bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te
Oosterbeek (nrs. 5* 9# 10 en 18).
De uitslagen van de verschillende analyses zijn weergegeven op
afb. 7» de monsterplekken op de situatiekaart (afb. 6).
Uit de analysecijfers blijkt dat de bovengronden een hoog humusgehalte hebben. Bij oud grasland ligt dat in de laag van 10-20 cm
meestal boven de 20 %. Bij een vergelijkbare grond maar dan veel jaren
in gebruik als bouwland, ligt het humusgehalte soms aanmerkelijk lager.
De niet-verwerkte of opgebaggerde bovengronden hebben steeds een
laag kalkgehalte in de bovengrond, meestal lager dan 1 %. De ondergrond
heeft meestal een zeer hoog kalkgehalte.
Verder blijkt uit de analyseresultaten nog de fijnzandigheid van
de Westfriese Afzettingen. Dit vanwege het hoge gehalte aan de fractie
16-50 mu in de grondmonsters genomen ten oosten van de autoweg Amster
dam-Den Oever.
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11. VERKLARENDE WOORDENLIJST
a.

Algemeen

Bovengrond
Mu
Mediaan (M50)
Textuur
Gleyverschijnselen

Grondwatertrap (Gt)

b.

bovenste horizont van het profiel met
meestal een relatief hoog gehalte aan
organische stof
micron = 0,001 mm
korrelgrootte waarboven en waarbeneden de *
helft (in gewichtshoeveelheid) van de
zandfractie (50-2000 mu) ligt
granulaire samenstelling van de grond
de in een bodemprofiel voorkomende roestverschijnselen, al dan niet in combinatie
met reductieverschijnselen. Het ontstaan
ervan is een gevolg van de ter plaatse
optredende afwisseling in oxyderende en
reducerende omstandigheden
klasse van grondwatertrappenindeling. Dit
is een indeling, die gebruikt wordt om de
van plaats tot plaats optredende verschil
len in het gemiddelde grondwaterstands
verloop aan te geven

Horizontbenaming

Hoofdhorizonten
A1-horizont

C-horizont
C1-horizont
C2-horizont
D-horizont

G-horizont

DG-horizont

bovenste meer of minder donker gekleurde
horizont van het bodemprofiel, waarin het
uitgangsmateriaal na de afzetting is ver
rijkt met organische stof, of waarin de
organische stof na de afzetting door
biologische processen is omgezet,
minerale of moerige horizont, die weinig
of niet is veranderd door de bodemvorming
een weinig veranderde C-horizont, zoals
kalkarme zavel of licht verteerd veen
een onveranderde C-horizont, zoals kalkrijke klei en geheel onverteerd veen
een minerale of moerige horizont, die
weinig of niet is veranderd door de bodem
vorming en afwijkt van het erboven liggende
moedermateriaal, b.v. een veenlaag in een
kleiprofiel
een minerale of moerige horizont, die
geheel of vrijwel geheel gereduceerd is
en na oxydatie aanzienlijk van kleur
verandert. Tevens moet deze horizont
aan de eisen van de C-horizont voldoen,
een D-horizont, die tevens aan de eerst
genoemde eisen van een G-horizont voldoet

Lettertoevoegingen:
P

een door de mens bewerkte (p = ploegen)
horizont, zoals de bouwvoor (Ap). Diep
verwerkte profielen kunnen b.v. als volgt
worden aangeduid (A1+Bt-C)p
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b

: deze toevoeging geeft aan dat de desbe
treffende horizont na de bodemvorming met
een jonger sediment bedekt is geraakt

Behalve door bovenstaande toevoegingen kunnen de bodemhorizonten ook
worden onderverdeeld door achtervoeging van cijfers, b v. C1.1 en
Cl .2.
c.

Korte définities_van_een__aantal indelingscriteria

Minerale gronden
Dikke Al
Dunne A1
Niet-gerijpt

Met een niet-gerijpte
ondergrond
Roest- en reductie-vlekken

d.

Be^tanddelen_van_d£

Lutumfractie
Slibfractie
Siltfractie
Leemfractie
Zandfractie
Grindfractie
Klei

grond

minerale delen K 2 mu
minerale delen > 16 mu
minerale delen > 2 mu en K 50 mu
minerale delen < 50 mu
minerale delen > 50 mu en "s 2000 mu
minerale delen > 2000 mu
mineraal materiaal, dat minstens 8 %
lutumfractie bevat
mineraal materiaal, dat minstens 50 %
leemfractie bevat
mineraal materiaal, dat minder dan 8 %
lutumfractie en minstens 50 % zandfractie
bevat

Leem
Zand

e.

gronden, die tussen 0 en 80 cm voor meer
dan de helft uit mineraal materiaal bestaan
een niet-vergraven A1-horizont, dikker dan
50 cm
een niet-vergraven A1 -horizont, dunner
dan 50 cm, of een vergraven Ap-horizont
ongeacht de dikte
heeft betrekking op de fysische rijping
en geeft een indruk omtrent de stevigheid.
Gerijpte gronden zijn tot ten minste 20 cm
stevig (niet tussen de vingers door te
persen)
gronden die ondieper dan 50 cm slechts
matig stevig zijn of slap zijn binnen 80 cm
door aanwezigheid van bepaalde ijzerver
bindingen bruinrood of neutraal-grijs
gekleurde vlekken in de grond

Textuurklassen
Indeling naar het lutumgehalte

% lutum
0
5
8
12
17,5
25
55
50

5
8
- 12
- 17,5
- 25
- 55
- 50
- 100

naam

samenvattende namen

kleiarm zand
)
kleiig zand
)zand
zeer lichte zavel ),. . .
.)
matig lichte zavel) c e zave )zavel
zware zavel
)
lichte klei
)
matig zware klei)
klel)klei
zeer zware klei )
)

lutumarm materiaal
) lutumrijk materiaal
) (wordt in zijn
) geheel t.o.v.
) "zand" ook wel
) met "klei"
) aangeduid)

%

organische stof

zovel

zware
klei

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

Afb. 8 Indeling en benaming naar het organische - stofgehalte van de grond
bij verschillende lutumgehalten van het minerale deel
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Indeling naar het humusgehalte in lutumrijke gronden
% humus
0
2,5à 5
5 àlO
8 àl6
15 à^O
22,5à45
55 à70

g.

2,5à 5
- 5 à10
- 8 àl6
- 15 à^O
- 22,5^45
- 55 à70
ICO

naam

1)

samenvattende namen

humusarme klei
)
matig humeuze klei).
).
,
zeer humeuze klei )humeus}mineraal
humusrijke klei
)
venige klei
)
kleiig veen
jmoerig
veen
)

Begrippen,_betrekking hebbend op_de hydrologie_

Bodemvocht
Fluctuatie (ev. grond
waterfluctuatie)
Gemiddeld hoogste
grondwaterstand (GHG)
Gemiddeld laagste
grondwaterstand (GLG)
Grondwater

Grondwaterstand
(ev. waterstand)
Grondwatertrappenindeling

Grondwaterverschijnselen

: het water in de grond boven de grondwater
spiegel
: het schommelen of op en neer gaan van de
grondwaterstand. Soms wordt fluctuatie
in kwantitatieve zin gebruikt: het ver
schil tussen GLG en GHG
: gemiddelde van de drie hoogste grondwater
standen bij 24 halfmaandelijkse metingen
per jaar over een aantal jaren
: gemiddelde van de drie laagste grondwater
standen bij 24 halfmaandelijkse metingen
per jaar over een aantal Jaren
: het water in de grond dat alle poriën
tussen de gronddeeltjes vult en waarvan
de druk even groot of groter is dan de
atmosferische
: hoogte uitgedrukt in m of cm t.o.v. het
maaiveld (of een vergelijkingsvlak, b.v.
NAP), waarop zich de grondwaterspiegel
bevindt
: klasse-indeling van gemiddelde grondwater
standsverlopen die gebruikt wordt om op
bodemkaarten de van plaats tot plaats
optredende verschillen in het gemiddelde
grondwaterstandsverloop aan te geven.
Het gemidddelde grondwaterstandsverloop
wordt gekenschetst door GHG en GLG. Elke
klasse van de indeling (grondwatertrap,
Gt) omvat een traject van grondwater
standsverlopen, gedefinieerd door de
grenzen waarbinnen GLG en GHG in combi
natie met GHG voor de desbetreffende
grondwatertrap variëren
: alle met het oog waarneembare verschijn
selen in het profiel, waarvan het onstaan
samenhangt met of een gevolg is van het
voorkomen van grondwater (blekingsverschijn-

') Bij deze indeling zijn de klassegrenzen afhankelijk van
het lutumgehalte met dien verstande, dat hoe hoger het
lutumgehalte is, hoe hoger ook het vereiste humusgehalte
om een grond tot een bepaalde humusklasse te rekenen (afb. 8).
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Ontwatering

Reductieverschijnselen,
reductievlekken
Roestverschijnselen,
roestvlekken
Totaal gereduceerde zone

h.

seien, reductieverschijnselen, roestverschijnselen, totaal gereduceerde zone)
: de afvoer van water uit de grond, even
tueel door greppels, drains of sloten.
De ontwatering gaat in afwatering over,
waar het water het perceel verlaat
: door de aanwezigheid van tweewaardig
ijzer neutraal grijs gekleurde, in ge
reduceerde toestand verkerende vlekken
in de grond
: door de aanwezigheid van bepaalde ijzer
verbindingen, bruin tot rood gekleurde
vlekken in de grond
: het deel van het profiel dat steeds of
vrijwel steeds verzadigd is met water en
ten gevolge daarvan nooit of vrijwel nooit
lucht bevat (G-horizont)

Verklaring_van_de namen waarmee de_onderscheiden_
bodemejenheden Zii^n_aa.ngeduid_

Deze namen zijn ontleend aan het Systeem van bodemclassificatie.
Hierin heeft men bij de naamgeving vaak gebruik gemaakt van toponiemen,
die voorkomen in gebieden waar ook de benoemde gronden het meest worden
aangetroffen. Ook heeft men wel nieuwe namen bedacht, zo mogelijk toch
iets zeggend over de aard of de ligging van de desbetreffende gronden.
Broek

Eerd

Koop

Leek

Lied

Plas
Tocht

: (in broekeerdgronden)
bosnaam: laag moerasbos, kreupelhout.
De broekeerdgronden komen zowel op de
"klei" als op het "zand" voor. Daarom
is'de naam gekozen, die zowel op lage
plaatsen slaat, als overal voorkomt
: (in eerdgronden)
een oude spelling en gewestelijke uit
spraak van het woord "aarde" is gekozen
om donkere en goed veraarde bovengronden
te benoemen
: (in koopveengronden)
dit is een Middeleeuwse ontginningsterm.
Plaatsnamen met koop of kop komen op de
hiermee bedoelde gronden veel voor
s (in leekeerdgronden)
natuurlijke waterloop. De naam is gebruikt
om kleigronden met een dunne, donkere
bovengrond op een grijze, roestige, ge
vlekte ondergrond te benoemen
: (in liedeerdgronden)
waterloop, dialectisch voor lede. Dit
toponiem is gebruikt om klei-op-veengronden met een donkere bovengrond te
benoemen
: (in plaseerdgronden)
deze gronden komen in het bijzonder voor
in de droogmakerijen (voormalige plassen)
: (in tochteerdgronden)
een naam voor grotere afwateringssloten
in de droogmakerijen, waar deze gronden
in het bijzonder voorkomen
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Tuin

Woud

: (in tuineerdgronden)
de met "tuin" benoemde kleigronden zijn
overwegend ontstaan bij zeer lang bodemgebruik als tuinland
: (in woudeerdgronden)
bosnaam, hoog opgaand moerasbos. Deze
gronden komen o.a. voor in West-Friesland,
waar veel plaatsnamen op woud voorkomen.
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