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VOORWOORD
In opdracht van de Centrale Directie van de Cultuurtechnische
Dienst te Utrecht werd in de periode maart-november 197*+ een bodemkundig onderzoek uitgevoerd in het toekomstige ruilverkavelingsget>ied Schagerkogge. De verwerking van de gegevens vond plaats in de
periode november 197*+ - juni 1975.
Onderzoek en verwerking werden verricht door W.3. Kleinsman
en G.H. Stoffelsen. Eerstgenoemde had tevens de dagelijkse leiding
van het onderzoek.
Coördinatie en algehele leiding van het onderzoek berustten
respectievelijk bij Ing. J.A. van den Hurk en Ing. H.J.M. Zegers.

DE DIRECTEUR,

Ir. R.P.H.P. van der Schans

SAMENVATTING
Dit rapport bevat de resultaten van een bodemkundig onderzoek,
uitgevoerd in het toekomstige ruilverkavelingsgebied Schagerkogge
ten behoeve van de aanpassing van de landinrichting aan de moderne
landbouw.
Voor het verzamelen van de bodemkundige gegevens zijn gemid
deld 2 boringen per 3 ha verricht tot een diepte van 1,20 m - mv.
Daarnaast zijn, voor een inventarisatie van dikte en aard van de
bovengrond, 3 à U boringen per hectare uitgevoerd. Om een overzicht
te verkrijgen van de geologische opbouw van het gebied werden ver
der in een drietal raaien 103 boringen verricht tot een diepte van
2,5
m - mv.
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in dit rap
port en op negen (kaart)bijlagen:
de bodemkaart (bijlage 1)
de grondwatertrappenkaart (bijlage 2)
de schematische doorsneden (bijlage 3)
de teelaarde-diktekaart (bijlage *0
de ondergrondkaart (bijlage 5)
de afwijkende-lagenkaart (bijlage 6)
de boorpuntenkaart (bijlage 7)
het boorregister (bijlage 8) en
de waarderingskaart (bijlage 9).
Deze laatste bijlage is afgeleid van de reeks van standaardprofie
len (rapport 11^8a) en de bodemkaart. Deze reeks is, evenals de bij
lagen 8 en 9, alleen aan de opdrachtgever verstrekt.
Het toekomstige ruilverkavelingsgebied Schagerkogge, groot
3 575 ha, ligt in de provincie Noordholland en omvat gedeelten van
de gemeenten Schagen, Barsingerhorn, Niedorp en Harenkarspel.
In dit gebied is de bewoning grotendeels geconcentreerd (o.a.
Schagen, Kolhorn en Lutjewinkel) en deels verspreid langs wegen of
als lintbebouwing (o.a. Barsingerhorn). Het is een open, vlak wei
degebied waarin, behoudens een aantal hoge dijken (o.a. de Westfriese Dijk) en plaatselijk voorkomende dellen, weinig grote hoog
teverschillen worden aangetroffen.
De bodem van het gebied bestaat in hoofdzaak uit kleigronden,
d.w.z. uit minerale gronden met neer dan 8% lutum, die in verschil
lende geologische perioden zijn ontstaan. De oudste in de ondergrond
(binnen k meter - mv.) aangetroffen afzettingen behoren tot de
Westfriese afzettingen uit het Subboreaal en het begin van het At
lanticism. Ze zijn in het gehele gebied afgedekt door afzettingen
uit de vroege (na 600 na Chr.) en late Middeleeuwen.
De kleigronden zijn op basis van verschil in textuur en profielopbouw onderverdeeld en in 13 kaarteenheden op de bodemkaart
(bijlage 1) weergegeven. Men kan vier groepen onderscheiden: lichte
z a v e l g r o n d e n (19^- h a = 5 >*+$), z w a r e z a v e l g r o n d e n ( 9 2 7 h a = 2 5 , 9 % ) *
lichte kleigronden (1Ö50 ha = 51j8$) en zware kleigronden (283 ha =
7,9%)' De resterende oppervlakte wordt ingenomen door moerige gron
den (29 ha = 0,8$), zandgronden (13 ha = 0tk%)s terpgronden (13 ha=
0,U/0 en door moeras, water, wegen, e.d. (291 ha = htï%).
Binnen de kleigronden komen vrij grote oppervlakten voor met een
zware, kalkloze, knippige kleilaag, die een ongunstige invloed heeft
op de waterhuishouding van de gronden. In langdurige natte perioden
stagneert de waterafvoer naar de ondergrond en in droge perioden
stagneert de wateraanvoer vanuit de ondergrond. De zware kleilaag
kan als bovenlaag maar ook als tussenlaag voorkomen. Bij de zware
zavelgronden heeft 1^3 ha = k>0% een dergelijke kleilaag en bij de
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lichte kleigronden 822 ha = 23,0$. Bij de matig zware kleigronden is
de knippige kleilaag plaatselijk aanwezig (209 ha = 5 >8/5), daar deze
gronden bij de vervening al voor de 16e eeuw tot 60 à 100 cm diepte
zijn vergraven.
Behalve naar textuur en profielopbouw is bij de kleigronden ook
onderscheid gemaakt naar het voorkomen van kalk. De lichte en zware
zavelgronden zijn praktisch allemaal kalkrijk vanaf maaiveld of ze
hebben een ontkalkte bovengrond en zijn dieper kalkrijk. De lichte
kleigronden zijn maar voor een derde van hun oppervlakte kalkrijk
(728 ha). De overige lichte kleigronden en de zware kleigronden
zijn vanaf maaiveld tot minstens 30 cm diepte kalkarm.
Behalve de bodemkaart zijn nog vervaardigd:
^e_gr^ondwa^e£t_raj)pe^nkaa.rt (bijlage 2)
Deze kaart geeft een beeld van de fluctuatie van het grondwa
ter t.o.v. het maaiveld. Wat betreft de hoogteligging van de gron
den bestaat ca. 85% van öe opppervlakte (30Uo ha) uit "natte" gron
den (GHG <1+0 cm - mv.). Slechts 255 ha (7,1%) is periodiek zeer
nat (GHG <20 cm - mv.), terwijl bij een overeenkomstige oppervlakte
(256 ha) het grondwater meestal niet binnen Ho cm komt.
Een drietal schematische doorkneden (bijlage 3)
Deze doorsneden zijn vervaardigd aan de hand van gegevens,ver
kregen uit 103 diepe boringen en geven een globaal overzicht van de
geologische opbouw.
^e_tkel.aaMe^d^kjte]£aart_ (bijlage U)
Op deze kaart is per boorpunt de dikte en het humusgehalte van
de humushoudende bovengrond weergegeven: de dikte in klassen met een
differentiatie van 10 cm en de humositeit in geschatte percentages.
De dikte van de bovengrond varieert van 10 tot 60 cm en het
organische-stofgehalte van ca. 3 tot meer dan 15$. De oppervlakte
met een dunne (<20 cm) of een dikke (>U0 cm) bovengrond is gering;
een dikte van 20 à 35 cm is overheersend. Ook de bovengronden met
lage (<3 à 6%) of hoge (>15/0 organische-stofgehalten zijn gering in
oppervlakte. Bovengronden met een organische-stofgehalte van 8 à 13$
komen het meest voor.
De_ond^er£ro_ndlï.a,art (bijlage 5)
De verschillen in granulaire opbouw tussen 80 en 120 cm diepte
zijn op deze kaart weergegeven. De ondergrond dieper dan 80 cm be
staat uit zand, zavel, klei of veen. De verbreiding hiervan is als
volgt: zand, veen en venig materiaal alleen in het noorden; zavel en
lichte klei in het midden en zuiden; lichte en zware klei verspreid
in het gehele gebied.
^e_a^w^jkerad^-l_a£enka,art (bijlage 6)
Hierop zijn zware kleilagen al of niet met begroeiingshorizont,
lagen knippige klei, veenlagen en slappe kleilagen per boorpunt weer
gegeven.
^e^^orpunt^eiüca3^ (bijlage 7)
Op deze kaart zijn de plaatsen en de nummers van de boringen weer
gegeven. De beschreven boringen zijn tevens opgenomen in het
BoOTre£ij3ter (bijlage 8).
^e_waarde_rj^n^_skaart (bijlage 9)
Aan de hand van de standaardprofielen zijn de gronden in acht
klassen verdeeld en op deze kaart weergegeven.
In Aanhangsel 2 is de bodemgeschiktheid van de gronden voor ver
schillende bodemgebruiksvormen besproken. In het kort is daar het vol
gende over te vermelden.
Aangezien het bodemgebruik van een grond voor een belangrijk deel
bepaald wordt door de hoogteligging ervan t.o.v. het grondwater, is
het duidelijk dat in dit gebied de weidebouw overheerst. Bij de mo-

Foto Stiboka R40 -151

Afb. 2

De voorsloot bij het oostelijk gedeelte van Barsingerhorn (bebouwing op een voormalige dijk).
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derne weidebouw dienen de gronden ook in de winterperiode goed draag
krachtig te zijn, hetgeen hij normale weersomstandigheden in open
gronden bereikt kan worden met een wintergrondwaterstand dieper dan
1*0 cm - mv. Alleen de gronden met Gt IV en VI zijn daarom voor mo
derne weidebouw goed geschikt.Alle overige gronden hebben een te hoge
wintergrondwaterstand en zijn daardoor matig (Gt III en V) of weinig
(Gt II en lila) geschikt. In de zomerperiode kunnen de gronden met
een knippige kleilaag bij langdurige droogte last ondervinden van
vochttekort, waardoor een stagnatie in de grasgroei optreedt.
Voor akkerbouw zijn alleen de goed ontwaterde gronden (Gt IV
en VI) goed geschikt. De overige gronden zijn te nat. Ook bij een
goede ontwatering blijven de zware kleigronden weinig geschikt voor
akkerbouw, vanwege de slechte bewerkbaa:rheid. De gronden met een
zware knippige kleitussenlaag zijn, ook na aangepaste ontwatering,
niet meer dem matig geschikt, vanwege de slechte doorlatendheid van
die kleilaag, waardoor er kans is op wateroverlast.
Voor de bloembollenteelt (tulpen) zijn bij een optimale ontwa
tering vooral de lichte en zware zavelgronden en de lichte kleigron
den zonder storende lagen goed geschikt. De zavelgronden en lichte
kleigronden met een storende laag zijn matig geschikt vanwege de
kans op wateroverlast; de zware kleigronden zijn matig geschikt door
de slechte bewerkbaarheid.
Sportvelden kunnen voornamelijk worden aangelegd op de .lichte
zavelgronden en de zandgronden met Gt VI. De overige gronden (Gt II,
Ma, III en V) zijn te nat. De zware zavelgronden en de kleigron
den zijn, afhankelijk van de ontwateringssituatie en de textuur, res
pectievelijk matig of weinig geschikt.
Speel- en ligweiden kunnen het beste aangelegd worden op de za
velgronden met Gt IV, V en VI. De overige zavelgronden hebben in het
gebruiksseizoen een te hoge grondwaterstand of zullen deze na een
regenperiode vrij snel krijgen. De goed ontwaterde lichte kleigron
den zijn niet meer dan matig geschikt en de zware kleigronden weinig
geschikt vanwege het te hoge lutumgehalte van de bovengrond. De ove
rige kleigronden (Gt II, lila en III) zijn te weinig draagkrachtig
en te nat en daardoor weinig geschikt.
De geschiktheid voor boomsoorten wordt in dit gebied voorname
lijk bepaald door de hoogte van de wintel-grondwaterstanden. De gron
den op Gt III, IV, V en VI zijn alle geschikt voor zes of meer loof
boomsoorten terwijl op die met Gt II en lila nog U of 5 loofboomsoorten goed zullen groeien. Voor naaldboomsoorten zijn alle gronden
hier weinig geschikt.

ismç/wMwm

vergraven tot in het veen (oude vervening)
geen toestemming

Afb.1 Situatiekaart, schaal 1: 50000 met de Ligging van de schematische doorsneden

1. INLEIDING
1.1 Ligging en oppervlakte (afb. 1)
Het ruilverkavelingsgebied Schagerkogge omvat gedeelten van de
gemeenten Schagen, Barsingerhorn, Niedorp en Harenkarspel. De voor
naamste woonkernen zijn Schagen, Barsingerhorn, Kolhorn en Lutje
winkel.
De totale gekarteerde oppervlakte bedraagt 3 575 ha.
1.2 Werkwijze
Bij de veldofiname werd gebruik gemaakt van een topografische
basiskaart, schaal 1:5 000. De gemiddelde boringsdichtheid bedroeg
1 boring per 1,3 ha tot een diepte van 1,20 m. Van 2500 boringen is
een genummerde profielbeschrijving gemaakt. Daarnaast werden voor de
opname van de dikte en het humusgehalte van de bovengrond 3 à U bo
ringen per ha verricht tot aan de onderkant van de humushoudende bo
vengrond (variërend van ca. 20 - 70 cm diepte).
Om een globaal overzicht te krijgen van de bodemopbouw van het
gebied zijn in drie raaien in totaal 103 diepboringen verricht tot
een diepte van ca. 2,5 à ^ m - mv. (bijlage 3).
Op basis van verschillen in profiel- en veldkenmerken (Westerveld, 1963) werden bodemeenheden en grondwatertrappen onderscheiden.
Ter documentatie van de geschatte profielkenmerken is een aan
tal grondmonsters genomen en voor controle op de grondwaterstanden
zijn periodiek metingen in grondwaterstandsbuizen verricht (zie
resp. Aanhangsel 3 en U).
1.3 Rapport en kaarten
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in dit rapport,
bestaande uit twee delen, en negen bijlagen:
bodemkaart, schaal 1:15 000 (bijlage 1)
grondwatertrappenkaart, schaal 1:15 000 (bijlage 2)
schematische doorsneden (bijlage 3)
teelaarde-diktekaart, schaal 1 : 5 000 (bijlage h)
ondergrondkaart, schaal 1:15 000 (bijlage 5)
afwijkende-lagerkaart, schaal 1:5 000 (bijlage 6)
boorpuntenkaart, schaal 1:15 000 (bijlage 7)
boorregister (bijlage 8)
waarderingskaart, schaal 1:15 000 (bijlage 9).
De laatste bijlage is afgeleid van de reeks van standaardprofie
len (rapport 1lU8a) en de bodemkaart. Deze reeks is, evenals de bij
lagen 8 en 9, alleen aan de opdrachtgever verstrekt.
1.U Gebruik van de kaarten
In die gedeelten van het gebied, waar de gemiddelde perceels
grootte meer dan ca. 0,5 ha bedraagt, is gemiddeld per perceel ten
minste êên boring verricht tot 120 cm - mv. en voor de teelaardediktekaart 3 à 1( boringen per ha.
Binnen vrijwel ieder kaartvlak komen insluitsels voor met een
afwijkende profielopbouw en/of grondwatertrap, de z.g. onzuiverhe
den. Deze kunnen door hun geringe afmetingen bij de gebruikte kaartschaal niet afzonderlijk worden weergegeven, of worden vanwege het
beperkte aantal boringen niet opgemerkt. Gerekend naar de boringsdèchtheid kan de maximale oppervlakte van een onzuiverheid in theorie
vaak nog aanzienlijk zijn. De praktijk is echter dat een karteerder
zijn boorpunten kiest en daarbij, evenals bij het afgrenzen van
kaartvlakken, gebruik maakt van veldkenmerken zoals bodemgebruik,
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topografie, vegetatie en slootwaterstanden. C-etracht is de totale
oppervlakte van de onzuiverheden binnen elk kaartvlak te beperken
tot maximaal 30%.
Gezien de kaartschaal en de boringsdichtheid zij erop gewezen,
dat de kaart globale informatie geeft betreffende de verbreiding
van de verschillende gronden. Gedetailleerde informatie wordt niet
verkregen door kaartvergroting, zoals ten onrechte nogal eens ver
wacht wordt, maar door een meer gedetailleerd onderzoek. Bij kaart
vergroting neemt de waarnemingsdichtheid per cm2 kaartvlak sterk af
en daarmee de nauwkeurigheid der bodemgrenzen op de vergrote kaart
(Steur en Westerveld, 1965).
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2. BESCHRIJVING YAM HET' GEBIED
2.1 Het landschap
Het ruilverkavelingsgebied bestaat hoofdzakelijk uit kleigron
den. Het is een kleilandschap waarin de relatief hogere gronden in
de omgeving van Schagen en Haringhuizen liggen en enkele terpen en
resten van oude dijken duidelijk opvallen. Het overige gedeelte van
dit gebied ligt relatief lager en is vrij vlak, met uitzondering
van het gedeelte dat is vergraven (zie afb. 1). Hier is het kleipakket bij het vervenen tot een diepte van ca. 50 à 100 cm vergraven.
Zeer waarschijnlijk is hier al voor de 16 eeuw veen afgegraven voor
zoutwinning. Een groot gedeelte van deze gronden heeft, voor zover
ze niet geëgaliseerd zijn, nog een zeer ongelijke maaiveldligging.
De begrenzing is bij benadering aangegeven, aangezien zowel aan de
westzijde als aan de oostzijde de percelen zijn geëgaliseerd.
De hoogteverschillen zijn voornamelijk het gevolg van erosie
door getijdestromingen. Hierbij werden dalen (delgronden) en
stroomruggen (meerwallen) gevormd. De hogere delen die tijdens de
erosiefase geheel of gedeeltelijk gespaard bleven, liggen op ca.
NAP tot ca. 75 cm - NAP. De lagere delen, die echter weer taadele
opgevuld zijn met jonger materiaal, behoren tot de relatief lagere
gronden en liggen op ca. 1,25 m tot 1,90 m - NAP. Hiertoe behoren
de polders de Schagerwaard en Neskaag en het noordelijk en noord
oostelijk gedeelte van de Kaagpolder. Ook de Polder Burghorn be
hoort tot de lagere delen, maar deze is opgevuld tot ca. 100 à
75 cm - NAP.
Het hoogste gedeelte van het gebied, Schagen en naaste omge
ving (stadsuitbreiding), is bij dit onderzoek buiten beschouwing
gelaten.
De afwatering van het gebied is tijdens de winterperiode vrij
goed. In de lagere delen komen verspreid over het gebied enkele
onderbemalingen voor. Tijdens het groeiseizoen wordt de waterstand
in de sloten vrij hoog opgevoerd voor veekering en de drinkwater
voorziening. Hierdoor kunnen tijdens natte perioden, als gevolg van
een te geringe afvoer de grondwaterstanden vrij hoog worden. Hoewel
in de lagere delen enkele onderbemalingen voorkomen, zijn deze in
het algemeen, vooral tijdens regenrijke perioden vrij nat.
Wat de bebouwing betreft, valt het dorp Barsingerhorn vrij
sterk op door zijn langgerekte lintbebouwing (afb. 2). Verder be
staat de bebouwing in hoofdzaak uit langs de wegen verspreid staande
boerderijen en landarbeiderswoningen.
De opgaande begroeiing is in dit gebied vrij schaars en is hoofd
zakelijk beperkt tot enkele bomen rond boerderijen en enkele jonge
aanplantingen langs wegen. De sloten zijn talrijk en soms zeer
breed, terwijl de perceelsvormen, vooral in de omgeving
van Schagen,
vaak grillig zijn. Oude, grillige kreekbeddingen
zijn vaak als perceelsscheiding gebruikt, evenals enkele wegen die
in een oude kreekbedding liggen, zoals ten zuiden van Schagen. De
verkaveling in de Polder Burghorn is daarentegen vrij strak.
Het boderagebruik bestaat in dit gebied hoofdzakelijk uit gras
land. Verspreid tussen de graslanden komen enkele percelen met grove
tuinbouw en akkerbouw voor. Het grasland is meestal begreppeld. De
greppelafstand varieert meestal van + 8 a tot +_ 20 m; de akkers
hebben vaak een ronde ligging (oppervlakkige afwatering). In ver
band met de mechanisatie van de veehouderij worden voornamelijk op
de grotere bedrijven de percelen geëgaliseerd en gedraineerd of op
bredere akkers gelegd met een grotere greppelafstand. Verspreid over
het gebied worden jaarlijks enkele graslandpercelen gescheurd voor
de teelt van bloembollen.
v

Klimaatfluctuaties vol
gens Blytt en Sernander

Subatlanticum
700 v.Chr. - heden

Archeologie

Late Middeleeuwen
1000-1500 n.Chr.
Ottoonse tijd
. 85O-IOOO n.Chr.
Karolingische tijd
750-850 n.Chr.
Merovingische tijd
1*00-750 n.Chr.
Romeinse tijd
57 v.Chr.-1+00 n.Chr.
Ijzertijd
700 v.Chr. -0

Benaming van de afzettingen
(naar Pons, Wiggers, Du Burck
Dekker en Kwaad)
Jonge

afzettingen

meerwal- en delgronden
rekere-gorsgronden
knip en pikklei-afzettingen

Bronstijd
I6OO-70O v.Chr.
Subboreaal
3OOO-7OO v.Chr.

^ Westfriese afzettingen
Neolithicum
• (Jonge steentijd)
UOOO-I6OO v.Chr.
/

Atlanticum
55OO-3OOO v.Chr.

Mesolithicum
(Midden steentijd)
8000-tóOO v.Chr.
Boreaal
75OO-55OO v.Chr.

P reboreaal
8100-7500 v.Chr.

Tabel 1

Indeling van het Holoceen
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2.2 De voorkomende sedimenten (moedermateriaal)
Het moedermateriaal van de hier voorkomende gronden bestaat in
hoofdzaak uit mariene sedimenten en voor een klein gedeelte uit
veen.
De mariene sedimenten bestaan uit een mengsel van lutum (frac
tie <2 ym), silt (fractie 2-50 ym) en uiterst fijn zand (fractie
50 - 150 ym) met daarnaast koolzure kalk en organische stof. Het
gehalte aan lutum varieert van ca. 5 tot 55$. Als gevolg van een
dijkdoorbraak komt bij een gedeelte in de omgeving van het Keinsmerwiel bijmenging met grover zand voor.
Het veen dat ter plaatse is "gegroeid" bestaat hier groten
deels uit onherkenbaar verweerd veen. Het komt plaatselijk voor
als een restveentussenlaag en in enkele relatief laag gelegen per
celen in gronden met een venige bovengrond.
2.3 Geologische opbouw
2.3.1 Algemeen
Het gebied maakt deel uit van het Nederlandse kustgebied,'dat
gevormd is door de zee en waarvan de ontwikkeling plaatsvond tij
dens het Holoceen. Gedurende deze periode is in het westen en noor
den van Nederland, onder invloed van de rijzing van het zeeniveau
en de daling van de bodem na de ijstijd op de pleistocene onder
grond een tot 25 m dik pakket mariene sedimenten afgezet. Deze se
dimentatie verliep in verschillende fasen (tabel 1). Perioden met
versterkte invloed van de zee (transgressie) wisselden af met pe
rioden, tijdens welke de invloed van de zee zich minder sterk deed
gelden (regressie).
Tijdens de transgressiefasen werd het Hollandse kustgebied
overstroomd door het zeewater en steeds verder opgebouwd door se
dimentatie van mariene kleien en zanden. Tijdens de regressieve
perioden, vooral de latere, vond op de drooggevallen gronden veengroei plaats. Ook zijn er sporen van bewoning aangetroffen.
Gedurende de regressieperiode was de zeeinvloed echter niet
overal geheel verdwenen, zodat in bepaalde gebieden een min of
meer continue sedimentatie plaatsvond. Zo heeft bijvoorbeeld de
Schagerkogge voortdurend onder invloed van de zee gestaan tijdens
het Atlanticum en het Subboreaal en trad eerst in het Subatlanticum
op de Westfriese afzettingen een begroeiing op: het Hollandveen.
In andere streken is na een regressiefase de veengroei door
gegaan en heeft de zee in de daaropvolgende transgressiefase het ge
bied niet overstroomd. Sommige gebieden zijn zelfs gedurende ver
scheidene transgressiefasen van de zeeinvloed gevrijwaard gebleven.
Zo vond bijvoorbeeld in het uitgestrekte Hollands-Utrechtse veenge
bied veenvorming plaats tijdens een periode waarin in Westfriesland
de Westfriese afzettingen werden gevormd.
2.3.2 ^e^clir^jviiig_v"an_d£ verschillende^ _fa_sen_ ,in_de opbouw
Om de weergave van de opbouw van het gebied te verduidelijken,
zijn enkele doorsneden getekend naar gegevens van diepere boringen
(bijlage 3). In de doorsneden zijn vier fasen onderscheiden:
a. Westfriese afzettingen
b. Hollandveen of oppervlakteveen
c. Karolingische en Ottoonse afzettingen
d. Jongere afzettingen.
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a. De Westfriese afzettingen
De profielen zijn vrijwel in het gehele gebied opgebouwd uit
zavel en klei, terwijl in het noordoostelijk gedeelte en verder
plaatselijk in de rest van het gebied een veentussenlaag voorkomt
(Hollandveen). De kleiondergrond onder de veentussenlaag behoort
tot de Westfriese afzettingen. De veenlaag vormt een duidelijke
grens tussen de Westfriese en de jongere afzettingen.
In de Westfriese afzettingen komen in dit gebied, behalve in
een klein gedeelte ten noordwesten van Schagen bij Hemkewerf, geen
veenlagen voor, waardoor deze afzettingen hier niet nader konden
worden ingedeeld. Zeer waarschijnlijk behoort het grootste gedeel
te tot de Westfriese-l(Calais-IvB)-afzetting en behoort de kleilaag
ten noordwesten van Schagen, gelegen tussen twee veenlagen, tot de
Westfriese-II-afzetting. Verder is geen aandacht besteed aan de
nadere aanduiding van deze afzettingen en zijn ze Westfriese af
zettingen genoemd.
b. Het Hollandveen of oppervlakteveen
Het veen dat in dit gebied voorkomt, behoort tot het veenpakket dat het westelijk gedeelte van ons land over een grote opper
vlakte heeft bedekt, en wordt aangeduid als Hollandveen of oppervlakteveen.
Die veengroei is al ver voor onze jaartelling begonnen en duur
de voort tot in de Middeleeuwen. Door inbraken van de zee is dit
veen echter sterk aangetast, waardoor plaatselijk de bovenste laag
of (vrijwel) het gehele veenpakket is verdwenen. Het nog aanwezige
veen komt daardoor verspreid over het gehele gebied voor. Hoewel
duidelijke veenlagen voornamelijk voorkomen in het noordoosten van
het gebied, zijn verder vrijwel over het gehele gebied resten van
veenlagen aangetroffen, onder andere in het zuidelijk deel van het
gebied, waar tijdens de erosie aan de noordzijde van de Ringdijk
(Schagerwaard) op enkele plaatsen een veenlaag gespaard is gebleven
(zie doorsnede AB, bijlage 3). De verbreiding van de nog aanwezige
veenresten geeft voldoende aanwijzing dat vrijwel de gehele Schagerkogge met veen bedekt is geweest.
Het veen komt meestal in de ondergrond voor tussen UO en 120
cm - mv. De dikte van het veenpakket is afhankelijk van de aard van
de ondergrond: naarmate de kleilaag zwaarder en slapper is, en daar
door als gevolg van klink dieper ligt, is de veenlaag dikker, o.a.
ten noorden van Schagen en in de omgeving van de Hemmerweg. Elders
is meestal een dunne restveenlaag aanwezig van 5 à 15 cm dikte
(zie doorsnede EF, bijlage 3).
c. Karolingische en Ottoonse afzettingen
Nadat het veen door erosie voor een groot gedeelte opgeruimd
was, is gedeeltelijk op het restveen en gedeeltelijk op de Westfriese afzettingen een laag pikklei of knippige klei afgezet. Zeer
waarschijnlijk is dit in de 10e eeuw of nog iets later gebeurd, toen
de zee doorbrak bij het ontstaan van het zeegat de Zijpe. Het water
werd hierdoor brak, waardoor een milieu ontstond, waarin kleien wer
den afgezet met ongunstige eigenschappen. Deze z.g. kiekklei, pik
klei of knippige klei wordt bij de Stichting voor Bodemkartering
knipklei of knippige klei genoemd. Deze bestaat uit kalkloze, com
pacte, grauwgrijze, stugge, zware klei, waarin aan de onderkant
meestal een begroeiingshorizont voorkomt. Deze horizont heeft een
sterk wisselend organisehe-stofgehalte en bestaat uit matig humeuze
tot venige klei. Op sommige plaatsen is deze laag zwart en lijkt dan
op een laklaag.

_ 1l+ _

Wat later drong de zee binnen via het riviertje de Rekere en
werd na de knippige klei de Rekere-gorsklei afgezet. Het feit dat
deze afzetting vrij zwaar is en dat ook donkere lagen voorkomen,is
een aanwijzing dat deze afzetting gevormd is bij een zwakke getij
debeweging, evenals de knippige klei.
Mogelijk is de Rekere-gorsafzetting een voortzetting van de
knippigekleiafzetting, waarbij alleen een verandering van milieu
heeft plaats gehad. Deze afzettingen zijn dan ook meestal niet door
een horizont gescheiden en gaan geleidelijk in elkaar over, zodat
ze moeilijk van elkaar te scheiden zijn. De Rekere-gorsafzetting,
die stratigrafisch boven de knippige klei behoort te liggen, komt
echter ook voor naast de knippige klei. Dit komt zeer waarschijn
lijk doordat het ingewikkelde geulenpatroon in de knippige klei in
een later stadium door de Rekere-gorsafzetting is opgevuld. Dit kon
echter niet nader worden onderzocht door gebrek aan ontsluitingen.
Met de boor kon echter worden vastgesteld dat het afzettingspa
troon geheel overeenstemt met de bevindingen van Du Burck in het
Geestmerambacht (Du Burck, 1957)«
d. De jongere afzettingen
Na de afzetting van de knippige klei en de Rekere-gorsklei
volgde een periode van overstromingen, waardoor als gevolg van af
slag en verspoeling in dit gebied erosie plaats had. Zeer waar
schijnlijk is het Witsmeer, nu de Polder de Schagerwaard, ook in
deze periode ontstaan, terwijl op andere plaatsen brede geulen ont
stonden. Hierbij werd op veel plaatsen in het gebied de knippige
kleiafzetting gedeeltelijk of, plaatselijk samen met het onderlig
gende veen, geheel opgeruimd.
Het lage gedeelte in de Kaagpolder, ten westen van de Hemmer
weg (zie doorsnede AB, bijlage 3), is zeer waarschijnlijk ontstaan
door uitgraving van het veen. Hierdoor is zowel de geringe dikte
van de laag knippige klei als de lage ligging te verklaren. Het
verschil in hoogteligging van de knippige klei t.o.v. NAP ten
noorden en ten zuiden van Barsingerhorn wordt veroorzaakt door
klinkverschillen in de ondergrond. Mede als gevolg van de klink
van het veen en de vervening heeft hier een omkering van het reliëf
plaats gevonden. Aangezien in het lage gedeelte de knippige klei
laag vrij dun is, moet de bovenkant van het veenpakket tijdens de
afzetting van de knippige klei vrij hoog gelegen hebben.
Om het land verder tegen de zee te beschermen werd in de der
tiende eeuw de Westfriese zeedijk aangelegd. Zeer waarschijnlijk
dateren uit de periode van net voor de bedijking een aantal terpen
(afb. 3) ten oosten van Schagen. Deze liggen nl. op de knippige
klei, terwijl de terpen ten westen van Schagen en in het oostelijk
gedeelte van Barsingerhorn zijn aangelegd vo6r de knippige kleiaf
zetting. Deze terpen en/of resten van terpen ten oosten van Schagen
hebben vaak een langgerekte vorm en liggen vaak in het verlengde van
elkaar. Zeer waarschijnlijk is de eerste bedijking in de naaste om
geving van Schagen ontstaan door terpen onderling met een kade te
verbinden.
Als gevolg van dijkdoorbraken, o.a. bij Valkkoog, en overstro
mingen is enerzijds door erosie en anderzijds door sedimentatie een
kleilandschap ontstaan xraarin hoge gedeelten afwisselen met lage
dellen. Hoewel de overgang van de hogere knippige kleigebieden naar
de lagere delen veelal geleidelijk is, komen op sommige plaatsen
duidelijke erosievormen voor met op korte afstand hoogteverschil
len van meer dan een halve meter. Dit is vooral duidelijk aan de
westkant van het gebied ten oosten van Valkkoog. In iets mindere
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mate komt dit ook voor ten zuiden van Haringhuizen. De grootste
hoogteverschillen op wat grotere afstand komen voor in de Polder
de Schagerwaard: deze bedragen meer dan anderhalve meter.
De kleine geulen of dellen zijn onderling met elkaar verbon
den geweest door smalle kreken. Momenteel zijn ze niet breder dan
een sloot en vrijwel niet terug te vinden. Erosie heeft zeer waar
schijnlijk ook plaats gehad langs reeds bestaande stroombeddingen
die tot het systeem van de knippige afzettingen behoorden. Hierbij
werden deels de reeds bestaande afzettingen weggeërodeerd, terwijl
op andere plaatsen sedimentatie plaats vond. Als gevolg hiervan
zijn de z.g. dellen en meerwallen ontstaan. Van deze jongere sedi
menten zijn voornamelijk de duidelijk hoger gelegen meerwallen aan
merkelijk lichter dan de oudere afzettingen, terwijl de dellen in
de ondergrond, dieper dan Uo cm - mv., veelal duidelijk lichter
zijn dan hun omgeving.
Met uitzondering van die in het oostelijk gedeelte van het ge
bied, Schrinkkaag- en de Weerepolder, zijn de jongere afzettingen
in de bovengrond duidelijk iets lichter. Deze lichtere laag is
meestal vrij dun en bij de jongste overstromingen en/of doorbraken
afgezet.
Als gevolg van latere doorbraken door de Westfriese zeedijk
zijn in de omgeving van het Keinsmerwiel, kleine gedeelten zand
gronden (overslaggronden) ontstaan, terwijl daarnaast zavelige
afzettingen werden gesedimenteerd. Overigens hebben de jongere
dijkdoorbraken in dit gebied weinig invloed meer gehad.
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3. DE BODEMKAART, SCHAAL 1:15 OOP (bijlage 1)
3.1 Legenda en wijze van indeling
De legenda geeft een systematisch overzicht van de onderschei
dingen op de bodemkaart. De indeling en opzet berusten geheel op
de zwaarteklassen van zowel de boven- als de ondergrond, of op
organische-stofgehalte van de bovengrond.
3.2 Soorten onderscheidingen
Op de bodemkaart komen verschillende soorten onderscheidingen
voor: kaarteenheden, grondwatertrappen, toevoegingen, vergraven
gronden en overige onderscheidingen.
Ka^rteenhed.en_ bestaan elk voor ten minste 70% van hun opper
vlakte uit éên bodemeenheid, d.w.z. uit gronden met een groot aan
tal overeenkomende kenmerken en eigenschappen. Iedere kaarteenheid
is met een afzonderlijke kleur en code aangegeven en begrensd met
een dikke lijn, de bodemgrens.
In ieder kaartvlak staat behalve de code voor de kaarteenheid
(eventueel met toevoeging) ook de gr£ndwatertrap vermeld. Voor
zover de begrenzing hiervan niet samenvalt met een bodemgrens is
deze weergegeven met een dunne lijn. Voor de indeling in Gt-klassen
en voor de omschrijving van deze klassen wordt verwezen naar
hoofdstuk U.
De toevoe^irigen hebben betrekking op het kalkverloop en op
plaatselijk voorkomende kenmerken, die niet als indelingscriteria
voor de kaarteenheden hebben gegolden, maar wel op de bodemkaart
thuishoren. Hun begrenzingen zijn, voor zover niet samenvallend
met die van de kaarteenheden, aangegeven met een streeplijn.
Tenslotte zijn als £veri_ge_ £nd_ers£heid.iragjm enkele geografi
sche bijzonderheden en niet in het onderzoek betrokken gedeelten
weergegeven.
3.3 Hoofdlilassen der gronden
In dit gebied worden vier hoofdklassen onderscheiden:
Kleigronden
(opp. 3 25b ha = 91>0/0
Moerige gronden (opp.
29 ha = 0,8$)
Zandgronden
(opp13 ha = 0,4$)
Terpgronden
(opp.
13 ha = 0,4$).
Zie voor de oppervlakte per kaarteenheid en per grondwatertrap
Aanhangsel 6. De per kaarteenheid gegeven profielschetsen en gede
tailleerde informatie zijn in deel II opgenomen.
Voor een verklaring van de in de beschrijving genoemde grondwatertrappen en terminologie wordt verwezen naar hoofdstuk k en Aanhang
sel 8.
3.3.1 Kl£ij£r£nden (Poldervaaggronden), code Mn...
De meeste °kleigronden in dit gebied bezitten geen duidelijke
°minerale eerdlaag of ze hebben een eerdlaag die na enkele malen
ploegen onduidelijk wordt. Volgens het Systeem van Bodemclassifica
tie voor Nederland (De Bakker en Schelling, 1966) behoren deze gron
den daarom tot de poldervaaggronden.
Een kleine oppervlakte lichte zavelgronden, ten zuiden van het
zwembad Schagerwiel, heeft een matig °humeuze A1-horizont die soms
50 à 60 cm dik is. Verder komen in de relatief lagere delen (Gt II
III) gronden voor met een duidelijke donkere bovengrond. Gezien de
geringe verschillen met de gronden die geen duidelijke A1-horizont
hebben en omdat de dikte en het humusgehalte van de bovengrond op
N.B. Het teken ° voor een woord of begrip verwijst naar een verkla
ring ervan in de woordenlijst, Aanhangsel 8.
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een afgeleide kaart - de teelaarde-diktekaart (bijlage U) - is
weergegeven, zijn deze gronden, in afspraak met de opdrachtgever,
niet apart onderscheiden.
De kleigronden zijn gecodeerd en verdeeld naar textuur (lutumgehalte) van de bovengrond (1e cijfer) en van de ondergrond (2e
cijfer), zoals aangegeven in tabel 2.
lutumgehalte benaming
in %
8 — 17i
8 - 2 5
172 - 25
17J - 35
25 - 35
25 - 50
35 - 50
35 - 50

lichte zavel
lichte en/of zware zavel
zware zavel
zware zavel en/of lichte klei
lichte klei
lichte en/of matig zware klei
matig zware klei
matig zware en/of zware klei

Codering op de bodemkaart (bijl. 1)
bovengrond ondergrond
1

Tabel 2. Indeling, benaming en codering van de kleigronden naar het
lutvimgehalte.
Als gevolg van verschil in ontstaanswijze treedt een aantal
variaties op in de zwaarte van de bovengrond en van de ondergrond
(textuurverloop). Hiernaar zijn 13 kaarteenheden onderscheiden. Daar
naast is met een toevoeging het kalkverloop in vier klassen weerge
geven (zie hfdst. 3.3.5).
Het verband tussen indelingscriteria en de samenstelling van
kaartcodes wordt d.m.v. een schema verduidelijkt (tabel 3).
In het oudere grasland is onder invloed van de zode de boven
grond meestal humusrijk (8-15$ organische stof); het organischestofgehalte in jonge graslandpercelen bedraagt meestal maar 5 à 8?.
De zwaarte van de bovengrond varieert van ca. Q% lutum bij o.a.
kreekruggronden (meerwallen) tot ca. k0% lutum. In het oosten van
het gebied heeft een gedeelte der gronden (ca. 8%) een matig zware
kleibovengrond. Bij de overige gronden bestaat de bovengrond uit
lichtere (jongere) afzettingen. De bovengrond bestaat hier uit
lichte klei bij ca. 50$ en lichte en zware zavel bij ruim 30$ van
de totale oppervlakte.
In de ondergrond komt over een vrij grote oppervlakte een
zware, kalkarme, homogene, knippige kleilaag voor (kaarteenheid
Mn38, Mn5Ö en Mn78) die in dikte wisselt van enkele centimeters tot
ca. 60 cm. Deze laag knippige klei komt voor op een diepte die wis
selt van ca. 20 cm tot dieper dam 120 cm - mv., maar ligt over de
grootste oppervlakte tussen Uo à 80 cm - mv.: de dikte is meestal
15 à 30 cm. In de omgeving van De Leek komt deze kleilaag plaatse
lijk ondieper voor dan Uo cm - mv.; zij is dan meestal 20 à Uo cm
dik. In de naaste omgeving van Schagen bevindt de knippige kleilaag
zich plaatselijk tussen 80 en 120 cm - mv. en ook wel dieper dan
120 cm en is hier meestal ko à 50 cm dik.
Aan de onderkant van de laag knippige klei komt meestal een don
kere begroeiingshorizont voor, die varieert van laklaag tot humusrijke of venige laag. Is de knippige kleilaag dun, dan bestaat deze
vrijwel geheel uit een donkere begroeiingshorizont. In het noorde
lijk gedeelte van het gebied is geen knippige kleilaag aanwezig en
komt meestal zeer plaatselijk een begroeiingshorizont voor met
daaronder een dun restveenlaagje.

Foto Stiboka R40 -152

Afb. 3 Een terp "Avendorp" met een oude Westfriese boerderij in de omgeving van Schagen.
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Kleigronden zonder knippige kleilaag, een begroeiingshorizont
en/of een restveenlaagje zijn goed doorlatend. Gronden met een on
dergrond van zware zavel, lichte of matig zware klei zijn meestal
kalkrijk, brokkelig en eveneens goed doorlatend.
3.3.2 Moerige gronden (Plaseerdgronden), code Wo
Deze gronden hebben een kleiige °moerige bovengrond van 30 à
Uo cm dikte en een lichte en/of matig zware, bijna ongerijpte (slap
pe) kleiondergrond. Bij een gedeelte komt binnen 120 cm - mv. een
veenlaag voor. Als gevolg van de geringe oppervlakte is maar een
kaarteenheid onderscheiden. Het grootste aaneengesloten gedeelte
ligt in de Polder Burghorn, waar voor het ophogen van de Nieuwe
Dijk een strook kleigronden is afgegraven. Door de lage (natte)
ligging is daar als gevolg van de groei en het afsterven van plan
ten een moerige (venige) bovengrond ontstaan. Dit is ook gebeurd
bij enkele lage gedeelten verspreid over het gebied.
3.3.3 _Zand£rond.en (Overslaggronden), code pZ
Hiertoe behoren gronden die tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer
dan de helft uit zand bestaan. Er komt een geringe oppervlakte
voor in de omgeving van het Keinsmerwiel. De zandgronden zijn ont
staan bij een dijkdoorbraak, toen zand uit de ondergrond onhoog is
gespoeld. Zij bestaan uit zeer fijn tot matig fijn (M50 = ca. 1 i+0—
150 ym) kalkrijk zand dat 5 à 8% lutum bevat.
Als gevolg van cultuurinvloed is bij deze gronden een donkere,
zeer humeuze bovengrond ontstaan van 30 à Uo cm dikte. Het zandpakket is meestal Uo à 100 cm dik en rust meestal op een lichte klei
ondergrond.
3.3.*+ Terpgronderi en/of dij_kresten_j_ code T
Deze relatief hoog gelegen gronden zijn deels terpen en, waar
de resten in eikaars verlengde liggen, waterkeringen en dijken. Ze
zijn door menselijke invloed ontstaan. De zwaarte van deze gronden
komt dan ook overeen met die van de bovengrond van de gronden uit
de naaste omgeving. De bovengrond van de terpen en/of dijkresten
is meestal humeus, terwijl onder de A1-horizont het organischestofgehalte wat heterogeen is. De (opgebrachte) ondergrond is
meestal kalkhoudend tot kalkrijk, de bovengrond is vaak ontkalkt.
Alleen de terpen en de deels afgegraven terpen en/of dijken die
nog in het landschap tot uiting komen, zijn op de kaart aangegeven.
Bij de gedeeltelijk afgegraven gronden komt binnen 120 cm - mv.
vaak een knippige kleilaag in het profiel voor.
3.3.5 Toevoe£ingen_en overige ondersçheidingen
Toevoegingen
De aard en de verbreiding van onderstaande profielkenmerken
zijn door middel van toevoegingen op de bodemkaart weergegeven. Ge
deeltelijk vallen hun grenzen samen met die van de onderscheiden
kaarteenheden.
Toevoeging W: 15-UO cm moerig materiaal beginnend tussen HO en 80
cm - mv.
Gronden met toevoeging W hebben een venige laag die hoofdzake
lijk bestaat uit bruinzwart verweerd, onherkenbaar veen dat soms
kleihoudend is. Dit komt alleen voor in de omgeving van de Hemmer
weg.
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Toevoeging L: lichte zaveltussenlaag of -ondergrond beginnend tus
sen UO en 80 cm - mv. (kalkrijk)
Een lichte zaveltussenlaag komt alleen voor bij een kleine
oppervlakte zware zavel- en lichte kleigronden ten noordoosten van
Tolke. De begindiepte varieert van 30 tot 50 cm - mv., het lutumgehalte bedraagt 10 à 15% en de dikte is meestal 15 à 20 cm.
Voorts heeft deze toevoeging betrekking op gronden waarbij
een lichte zavelondergrond binnen 80 cm - mv. begint. Deze komen
voor ten noorden van Haringhuizen en in het oostelijk gedeelte van
de Hooglandspolder. Hier komt de zandige Westfriese afzetting vrij
ondiep in het profiel voor. Bij het graven van sloten stort het
talud gemakkelijk in. Dit is ook het geval op plaatsen waar de
lichte zavelondergrond tussen 80 en 120 cm - mv. voorkomt (zie
bijlage 5).
Toevoeging A, AB, B en C.
Om het aantal kaarteenheden te beperken is het kalkverloop
met deze vier toevoegingen weergegeven. Ze geven de aanwezigheid
van kalk (CaCOg) in het profiel aan, voor zover binnen 50 cm - mv.
voorkomend.
A : gronden die vanaf maaiveld tot ten minste 50 cm - mv. kalkrijk
zijn
AB: gronden met een ontkalkte A1-horizont, die direct daaronder
tot ten minste 50 cm kalkrijk zijn. Doordat de dikte van de
A1-horizont wisselt is ook de begindiepte van de kalkrijke
ondergrond verschillend
B : gronden met kalkrijke lagen of een kalkrijke ondergrond be
ginnend tussen 30 en 50 cm - mv. Bij deze gronden komt meestal
tussen de kalkarme A.1-horizont en de kalkrijke ondergrond een
kalkarme laag voor.
C : gronden die tot ten minste 50 cm kalkarm zijn.
Deze toevoegingen betreffen niet de terpgronden.
Toevoeging h: opgehoogd.
Deze toevoeging komt voor bij een perceel aan de Kromme Gauw,
dat meer dan 80 cm opgehoogd is door opspuiten.
Overige onderscheidingen
Als zodanig zijn aangegeven:
- niet gekarteerde delen, bebouwing, wegen, enz.
- moeras en water.
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1*. DE GRONDWATERTRAPPENKAART, SCHAAL 1 ;13 000 (bijlage 2)
it. 1 Inleiding
Tot de factoren die in belangrijke mate de landbouwkundige
waarde van een grond bepalen, behoort het grondwaterstandsverloop.
Onder invloed van onder meer neerslag, verdamping en wateronttrekking door het gewas is de grondwaterstand in de bodem aan nogal
sterke variaties onderhevig. Meestal zullen in de winterperiode ho
gere en in de zomerperiode lagere waterstanden voorkomen.
De diepteligging van het grondwater en de fluctuatie ervan
worden in een aantal klassen, z.g. grondwatertrappen (Gt's), op
de bodemkaart en een afzonderlijke kaart, de grondwatertrappenkaart,
weergegeven.
Wanneer aan een kaartvlak een bepaalde Gt is toegekend, wil
dat zeggen dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand ( GHG) en de
gemiddeld laagste grondwaterstand (°GLG) van de gronden in dat kaart
vlak zullen variëren binnen de klassegrenzen die in de legenda van
de kaart voor de desbetreffende Gt zijn gesteld. Bij het trekken
van Gt-grenzen wordt verder gebruik gemaakt van landschappelijke en
topografische kenmerken, zoals reliëf, bodemgebruik en slootwater
standen.
Uit de profielkenmerken die met de waterhuishouding samenhangen
(zoals bepaalde roest-, reductie- en blekingsverschijnselen), worden
de GHG en de GLG door schatting bepaald. Het verband tussen grondwaterstandskenmerken in het profiel en de GHG en de GLG is bekend
door jarenlange grondwaterstandsmetingen en door profielstudie in
het veld (Van Heesen en Westerveld, 1966).
Ter controle op de schattingen van de gemiddeld hoogste en
laagste grondwaterstanden zijn in de periode van mei 19T^ tot mei
1975 op een 20-tal plaatsen verspreid over het gebied grondwater
standsmetingen verricht (tabel 9, Aanhangsel 1+).
Evenals bij de kaarteenheden van de bodemkaart wordt bij de
begrenzing van de grondwatertrappen een onzuiverheid van ca. 30%
van de oppervlakte van het met een bepaalde Gt aangegeven vlak
toegelaten.
Bodemkaart en grondwatertrappenkaart vormen een eenheid en
dienen gezamenlijk te worden geraadpleegd. Teneinde de bruikbaar
heid te vergroten zijn op beide kaarten alle grenzen en symbolen
aangegeven. Er is getracht, waar enigszins mogelijk, de Gt-grenzen
met de bodemgrenzen te laten samenvallen om het kaartbeeld niet on
nodig gecompliceerd te maken.
h.2 Indeling
Bij de systematische kartering ten behoeve van de Bodemkaart
van Nederland, schaal 1:50 000, wordt een landelijke indeling van
acht grondwatertrappen (i t/m VIII) gebruikt. Ook in dit gebied is
deze indeling toegepast: Gt I, VII en VIII ontbreken echter en
binnen Gt III zijn gedeelten onderscheiden met een "nattere" vochttoestand, aangegeven met Gt lila.
U.3 Beschrijving van de voorkomende grondwatertrappen
4.3.1 Alterneen
In dit gebied zijn de gronden meestal in gebruik als grasland.
De percelen hebben merendeels een oppervlakkige detailafwatering,
met een greppelafstand die varieert van + 8 tot + 30 m. De grootste
oppervlakte heeft echter een greppelafstand van 8 à 16 m.
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Langdurig hoge grondwaterstanden hangen in dit gebied vrij
sterk samen met de profielopbouw: het al of niet voorkomen van
een knippige kleilaag. Daarnaast komt ook de ligging van de akkers
en de verzorging van de greppels tot uiting. Percelen met een ronde
ligging van de akkers en goed functionerende greppels zijn in het
betreffende kaartvlak gunstiger dan minder goed verzorgde percelen.
Kwel komt in dit gebied voornamelijk voor in de naaste omge
ving van het kanaal Schagen - Kolhorn. In een strook van 100 à
200 m komt plaatselijk veel roest in de ondergrond voor. Verder
komt ook kwel voor in het oostelijk gedeelte van de Weerepolder.
In de omgeving van de voormalige eendenkooi is dit aan de sloten
duidelijk te zien (afgekalfde slootranden en oliekleurige vlekken
op het slootwater).
k.3.2

De_grondwajtert£a£pen

Gt II GHC- oppervlakte 71 ha = 2,0%
GLG 50 - 80 cm - mv.
Deze Gt komt in kleine vlakken verspreid liggend over het
gebied voor. Het zijn relatief laag gelegen gedeelten met open
profielen. Mede als gevolg van de waterbeheersing (zomer- en win
terpeil) hebben deze gronden een zeer geringe grondwaterfluctuatie,
waarbij de GHG in nattere perioden binnen 20 cm - mv. komt.
Gt III GHG
<Î40 cm - mv.
oppervlakte 1582 ha = U^,3$
GLG 80 - 120 cm - mv.
Binnen deze Gt zijn de gronden met een nattere vochttoestand
als Gt lila aangegeven.
Gt lila nattere vochttoestand:
oppervlakte iQh ha = 5*3$
Deze kaartvlakken komen verspreid liggend over het gehele ge
bied voor. Wat de kleinere kaartvlakken betreft zijn het relatief
laag ^gelegen delen binnen Gt III, die als gevolg van hun ligging
t.o.v. de omgeving vrij nat zijn.
De grotere kaartvlakken die voornamelijk liggen in het oosten
van het gebied bij gronden met een zware knippige kleilaag. Als
gevolg van de slecht doorlatende profielen hebben deze gronden in
natte perioden langdurig hoge grondwaterstanden, vaak ondieper dan
20 cm - mv. Dit is voornamelijk het geval bij begreppelde percelen
met een vlakke ligging. Voor deze gronden is een betere ontwate
ring gewenst.
Gt III
oppervlakte 1398 ha = 39»1%
Ook bij deze eenheid zijn de kaarteenheden Mn38, Mn58, Mn73
met een knippige kleilaag relatief minder gunstig. Bij de overige
eenheden zijn vooral de gedeelten met goed verzorgde akkers en
greppels relatief droger. Dit komt voornamelijk tot uiting bij een
vrij grote oppervlakte gronden in de Polder Burghorn. Daarentegen
zijn de gronden in de Neskaag- en de Kaagpolder relatief natter,
evenals een strook langs het kanaal Schagen - Kolhorn. Ook in het
oostelijk gedeelte van de Weerepolder, waar kwel voorkomt, zijn de
gronden relatief natter.
Binnen deze Gt komen enkele percelen voor die gedraineerd zijn
en daardoor een lagere grondwaterstand hebben. Het is om technische
redenen echter niet mogelijk om deze percelen op de kaart weer te
geven.
Ten zuidoosten van Hogebieren is ook een gedeelte gedraineerd.
Als gevolg van de relatief lage ligging hebben deze gronden echter
een GHG ondieper dan Uo cm - mv.
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De gronden met Gt III hebben merendeels een slappe, halfgerijp
te kleiondergrond, die meestal tussen 100 en 120 cm - mv. begint.
Gt IV GïïG
>1*0 cm - mv.
oppervlakte U6 ha = 1,3$
GLG 80 - 120 cm - mv.
Deze Gt komt alleen voor in het zuidwestelijk gedeelte van het
gebied, waar op drie plaatsen een aantal percelen zijn gedraineerd.
Dit zijn goed ontwaterde zware zavel- en lichte kleigronden met
akkerbouw als bodemgebruik.
Gt V GHG <1+0 cm ~ mv.
oppervlakte 1387 ha = 38,8$
GLG>120 cm - mv.
De gronden met Gt V liggen voor een groot gedeelte hoger dan
de gronden met Gt III, vooral de gronden van de kaarteenheden Mn56
en Mn58 ten noordwesten van Schagen en de kaarteenheid Mn58 ten
oosten en zuidoosten van Schagen. Dit komt het duidelijkst tot
uiting in de Hooglandspolder. Bij deze gronden ligt de GLG meestal
tussen 1U0 en 180 cm - mv.
De grotere fluctuatie van het grondwater wordt vooral bij deze
hoger gelegen gronden veroorzaakt door de knippige kleilaag die hier
in het profiel voorkomt (kaarteenheid Mn38 en Mn58). In natte peri
oden hebben deze gronden daardoor grondwaterstanden duidelijk on
dieper dan Uo cm - mv. (zie grondvaterstandsgegeven van Stiboka Peilbuis 7 en C0LN - Peilbuis 257, Aanhangsel 4).
Deze gronden zijn grotendeels in gebruik als grasland en heb
ben een oppervlakkige afwatering. De greppelafstand varieert van
ca. 8 tot ca. 20 m.
Gt VI GHG Uo - 8C cm - mv.
oppervlakte 210 ha = 6,0$
GLG
>120 cm - mv.
Gronden met deze Gt komen in kleine vlakken in het gehele ge
bied voor.
Het zijn merendeels relatief hoog gelegen gronden die meestal,
in gebruik zijn als grasland. Hoewel deze gronden meestal begreppeld zijn, is de gunstige ontwateringstoestand voor het grootste
gedeelte toe te schrijven aan de hoge ligging t.o.v. het grondwater.
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5. DE TEELAARDE-DIKTEKAART, SCHAAL 1:5000 (bijlage k)
5.1 Inleiding
Voor de teelaarde-diktekaart zijn in dit gebied 3 à U boringen
per ha verricht. Van elke boring is van de bovengrond het geschatte
humusgehalte weergegeven, waarbij tevens de dikte van deze laag is
aangegeven, afgerond in decimeters.
Wanneer een perceel in bouwland heeft gelegen, is de dikte van
de teelaardelaag wisselend, terwijl het organische-stofgehalte la
ger is geworden. Langs de greppels en de sloten is deze laag meest
al dunner, terwijl midden op de akkers de humushoudende laag meest
al dikker is. Dit verschil in dikte is met 3 à 1) boringen per ha
nauwelijks aan te geven en is vrij onbelangrijk, aangezien het or
ganische-stofgehalte van de bovengronden in dit gebied relatief
vrij laag is.
5.2 Beschrijving van de dikteklassen
Tijdens de veldopname is bij elke boring de dikte van de humuehoudende laag met intervallen van 5 cm weergegeven en naar beneden
afgerond. In overleg met de opdrachtgever is bij de verwerking een
klasse-indeling gemaakt met intervallen van 10 cm.
De dikte van de teelaardelaag wisselt in dit gebied van minder
dan 10 cm tot ca. 65 cm. Van de gronden met een teelaardelaag dun
ner dan 10 cm is de oppervlakte maar zeer gering. Deze komt alleen
voor bij een opgespoten terrein (toevoeging h = opgehoogd) in het
oosten van het gebied.
Gronden met een teelaardelaag dikker dan 50 cm komen vrijwel
alleen voor bij de lichte zavelgronden ten zuiden van het Schagerwiel (zwembad) over een oppervlakte van + 30 ha. Dit zijn zeer
waarschijnlijk oude bouwlandgronden; ze hebben in de laag van 30
tot 50 à 60 cm - mv. een organische-stofgehalte van 2 à 3?. Bij
enkele relatief lage delen en bij de zware gronden in het oosten
van het gebied is de teelaardelaag maar 10 à 20 cm dik. Overigens
is de dikte van de teelaardelaag meestal 20 à 35 cm (klasse 2 en
3). Zeer waarschijnlijk is de vrij dikke laag ontstaan doordat de
gronden voor een groot deel als bouwland in gebruik zijn geweest.
Op de teelaarde-diktekaart is de dikte van de teelaardelaag
per boorpunt in klassen aangegeven d.m.v. de volgende cijfers:
0 = 0 - 10 cm dik
1 = 10 - 20 cm dik
2 = 20 - 30 cm dik
3 = 30 - i+0 cm dik
U = Uo - 50 cm dik
5 = 50 - 60 cm dik
6 = 60 - 70 cm dik.
5-3 Het organische-stofgehalte
Het organische-stofgehalte van de bovengrond varieert in dit
gebied van + 3 tot 15 à 30$ en is meestal in de bovenste laag (10
à 25 cm) hoger dan in de onderliggende humushoudende laag.
De percelen met een laag organische-stofgehalte (3 à 6%) zijn
meestal in gebruik als bouwland of zijn nog vrij recent bouwland
geweest. Daarentegen zijn de gronden met een organische-stofgehalte
van 15 à 30% oude graslandgronden met een lage ligging, waarbij als
gevolg van de zeer natte ligging een moerige bovengrond is ontstaan.
De oppervlakte is echter maar gering (minder dan 1$) en beperkt zich
tot een afgegraven strook langs de Nieuwe Dijk en een gedeelte in
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het noorden van de Polder Neskaag in de omgeving van het rietveld.
Verder komt nog een klein laag gelegen gedeelte voor in de Hoog
landspolder, met een organische-stofgehalte van 15 à 20%.
Ket grootste gedeelte van het gebied bestaat echter uit oude
re graslandgronden met een organische-stofgehalte van 8 à 13%. Kaarmate de graslandgronden relatief een lagere ligging hebben, is het
organische-stofgehalte veelal hoger en bedraagt dan meestal 12 à
15$. Overigens is het humusgehalte in het algemeen voor deze kleigraslandgronden aan de lage kant.
Het organische-stofgehalte is op de teelaarde-diktekaart in
procenten weergegeven en niet in klassen, omdat van een vrij groot
aantal percelen het organische-stofgehalte op de grens ligt van de
klassen zeer humeus en humusrijk. Het geschatte organische-stofge
halte heeft veelal betrekking op de laag van 5 tot + 25 cm - mv.
Wanneer de humushoudende laag dikker is dan 20 à 25 cm dan bevat
deze laag meestal minder dan 8% organische stof. Bij enkele per
celen is het organische-stofgehalte groter dan 15%. In de meeste
gevallen is het dan aangegeven met >15.
5'k Toevoegingen
Met een toevoeging zijn op de teelaarde-diktekaart de ver
werkte percelen weergegeven.
i°JË.vJL £.'• Di-t zijn percelen, die geëgaliseerd en/of verwerkt zijn.
Als gevolg van de egalisatie varieert de verwerkingsdiepte sterk,
zodat ook de dikte van de humushoudende laag hier afhankelijk is
van de diepte van de grondbewerking. Van deze percelen bedraagt
het organische-stofgehalte meestal minder dan 8/5.
toev^ h: Dit zijn enkele percelen, die wat opgehoogd zijn. Ook is
hiertoe gerekend êên perceel aan de Kromme Gauw, dat opgespoten
is met zavelig materiaal.
toev^ a: Afgegraven gronden. Deze komen alleen voor in de naaste
omgeving van de Heramerweg en vormen een gedeelte van een oude dijk
die afgegraven is.
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6. DE OHDERGROHDKAAHT, SCHAAL 1 ;15 QOO (bijlage 5)
6.1 Inleiding
De ondergrondkaart geeft informatie omtrent de aard en de
textuur van het materiaal tussen 70 à 80 en 120 cm - mv.
Deze kaart is een aanvulling op en berust op dezelfde borin
gen als de bodemkaart.
Voor het nemen van cultuurtechnische maatregelen, zoals
grondverbetering, is in veel gevallen nader onderzoek gewenst.
6.2 Legenda en codering
_Code_

aard en/of textuur van de_ondergrond tu£sen__8() en__120__cm ^ mv\

1
2

lichte zavel
lichte en/of zware zavel
zware zavel en/of lichte klei
wisselend van lichte zavel tot matig zware klei
lichte en/of matig zware klei
kalkloze zware klei (knippig)
venige klei
veen en kleiig veen
zand ( Q% lutum, overslagzand)
plaatselijk voorkomend

5
6
8
vK
V
Z
(.)

toevoegingen
H1

slappe klei; merendeels bijna ongerijpte klei, beginnend
ondiejjer dan 80 cm - mv.
N2
slappe klei; merendeels halfgerijpte klei beginnend tussen
80 en 120 cm - mv.
Wanneer tussen 80 en 120 cm - mv. de aard van het materiaal
verandert, of de textuur meer dan een klasse lichter of zwaarder
wordt, is dit in de code met een tweede letter of cijfer onder de
deelstreep weergegeven.
b.v.: -g- kalkloze zware klei (8: knippig) gaat tussen 80 en 120 cm
~ mv. over in lichte en/of matig zware klei (6)
veen of kleiig veen (V) gaat tussen 80 en 120 cm « mv.
over in lichte en/of matig zware klei (6)
Wanneer een cijfer- en/of lettercode tussen haakjes geplaatst
is, komt het betreffende materiaal zeer plaatselijk voor. Ook zijn
in enkele kaartvlakken een cijfer- en een lettercode naast elkaar
tussen haakjes geplaatst. In dit geval is het voorkomen van beide
sterk wisselend.
6-3 Beschrijving van de kaart
Code 1: Ijicht_e_zavel
Deze kaarteenlieid komt in het midden, oosten en zuiden van
het gebied voor.
Het pakket lichte zavel is uiterst fijnzandig en bestaat uit
gelaagd kalkrijk materiaal met een lutumgehalte van 8 tot + 15$.
Code 2: Lic_hte_en/£f_zware__z_ave1
Deze kaarteenheid komt in grote vlakken, hoofdzakelijk in het
zuidelijk gedeelte van het gebied voor.
Het lutumgehalte van deze lichte en/of zware zavel varieert
tussen 8 en 25$, terwijl het materiaal merendeels kalkrijk is.
Nogal eens Voorkomende combinaties zijn
3 6
h
— en -g-, terwijl in het zuidelijk gedeelte
wordt aangetroffen.
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Code ^: &-rare_ .zavel £n/of ].i_cht_e_kl1e_i
Deze kaarteenheid komt voor in het midden, zuiden en oosten
van het gebied en ook in het zuidelijk gedeelte van de Bur hornpolder.
De ondergrond bestaat merendeels uit kalkrijke zware zavel
en/of lichte klei met 17^ tot 35% lutum en is plaatselijk gelaagd
van opbouw.
Binnen sommige kaartvlakken komt dit materiaal onder knippige klei voor, code
of onder veen, code
Code 5: Wi£se_lend van li£hte_zav^l_t£t_mati^g_z2mre_k].ei^
Van deze kaarteenheden komen enkele vlakken verspreid over
het gebied voor.
De textuur van de ondergrond wisselt bij deze vlakken op
korte afstand, zodat een nadere opsplitsing in textuurklassen
niet mogelijk is.
Het lutumgehalte varieert van 8 tot + k0%.
Code 6: Lichte__en/£f_mati_fî_zxa£.e_klei
Deze kaarteenheid komt in grote vlakken verspreid over het
gebied voor. Het lutumgehalte van de lichte en/of matig zware
klei varieert van 25 tot j+ k0%, en het kalkgehalte van kalkloos
tot kalkrijk.
Plaatselijk komen vlakken voor met een combinatie van een
heden, b.v. 7- en 2..
6
v
.
,
.
.
.
.
Het voorkomen van de lichte en/of matig zware klei in combinatie met veen kan sterk wisselen met name in het noordoosten.
Code 8: Kalbozezware k_led_(knippi«;)
Wat deze kaarteenheid betreft kan worden opgemerkt dat deze,
op enkele vlakken na, vrijwel alleen in combinaties voorkomt
voornamelijk in de omgeving van Schagen en Barsingerhorn.
Het materiaal van deze eenheid bestaat hoofdzakelijk uit
kalkloze zware klei (pik- of knipklei) met een lutumgehalte van
+ 50%.
Deze eenheid wordt aan de onderkant vaak begrensd door een
veenlaagje of begroeiingshorizont.
Wanneer code 8 in combinatie met code k, 5 of 6 voorkomt,
bestaan deze laatste meestal uit kalkrijk materiaal.
Code vK: Veni£e_kl_ei_
Deze kaarteenheid komt merendeels in kleine vlakken voor in
de noordelijke helft van het gebied, in combinatie met de eenheden
6 of 8.
Code v: Veen_eji kleiig_veen
Deze kaarteenheid komt hoofdzakelijk voor in het noordelijk
gedeelte en in het uiterste zuiden van het gebied.
De veenlaag is meestal 10 à 30 cm dik en komt daardoor altijd
in combinatie met de eenheden 6 en 8 voor.
Het veen is meestal verweerd en onherkenbaar.
Code Z: .Zand
Van deze kaarteenheid komen twee vlakken in het uiterste noor
den van het gebied voor.
Het is kalkrijk overslagzand dat voorkomt in de omgeving van
het Keinsmerwiel.
Dit materiaal is zeer fijn tot matig fijn en gaat tussen 30 en
120 cm - mv.over in zware zavel en/of lichte klei: -j^.
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Toevœ£ingenj_ Met twee toevoegingen is op de onder grondkaart aange
geven, wanneer een slappe kleiondergrond voorkomt.
N1_^_ Met deze toevoeging is weergegeven wanneer een slappe bijna
ongerijpte kleiondergrond voorkomt binnen 80 cm - mv. Deze eenheid
komt voor bij enkele relatief laag gelegen delen, n.l. een strook
langs de Nieuwe Dijk, een klein gedeelte langs het Keinsmerwiel,
de omgeving van het rietveld in het noorden van de Neskaagpolder
en een klein gedeelte in de Hooglandspolder. Dit zijn moerige
gronden (zie bijl. 1, kaarteenheid Wo) met een vrij slappe klei
ondergrond, die meestal tussen 60 en 80 cm ~ mv. begint.
N2jr Met deze toevoeging is weergegeven wanneer slappe, halfgerijpte klei begint tussen 80 en 120 cm - mv. Deze eenheid komt
verspreid over het gebied voor. De halfgerijpte kleiondergrond
begint hierbij vaak tussen 100 en 120 cm - mv.
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7. DE AFWIJKENDE-LAGENKAART, SCHAAL 1:5 000 (bijlage 6)
7.1 Inleiding
Eveneens als aanvulling op de bodemkaart zijn op de z.g. afwijkende-lagenkaart van alle beschreven boringen de voorkomende
afwijkende lagen per boorpunt weergegeven, met hun begin- en einddiepte in decimeters.
Tot de z.g. afwijkende lagen zijn gerekend:
code
kalkloze zware klei (>35% lutum)
k
knippige klei, al of niet met begroeiingshorizont
kn
oude begroeiingshorizont
b
venige klei
vk
kleiig veen
kv
veen
v
schelpenlaag
sc
zand {<0% lutum)
z
Van elk van deze lagen mag worden verwacht dat ze de waterbe
weging in meerdere of mindere mate in ongunstige zin kunnen beinvloeden.
7.2 Beschrijving van de kaart
k: kaI.kloj2e_zvare_klei (>35% lutum)
De kalkloze matig zware klei komt in het oosten en zuidoos
ten van het gebied voor, voornamelijk aan de oppervlakte. Deze
laag klei varieert hier vrij sterk in dikte en wordt in het
noordoostelijk gedeelte afgewisseld met een knippige kleilaag.
Verder komt voornamelijk in het noorden en noordoostelijk gedeelte
in de ondergrond zeer plaatselijk een kalkloze matig zware klei
laag voor. De doorlatendheid van deze klei is in het algemeen
maar matig.
kn: knij£e_kleji,_a_l £f_niet_ met_ begroeiing_shori_zorrt
De knippige klei komt voornamelijk voor in het centrum van
het gebied als een vlak dat begint in de omgeving van Schagen en
zich uitstrekt tot aan de oostgrens.
Met uitzondering van enkele lokale gedeelten, komt de knip
pige kleilaag in de Burghorn Polder en in het noordelijk en zuid
westelijk gedeelte van het gebied vrijwel niet voor.
De dikte van deze kleilaag varieert van +_ 10- tot 50 à 60 cm,
ten-rij1 de begindiepte varieert van + 20 cm tot >120 cm - mv. Ten
oosten van Schagen ligt deze kleilaag op enkele plaatsen dieper
dan 120 cm; overigens komt hij meestal ondieper dan 120 cm - mv.
voor.
De onderkant of de basis van de knippige kleilaag bestaat
meestal uit een +_ 10 cm dikke donkere, soms zwarte begroeiings
horizont die vaak humusrijk en soms venig is. Wanneer de knippige
laag dun is, bestaat deze meestal uit een begroeiingshorizont. De
kleilaag heeft meestal een lutumgehalte van +_ 50% en is meestal
slecht doorlatend.
b: ^ude_b^gro^iinf^sho£i_zont
De oude begroeiingshorizonten die ook voorkomen in de knippige
kleilaag, komen verder vaalt als een dunne laag (5 à 15 cm dik)
verspreid over het gebied lokaal voor. Ook in de naaste omgeving
van de knippige kleilaag komt vaak nog een dunne begroeiingshori
zont voor. De diepte waarop deze lagen voorkomen, varieert meestal
van kö tot 120 cm - mv. Het is meestal een plastische, humusrijke
of venige laag met een storende invloed op de waterhuishouding.
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vk, kv en v: venige_klei >_kleiij; veen_en veen
Behalve bij enkele kleine gedeelten komen deze moerige lagen
in de ondergrond naast en boven elkaar voor en plaatselijk onder
een knippige kleilaag of onder een "begroeiingshorizont.
Deze lagen zijn veelal erg dun (5 à 10 cm); in het noordwes
telijk gedeelte van het gebied en in de omgeving van de Hemmerweg
komt echter op enkele plaatsen een 30 à 1+0 cm dikke veenlaag voor.
Verder komen de moerige lagen voornamelijk voor in het noor
delijk en noordoostelijk gedeelte van het gebied. In het zuiden
van de Polder de Schagerwaard komt op enkele plaatsen een veenlaag
voor.
Deze moerige lagen hebben vooral plaatselijk in relatief lage
delen een storende invloed op de grondwaterbeweging.
In een strook langs de Nieuwe Dijk, een klein gedeelte langs
het Keinsmerwiel, de omgeving van het rietveld en een klein ge
deelte in de Hooglandspolder, komt kleiig veen en venige klei
aan de oppervlakte voor. Dit zijn moerige bovengronden die erg
gevoelig zijn voor vertrapping.
sc: jjchelpen.
Een schelpenlaag of -bank van betekenis komt voor in de
Burghorn Polder. Dit is een schelpenlaag die meestal dikker is
dan 30 à 50 cm en een strekking heeft van zuidwest naar noordoost,
ongeveer parallel met de Nieuwe Dijk. De begindiepte varieert
hierbij van +_ Uo tot >120 cm - mv.In de omgeving van de Burghor-•
nerweg komt de schelpenlaag vrij ondiep, op UO & 50 cm - mv., in
het profiel voor. In een droge zomer treedt hierbij plaatselijk
een tekort aan bodemvocht op (verdroging)
z: .zaxid (overslagzand, <8% lutum).
Zand komt in dit ruilverkavelingsgebied alleen voor in de
omgeving van het Keinsmerwiel en is aangespoeld bij een dijk
doorbraak. Het zand is merendeels lutumhoudend (5 à 8$ lutum) en
zeer fijn tot matig fijn (M50 + 150 ym).
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8. DE BOORPUHTENKAART, SCHAAL 1:15 000 (bijlage 7)
Op deze kaart staan de plaatsen van alle verrichte boringen
aangegeven, alsmede de nummers van de profielbeschrijvingen,voor
zover de boringen beschreven zijn. De profielbeschrijvingen zijn
opgenomen in het boorregister (bijlage 8; alleen aan opdrachtge
ver verstrekt).
Ook de nummers en de begrenzing van de veldkaarten zijn op
de boorpuntenkaart weergegeven. Een overzicht van de nummers van
de veldkaarten en het aantal beschreven boringen is opgenomen in
het boorregister (bijlage 8).

9. DE WAARDERII'jGSKAART, SCHAAL 1:15 000 (bijlage 9)
Op deze kaart zijn de gronden, aan de hand van de standaard
profielen in 8 klassen ondergebracht, n.l. 2 t/m 9- Bij deze
waardering is getracht de gronden die landbouwkundig vrijwel ge
lijkwaardig zijn, in êên klasse onder te brengen. De volgorde van
de klassen loopt in grote lijnen van goed naar slecht. De beste
profielen zijn gewaardeerd met een cijfer 9» terwijl de slechtste
profielen werden gewaardeerd met het cijfer 2.
Aangezien de standaardprofielen berusten op punten die zijn
overgebracht in vlakken, kunnen er grotere of kleinere afwijkingen
voorkomen van wat is aangegeven.
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