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VOORWOORD

In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht heeft de
Stichting voor Bodemkartering uit bestaande gegevens een bodemkaart met toelichting gemaakt van het ruilverkavelingsgebied
Limmen-Heiloo. Voor de uitbreiding is in het voorjaar van 1986
veldwerk verricht. De gegevens zijn uitgewerkt in het voorjaar
en de zomer van 1986.
Aan het project werkten mee:
- ing. E. Kiestra (projectleider), veldbodemkundig onderzoek en
rapportage;
- G. Rutten (hoofdprojectleider), coördinatie;
- ir. C. van Wallenburg, wetenschappelijke begeleiding.
De organisatorische leiding had het hoofd van de afdeling Op
drachten, ir. B.J.A. van der Pouw.

De directeur van de
Stichting voor Bodemkartering,
Dr.ir. F. Sonneveld
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INLEIDING

Doel van het onderzoek was om van het ruilverkavelingsgebied
Limmen-Heiloo met uitbreiding een bodemkaart te maken. De uit
breiding omvat een aantal stroken (355 ha) langs de begrenzing
van het al in 1975 gekarteerde gebied (2600 ha).
Van de uitbreiding zijn bodem en grondwaterstandsverloop gekar
teerd. Voor het samenstellen van het overige deel van rapport
en bodemkaart is weinig veldwerk verricht. We hebben voorname
lijk gegevens gebruikt uit het door STIBOKA verrichte hydrolo
gisch onderzoek uit 1975 (Stoffelsen en Van den Hurk 1975). Er
zijn toen grondboringen (gem. 1 à 2 per ha tot 120 cm - mv.)
verricht voor het samenstellen van een grondwatertrappenkaart.
Ook hebben we het rapport over de bodemgesteldheid van Kennemerland van De Roo (1953) geraadpleegd.
Bij het maken van de bodemkaart uit oude gegevens voldeed de
zuiverheid van de vlakken plaatselijk niet. Er heeft toen im
mers een hydrologische opname plaatsgevonden en de bodem kwam
op de tweede plaats. Bovendien is de profielopbouw later door
diepe grondbewerking en egalisatie veranderd.
Uit technische en praktische overwegingen is van het "oude ge
bied" met de uitbreiding een geheel nieuwe grondwatertrappen
kaart getekend. Op een aantal plaatsen wijkt de nieuwe kaart
iets van de oude af, omdat voor de nieuwe kaart de bodem als
basis is gebruikt. Ook voor de grondwatertrappenkaart geldt:
door grondbewerking, egalisatie of verbetering van de ontwate
ring kunnen de oorspronkelijk onderscheiden grondwatertrappen
afwijken van die in de huidige situatie.
De resultaten van het bodemkundig onderzoek zijn van belang
voor landinrichters en schatters. Bij het schatten van gronden
is het namelijk raadzaam om naast de standaardreeks over gege
vens over de bodemgesteldheid te beschikken.
Methode, resultaten en conclusies van het onderzoek zijn weer
gegeven in dit rapport en op drie kaarten.
De methode van kartering en verwerking is toegelicht in hoofd
stuk 2 en 3. In hoofdstuk 4 staat een beschrijving van de gron
den, gevolgd door een overzicht van de oppervlakten van de on
derscheiden legenda-eenheden. Ten slotte zijn een korte litera
tuurlijst en een woordenlijst opgenomen.
Bij het rapport behoren drie kaarten, schaal 1 : 10 000:
1 de bodemkaart (bijlage 1), waarop de bodemgesteldheid tot
120 cm - mv. staat weergegeven;
2 de grondwatertrappenkaart (bijlage 2), waarop we het aspect
grondwaterstandsverloop van de bodemkaart apart hebben weer
gegeven;
3 de boorpuntenkaart (bijlage 3), waarop de veldkaartindeling
en de nummering en de ligging van de beschreven boringen
staan.
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Het rapport is een aanvulling op het rapport van Stoffelsen en
Van den Hurk (1975). Het is daarom raadzaam om beide rapporten
(en bijbehorende kaarten) te raadplegen.
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2

VELDBODEMKUNDIG ONDERZOEK EN VERWERKING VAN DE OUDE
GEGEVENS

In het "oude gebied" (2600 ha) en de uitbreiding (355 ha; zie
afb.) zijn grondboringen verricht tot een diepte van 120 cm mv. De boringsdichtheid bedroeg 1 à 2 per ha. Van het oude ge
bied zijn echter minder boringen beschreven (1 per 2 à 3 ha)
dan van de uitbreiding (1 à 2 per ha); voor het maken van al
leen een grondwatertrappenkaart kan namelijk veelal worden
volstaan met een niet-beschreven boring, d.w.z. een codering
op de veldkaart. Tijdens de opname van het oude gebied zijn de
belangrijkste verschillen tussen profiel- en veldkenmerken op
de veldkaarten (schaal 1 : 5000) ingeschetst. Behalve de grondwatertrappengrenzen zijn toen echter ook de bodemgrenzen op de
veldkaart getrokken. Hoewel het maken van een bodemkaart buiten
de opdracht viel en de hydrologie de meeste aandacht kreeg, is
dit gedaan omdat het gebied nog gekarteerd moest worden voor
de Bodemkaart van Nederland (schaal 1 : 50 000). Bij de uit
breiding hebben we aan bodem en hydrologie evenveel aandacht
besteed.
Bij het verwerken en interpreteren van de gegevens van het in
1975 gekarteerde gebied hebben we, naast de reeds getrokken
bodemlijnen, nieuwe lijnen getrokken omdat we de indeling ver
fijnd hebben. De nieuwe lijnen zijn getrokken aan de hand van
de beschreven boringen en de coderingen op de oude kaart. Het
trekken van nieuwe bodemlijnen "achter het bureau" kan ten
koste gaan van de zuiverheid van de vlakken, omdat kennis van
de veldkenmerken dan ontbreekt. Bij het trekken van nieuwe
bodemgrenzen hebben we tevens de bodemkundige overzichtskaart
van Noord-Kennemerland (De Roo 1953) gebruikt. Deze bodemkaart
geeft een meer geomorfologisch-landschappelijke indeling, ter
wijl de huidige bodemkaarten een morfometrische indeling (d.i.
gebaseerd op meetbare kenmerken) hebben. Nogmaals: de zuiver
heid van de vlakken van het oude gedeelte laat plaatselijk te
wensen over door de gehanteerde methode van karteren, verwer
ken en interpreteren en bovendien door de veranderingen in het
veld (egalisatie, diepe grondbewerking) na de opname in 1975.
De ligging en verbreiding van de onderscheiden bodemeenheden
staat weergegeven op de bodemkaart, schaal 1 : 10 000 (bijlage
1). Van het hele gebied is een nieuwe grondwatertrappenkaart,
1 : 10 000 getekend (bijlage 2). Omdat nu de bodemkaart als
basis is gebruikt, wijkt de nieuwe kaart op een aantal plaat
sen iets af van de oude kaart. Verder zijn de op de oude grond
watertrappenkaart aangegeven toevoegingen (klei- en zandlagen)
weggelaten, omdat deze al op de bodemkaart staan.

Schaal 1:50000
Top. kaart 19 W

Afb. 1 Overzichtskaart van het gebied. De gerasterde gebieden behoren tot de uitbreiding (315 ha).
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3

OPZET VAN DE LEGENDA EN INDELING VAN DE GRONDEN

De legenda omschrijft en verklaart de eenheden die op de bodemkaart zijn onderscheiden. De verschillende soorten gronden
staan er zo gegroepeerd dat de legenda de wijze van Indeling
overzichtelijk weergeeft.
Hoewel de indeling en de codering van de gronden grotendeels
overeenkomen met die van de legenda van de Bodemkaart van Ne
derland, schaal 1 : 50 000, wijkt de legenda van dit gebied
door de gedetailleerde kartering op bepaalde punten af van de
landelijke legenda.
Op de bodemkaart zijn verschillende eenheden onderscheiden:
- legenda-eenheden;
- toevoegingen;
- grondwatertrappen;
- overige onderscheidingen.
Legenda-eenheden bestaan voor ten minste 70% van de oppervlakte
uit een zelfde bodemeenheid, dus uit gronden met een groot aan
tal overeenkomende kenmerken en eigenschappen. Iedere legenda
eenheid heeft een afzonderlijke kleur en code en is door een
lijn begrensd: de bodemgrens.
Toevoegingen worden gebruikt om een bepaald profielkenmerk aan
te geven dat voorkomt over een gedeelte of over het gehele op
pervlak van een of meer, overigens van elkaar verschillende le
genda-eenheden. De toevoegingen zijn met een signatuur aangege
ven op de bodemkaart en omgrensd met een onderbroken lijn, voor
zover deze niet samenvalt met een bodemgrens. In het rapport
zijn de toevoegingen met een letter of met een letter-cijfercombinatie aangeduid.
Grondwatertrappen geven de gemiddelde diepte en fluctuatie van
het grondwater weer. Ze zijn in grijze lijnen en codes op de
bodemkaart aangegeven. Apart is hun verbreiding in kleur weer
gegeven op de grondwatertrappenkaart. De indeling van de grond
watertrappen staat beschreven in Stoffels en Van den Hurk
(1975).
Overige onderscheidingen omvatten de delen van het gebied die
niet in het onderzoek betrokken zijn, zoals bebouwing, wegen en
water. Ze zijn omgrensd met een niet-onderbroken lijn.
In het veld hebben we de gronden gedetermineerd volgens het
systeem van bodemclassificatie voor Nederland (De Bakker en
Schelling 1966). Dit is een morfometrisch classificatiesysteem,
dat de meetbare kenmerken van het bodemprofiel als indelings
criterium gebruikt.
Binnen de gronden in het gebied zijn in totaal 52 legenda-eenheden en 10 toevoegingen onderscheiden. Op het hoogste niveau
zijn de gronden onderverdeeld in (zie ook legenda bodemkaart,
bijlage 1):
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-

zandgronden;
kleigronden;
moerige gronden;
veengronden.

Het voorkomen van kalkloze zware (pik)klei direct onder de bo
vengrond is bij alle vier hoofdgroepen als een apart indelings
criterium aan de legenda toegevoegd. Bij de zand- en kleigron
den zijn geen kalkverloopklassen onderscheiden; gronden die
vanaf maaiveld kalkrijk zijn, hebben een toevoeging op de bo
demkaar t.
- Zandgronden zijn minerale gronden die tussen 0 en 80 cm - mv.
voor meer dan de helft van die dikte uit zand (mineraal materi
aal met minder dan 8% lutum en minder dan 50% leem) bestaan.
Hebben ze echter een moerige bovengrond of tussenlaag, dan re
kenen we ze tot de moerige gronden. Naar het voorkomen van een
minerale eerdlaag worden de zandgronden onderverdeeld in vaaggronden en eerdgronden en deze op hun beurt naar hydromorfe
kenmerken (roest), dikte en textuur van de bovengrond.
- Kleigronden zijn minerale gronden die tussen 0 en 80 cm - mv.
voor meer dan de helft van die dikte uit klei (mineraal materi
aal met meer dan 8% lutum) bestaan. Hebben ze echter een moeri
ge bovengrond of tussenlaag, dan rekenen we ze tot de moerige
gronden. De kleigronden worden allereerst onderverdeeld naar
het voorkomen van een minerale eerdlaag in vaaggronden en eerd
gronden en deze vervolgens naar het profielverloop en de rij
ping van de kleiondergrond. Op het laagste niveau zijn de kleigroepen onderverdeeld naar de textuur van de bovengrond. Het
voorkomen van een kalkloze zware (pik)kleilaag is niet gekop
peld aan het profielverloop. Dit wijkt af van de gangbare in
deling, doch is in overleg met de opdrachtgever zo bepaald.
- Moerige gronden zijn minerale gronden met een moerige boven
grond of een moerige tussenlaag. De gronden worden eerst inge
deeld naar de aard van de ondergrond: bestaat deze voorname
lijk uit zand, dan spreken we van broekeerdgronden en bestaat
deze uit ongerijpte tot half gerijpte klei of zavel, dan noemen
we de gronden plaseerdgronden. Beide gronden horen tot de moe
rige eerdgronden, niet omdat ze een moerige eerdlaag hebben,
maar omdat ze géén humuspodzol hebben. De gronden zijn verder
onderverdeeld naar de aard en textuur van de bovengrond.
- Veengronden zijn gronden die tussen 0 en 80 cm - mv. voor
meer dan de helft van de dikte uit moerig materiaal bestaan.
Binnen de veengronden zijn alleen rauwveengronden onderschei
den, omdat de bovengrond niet aan de definitie van een moerige
eerdlaag voldoet. Naar dikte, aard of lutumgehalte van de bo
vengrond worden de veengronden onderverdeeld in vlietveengronden, vlierveengronden en waardveengronden. Verder vindt nog
een indeling plaats naar de veensoort (indien de minerale on
dergrond dieper dan 120 cm - mv. begint) of de aard van de mi
nerale ondergrond (indien deze ondieper dan 120 cm - mv. be
gint).
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4

DE BODEMGESTELDHEID

De bodemgesteldheid van het gebied staat weergegeven op de bo
demkaart, schaal 1 : 10 000 (bijlage 1) en op de grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 10 000 (bijlage 2). De bodemkaart wordt in
dit hoofdstuk toegelicht, de grondwatertrappenkaart hebben Stof
fels en Van den Hurk (1975) beschreven.
In het ruilverkavelingsgebied Limmen-Heiloo komen vier soorten
gronden voor:
- zandgronden;
- kleigronden;
- moerige gronden;
- veengronden.
In de volgende paragrafen behandelen we de belangrijkste ken
merken van de gronden per soort en per groep van legenda-eenhe
den. Voor een profielbeschrijving van de verschillende gronden
verwijzen we naar de aan de Landinrichtingsdienst verstrekte
standaardreeks en het boorregister, voor een verklaring of de
finiëring van de gebruikte terminologie naar de woordenlijst
achterin het rapport. In paragraaf 4.5 staat een overzicht van
de oppervlakten van de verschillende legenda-eenheden.

4.1

De zandgronden (949 ha)

Een derde van het gebied bestaat uit zandgronden. De meeste
zandgronden behoren tot de vlakvaaggronden, al dan niet met
een kleidek. Binnen de vlakvaaggronden met een kleidek komen
gronden voor met een kalkloze zware pikkleilaag direct onder
de bovengrond. Er komt een gering aantal gronden (58 ha) voor
met een minerale eerdlaag; het zijn, afhankelijk van de roestontwikkeling en ligging, beekeerdgronden en gooreerdgronden.

4.1.1

Vlakvaaggronden zonder kleidek (493 ha)

De vlakvaaggronden zonder kleidek komen voor op en langs de
strandwallen Limmen-Heiloo, Bakkum-Egmond-Binnen en BoekelAkkersloot-Uitgeest. Ook rond Castricum komen vlakvaaggronden
zonder kleidek voor. Op de bodemkaart van De Roo worden de
gronden aangeduid met strandwalgronden, strandwalovergangsgronden en stroomwalgronden. Op de huidige bodemkaart staan ze
aangegeven met de eenheden Zn50, Zn51 en Zn31.
De relatief hooggelegen vlakvaaggronden, waarop veelal ook de
dorpen liggen, hebben een bovengrond van kleiarm (0-5% lutum),
matig fijn zand (M50 • 160-190 ym): legenda-eenheid Zn50. De
overige gronden hebben een bovengrond die bestaat uit kleiig
(5-8% lutum), matig fijn (M50 » 160-180 pm) en zeer fijn (M50 •
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140 ym) zand: Zn51 en Zn31. De 15-30 cm dikke grijsbruine tot
donkerbruine bovengrond heeft een humusgehalte van 2-5%. De ho
ger gelegen gronden bevatten meestal niet meer dan 2% humus.
Onder de bovengrond wordt het zand meestal grijzer met veelal
oranjebruine roestvlekken. De kalkrijke ondergrond begint
meestal tussen 60 en 100 cm - mv., ten oosten van Castricum al
tussen 30 en 50 cm - mv. Waar zand is weggegraven (toev. A) of
het kalkrijke zand door diepe verwerking naar boven is gehaald
(toev. F), is de bovengrond plaatselijk kalkrijk. In de vlakvaaggronden op en langs de strandwallen komen plaatselijk be
groeiingshorizonten in de zandondergrond voor. De gronden ten
oosten van Limmen, die De Roo als strandwalovergangsgronden
aanduidde, hebben veelal een of twee veenlagen. De eerste laag
begint net op of binnen 80 cm - mv. en varieert in dikte van 5
tot 40 cm (toev. w). Op verschillende plaatsen is dit veen on
der het zand weggegraven voor turfwinning. Dit veengraven had
echter zo'n kleinschalig karakter, dat het moeilijk op de bodemkaart is af te grenzen. De plaatselijk ongelijke maaivelds
ligging wijst nog op vervening, maar door de voortgaande egali
satie worden deze aanwijzingen steeds onduidelijker. Rond Cas
tricum liggen een aantal brede zandruggen met een iets gelaagde
ondergrond. Volgens De Roo behoren ze tot de stroomwalgronden.
Ten zuiden van Castricum is tussen 50 en 80 cm - mv. een kalkloze, soms kalkrijke kleilaag van 10-20 cm aangetroffen. Langs
de Polder Boekelermeer komen zgn. overslaggronden voor met veen
(toev. v) in de ondergrond. Veel vlakvaaggronden die buiten de
strandwallen liggen, worden doorsneden met prielen, waarvan er
vele door egalisatie zijn dichtgeschoven.
Over het algemeen worden de vlakvaaggronden met een kleiarme
bovengrond voor de tuinbouw (bollenteelt) gebruikt, terwijl de
vlakvaaggronden met een kleiige bovengrond graslandgronden
zijn. Vooral de gronden met Gt III*, IV en VI zijn droogtegevoelig.

4.1.2

Vlakvaaggronden met kleidek zonder pikklei (209 ha)

De vlakvaaggronden met kleidek zonder pikklei komen verspreid
in het gebied voor, zowel in ruggen als op de overgang van de
hoger gelegen zandgronden naar de lager gelegen klei- of veen
gronden. Op de bodemkaart van De Roo staan de gronden aangege
ven als strandwalovergangsgronden en stroomwalgronden.
Een betere benaming voor de groep vlakvaaggronden zou eigenlijk
zijn vlakvaaggronden met zaveldek, omdat de drie onderscheiden
legenda-eenheden (kOZn, klZn en k3Zn) een kleidek hebben met
minder dan 25% lutum (• zavel). De veelal donker grijsbruine,
humusarme tot matig humeuze (2-6% humus) bovengrond heeft een
dikte van 15-30 cm. In de Polder Boekelermeer is het humusge
halte van de zavelbovengrond beduidend hoger (7-16% humus).
Bovendien is hier de bovengrond vrij dun (ca. 15 cm). Bij de
iets zwaardere bovengronden (klZn en k3Zn) komt net onder de

bovengrond plaatselijk een roestige kleilaag (pikkig) van ca.
10 cm voor. Onder de bovengrond begint veelal direct het kleiarme, matig fijne, kalkloze zand met enige roestvlekken. Het
grijze, kalkrijke zand begint veelal tussen 60 en 100 cm - mv.
Rond Castricum begint het kalkrijke materiaal veelal ondieper
en in Polder Boekelermeer ligt het zelfs direct onder de boven
grond. Ten oosten van Limmen, waar veenlaagjes voorkomen (toev.
w), begint de kalkrijke ondergrond veelal dieper dan 100 cm - mv.
De meeste vlakvaaggronden met zaveldek komen voor op Gt II, III
en IV en zijn voornamelijk als grasland in gebruik. Vooral de
gronden op Gt III en IV zijn droogtegevoelig.

4.1.3

Vlakvaaggronden met kleidek en pikklei (189 ha)

De vlakvaaggronden met kleidek en pikklei komen voor tussen Lim
men en Bakkum, tussen Castricum en Uitgeest, ten oosten van Lim
men in de Groot-Limmerpolder en tussen Akersloot en Uitgeest. De
Roo duidt deze gronden aan met pikkleigronden op zeezand.
De gronden hebben een bovengrond die in dikte varieert van 10 tot
20 cm; het humusgehalte ervan loopt uiteen van 4 tot 9%. Vooral
de iets lager gelegen gronden op Gt II hebben een dunne (10 cm)
en humeuze (6-9% humus) bovengrond. De twee voorkomende legenda
eenheden verschillen in zwaarte van de bovengrond: k3kZn heeft
een bovengrond van zware zavel (ca. 20% lutum) en k5kZn heeft
een bovengrond van lichte klei (ca. 28% lutum). Onder de boven
grond bevindt zich een kalkloze, veelal roestige, zware pikkleilaag, die storend is voor de verticale doorlatendheid. De klei
laag varieert in dikte van 10 tot 25 cm, het lutumgehalte ervan
loopt uiteen van 40 tot 60%. De zware kleilaag gaat veelal abrupt
over in kleiarm, matig fijn zand, dat tussen 30 en 50 cm - mv.
kalkrijk wordt. Ten oosten van Limmen en tussen Groot- en KleinDorregeest is het zand onder de pikkleilaag kalkloos en gaat net
binnen 80 cm - mv. over in een laag zeggeveen van 10 tot 40 cm
dikte. Het zeggeveen rust binnen 120 cm - mv. op ongerijpte klei
of zavel, die vrij gauw weer overgaat in zeezand. De vlakvaag
gronden met pikkleilaag hebben veel gemeen met de poldervaaggronden met pikklei op zand (par. 4.2.5), alleen is bij laatstgenoem
de de pikkleilaag iets dikker. De gronden worden veel doorsneden
met geulen eri prieltjes, van waaruit de pikklei is aangevoerd.
De gronden, die veel voorkomen op Gt II en III, zijn 's winters
vaak te nat en 's zomers te droog. Ze hebben nogal wat beperkin
gen en zijn daardoor nog het meest geschikt voor grasland.

4.1.4

Beekeerdgronden (6 ha)

De beekeerdgronden komen in een zeer geringe oppervlakte voor ten
zuiden van de spoorlijn Castricum-Uitgeest. Ze liggen als een
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laagte in het terrein.
De beekeerdgronden hebben een humeuze tot humusrijke bovengrond
(7-12% humus) van ca. 20 cm. De bovengrond bevat 6-8% lutum
(kleiig) en de H50 van het zand erin bedraagt ca. 160 ym (matig
fijn zand). Onder de bovengrond bevindt zich kalkrijk, roestig,
kleiarm, matig fijn zand. De ondergrond is iets gelaagd. De mi
nerale eerdlaag, het roestige zand vlak onder de bovengrond en
de landschappelijke ligging zijn kenmerkend voor de beekeerdgron
den.
Vanwege de humeuze bovengrond en de lage ligging zijn deze
gronden erg trapgevoelig.

4.1.5

Gooreerdgronden (52 ha)

De gooreerdgronden komen voor ten zuidoosten van Castricum aan
weerskanten van de spoorlijn. Op de bodemkaart van De Roo maken
deze gronden deel uit van de stroomwalgronden.
De gronden onderscheiden zich van de vlakvaaggronden door hun
dikkere en iets humeuzere bovengrond, m.a.w. ze hebben een mi
nerale eerdlaag. Deze is waarschijnlijk ontstaan doordat de
gronden sedert lange tijd als bouwland in cultuur zijn geweest.
Bovendien is het zand fijner dan het zand van de meeste vlak
vaaggronden. De donker grijsbruine bovengrond is 30-50 cm dik
en bevat bovenin ca. 4% en onderin ca. 2% humus. De bovengrond
bestaat uit zeer fijn zand met een M50 van 145 ym. Het lutumgehalte in de bovengrond varieert van 3 tot 8%: de gronden van
legenda-eenheid cZn30 bevatten 3-5% lutum en die van cZn31
5-8% lutum. De zandondergrond is tot 50 à 60 cm - mv. kalkloos,
daarna kalkrijk. De zandondergrond is veelal iets gelaagd. Het
aantal roestvlekken wordt naar beneden toe geleidelijk minder
tot het zand grijs tot grijsblauw van kleur is. De gronden ten
zuiden van de spoorlijn hebben een iets dunnere en minder hu
meuze bovengrond dan de gronden ten noorden van de spoorlijn.
Bovendien is het zand er iets minder fijn.
Over het algemeen verdrogen de relatief hooggelegen gooreerd
gronden iets minder snel dan de vergelijkbare vlakvaaggronden.
De meeste gooreerdgronden zijn als grasland in gebruik, doch er
zijn ook een aantal percelen waarop akker- en tuinbouwprodukten
worden geteeld.

4.2

De kleigronden (883 ha)

Bijna een derde deel van het gebied bestaat uit kleigronden.
Daar alle materiaal vanuit de zee is aangevoerd, worden de
gronden ook wel zeekleigronden genoemd.

De meeste kleigronden horen tot de kleivaaggronden, omdat de
bovengrond te dun is (<15 cm) of omdat kleur of kontrast onvol
doende is voor een minerale eerdlaag. De meeste kleivaaggronden
behoren tot de drecht- en poldervaaggronden. Deze twee groepen
gronden hebben veelal een pikkleilaag onder de bovengrond. Rond
Castricum komen echter nogal wat poldervaaggronden voor waarin,
waarschijnlijk door hun hogere ligging, geen of slechts weinig
pikklei is aangetroffen. Bij veel van de poldervaaggronden met
pikkleilaag begint het zand tussen 60 en 100 cm - mv.
De kleigronden met een minerale eerdlaag (kleieerdgronden) ko
men voornamelijk voor op de hooggelegen "oude bouwlandgronden"
rond Castricum, in de geulen en laagtes in het zuiden en westen
van het gebied en in de Polder Boekelermeer en de Dielofsmeerpolder.

4.2.1

Drechtvaaggronden (145 ha)

De drechtvaaggronden komen voornamelijk voor in het oosten van
het gebied aan weerskanten van de strandwal Akersloot-Uitgeest.
De Roo noemt ze pikkleigronden op veen.
De drechtvaaggronden hebben een 10-15 cm dikke, humeuze tot humusrijke (6-11% humus) bovengrond. Het lutumgehalte in de bo
vengrond loopt uiteen van 18 tot 30%. Op grond van dit verschil
hebben we 2 legenda-eenheden onderscheiden: kMv31, met een bo
vengrond van zware zavel (18-25% lutum) en kMv51, met een bo
vengrond van lichte klei (25-30% lutum). Direct onder de boven
grond bevindt zich een stugge, zware, kalkloze pikkleilaag. De
eerst bruingrijze (1-2% humus), roestige pikklei wordt naar be
neden toe geleidelijk grijzer (<1% humus). In de kleilaag komt
soms een dun vegetatiebandje voor. Tussen 40 en 60 cm - mv.
gaat de klei over in zegge- of rietzeggeveen, soms afgewisseld
met lagen kleiig veen of verslagen veen. Plaatselijk is tussen
100 en 120 cm - mv. de oude strandwal in de ondergrond aange
troffen. De eerste 10 à 30 cm van deze strandwalvlakte bestaat
veelal uit ongerijpte klei of zavel en gaat dan over in kalkrijk, kleiarm of kleiig zand.
De drechtvaaggronden, die veel voorkomen op Gt II, zijn vaak
te nat en worden vrijwel uitsluitend als grasland gebruikt.

4.2.2

Nesvaaggronden (8 ha)

De nesvaaggronden komen in geringe oppervlakte voor langs de
rand van de Polder Boekelermeer.
De humeuze tot humusrijke bovengrond (5-10% humus) varieert in
dikte van 10 tot 20 cm en bevat ca. 20% lutum (zware zavel).
Binnen 40 cm - mv. begint veelal de kalkloze, zware pikklei
laag, die op ca. 50 cm - mv. overgaat in een veenlaag van ca.
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20 cm (toev.: w). Onder de bovengrond komt plaatselijk een
laag kalkloze, lichte zavel (overslagmateriaal?) voor. Waar
deze laag dikker is dan 20 cm, ontbreekt meestal ook de pikkleilaag. Tussen 60 en 80 cm - mv. begint de ongerijpte onder
grond, die uit ongerijpte klei of zavel bestaat en binnen 120
cm - mv. overgaat in kalkrijk zeezand.
De nesvaaggronden komen alleen voor op Gt II. Door de lage en
veelal te natte ligging zijn het matige graslandgronden.

4.2.3

Foldervaaggronden zonder pikklei op zand (133 ha)

De poldervaaggronden zonder pikklei op zand komen voornamelijk
voor tussen Limmen, Bakkum en Egmond-Binnen en ten zuiden van
de spoorlijn Castricum-Uitgeest. Volgens de indeling van De Roo
vallen deze gronden binnen de strandwalovergangsgronden en de
stroomwalgronden.
De bovengrond varieert in dikte van 15 tot 30 cm; het humusgehalte loopt uiteen van 3 tot 8%. Vooral de lager gelegen gron
den op Gt II en III hebben de hoogste humusgehalten. De meeste
gronden uit deze groep hebben een bovengrond van lichte of
zware zavel. Het overwegend kalkrijke zand begint veelal tus
sen AO en 60 cm - mv. Plaatselijk is de ondergrond gelaagd. De
gronden met een bovengrond van zware zavel (legenda-eenheid
Mn32), die veel voorkomen tussen Castricum en Heemskerk, heb
ben veelal een kalkrijke kleilaag van 10-30 cm onder de boven
grond (toev.: kl). Plaatselijk komen binnen deze legenda-een
heid gronden voor met een minerale eerdlaag (onzuiverheid). Ook
tussen Limmen en Bakkum hebben de gronden in enkele laagten
(Mnl2) een minerale eerdlaag (onzuiverheid); bovendien zijn
hier ook plaatselijk kleilagen tussen bovengrond en zandondergrond aangetroffen.
De relatief hooggelegen gronden ten westen van Limmen (Mn02 en
Mnl2) op Gt III*, IV en VI zijn nogal droogtegevoelig; de lager
gelegen gronden op Gt II en III verdrogen minder snel, maar
zijn wel gauw nat. De meeste poldervaaggronden op zand zijn in
gebruik als grasland.

4.2.A

Poldervaaggronden zonder pikklei, homogeen (95 ha)

De poldervaaggronden zonder pikklei met een homogeen profiel
komen hoofdzakelijk voor langs de oude weg van Limmen naar Uit
geest en ten zuiden van Castricum. De meeste gronden vallen on
der de stroomwalgronden (De Roo 1953).
De omschrijving "homogeen" (profielverloop 5) houdt voor dit
gebied in dat de kalkrijke ondergrond van klei of zavel door
loopt tot ten minste 80 cm - mv. Tussen 80 en 120 cm - mv.
loopt de klei- of zavelondergrond door öf begint het veen
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(toev. v). Ten zuiden van Castricum begint tussen 80 en 120 cm
- mv. veelal het kalkrijke zeezand. Plaatselijk komt binnen 80
cm - mv. een zandlaag van 10-20 cm voor (o.a. langs de oude weg
van Limmen naar Uitgeest). De zwaarten (8-30% lutum) en humusgehalten (3-8% humus) van de bovengronden lopen nogal uiteen,
vandaar de vier onderscheiden legenda-eenheden. De dikte van de
bovengronden varieert van 15 tot 30 cm. De gronden met een bo
vengrond van zeer en matig lichte zavel (Mn05 en Mnl5) liggen
relatief hoog en hebben over het algemeen een wat lager humusgehalte (3-5%) dan de wat zwaardere en lager gelegen gronden
(5-8% humus). Een uitzondering hierop zijn de hoog opgeslibde
gronden langs de Startingerweg; de bovengrond bestaat hier voor
een deel uit lichte klei. Waarschijnlijk is over deze hooggele
gen gronden toch nog een laagje pikklei afgezet, dat nu in de
bovengrond is opgenomen.
In het algemeen verdrogen de gronden met een homogeen profiel
minder dan de hiervoor beschreven gronden, waarbij binnen 80
cm - mv. zand voorkomt. De meeste gronden zijn als grasland in
gebruik.

4.2.5

Poldervaaggronden met pikklei op zand (316 ha)

De poldervaaggronden met pikklei op zand komen hoofdzakelijk
voor tussen Castricum en Uitgeest, tussen Uitgeest en Limmen en
ten westen van Limmen en Heiloo. De Roo duidt de gronden aan
met pikkleigronden op zeezand.
De gronden hebben een bovengrond die in dikte varieert van 10
tot 20 cm; het humusgehalte van de bovengrond loopt uiteen van
4 tot 10%. Vooral de iets lager gelegen gronden (bijv. de gron
den tussen Limmen en Uitgeest), hebben een humeuze (7-10% hu
mus) en dunne (10 cm) bovengrond. Er komen twee legenda-eenhe
den voor, die in zwaarte van de bovengrond verschillen: kMn32
met een bovengrond van zware zavel (ca. 20% lutum) en kMn52 met
een bovengrond van lichte klei (ca. 28% lutum). Onder de boven
grond komt een kalkloze, meestal roestige, zware pikkleilaag
(40-60% lutum) voor, die tussen 25 en 50 cm - mv. overgaat in
een laag matig lichte of zware zavel. Deze rust tussen 40 en 60
cm - mv. op een laag kleiarm, soms kleiig, matig fijn (M50 «
160-180 ym) zand. Het kalkrijke materiaal begint veelal tussen
40 en 60 cm - mv., ten westen van Heiloo echter tussen 80 en
100 cm - mv. Plaatselijk is de zandondergrond gelaagd. Ten oos
ten van Heiloo, in de Oosterzijpolder, komt tussen de pikklei
en de zandondergrond een veenlaag van ca. 20 cm voor (toev. w).
Ten zuiden van Castricum ligt onder de pikklei een kalkrijke
kleilaag van ca. 20 cm (toev. k2).
De poldervaaggronden met pikklei op zand hebben veel gemeen met
de reeds behandelde vlakvaaggronden met pikklei (par. 4.1.3).
De gronden worden veel doorsneden met geulen en prieltjes, van
waaruit de pikklei is aangevoerd. Door het dichtschuiven van
prieltjes is de bovengrond plaatselijk geheel verdwenen.
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Door de slechte verticale doorlatendheid van de pikklei zijn
de gronden in de winter te nat; in de zomer zijn ze veelal te
droog. Tegenwoordig worden sommige percelen tot ca. 4 m omgezet
om ze geschikt te maken voor de bollenteelt. Hierbij wordt de
pikklei naar de diepe ondergrond gestort en het kalkrijke,
kleiarme zand naar boven gehaald.

4.2.6

Poldervaaggronden met pikklei, homogeen (73 ha)

De poldervaaggronden met pikklei komen hoofdzakelijk voor ten oos
ten van de oude weg van Limmen naar Uitgeest, in de Heemskerkernoordbroekpolder en in de Dorregeesterpolder. De gronden worden
door De Roo aangeduid met stroomwalgronden, oppervlakkig vermengd
met pikklei, en met pikkleigronden op zavel of lichte klei.
De dikte van de bovengrond varieert van 10 tot 20 cm; het humusgehalte loopt uiteen van 4 tot 10%. Vooral in de Dorregees
terpolder komen dunne en humeuze bovengronden voor. De hoogst
gelegen gronden (Gt V) hebben de laagste humusgehalten. De
gronden van de twee voorkomende legenda-eenheden verschillen in
zwaarte van de bovengrond: die van kMn35 hebben een bovengrond
van zware zavel en die van kMn55 een bovengrond van lichte
klei. De gronden met een bovengrond van lichte klei komen het
meest voor. Onder de bovengrond komt kalkloze, veelal roestige
pikklei voor, die tussen 40 en 60 cm - mv. overgaat in kalk
rijke zavel, soms afgewisseld met kalkrijke klei (toev. k2).
ten oosten van de oude weg van Limmen naar Uitgeest liggen hoog
opgeslibde gronden op Gt V waar de pikklei op ca. 30 cm - mv.
al overgaat in kalkrijke zavel of klei. Plaatselijk begint hier
tussen 80 en 120 cm - mv. de veenondergrond (toev. v). In de
Dorregeesterpolder komt op de overgang van de pikklei naar de
half gerijpte zavel- of kleiondergrond een veenlaag van ca. 20
cm (toev. w) voor. Tussen 80 en 120 cm - mv. begint in deze
polder het kleiarme of kleiige strandvlaktezand. In de Heemskerkernoordbroekpolder is plaatselijk onder de pikklei een
kalkrijke kleilaag aangetroffen van ca. 20 cm, die op ca. 60
cm - mv. overgaat in kalkrijke, lichte zavel of in kleiig zand.
Ook deze gronden worden doorsneden met geulen en prielen. Voor
al de gronden op Gt II en III zijn gedurende de winterperiode
te nat. Door de pikkleilaag en de gelaagdheid zijn de gronden
gedurende het groeiseizoen gevoelig voor verdroging. Vrijwel
alle gronden worden als grasland gebruikt.

4.2.7

Liedeerdgronden (18 ha)

De liedeerdgronden komen in geringe oppervlakte voor tussen de
Startingerweg en de Schulpvaart, ten zuiden van Akersloot en
in de Dielofsmeerpolder. Ze liggen veelal als geul of laagte in
het terrein.

De 15-20 cm dikke bovengrond varieert in humusgehalte van 6 tot
17%. In de bovengrond is veelal een minerale eerdlaag ontwik
keld, die plaatselijk echter ontbreekt (onzuiverheid). De meeste
bovengronden bestaan uit lichte klei, soms zware zavel (onzui
verheid): legenda-eenheid pMv51. In de Dielofsmeerpolder be
staat de bovengrond uit humusrijke (12-17% humus), matig lichte
zavel: legenda-eenheid pMvll. Onder de bovengrond komt kalkrijke, soms kalkloze, klei of zavel voor, die tussen 60 en 80 cm mv. overgaat in zegge- of rietzeggeveen. Het veen loop veelal
door tot dieper dan 120 cm - mv. Plaatselijk is onder de boven
grond een pikkleilaag van 15 cm aangetroffen.
Door hun lage ligging zijn vooral de gronden op Gt II vaak te
nat. De gronden op Gt III zijn in het algemeen wat droger en
daardoor steviger. De gronden worden als grasland gebruikt.

4.2.8

Tochteerdgronden (8 ha)

De tochteerdgronden komen in een zeer geringe oppervlakte voor
in de Polder Boekelermeer en ten zuiden van Castricum.
Het humusgehalte
draagt 8-12%. De
staat veelal uit
tussen 80 en 120
kleiig zand. Ten
een (kalkloze op

van de 15-20 cm dikke minerale eerdlaag be
ongerijpte tot half gerijpte ondergrond be
zware zavel, die gelaagd en kalkrijk is en
cm - mv. overgaat in zeer lichte zavel of
zuiden van Castricum komt onder de bovengrond
kalkrijke) kleilaag van ca. 30 cm voor.

Deze natte graslandgronden zijn erg gevoelig voor vertrapping.

4.2.9

Leekeerdgronden (102 ha)

De leekeerdgronden komen voor in de Dielofsmeerpolder en de
Polder Boekelermeer en verder in kleine oppervlakten verspreid
over het gebied. De gronden liggen veelal als laagten of geulen
in het terrein. Volgens de bodemkaart van De Roo maken de leek
eerdgronden deel uit van de strandwalovergangsgronden, de
stroomgeulgronden en de meer- en delgronden.
Het humusgehalte van de 15-25 cm dikke bovengrond varieert van
6 tot 12%. In de donkergrijze bovengrond is een minerale eerd
laag ontwikkeld. De zwaarte van de bovengrond loopt uiteen van
matig lichte zavel tot lichte klei. De kalkrijke ondergrond is
veelal gelaagd en bestaat uit zavel, afgewisseld met kleilagen.
Plaatselijk komt onder de bovengrond een kalkloze of kalkrijke
kleilaag (toev. kl) voor. In de Polder Boekelermeer en ten wes
ten van Heiloo is deze kleilaag geheel kalkloos en doet enigs
zins denken aan pikklei. Ook bij de overige leekeerdgronden
komt verspreid een kalkloze kleilaag (pikklei?) onder de boven
grond voor. De zavel- of kleiondergrond gaat binnen 80 cm - mv.
over in kleiarm of kleiig matig fijn zand (profielverloop 2) of
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loopt door tot dieper dan 80 cm - mv. (profielverloop 5). Hier
in en in de zwaarte van de bovengrond verschillen de zes onder
scheiden legenda-eenheden. Leekeerdgronden net profielverloop 5
komen voor langs de oude weg van Limmen naar Uitgeest, in de
Dielofsmeerpolder en de Dorregeesterpolder. Binnen de gronden
met profielverloop 5 is binnen 80 cm - mv. plaatselijk een
zandlaag van 10-20 cm dikte aangetroffen (o.a. bij gronden van
legenda-eenheid pMnl5 in de Dielofsmeerpolder). Langs de oude
weg van Limmen naar Uitgeest komt tussen 80 en 120 cm - mv.
veen (toev. v) voor.
Door de lage ligging zijn deze graslandgronden in de winter te
nat. In het groeiseizoen verdrogen vooral de gronden met pro
fielverloop 2 en die op Gt III enigszins.

4.2.10

Woudeerdgronden (11 ha)

De woudeerdgronden komen in een aaneengesloten vlak voor ten
zuidoosten van Castricum. De gronden maken deel uit van de
stroomruggronden (De Roo 1953).
De woudeerdgronden sluiten aan bij de gooreerdgronden met een
matig dikke bovengrond; de bovengrond van de woudeerdgronden
bestaat echter uit zavel. De gronden hebben een 40-50 cm dikke
bovengrond; plaatselijk zelfs nog iets dikker dan 50 cm. De
eerste 30 cm van de bovengrond is zeer donker grijsbruin van
kleur en bevat 3-5% humus en 9-12% lutum, de onderste laag is
donkergrijs van kleur, bevat ca. 2% humus en is iets zwaarder
dan de bovenste 30 cm (ca. 14% lutum). Plaatselijk komen baksteenresten in de bovengrond voor. De ondergrond bestaat uit
matig lichte zavel en is iets gelaagd. Op ca. 80 cm - mv. komt
veelal een kalkrijke zware kleilaag van ongeveer 15 cm voor.
Tussen 80 en 120 cm - mv. begint het kalkrijke, matig fijne
zand (M50 « ca. 155 ym).
De woudeerdgronden behoren tot de beste gronden van het gebied.
Ondanks hun relatief hoge ligging (Gt V* en VI) verdrogen ze
weinig; de diepe beworteling en de zavelige ondergrond zorgen
voor een goede vochtleverantie. De gronden liggen nu in gras
land, maar zijn vroeger geregeld als bouwland gebruikt.

4.3

De moerige gronden (424 ha)

Het grootste deel van de moerige gronden heeft een moerige bo
vengrond en ligt als een geul of laagte in het landschap. Vol
gens De Roo zijn deze geulen en laagten ontstaan door de erosie
van het "pikkleilandschap". In de meeste geulen ontbreekt name
lijk de pikklei, terwijl op de hoger gelegen gronden de pikkleilaag wel voorkomt. Het is echter ook mogelijk dat de pik
klei via deze geulen of laagten is aangevoerd. Door de lage en
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natte ligging vormde zich in de geulen en laagten veen.
Het kleinste deel van de moerige gronden is wel bedekt met een
kleidek met pikkleilaag. Deze gronden hebben over het algemeen
een vlakke ligging en een vrij homogene profielopbouw. Ze komen
voornamelijk voor in het noordoosten van het gebied.
De gronden hebben of een minerale ondergrond van zand (broekeerdgronden) of een ondergrond van half gerijpte tot ongerijpte klei
of zavel (plaseerdgronden).

4.3.1

Broekeerdgronden zonder kleidek (239 ha)

De broekeerdgronden zonder kleidek komen verspreid voor in het
gebied. Ze liggen als geulen en laagten in het terrein. De Roo
zou deze gronden tot de delgronden rekenen.
De dikte van de moerige bovengrond varieert van 10 tot 20 cm.
Plaatselijk is in de bovengrond een moerige eerdlaag ontwikkeld,
maar de verschillen in dikte van de bovengrond lopen op korte
- afstand zo sterk uiteen, dat de gronden met een moerige eerdlaag
moeilijk af te grenzen zijn. Het humusgehalte van de bovengrond
loopt uiteen van 15 tot 30% en kan op korte afstand sterk ver
schillen. Plaatselijk komen zelfs bovengronden voor met duide
lijk lagere humusgehalten (6-15%; onzuiverheid). Vooral daar
waar percelen geëgaliseerd of vaarten uitgebaggerd zijn, zijn
de bovengronden niet meer moerig. De meeste bovengronden zijn
kleiig moerig (8-15% lutum), maar er zijn ook bovengronden die
uit venig zand bestaan. Net als het humusgehalte kan het lutumgehalte in de bovengrond op korte afstand erg wisselen. De on
dergrond bestaat uit kalkrijk, matig fijn zand. De gelaagdheid
van het zand neemt naar beneden toe af. Vlak onder de boven
grond komt plaatselijk gelaagde zavel of klei voor en zelfs ook
op grotere diepte zijn kleilagen aangetroffen. Plaatselijk komt
pikklei onder de bovengrond voor. Ten oosten van Limmen ligt
tussen 50 en 80 cm - mv. een veenlaag van ca. 20 cm (toev. w).
De broekeerdgronden, die voorkomen op Gt I en II, zijn graslandgronden die wat draagkracht en produktie betreft veel te wensen
over laten. Boeren trachten met ploegen en egaliseren of met op
baggeren de draagkracht van de gronden te verbeteren. Vooral de
gronden op Gt I behoren tot de slechtste gronden in het gebied.

4.3.2

Broekeerdgronden met kleidek en pikklei (111 ha)

De broekeerdgronden met kleidek en pikklei komen voor in de
Oosterzijpolder, in de Zwartedijkspolder en in geringere opper
vlakte ten westen van Uitgeest. De Roo duldt deze gronden aan
met venige pikkleigronden op veen.
De humeuze bovengrond bestaat uit zware zavel (eenheid k3kWz)
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of lichte klei (eenheid k5kWz) en is 10-20 cm dik. Het humusgehalte van de bovengrond varieert van 6 tot 11%. Onder de bo
vengrond bevindt zich veelal roestige, zware pikklei (ca. 50%
lutum en 1% humus). Deze rust tussen 30 en 40 cm - mv. op
zwartbruin, geoxideerd zeggeveen. De veenlaag gaat tussen 50 en
70 cm - mv. over in eerst kalkloos, daarna kalkrljk, kleiarm,
matig fijn zand (M50 « ca. 175 ym). Op de overgang van het veen
naar het zand komt veelal een half gerijpte zavel- of kleilaag
(ca. 10 cm) met veenresten voor.
De broekeerdgronden met pikklei komen voor op Gt II en zijn
veelal te nat. Ze worden uitsluitend als grasland gebruikt.

4.3.3

Plaseerdgronden zonder kleidek (39 ha)

De plaseerdgronden zonder kleidek komen voor tussen Limmen en
Uitgeest, ten zuiden van Castricum en in de Dorregeesterpolder.
Evenals de broekeerdgronden liggen ze als laagten of geulen in
het terrein. De Roo heeft deze plaseerdgronden tot de delgronden gerekend.
De gronden zijn vergelijkbaar met de broekeerdgronden zonder
kleidek, alleen bestaat de ondergrond van de plaseerdgronden
voornamelijk uit klei. De dikte van de kleiige moerige boven
grond varieert van 10 tot 20 cm. Het humusgehalte van de boven
grond loopt uiteen van 15 tot 35%, het lutumgehalte van 8 tot
25%. In het algemeen zijn de verschillen in humusgehalte van de
bovengrond op korte afstand hier minder groot dan bij de broek
eerdgronden. De ondergrond bestaat uit half gerijpte tot onge
rijpte klei of zavel; plaatselijk komen zandlagen (10-20 cm)
voor, soms afgewisseld met zeer dunne veenlaagjes. Het kalkgehalte van de ondergrond neemt met de diepte geleidelijk toe.
Ten zuiden van Castricum begint het kalkrijke materiaal veelal
direct onder de bovengrond; bovendien wordt hier tussen 80 en
120 cm - mv. de ondergrond duidelijk lichter en gaat over in
zeer lichte zavel of kleiig of kleiarm zand. Tussen Uitgeest en
Limmen gaat de ongerijpte klei tussen 70 en 80 cm - mv. over in
zegge- of rietzeggeveen (toev. m), dat meestal doorloopt tot
dieper dan 120 cm - mv.
Door de zeer lage en natte ligging behoren deze gronden samen
met de broekeerdgronden tot de slechtste gronden in het gebied.

4.3.4

Plaseerdgronden met kleidek en pikklei (35 ha)

De plaseerdgronden met kleidek en pikklei komen voor in de
Zwartedijkspolder, de Oosterzijpolder en de Groot-Limmerpolder.
Ze hebben veel gemeen met de broekeerdgronden met pikklei en de
waardveengronden. De Roo duidt ze aan met venige pikkleigronden
op veen.
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De. bovengrond, die ca. 10 cm dik is, bestaat uit lichte klei.
Het humusgehalte van de bovengrond varieert van 7 tot 12%. On
der de bovengrond komt een zware, kalkloze, veelal roestige
pikkleilaag voor, die tussen 25 en 40 cm - mv. overgaat in
zwartbruin, geoxideerd zeggeveen. Het zeggeveen rust tussen 40
en 70 cm - mv. op ongerijpte, veelal kalkrijke, lichte klei of
zavel. Plaatselijk gaat de kleiondergrond tussen 80 en 120 cm
mv. over in kalkrijk, kleiarm of kleiig, matig fijn zand.
De plaseerdgronden met pikklei komen voornamelijk voor op Gt
II. Het zijn matige graslandgronden, omdat ze in de winterperi
ode veelal te nat zijn.

4.4

De veengronden (442 ha)

Driekwart van de veengronden behoort tot de waardveengronden
of, volgens de indeling van De Roo, tot "de venige pikkleigron
den op veen". De waardveengronden hebben wat profielopbouw be
treft veel gemeen met de aangrenzende drechtvaaggronden en de
broek- en plaseerdgronden met pikklei, maar vallen in het morfometrische indelingssysteem van STIB0KA in verschillende groe
pen uiteen.
De rest van de veengronden bezit geen kleidek, maar heeft een
moerige bovengrond. De vlierveengronden vertonen veel gelijke
nis met de reeds beschreven broek- en plaseerdgronden zonder
kleidek; ze liggen eveneens als geulen of laagten in het ter
rein. Een aparte groep zijn de (ongerijpte) vlietveengronden,
die veelal buiten een dijk of kade liggen; ze worden wel de
boezemlanden genoemd.

4.4.1

Vlietveengronden (23 ha)

De vlietveengronden komen verspreid voor in het oosten van het
gebied. Veelal grenzen ze als boezemland aan brede vaarten of
tochten. De Roo rekent de gronden tot de delgronden of de
vlietlanden.
De kleiige moerige bovengrond is ongeveer 5 cm dik. Daar waar
de gronden in cultuur zijn als grasland, komen echter iets dik
kere bovengronden voor. De ongerijpte ondergrond bestaat uit
bruin rietzegge- of rietveen, soms met grove wortelresten. Tus
sen 60 en 120 cm - mv. komen plaatselijk ongerijpte of venige
kleilagen voor. Ook wordt wel eens baggerachtig of verslagen
veen in de ondergrond aangetroffen. Àan de Schulpvaart en aan
Het Die begint de minerale ondergrond tussen 80 en 120 cm - mv
De eerste 10 cm bestaat hier veelal uit ongerijpte klei of za
vel, die daarna overgaat in kleiarm, matig fijn zand. Bij de
gronden van eenheid Voz begint dit zand binnen 120 cm - mv.,
bij de overige gronden (legenda-eenheid Voc) niet.
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De vlietveengronden, die alleen voor kunnen komen op Gt I, zijn
ongeschikt voor grasland. Veel vlietveengronden zijn daardoor
begroeid met riet- of met elze- of wilgebosjes. Enkele percelen
worden toch als gras- of hooiland gebruikt.

4.4.2

Vlierveengronden (87 ha)

De vlierveengronden komen verspreid in het gebied voor; de groot
ste oppervlakten liggen aan weerskanten van de autosnelweg (A9).
De vlierveengronden maken deel uit van de geulen en laagten. Op
de bodemkaart van De Roo worden ze tot de delgronden gerekend.
De dikte van de moerige bovengrond varieert van 10 tot 20 cm.
Plaatselijk is er een moerige eerdlaag in ontwikkeld. Het humusgehalte van de moerige bovengrond loopt uiteen van 15 tot
40%. Er zijn soms grote verschillen in humusgehalte op korte
afstand. Bij een aantal percelen of gedeelten van percelen
(o.a. ten westen van Klein-Dorregeest) is de oorspronkelijk
aanwezige moerige bovengrond door egalisatie of door het uit
baggeren van tochten met een zandlaag (ca. 20 cm) afgedekt. De
meeste bovengronden zijn kleiig moerig (8-25% lutum), maar er
zijn er ook die minder lutum bevatten en uit venig zand of
zandig veen bestaan. De veenondergrond bestaat tot 60 à 70 cm mv. uit moeilijk herkenbaar, geoxideerd zeggeveen, dat soms
wordt afgewisseld met laagjes zand of kleiig veen. Plaatselijk
komt onder de bovengrond een zandlaag (ca. 20 cm) met dunne
veenlaagjes voor. Langs Het Die zijn moeraskalk of schelpen
bankjes onder de bovengrond aangetroffen. Aan weerskanten van
de Schulpvaart ligt binnen 40 cm - mv. een kalkrijke kleilaag
van ca. 20 cm (toev. kl). Daar waar de veenondergrond doorloopt
tot dieper dan 120 cm - mv. (legenda-eenheid Vc), bestaat de
gereduceerde veenondergrond veelal uit zegge- of rietzeggeveen
(in de omgeving van de Kleinmeertocht en langs de A9). Op som
mige andere plaatsen gaat de veenondergrond net binnen 80 cm mv. of iets dieper over in ongerijpte klei of zavel (legenda
eenheid Vk). Tussen 90 en 120 cm - mv. gaat deze slappe klei al
weer over in kleiarm of kleiig strandvlaktezand. De meeste
vlierveengronden hebben echter een minerale ondergrond die tus
sen 60 en 120 cm - mv. begint en voornamelijk bestaat uit klei
arm of kleiig zand (legenda-eenheid Vz). In de zandondergrond
komen plaatselijk dunne veen- of kleilaagjes voor.
De vlierveengronden, die voorkomen op Gt I en II, zijn voor een
goed graslandgebruik veel te nat. Bovendien is de moerige bo
vengrond erg gevoelig voor vertrapping. Ze behoren tot de
slechtste graslandgronden van het gebied.

4.4.3

Waardveengronden (332 ha)

De waardveengronden komen in grote oppervlakten voor in de Oos-
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terzijpolder, de Polder Over Die, de Groot-Limmerpolder en de
Hempolder. Qua profielopbouw en ligging hebben zij veel gemeen
met de drechtvaaggronden en de broek- en plaseerdgronden met
pikklei, alleen is bij de waardveengronden de pikkleilaag wat
dunner of de veenlaag wat dikker. De waardveengronden horen
volgens De Roo tot de venige pikkleigronden op veen.
De waardveengronden hebben een 10-15 cm dikke humeuze tot humusrijke (7-13% humus) bovengrond. De meeste bovengronden heb
ben een dikte van ca. 10 cm. Het lutumgehalte in de bovengrond
loopt uiteen van 18 tot 30%. De meeste bovengronden bestaan
uit lichte klei (eenheid k5kV...). Ten oosten van de Mientsloot
en aan weerskanten van de Kanaalweg liggen echter gronden met
een bovengrond van zware zavel (eenheid k3kV...). Onder de dun
ne bovengrond bevindt zich een grijsbruine, roestige pikklei
laag (ca. 50% lutum en 2% humus), die tussen 25 en 40 cm - mv.
overgaat in zwartbruin, geoxideerd zegge- of rietzeggeveen. Het
zwartbruine veen gaat tu50 en 70 cm - mv. over in bruin,
gereduceerd rietzeggeveen
..n zuiden van Het Die en in de Hem
polder zijn waardveengronden aangetroffen waarbij het rietzeg
geveen doorloopt tot dieper dan 120 cm - mv. (eenheid k5kVc).
Het meer dan 100 cm dikke veenpakket wordt hier meestal afge
wisseld met lagen kleiig veen of venige klei. Bij de overige
waardveengronden begint de minerale ondergrond tussen 70 en 120
cm - mv. Op de overgang van het veen naar de kalkrijke zandondergrond bevindt zich veelal een laag ongerijpte klei (15-35%
lutum), die op de meeste plaatsen dikker is dan 20 cm (eenheid
k..kVk) en elders dunner (eenheid k..kVz). Wanneer de minerale
ondergrond tussen 100 en 120 cm - mv. begint, is het moeilijk
na te gaan of de kleilaag dikker is dan 20 cm; in zo'n geval is
gekozen voor de kleiondergrond (k).
De waardveengronden, die alleen voorkomen op Gt II, zijn matige
graslandgronden. Ze zijn gedurende lange perioden onvoldoende
draagkrachtig en bovendien komt de grasgroei door de natte en
daardoor koude ligging in het voorjaar traag op gang.

4.5

Oppervlakte (in ha) van de eenheden op de bodem- en
grondwatertrappenkaart

Legenda-eenheid
Zn50
Zn51
Zn31
Totaal vlakvaaggronden
zonder kleidek

I

II

II* III

III*

IV

V

V*

VI

Totaal

1
1

34 20
41
2
3

23
11
28 106
9
2

85
56
6

33
17
15

207
251
35

2

78 22

48 131

147

65

493

30

Legenda-eenheid

I

I I * III

II

III*

IV

V

V* VI

Totaal

kOZn
kl Zn
k3Zn

11
11
9

7
5

13
18
25

19
29
41

5
12

4

59
75
75

Totaal vlakvaaggronden
met kleidek zonder pikklei

31

12

56

89

17

4

209

70
41

15

20

128
61

63

111

15

189

k3kZn
kSkZn

43

Totaal vlakvaaggronden
met kleidek en pikklei
Totaal (vlak)vaaggronden

2

172 34

215 235

69

164

891

pZg51

6

6

Totaal beekeerdgronden

6

6

cZn30
cZn31

12

19

1

3
17

3
49

Totaal gooreerdgronden

12

19

1

20

52

6

12

19

1

20

58

34 221

247

183

1

89

949

Totaal (zand)eerdgronden
Totaal zandgronden

2

172

kMv31
kMv51

33
102

10

33
112

Totaal drechtvaaggronden

135

10

145

Mo35
kMo35

3
5

3
5

Totaal nesvaaggronden

8

8

Mn02
Mn12
Mn32
Mn52
Mn05
Mn15
Mn35
Mn55
Totaal poldervaaggronden
zonder pikklei
kMn32
kMn52
kMn35
kMn55

1
15
8
3
1
4
1

33
119
35
2

2

2

1
12
16

10
5

5
10
2

1
5

71

46

21

83
61
4
44

4

14

1
1

5
16

17
29
4
5
8
3
5

4
3

1
11

4
1

16
54
56
7
18
53
8
16

5

228

6
24
1

12 38

220
96
10
63

31

Legenda-eenheid

1

II

I I * III

III*

IV

V

V*

VI

Totaal

Totaal poldervaaggronden
met pikklei

156

192

6

Totaal poldervaaggronden

189

2 263

52

21

47 38

5

617

Totaal (klei)vaaggronden

332

2

52

21

47 38

5

770

pMvl 1
pMv51
Totaal liedeerdgronden

273

35

389

3
9

6

3
15

12

6

18

pMo35

8

8

Totaal tochteerdgronden

8

8

pMn12
pMn32
pMn52
pMn15
pMn35
pMn55

1

Totaal leekeerdgronden

1

27
28
4
3
2

10
6
3
7
1

8
1

64

27

10

38
35
4
14
10
1

1

102

cMn05

4

2

5

11

Totaal woudeerdgronden

4

2

5

11

2

5

113

47 40 10

883

Totaal (kleiJeerdgronden

1

64

27

14

Totaal kleigronden

1

396

2 300

66

Wz

87

150

2

239

Totaal broekeerdgronden
zonder kleidek

87

150

2

239

k3kWz
k5kWz

4

51
55

1

51
60

Totaal broekeerdgronden
met kleidek en pikklei

4

106

1

111

Totaal broekeerdgronden

91

256

1

350

Wk

2

37

39

Totaal plaseerdgronden
zonder kleidek

2

37

39

kSkWk

1

34

35

Totaal plaseerdgronden
met kleidek en pikklei

1

34

35

2

21

32

Legenda-eenheid

I

II

11* 111

III*

IV

V

V*

VI

Totaal

Totaal plaseerdgronden

3

71

Totaal moerige gronden

94

327

Voz
Voc

15
8

15
8

Totaal vlietveengronden

23

23

Vz
Vk
Vc

20
5
8

33
5
16

53
10
24

Totaal vlierveengronden

33

54

87

k3kVz
kSkVz
k3kVk
k5kVk
k5kVc

5
64
26
138
99

5
64
26
138
99

Totaal waardveengronden

332

332

56

386

442

153

1281

Totaal veengronden
Totaal

Sterk opgehoogd of volgestort
Niet toegankelijk
Water en waterlopen
Wegen, dijken en kaden
Bebouwing, sportvelden enz.
TOTALE OPPERVLAKTE

74
2

1

38 522 313

424

204 47 41

99 2698
8
17
73
97
62
2955

33
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