•*',7
S T I C H T I N G VOOR BODEMK A R T E R I N G / W A G E N I N G E N

EEN BODEMKARTERING
VAN HET TUINBOUWDISTRICT
GEESTMERAMBACHT

A SOIL SURVEY OF THE H O R T I C U L T U R A L D I S T R I C T
GEESTMERAMBACHT

IR. P. DU BURCK

gbö-py* "g
STAATSDRUKKERIJ

%gJn#

UITGEVERIJBEDRIJF

VERSL. L A N D B O U W K . O N D E R Z . No. 63.3 — ' S - G R A V E N H A G E — 1957

I L/C/

ERRATUM
De dwarsprofielen in de afbeeldingen 41en 42 dienen,
in overeenstemming met de bijbehorende situatieschetsen, beschouwd te worden van rechts naar links = van
oost naar west.

INHOUD
Biz.
WOORD VOORAF
I.

II.

INLEIDING

9
•

•

.

.

.

.

11

1. Opdracht

11

2. Het gebied

H

3. Werkwijze

14

4. Landschap en topografie

16

5. Inleiding tot de bodemgesteldheid

17

6. Enkele resultaten van het onderzoek

20

BESCHRIJVING VAN DE LEGENDA

1. Algemeen
2. Het strandwallenlandschap (W)
a. Strandwalgronden (Ww)
1. Algemene beschrijving
2. Indeling
b. Strandwalovergangsgronden (Wo)
1. Algemene beschrijving
2. Indeling
3. Het jonge zeekleilandschap
a. Pikkleigronden (MP)
1. Algemene beschrijving
2. Indeling
b. Rekere-gorsgronden (MR)
1. Algemene beschrijving
2. Indeling
c. Meer-, del- en meerwalgronden (ME)
1. Algemene beschrijving
a. Meergronden (MEm)
b. Delgronden (MEe)
c. Meerwalgronden (MEh)
2. Indeling
cl. Mariene overslaggronden (Mo)
1. Algemene beschrijving
2. Indeling
4. Het veenlandschap
a. Veengronden (V)
1. Algemene beschrijving
2. Indeling

23

23
23
24
24
25
26
26
27
27
28
28
30
33
33
34
40
40
40
41
42
42
48
48
49
49
49
49
50

Biz.

III.

5. Opgebaggerde gronden ( B )
a. A l g e m e n e beschrijving
b. Indeling

50
51
53

6. G r o n d e n met zilt b o d e m w a t e r

56

BESCHRIJVING VAN D E BODEMKAART (Bijlage 2)

59

1. Algemeen beeld

IV.
V.

59

2. Sectie A

60

3. Sectie B

67

4. Sectie Ringpolder

72

G R A N U L A I R E S A M E N S T E L L I N G , HUMUS- EN KOOLZURE-KALKGEHALTE .

.

.

.

74

N A D E R E B E S C H O U W I N G E N OVER D E G E N E S E

83

1. H e t strandwallenlandschap

83

2. D e v o r m i n g van de p r e - R o m e i n s e kwelder

84

3. H e t veen

92

4. D e v o r m i n g van pikklei- en gorsgronden

95

5. H e t afbraakproces

97

6. Jongere sedimentatie

103

7. O n d e r z o e k van enige g r o n d m o n s t e r s o p het v o o r k o m e n van mollusken .

103

8. H e t o n t s t a a n van het zilte b o d e m w a t e r
VI.

106

H E T BODEMGEBRUIK VOORHEEN EN THANS

108

1. O u d e bewoning

108

2. D e vroegere waterstaatkundige toestand

108

3. Ontginning en b o d e m g e b r u i k tot omstreeks de 19e eeuw
a. Verkavelingsvormen en landscheidingen
b. H e t vroegere b o d e m g e b r u i k
4. V e r d e r e ontwikkeling van de t u i n b o u w in de 19e eeuw tot heden .
5. Het tegenwoordige bodemgebruik
VII.

B O D E M EN G E W A S

1. Inleiding
2. L a n d b o u w k u n d i g e beoordeling van de b o d e m t y p e n
3. Beworteling
4. G r a s l a n d b e o o r d e l i n g
5. D e geschiktheid voor fruitteelt
6. D e gewassentabel m e t toelichting (Bijlage 3)
7. Neveninvloeden
8. P a c h t - e n verkoopprijzen van het land

112
112
113
.

.

115
118
119

119
121
130
130
131
132
132
137

Biz.
VIII.

ENKELE CULTUURTECHNISCHE ASPECTEN

1. Het gebied alsgeheel bezien
2. Bodem en bedrijfstype
IX.
X.

XI.

ENKELE SOCIAAL-ECONOMISCHEASPECTEN

139

139
140
144

MOGELIJKE VERBETERINGEN EN RICHTLIJNEN VOOR HET TOEKOMSTIGE GRONDGEBRUIK
BETEKENIS EN GEBRUIK VAN DE BODEMKAART

146
148

SUMMARY

150

LITERATUUR

155

BIJLAGEN:

1. Documentatiekaart (Namenkaart), schaal 1:25000
2. Bodemkundige overzichtskaart, schaal 1: 16 667
3. Geschiktheidstabel van verschillende bodemeenheden in het Geestmerambacht
voor een aantal gewassen
4. Het bodemgebruik in het Geestmerambacht sinds de 16e eeuw
A. St. Paneras en Koedijk omstreeks 1532.
B. In het Geestmerambacht 1 omstreeks 1832
C. In het Geestmerambacht 1 omstreeks 1895
D. In het Geestmerambacht • omstreeks 1943

1

Met uitzondering van de Ringpolder.

WOORD VOORAF
De kartering werd verricht in de jaren 1948 tot 1950met hulp van de karteerders
G. FUKWEERT en A.J. WITTE. Vele personen hebben door het verstrekken van gegevens
aan hettot stand komen vandit rapport hunbijdrage geleverd. Wenoemen Prof. Dr.Mr.
F. FLORSCHÜTZ, diehet pollenanalytisch veenonderzoek heeft uitgevoerd, Dr. C. O.VAN
REGTEREN ALTENA en Dr. J. H. VAN VOORTHUYSEN, beiden werkzaam bij de Geologische

Stichting te Haarlem, diehet mollusken-, resp. foraminiferenonderzoek hebben verricht.
Het Rijkstuinbouwconsulentschap te Hoorn onder leiding van Dr. Ir. C. RIETSEMA
heeft de nodige medewerking verleend. Onder meer zijn een aantal gegevens en cartografische opnamen van het vroegere grondgebruik en een recente opname, welke onder
toezicht van Drs. C. D. SCHEER werden samengesteld, welwillend ten behoeve van de
kartering ter beschikking gesteld. Verder hebben de Hoofdassistenten van deze Dienst,
de heren S. KOPPES en P. BLAUW, hun visie ten aanzien van bloembollenteelt resp. fruitteelt gegeven.
Met betrekking tot de bodemgesteldheid ishet waardevolle oordeel benut vanDr.Ir.
F. W.G. PULS, voormalig Rijkstuinbouwconsulent voor Bodemaangelegenheden. De heer
J. J. ZWEMMER, Hoofdassistent bij het Rijkslandbouwconsulentschap te Schagen, isons
van dienst geweest bijdebeoordeling van grasland.
Zeer gewaardeerde assistentie werd verleend door Dr. A. W. EDELMAN-VLAM ter
verkrijging en uitleg vanhistorisch documentatiemateriaal en door Dr.P. J. R. MODDERMAN, Conservator bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, voor de
determinatie en interpretatie vanarcheologica. Prof. Dr.D.J. DOEGLAS heeft nuttige aanwijzingen gegeven metbetrekking totdegranulaire samenstelling van grondmonsters.
Voor het onderzoek van archivalia werd grote bereidwilligheid ondervonden vande
zijde van het Bureau van het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier en
de gemeentearchivaris van Alkmaar, de heer T H .P. H. WORTEL. Door de Provinciale
Waterstaat te Haarlem werden gegevens van diepboringen verstrekt.
Aan allen, die hierboven genoemd zijn, alsmede aan vele grondgebruikers, bijwieinformaties zijn ingewonnen, wordt op deze plaats een woord van dank uitgesproken.

Afb. 1.

Het Geestmerambacht en omgeving in de 16de eeuw. De Zijpe is bedijkt en de meren in het Geestmerambacht zijn gedeeltelijk drooggemaakt. (Fragment uit de atlas van C h r . S c h r o o t e n , ongeveer 1572.
Kon. Bibl. van België, Brussel, Ms. no. 21596.)

Fig. 1.

The „Geestmerambacht" and surroundings in the 16the century. The Zijpe has been endiked and the
lakes have been partly pumped dry.

I. INLEIDING
1. OPDRACHT
Het Geestmerambacht, waarover dit rapport handelt, ligt ten noorden van Alkmaar.
De Langedijk vormt het centrum van deze streek (afb. 2). Het voornaamste middel van
bestaan is grove tuinbouw.
Reeds vele jaren heeft dit gebied de aandacht getrokken, o.m. van de overheidsinstanties, omdat de sociaal-economische toestand vaak zeer te wensen overliet. Vooral in de
crisisjaren (1930-1939) is de zwakke economische positie van de tuindersbedrijven duidelijk aan het licht gekomen en zijn de eerste steunmaatregelen van overheidswege aan de
tuinbouw in belangrijke mate beïnvloed door de ongunstige toestand, waarin het Geestmerambacht verkeerde. Hoewel de sterke teruggang van de rentabiliteit der bedrijven tijdens
de crisisjaren in de eerste plaats aan de conjunctuur moet worden toegeschreven, hebben
ook bedrijfstechnische omstandigheden, die uit het oogpunt van doelmatige bodemexploitatie ongunstig zijn te noemen, daarop een nadelige invloed uitgeoefend. Een belangrijke
rol spelen hierbij de verkaveling en de bodemgesteldheid. De bedrijven zijn zeer versnipperd en de afzonderlijke percelen liggen verspreid in de polder en ver verwijderd van de
bedrijfsgebouwen, die zich in de dorpen bevinden. Slechts door middel van vaartuigen
kunnen de landerijen via de vele sloten, die wij in dit gebied aantreffen, worden bereikt,
daar dit gebied voor verkeer per as nagenoeg geheel ontoegankelijk is. Deze toestand en
de aard van de grond remmen een intensivering en uitbreiding van het gewassensortiment,
dat zeer eenzijdig is samengesteld, vnl. uit kool, vroege aardappelen en op kleinere schaal
uien, wortelen e.d.
Ongetwijfeld staan hiermee ook in verband de misoogsten, die in het gewas (vnl. kool)
in verschillende jaren optreden en het resultaat van de arbeid der tuinders tenietdoen.
Bovendien vergroot de eenzijdigheid de economische kwetsbaarheid. Deze factoren, gezien
tegen de achtergrond van het bevolkingsvraagstuk, dat ook hier van bijzondere betekenis
is, zijn aanleiding geweest na te gaan op welke wijze de problemen, die zich in dit gebied
voordoen, zouden zijn op te lossen.
Allereerst wijzen wij op de plannen tot ontsluiting en herverkaveling, welke reeds in
de dertiger jaren zijn gemaakt en die tenslotte hebben geleid tot herverkaveling en herontginning van een klein gedeelte, waarop thans het Proefbedrijf Oudkarspel is gevestigd.
Verder noemen wij een opdracht voor onderzoek door de toenmalige Inspecteur van de
Tuinbouw, Ir. A. W. VAN DE PLASSCHE, in 1939 aan de Rijkstuinbouwconsulent te Hoorn
gegeven. Als uitvloeisel hiervan is na de oorlog een commissie van deskundigen, werkzaam
op uiteenlopend gebied, samengesteld om de vraagstukken in breder verband te bestuderen.
Ongeveer gelijktijdig is tevens door de Directie van de Tuinbouw aan de Stichting voor
Bodemkartering opdracht gegeven een bodemkartering van het Geestmerambacht uit te
voeren om, mede aan de hand van de resultaten daarvan, tot een gedocumenteerd oordeel
omtrent de mogelijkheden tot verbetering van de toestand te komen.
2. HET GEBIED
Het Geestmerambacht (incl. de Ringpolder) 1 vormt het westelijk gedeelte van WestFriesland. De westelijke grens wordt gevormd door het Noordhollandsch Kanaal en de
1
Het Geestmerambacht is een onderdeel van het Ambacht Geestmerambacht, een der administratieve districten (Ambachten), waarin West-Friesland vanaf het begin der historie van dit gewest was
ingedeeld.
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Situatiekaart van het Geestmerambacht.

Fig. 2.

Locality map.

oostelijke door de droogmakerij Heer Hugowaard. Het strekt zich uit van Oudorp (benoorden Alkmaar) tot St. Maarten in het noorden. Het oppervlak beslaat ca. 6500 ha.
Het geheel isomgeven door dijken, waarbinnen - behoudens een aantal onderbemalingen eenzelfde waterpeil wordt gehandhaafd. In het westen ligt de Rekerdijk en in het noord-
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Luchtfoto van het tuinbouwgebied bij St. Paneras. Links boven het noordelijk gedeelte van de strandwal, waarop het dorp St. Paneras. Rechts boven smalle, opgebaggerde percelen (vroege gronden) met
talrijke brede sloten. Rechts onder grasland op veengrond.
(Luchtfoto-archief van de Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. Opname Geallieerde Luchtmacht, 26-2-'45.Schaal ca. 1 : 10.300.)

Fig. 3.

Aerial photograph of the horticultural area near St. Paneras. In the lejt topcorner the northern part
of the old beach ridge on which the village of St. Paneras is situated. In the right topcorner slob-raised
soils with numerous broad ditches. In the right bottomcorner grassland on peat soils.
(File of aerial photographs of the Soil Survey Institute, Wageningen. Photo: Allied Air-Force,
26-2-1945; appr. scale 1 : 10,300.)

westen de oude Westfriese Zeedijk; de oostelijke grens wordt gevormd door Ooster-, Ambacht- en Groenedijk; in het zuiden vormt de ringvaart van de Heer Hugowaard naar
Alkmaar de grens (voor nadere gegevens raadplege men KOOIMAN, 1936).
Hoewel onder de polder Geestmerambacht in de waterschapsadministratie wordt ver-
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staan het gebied, dat in het noorden wordt afgesloten door Kalverdijk, Korendijk en Selschardijk, is ook de noordelijk daarvan gelegen Ringpolder (ca. 1000 ha) in de kartering
opgenomen, omdat dit gebied er in landbouwkundige en waterstaatkundige zin een eenheid
mee vormt en volgens het streekbegrip ook tot het Geestmerambacht behoort.
In dit gebied liggen verschillende dorpen. Allereerst de reeds genoemde gemeente
Langedijk, waartoe de dorpen Broek op Langendijk, Zuid- en Noord-Scharwoude en Oudkarspel behoren. Verder St. Paneras, Koedijk, Warmenhuizen, een deel van de gemeenten
Harenkarspel en St. Maarten. De bewoning is vnl. langs de dijken geconcentreerd, zoals
Langedijk, Koedijk (langs het Noordhollandsch Kanaal) en Kalverdijk; ook Warmenhuizen is gedeeltelijk langs een oude dijk gebouwd. St. Paneras en een deel van de gemeenten Koedijk en Oudorp zijn op van nature hogere grond gebouwd, nl. op een lage strandwal
of geest, zoals deze in oudere beschrijvingen wordt genoemd.
Het gebied is voor een groot deel onontsloten voor wegverkeer, behoudens de nieuw
aangelegde oost-west lopende Provinciale weg van Noord-Scharwoude naar Koedijk. De
genoemde dijken zijn vrijwel de enige verkeerswegen te land. Zij omsluiten een groot gebied, dat in tal van percelen, omgeven door sloten, verdeeld is (afb. 3).
Langedijk vormt het centrum, waar de tuinbouw het eerst werd beoefend en de grootste
uitbreiding heeft gekregen. Met name in Broek op Langendijk, Noord-Scharwoude en
Zuid-Scharwoude is verreweg het grootste deel van het cultuurland reeds lang voor de
teelt van grove tuinbouwgewassen in gebruik. Hier vinden wij ook een tweetal belangrijke
exportveilingen, waar behalve de produkten uit het Geestmerambacht ook die uit de omgeving (o.a. uit Heer Hugowaard) worden aangevoerd; Warmenhuizen bezit eveneens
een veiling.
3. WERKWIJZE
Een grote rol in de nauwkeurigheidsgraad van de opname speelt het feit, dat de bodem
in sterke mate kunstmatig is beïnvloed, vooral door het maken van vele sloten en het
opbrengen van materiaal daaruit op het vroegere bodemoppervlak. Daardoor zijn de
natuurlijke vormen verdwenen of sterk gewijzigd, zodat het niet goed mogelijk is aan de
topografie de opbouw van de bodem vast te stellen. Bovendien werd de kartering van het
gebied belemmerd door de slechte bereikbaarheid (slechts over water), waardoor het
werk veel tijd vergde. Bij het veldwerk werd gebruik gemaakt van kaarten op schaal
1 :5000; de uit de veldgegevens op 1:10000 ontworpen kaart werd voor de druk iets
vereenvoudigd en verkleind tot de schaal 1:16 667.
Evenals in andere karteringsgebieden werden de nodige profielkuilen gegraven en
boringen verricht in raaien, om de stratigrafie en wijze van afzetting nader te kunnen bestuderen. Ook werd aandacht besteed aan de beworteling der gewassen. De genomen
grondmonsters werden door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek
te Oosterbeek onderzocht. Voor de schattingen in het veld werd ook gebruik gemaakt van
analysegegevens van praktijkmonsters, vroeger door het Rijkstuinbouwconsulentschap te
Hoorn genomen.
De betekenis van de bodemverschillen voor de groei der gewassen werd door waarnemingen in het veld, doch vooral ook door gebruik te maken van het oordeel van de
praktijk, nagegaan. Een bezwaar om tot concrete gegevens te komen, vormde het feit, dat
de tuinders niet over cijfermateriaal beschikken, terwijl veilingaanvoeren weer geen juist
beeld kunnen geven, omdat een produkt van verschillende akkers van uiteenlopende
bodemsamenstelling afkomstig kan zijn.

Afb. 4.

Luchtfoto van het gebied ten zuiden van de Kerkmeer (Oudkarspel). A. oude kreek; B. gegraven
kromme sloot; C. opgebaggerde akkercomplexen; D. Rekere-gorsgronden; E. delgronden; F. Kerkmeer.
(Luchttoio-archief van de Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. Opname Geallieerde Luchtmacht, 3-2-'45. Schaal ca 1 : 10.300.)

Fig. 4.

Aerial photograph of the area to the south of the Kerkmeer. A. former creek: B. winding ditch; C.
sloh-raised fields; D. Rekere-tidal-marsh soils; E. dell-soils; F. the former lake „Kerkmeer".
(File of aerial photographs of the Soil Survey Institute, Wageningen. Photo: Allied Air-Force, 3-2-1945;
appr. scale 1 : 10,300.)
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4. LANDSCHAP EN TOPOGRAFIE
Het Geestmerambacht is grotendeels een tamelijk vlak polderland, waarin echter ook
lagere gedeelten en enige hogere bodemcomplexen zijn te onderscheiden.
Een groot deel bestaat uit zavel- en kleibouwlanden met een middelmatig hoge ligging,
verdeeld in talloze akkers, gescheiden door vaak brede, doch ook wel smalle sloten. De
hoogteligging van het land is goed te beoordelen door vergelijking met het waterpeil der
sloten, dat voor het Geestmerambacht en de Ringpolder gelijk is en gehandhaafd wordt
op 1,49 m —N.A.P. Een belangrijk deel van de gronden ligt hier ca. 0,60 à 1,00 m boven.
Het gebied nabij de Langedijk is karakteristiek door de vele, voornamelijk rechte, vaak
brede sloten, die het land in talloze afzonderlijke akkers verdelen (afb. 3). Vooral bij
Broek is het wateroppervlak groot en kan op ca. 2 5 % worden gesteld. Deze toestand is
het gevolg van de wijze, waarop de mens de bodem in cultuur heeft gebracht.
In andere delen van het Geestmerambacht is deze activiteit van de mens ook zichtbaar,
maar hier zijn de natuurlijke vormen beter bewaard gebleven, zoals vooral uit het onregelmatige, bochtige verloop van de sloten blijkt (afb. 4 ) .
Verder bestaan er verschillende lage gedeelten, de voormalige meren, die reeds vroeg
(vnl. in de 16e eeuw) zijn drooggemaakt en die een onderbemaling hebben. Het bodemoppervlak van de meren ligt grotendeels beneden Geestmerambachtspeil (hierna met
G.A.P. aangegeven). Uit een aantal hoogtemetingen, waarbij het G.A.P. maatstaf was,
werd een globale indruk verkregen over de diepteligging. De Diepsmeer bleek het laagst
te liggen en wel tot 76 cm —G.A.P. (zonder dat naar het laagste punt gezocht werd). De
Vronermeer en gedeelten van de Daalmeer liggen het hoogst en wel voornamelijk iets boven
G.A.P. Men moet er intussen bij de beoordeling van de hoogteligging van het bodemoppervlak wel rekening mee houden, dat bij de vroegere omkading ook wel hogere gedeelten,
die meer het karakter hadden van het omgevende land, werden ingesloten, zodat de topografie niet geheel samenvalt met de kunstmatige grenzen.
In het algemeen kan gezegd worden, dat het bodemoppervlak van de meren enigszins
hol ligt: de randen zijn vaak iets hoger dan het midden. Het totale oppervlak, dat door de
meren in beslag wordt genomen (omkade gedeelten), bedraagt ca. 750 ha (belastbaar
oppervlak; KOOIMAN, 1936). Het grootste is de Diepsmeer (ca. 178 ha), daarop volgen de
Daalmeer (ca. 129 ha), Vronermeer (ca. 104 ha), Grebpolders (ca. 100 ha) en enkele
kleinere meren. De verkaveling van deze jongere droogmakerijen is grotendeels regelmatig.
Naast deze drooggemaakte meren liggen in het Geestmerambacht nog enkele kleinere
plassen, zoals bij Broek het Zuider- en Oosterdel.
Voorts bestaat een belangrijk gedeelte van het Geestmerambacht uit kleinere en grotere,
vaak onregelmatige gedeelten laag of vrij laag land, die in veel gevallen onder de streeknaam
„dellen" bekend staan. Voor zover niet onderbemalen of opgehoogd (opgebaggerd), is dit
vaak moerassig grasland.
Zowel de meren als de dellen zijn onderling door min of meer onregelmatig verlopende
sloten verbonden. De delgronden op de bodemkaart geven een algemeen beeld van het
voorkomen in het gebied.
Een gedeelte van het Ambacht met afwijkend landschappelijk aspect ligt in het zuidoosten, oostelijk van St. Paneras en Oudorp. Het wordt grotendeels ingenomen door de
polder de Westbeverkoog, die grotendeels uit veen bestaat. Het poldertje is afzonderlijk
bemalen en mede door inklinking van het veen ligt het bodemoppervlak laag (grotendeels
weinig boven G.A.P.). Het gebied is minder versneden door sloten dan de rest en voornamelijk in gebruik als grasland.
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Een apart karakter bezit eveneens de zuid-noord strook, lopende van Oudorp tot het
noordelijk einde van St. Paneras. Het is een lage strandwal. De weg van Alkmaar naar de
Langedijk loopt hierover. De hoogte is op ca. 2 m boven G.A.P. te stellen, maar vooral
aan de oostzijde van genoemde weg is veel zand afgegraven, zodat het terrein daar aanzienlijk lager is komen te liggen.
Behalve deze „geest" van St. Paneras is er nog de rug van Huiswaard, in het zuidwesten
van het Ambacht, die echter een kleiner complex zandgronden omvat. Noordelijk daarvan
komt tenslotte ook nog een klein oppervlak hoge zand- of zandige grond voor, deel uitmakende van wat op de oude kaarten aangegeven staat als „Grote Wierdt" of „De hoghe
Wiert". Het terrein in beide gebieden ligt 1,50 à 2 m boven G.A.P.
Naast deze zandafzettingen vindt men vooral in het noordelijk deel van het Ambacht
jonge zeekleigronden, welke relatief hoog gelegen zijn. Deze komen o.a. voor bij Krabbendam, Eenigenburg en Rijp. Het terrein ligt hier niet zelden 1,50 m of zelfs iets meer boven
G.A.P. Dit is voor het gebied zeer hoog land. Wat men in deze streek onder „hoog" land
kan verstaan, is ca. 1,25 m boven het polderpeil gelegen.
Als bijzondere verschijnselen in het landschap wijzen wij nog op een aantal z.g. wielen
of kolken bij de Westfriese Zeedijk in het noorden, ontstaan bij doorbraken van de dijk.
De zeer hoge Westfriese Zeedijk heeft een aantal bochten, omdat hij om deze gaten is
gelegd. Verder zij nog gewezen op een vrij groot aantal kunstmatige ophogingen - terpen die wellicht vóór de aanleg van de dijken door de bewoners zijn opgeworpen en dienden
als toevluchtsoord bij hoog water. Zij komen vooral voor in de Ringpolder, doch ook zuidelijker tot Warmenhuizen. Zij zijn betrekkelijk klein (veel kleiner dan de Friese terpen) en
komen ongeveer 1à 2 m boven het omringende terrein uit.
5. INLEIDING TOT DE BODEMGESTELDHEID
Het geologisch en stratigrafisch beeld van de afzettingen levert het middel om algemene
onderscheidingen te maken. Men is gewoon eerst een indeling te maken in landschappen,
waarbij gronden, die genetisch een geheel vormen, bijeen zijn gebracht. In het Geestmerambacht kan men aldus onderscheiden:
1. het strandwallenlandschap (oude duinlandschap)
2. het (door erosie aangetaste) jonge zeekleilandschap
3. het veenlandschap
4. de opgebaggerde gronden.
Deze landschappen zijn onderverdeeld in een aantal bodemreeksen. De volgende hoofdeenheden zijn onderscheiden:
W

Ww
Wo
M

STRANDWALLENLANDSCHAP

Slrandwalgronden
Strandwalovergangsgronden
JONGE ZEEKLEILANDSCHAP

MP
Pikkleigronden
MR
Rekere-gorsgronden
ME Meer-, del- en meerwalgronden
Mo Mariene overslaggronden
V

VEENLANDSCHAP

B

OPGEBAGGERDE GRONDEN

J8
De oudste formatie, die in dit gebied aan de oppervlakte ligt, wordt gevormd door het
„oude duinlandschap", bestaande uit de lage strandwal van St. Paneras en enkele andere
kleinere zandopduikingen in het zuiden. Dit strandwalzand (Ww) zet zich in de ondergrond nog een eind in noordelijke richting voort.
Het lager gelegen gedeelte in het westen, dat te beschouwen is als strandvlakte, is met
jongere sedimenten bedekt. De strandvlakte bestaat uit tamelijk grofkorrelig materiaal, dat
men in het zuiden veelvuldig aanboort. Het oppervlak van de strandvlakte ligt hier op
G.A.P. of iets daarboven. In het midden- en noordelijk gedeelte van het Geestmerambacht
vindt men deze formatie niet meer. De meest noordelijke plaats, waar het zand binnen 1m
diepte nog werd gevonden, is gelegen te Zuid-Scharwoude (halverwege het noordelijk
einde van Broek en de Koog).
De strandwal van St. Paneras vormt een scheiding tussen twee uiteenlopende afzettingen.Terwijl in het oosten een veenpakket isgevormd, zijn in het westen zavel en klei afgezet
(jonge zeeklei volgens de Geologische Kaart).
Het veen bestaat voornamelijk uit resten van riet en zegge. Soms vindt men ook boomresten in het veen. Het veenpakket achter de strandwal is vaak ca. 1,25 dik; noordelijker,
bij Broek en Zuid-Scharwoude, komen ook dunnere lagen voor. Het veen achter de strandwal is waarschijnlijk mede onder invloed van deze wal tot ontwikkeling gekomen.
Uit het onderzoek is gebleken, dat de zavel- en kleiondergrond als een kwelderafzetting
moet worden opgevat, ontstaan tijdens een periode, waarin de strandwallenkust geen volledige afsluiting vormde. Het iswaarschijnlijk, dat in een voorafgaande periode op bepaalde
plaatsen tussen de strandwallen veen is gevormd, maar dit moet door indringen van de
zee reeds zeer vroegtijdig zijn opgeruimd, waarna een sterke opslibbing plaatsvond.
In een belangrijk deel van het Geestmerambacht is hieroverheen nog een jonger dek
gevormd, bestaande uit pikklei 1 ( M P ) , meest een stugge, kalkarme klei, die vaak van de
ondergrond is gescheiden door een min of meer donkere, humushoudende vegetatieband
en op sommige plaatsen ook door dun veen. De dikte van het pikkleidek wisselt, maar
bedraagt meestal 30-50 cm.
Tenslotte komt, hoofdzakelijk in het noorden, op de pikklei nog een jongere afzetting
(MR) voor, die zich van de pikklei onderscheidt door een betere structuur. Ze bestaat,
behalve uit vrij zware klei, uit lichter, plaatselijk zelfs uit tamelijk grofzandig materiaal.
Het gorsdek is vaak wat dikker dan de piklaag. Voor een voorstelling der stratigrafie zie
men afb. 5.
Dat de toestand zich na de eerste kweldervorming heeft gewijzigd en vermoedelijk
een regressiefase is ingetreden, blijkt uit de begroeiingslaag, die men aan het kwelderoppervlak vindt en uit de resten van oud aardewerk, die in deze donkere laag op enkele
plaatsen zijn gevonden. Deze zijn van Fries-Bataafse oorsprong, zodat waarschijnlijk in
Romeinse tijd de kwelder reeds gevormd en bewoning mogelijk was, terwijl het pikkleidek
na ca. 300 na Chr. moet zijn afgezet.
Terwijl in het zuiden de strandwal een scheiding vormt tussen het veen ten oosten
ervan en de kwelderafzettingen, ontbreekt noordelijk van St. Paneras en bij Broek (zie afb.
42) een duidelijke strandwal; het veen grenst hier direct aan en ligt op gelijk niveau als
de kwelderafzettingen; deze laatste zijn langs de veenrand nog gedeeltelijk hieroverheen
afgezet. Onder het veen volgt hier in het algemeen zavel en klei en daaronder eerst het
grovere zand. Bij St. Paneras evenwel rust het veen direct op dit zand of is er slechts door
een dunne slibhoudende laag van gescheiden. Het is duidelijk, dat de lage delen van het
1
In Friesland knipklei, in Groningen knikklei genoemd; in deze publikatie zal de Noordhollandse
benaming pikklei worden aangehouden.
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Afb. 5.

Schematische voorstelling van destratigrafie inhetGeestmerambacht.
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strandwallenlandschap inhet noorden zijn overstroomd, waarna zavel enklei zijn afgezet.
Vervolgens werd demariene invloed inditdeel vanhet gebied minder sterk en kwam
het tot veengroei.
Uit pollenanalytisch onderzoek van veen uit de Westbeverkoog en uit de Noordscharwouderpolder bleek, datditveen van subboreale ouderdom is.Waarschijnlijk isookhet
bovenste deel van het kwelderprofiel in deze periode gevormd (zie hoofdstuk V, §2en 3 ) .
In de afzetting van het pikkleidek manifesteert zich een nieuwe transgressie van de zee.
Uit de aard van het materiaal blijkt evenwel, dat destrandwallenkust inhet noorden nog
tamelijk goed afgesloten was, zodat debezinking in een rustig milieu kon plaatsvinden.
De gorzen moeten zijn ontstaan onder omstandigheden, waarbij demariene invloeden
uit het noorden sterker werden. Deze sedimentatieperiode moet vóór de 9e eeuw zijn afgesloten toen een nieuwe fase intrad (zie hoofdstuk V ) .
Zoals deGeologische Kaart aangeeft, komt ook ophetveen inhetzuidoosten jonge
zeeklei voor. Dit isdezelfde pikkleiafzetting, doch het materiaal isvaak door humus donker
gekleurd en heeft soms minder het uitgesproken pikkarakter (zwaar en stug) dan de pikklei
op andere plaatsen. Waarschijnlijk is deze gevormd onder invloed vaneenmoerasbosbegroeiing (venige pikkleigronden (vMPv), zie hoofdstuk V ) .
De bovengrond vandeWestbeverkoog bevat veelal ook nog zand, datafkomstig is
van degeest. Ook aan dewestzijde heeft ditzand eenrolgespeeld. Mede hierdoor zijn
gebroken gronden, de strandwalovergangsgronden (Wo), ontstaan.
Een belangrijke fase indeontwikkeling van deafzettingen isdie, waarbij pikklei-en
gorsdekken door nieuwe overstromingen sterk werden aangetast. Tengevolge hiervan zijn
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vele lage delen in het oppervlak ontstaan, naast talrijke smalle erosiebanen. Tot de eerste
behoren de vroegere meren (MEm) en de dellen (MEe). Behalve aantasting heeft ook
plaatselijk een nieuwe sedimentatie en verjonging door ten dele secundair verplaatst oud
materiaal plaats gehad, hetgeen zich in de profielen uit door lichtere, soms ook zwaardere
dekken.
De genoemde afbraak van het land is ook duidelijk in de kop van Noord-Holland en
werd door BRAAT (1932, 1937, 1947) aan de hand van oudheidkundige vondsten nader
beschreven. De tijd, waarin dit plaatsvond, geeft BRAAT aan als aanvangende omstreeks
de 9e-10e eeuw. Hierdoor zijn de huidige Wieringermeer en Anna Paulownapolder onbewoonbaar geworden. Het ontstaan van het vroegere grote merengebied, oostelijk van het
Geestmerambacht, is ook in belangrijke mate het gevolg geweest van deze afbrekende
werking van de zee.
Aanvankelijk hebben de bewoners getracht zich tegen de hoge zeestanden te beveiligen
op kleine terpen, die in vrij grote getale tussen Warmenhuizen en Schagen worden aangetroffen. Ook de kunst van het bedijken moeten zij echter al spoedig hebben leren kennen.
Door BRAAT (1947) zijn resten van dijken uit deze periode (9e-10e eeuw) ten noorden
van de Westfriese Zeedijk beschreven. Als zeeweringen zijn zij echter niet effectief genoeg
geweest en eerst door aanleg van de Westfriese Zeedijk kon het water voldoende worden
gekeerd. Deze laatste is echter ook herhaaldelijk doorgebroken, getuige de wielen, die men
aantreft, en het vaak grofzandige materiaal (overslaggronden, Mo), dat hier is afgezet.
Naast deze natuurlijke afzettingen memoreren wij nog de kunstmatige bodemvormen,
ontstaan door het maken en verder uitdiepen van sloten (opgebaggerde gronden, B), die
vooral in het gebied van de Langedijk van belang zijn.
6. ENKELE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK
De kartering geeft allereerst een overzicht van de gronden in het Geestmerambacht,
waaruit isna te gaan over welke gronden dit belangrijke tuinbouwgebied beschikt en welke
mogelijkheden voor de toekomstige ontwikkeling bestaan.
Vastgesteld werd, dat een groot gedeelte van de streek bestaat uit tweederangsgronden,
die slechts voor een klein aantal tuinbouwgewassen geschikt zijn. Een belangrijke groep
vormen de pikkleigronden ( M P ) . De bodem ervan isvoor veel tuinbouwgewassen te zwaar
en de pikkleilaag vormt een belemmering voor een regelmatige vochtvoorziening in droge
perioden. Deze gronden zijn feitelijk alleen geschikt voor kool, late aardappelen, grasland, e.d.
Voornamelijk in het gebied van de Langedijk is een groep gronden gekarteerd, die een
duidelijk licht werpt op het vroegere grondgebruik. Dit zijn de z.g. opgebaggerde gronden
(B), ontstaan door het opbaggeren van materiaal uit sloten, waardoor van oorspronkelijk
vrij laag gelegen, slecht ontwaterde, weinig produktieve terreinen bruikbaar cultuurland
is gemaakt. Vooral aan het in gebruik nemen van deze terreinen heeft de tuinbouw zijn
eerste uitbreiding te danken. Een duidelijk verband tussen profielopbouw en vroege teelt
(speciaal vroege aardappelen) bestaat er bij de opgebaggerde venige pikklei- en veengronden (Bpv en Bv). De vroegheid houdt verband met de aard van het uit de sloten
opgebaggerde materiaal (zand en veen) en de aanzienlijke dikte van de opgebrachte laag.
De brede sloten vormen een bescherming tegen nachtvorst. De pikklei- en pikkige lagen, die
plaatselijk in de ondergrond voorkomen, vergroten echter de gevoeligheid voor droogte
en verminderen de geschiktheid voor fijnere gewassen, die een regelmatige vochtvoorziening vereisen. Een deel van deze gronden (voornamelijk bij Broek op Langendijk) bevat
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slechts zwakke storingen, zodat de gewassenkeus groter zou kunnen zijn, wanneer de bedrijfstechnische toestand niet zo ongunstig was (o.a. versnippering van de grond en verspreide ligging der percelen).
De lage of vrij lage meer- respectievelijk delgronden (MEm en MEe) bezitten andere
landbouwkundige eigenschappen.
De meergronden zijn in het algemeen opdrachtig en vochthoudend, waarmee de geschiktheid voor vroege- en herfstkool verband houdt. Ze zouden ook voor fijnere cultures
te gebruiken zijn, maar hebben in droge perioden last van zilt bodemwater (vooral de
gronden met grofzandige ondergrond, MEmb), wat de geschiktheid vermindert.
Delgronden, die uitgesproken piklagen missen, hebben voor een belangrijk deel toch
een tamelijk dichte kleiondergrond, waardoor ze evenmin tot de goede tuinbouwgronden
kunnen worden gerekend. Voor zover ze niet te laag liggen, kunnen kool en bij niet te
zware bovengrond vroege aardappelen voor latere oogst geteeld worden. Het lichtste type
( M E e l ) is geschikt voor vroege kool en bloembollen (tulp, gladiool). Bij een belangrijk
deel van deze gronden is de ontwatering echter onvoldoende.
De Rekere-gorsgronden (MR) zijn gekenmerkt door een veelal betere structuur dan
pikkleigronden en een vrij hoge ligging. Een nadeel is het veelvuldig voorkomen van een
storende laag in de ondergrond. Hoewel in het algemeen voor dezelfde grove tuinbouwgewassen in gebruik, zijn de mogelijkheden van de lichtere typen groter (gedacht is o.a.
aan fruit). Bij het stuggere zware kleitype (MRp4) zijn de mogelijkheden weer geringer;
dit is meer „koolgrond".
De strandwalgronden (Ww) zijn na afgraven voor intensievere cultures (glas-) geschikt. De strandwalovergangsgronden (Wo) zijn matig tot slecht en althans de zwaardere
alleen voor grove tuinbouw geschikt. Veengronden (V) zijn slechts van matige kwaliteit,
hoewel voor bepaalde tuinbouwgewassen (bonen, e.d.) bruikbaar.
De bodemopname heeft in verschillende opzichten het inzicht in het historisch bodemgebruik en in de ontwikkeling tot een tuinbouwgebied verruimd. De waterstaatkundige
toestand speelde in het verleden een grote rol. Het maken van sloten en het opbaggeren
van het oude landoppervlak enerzijds en de betere bemaling anderzijds vormden de middelen om in de loop van de tijd de weinig produktieve terreinen (waartoe de delgrondcomplexen behoren) te verbeteren en voor tuinbouw in cultuur te nemen. Door cultuurtechnische factoren en de bodemgesteldheid, die wel de teelt van kool op allerlei grond
mogelijk maakte, maar het ingang vinden van andere gewassen tegenhield, bleef de cultuur
eenzijdig met kool als voornaamste gewas.
Aan de hand van de resultaten van de kartering kan beter beoordeeld worden, welke
bestemming bij voorkeur aan de gronden is te geven en welke grondverbeteringen doorgevoerd zouden kunnen worden. Een middel tot verbetering kan hierin bestaan, dat bij de
pikkleigronden en andere gronden met een pikkleilaag op geringe diepte deze laag wordt
verwijderd en lichter materiaal uit de ondergrond naar boven gebracht. Uit de kartering
is wel gebleken, dat een gedeelte van de gronden, met name de zware met een diep kleiprofiel, voor dergelijke intensieve en kostbare veranderingen niet of niet spoedig in aanmerking zal komen. Ook van veel zware delgronden zal de water- en luchthuishouding
niet gemakkelijk zodanig te veranderen zijn, dat een voor de tuinbouw aanzienlijke verbetering wordt verkregen. De lichte delgronden bieden in dit opzicht meer perspectief.
De bij een eventuele herontginning te verkrijgen verbetering heeft nog een aspect, dat
niet uit het oog verloren mag worden. Door de verspreiding van de teelaarde over een
groter oppervlak zal deze dunner worden en zal de vroegheid van de grond worden benadeeld. Een cartografisch overzicht van dit profielkenmerk is dus wel van belang.
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Uit de kartering is duidelijk gebleken, dat bij het algemene polderpeil de waterhuishouding van veel gronden met uiteenlopend profiel en hoogteligging niet beantwoordt aan
optimale voorwaarden. Ook in dit opzicht zijn verbeteringen mogelijk op basis van de
bodemkaart.
Het regionaal profielonderzoek heeft ook het inzicht in het ontstaan van dit gebied,
dat volgens de Geologische Kaart grotendeels uit jonge zeeklei bestaat, vergroot. Gebleken
is, dat het onder de pik- en gorskleilagen aanwezige deel van het profiel een pre-Romeinse
kwelderformatie is, die in de Romeinse tijd - vermoedelijk als gevolg van een regressie
van de zee - blijkens het voorkomen van een vegetatiehorizont en vesnlagen begroeid was.
Het in het zuidoosten (ten dele achter de strandwal) gegroeide riet-zeggeveen is op
te vatten als gevormd onder invloed van de plaatselijk geringere mariene invloed, vermoedelijk tijdens de kweldervorming. Het is, evenals de dunnere lagen elders, volgens
pollenanalytisch onderzoek, van subboreale ouderdom.
Tijdens de post-Romeinse transgressie is de pikklei zonder duidelijke invloed van het
mariene milieu, de gors in een latere fase onder sterkere invloed daarvan, gevormd. Bij de
afzetting van de laatste heeft ongetwijfeld de Zijpe een rol gespeeld. De zware, stugge
gorsgronden vormen in zekere zin een overgangsvorm tussen de pikklei en de lichtere,
rulle gorsafzetting. De pikklei- en gorsdekken vertonen duidelijk verschijnselen van erosie,
waardoor lage delen (meren en dellen) zijn gevormd. De erosie moet het gevolg zijn van
overstromingen in de vroege middeleeuwen, die uit noordelijke richtingen plaatsvonden.
Het verschijnsel moet gezien worden in het grotere verband, waarbinnen ook de Zuiderzee
isontstaan en de bewoning in het noordelijk deel van Noord-Holland onmogelijk werd.
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II. B E S C H R I J V I N G VAN DE L E G E N D A
1. ALGEMEEN
De toegepaste indeling berust op bodemkundige grondslagen, maar is tevens zoveel
mogelijk afgestemd op de landbouwkundige beoordeling van de grond. Dit laatste zal in
het hoofdstuk over het verband tussen bodem en gewas (hoofdstuk VII) nader worden
toegelicht.
Wat het eerste beginsel betreft, moet worden gezegd, dat de indeling samenhangt met
de toegepaste wijze van kartering, die geen verdere gedetailleerde onderscheiding toelaat
zonder hierbij tot een geforceerd en meestal foutief intekenen van bodemgrenzen te komen.
Er is daarom naar gestreefd zoveel mogelijk algemene lijnen vast te leggen. Een verfijning
van de indeling is aan de bedrijfskartering voorbehouden.
Een belangrijke overweging voor het eenvoudig houden van de indeling in typen is ook
geweest, dat het bodemoppervlak sterk door de mens is beïnvloed door egaliseren, graven
van sloten, ophogen e.d., waardoor de natuurlijke grenzen vaak zijn uitgewist en vooral
nuanceringen dus moeilijk zijn te vervolgen.
Enige nadere toelichting vragen de gebruikte termen voor granulaire onderscheidingen.
Onder „grof" zand is verstaan materiaal met een korrelgrootte boven 90 mu, „fijn"
zand is kleiner dan 90 mu.
De onderscheiding naar het slibgehalte ( < 16 mu) is als volgt:
zand

slibgehalte

lichte zavel
zware zavel

,,

klei
zware klei

<10%
10—25 %
25—35 %
35—45 %

„

>45 %

2. HET STRANDWALLENLANDSCHAP (W)
De zandgronden, die in dit gebied voorkomen, behoren tot dezelfde formatie, die elders
langs de kust op grote schaal voorkomt en welke reeds uitvoerig is beschreven (VAN DER
MEER, 1952; DE ROO, 1953). Dit landschap vormt in ons gebied een slechts gering oppervlak, bestaande uit de zandrug bij St. Paneras en kleinere zandopduikingen oostelijk en
westelijk hiervan, alsmede de daaraan grenzende, door jongere formaties beïnvloede, kleihoudende overgangsgronden. Ook worden tot dit landschap gerekend gedeelten van de
„geest" van St. Paneras (oostzijde), waar een tamelijk dikke zandlaag (minstens 50 cm)
op veen rust. Dit zand is door de wind uit westelijke richting aangevoerd en op het aan de
landzijde gevormde veen gedeponeerd. Het is mogelijk, dat oorspronkelijk hier en daar
lage duintjes zijn gevormd (gehucht De Nollen), maar deze moeten afgevlakt zijn. De
duidelijke niveauverschillen, die voorkomen, zijn het gevolg van de afgravingen, die ten
behoeve van de cultuur van tuinbouwgewassen zijn uitgevoerd. De afgravingen hebben
plaats gehad tot uiteenlopend niveau, meestal tot minder dan 1 m boven het polderpeil.
Het strandwallenlandschap valt uiteen in de zuivere zandafzettingen, eventueel op veen
en plaatselijk kleihoudend door opbrengen van bagger (strandwalgronden) en de van
nature kleihoudende strandwalovergangsgronden (zie ook VAN DER MEER, 1952; DE ROO,
1953).
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a. Strandwal gronden (Ww)
1. A l g e m e n e b e s c h r i j v i n g . Deze behoren tot de lage strandwal van St. Paneras
en enkele kleinere zandopduikingen in het zuiden van het gebied.
Het bovenste deel van het profiel is kalkarm, maar ongeveer ter hoogte van de reductiezone treedt kalk in het profiel op. De reductiekleur houdt nauw verband met het polderpeil.
Dit moet toegeschreven worden aan de kleine omvang van het zandgebied en aan de
geringe reliëfverschillen, waardoor zich geen groot verhang in de grondwaterspiegel
voordoet.
De hogere zandgrond is uiteraard droog en door het ontbreken van een goed humushoudende teelaardelaag weinig vruchtbaar. Deze gronden stuiven gemakkelijk. Om ze
beter voor de cultuur, vooral van tuinbouwgewassen, geschikt te maken, zijn ze voor een
groot deel afgegraven. Ondanks afvoer van zand van de te hoge gedeelten van de strandwal
is de waterhuishouding nog niet optimaal. Door drainage is deze aanzienlijk te verbeteren.
Soms heeft men de vruchtbaarheid verhoogd door het opbrengen van bagger. De van
nature lager liggende gedeelten zijn wat beter en hebben ook een humusrijker bovengrond.
Voornamelijk langs de rand komt veen in de ondergrond voor en dan is het zand aan
de onderzijde vaak enigszins slibhoudend. Hier moet zand op het veen gestoven zijn. Afb.
6 is een voorbeeld van een profiel, waarbij het zand op deze wijze is afgezet.
Afb. 6.
Profiel van een strandwalgrom' met veen in de ondergrond. (Koedijk, kad. C 321; Bijlage 1, profiel y.)
A. 0-30 cm teelaarde; geelgrauw, humusarm strandwalzand, kalkloos;
B. 30-50 cm gelig strandwalzand, kalkloos;
C. 50-60cm donker wordend zand, kalkloos, asresten;
D. 60-75cm donkerbruin tot zwart (humusrijk) zand,
deels kleiig, scherven (middeleeuws), beenderresten, fosfaatvlekken, vrijwel kalkloos;
E. ^> 75 cm riet-zeggeveen; op 85 cm diepte spadesteken
(waarschijnlijk van oude moernering), zonder veen, opgevuld met zand; bovenaan nog
scherven. Het veen gaat door tot ca. 1,80 m
diepte.

Fig. 6.
Profile of an oh' beach ridge soil with peat in the subsoil (Appendix 1, profile y).
A. 0-30cm tilth layer; yellowish-grey, non-calcareous
fine sand, poor in humus;
B. 30-50 cm yellowish, non-calcareous fine sand;
C. 50-60 cm non-calcareous fine sand somewhat darker
coloured; traces of ash;
D. 60-75 cm darkbrown to black, humic fine sand,
partly mixed with clay; mediaeval potsherds; bones; Staines of iron-phosphate;
nearly non-calcareous;
E. > 75 cm reed-sedge peat; at a depth of 85 cm marks
of spades (probably of ancient peat-digging),
without peat, filled up with sand; in the
upper layer of the peat potsherds are still
present. The peat goes on till 1.80 m.
Opname: R. Heij, Wageningen
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Blijkens de kogelpotscherven in het veen is het zandpakket er na de middeleeuwen
opgekomen. Meer naar het midden van de „geest" vindt men hier en daar ook veen en
vegetatiebanden in het profiel (afb. 7 ) . Ook hier zijn oude vegetaticoppervlakken met
zand overdekt.
Afb. 7.
Profiel van een strandwalgrond met overstoven,
oude begroeiingslagen (A en B). De afstand tussen
de strepen op de maatstok bedraagt 25 cm. (St.
Paneras, kad. A 970; Bijlage 1, profiel Z.)

Fig. 7.
Profile of an old beach ridge soil with overblown
old vegetation layers (A and B). The distance between the divisions on the rod is 25 cm (Appendix
1, profile Z.)
Opname: R. Heij, Wageningen

2. I n d e l i n g . Aangezien de hoogteligging ten opzichte van het grondwater en daarbij
de diepste stand (tot uiting komende in de reductiehorizont) wel het voornaamste kenmerk en voor de groei van de gewassen van doorslaggevende betekenis is, zijn onafhankelijk van al of niet plaatsgevonden afgraving, de volgende onderscheidingen gemaakt (mede
op grond van ervaringen in het duinzandgebied van westelijk Schouwen, manuscript van
schrijver; zie verder VAN DER MEER, 1952; DE ROO, 1953):
Wwl

droge
strandwalgrond
Reductiehorizont minstens 120 cm diep; op deze grond lijden groenten en fruit in droge perioden
in het algemeen van droogte.

Ww6

matig droge

strandwalgrond

Reductiehorizont 80—120 cm diep; in droge perioden hebben veel groentegewassen geen optimale vochtvoorziening.
Ww7

vochtige

strandwalgrond

Reductiehorizont minder dan 80 cm diep; niet zelden op ca. 100 cm slibhoudend en dieper veenhoudend; bovengrond door humus enigszins donker van kleur; minder droogtegevoelig.
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Varianten
..v

:

veen in de ondergrond,

x

afgegraven percelen of

beginnend tussen 50 en 100 cm.
perceehgedeelïen.

b. Strandwalovergangsgronden

(Wo)

1. A l g e m e n e b e s c h r i j v i n g . Hiertoe zijn die gronden gerekend, welke voorkomen
op de overgang van een strandwal of zandige opduiking naar jonge zeeklei. Ze liggen westelijk van St. Paneras in de omgeving van Hiiiswaard. Het profiel bestaat uit zand en klei.
waarbij deze sedimenten gemengd of afwisselend voorkomen. Omdat het zand strandwaizand en de klei pikkleimateriaal is, zijn de profielen kalkarm.
De wijze waarop zand en klei in onderling verband kunnen voorkomen, ziet men op
afb. 8. Men vindt hier een gedeeltelijke menging en ten dele een gelaagde rangschikking
van zand en pikkige, zandhoudende klei met een lichte, sterk zandige bovengrond.

Profiel van een strandva'overgangseronJ, Wo2.
(Koedijk kad. B 797; Bijlage 1, profiel 35.)
A. 0-35 cm

teelaarde, tamelijk diffuus uitlopend; grofzandige lichte zavel,
iets kalkhoudend (tabel 1. analyse 17607);
B. 35-70 cm grauwgrijze, pikkige klei, met
grijze insluitsels van zand, onderaan meer zand met klei-insluitsels; de klei brokkelt hoekig of
met glanzende breukvlakken;
grootte van de aggregaten ca. 1
cm; onderaan roestic (tabel 1.
analyse 17608);
C. 70-85 cm donkergrauwe, pikkige klei met
insluitingen van zand; min of
meer horizontaal gelaagd; enigszins roestig (tabel 1, analyse
17609);
D. 85-110 cm grauwgrijs, grof zand, kalkloos;
roestvlekken (tabel 1, analyse
17610);
E. 110-115 cm zwarte, humeuze, fijnzandige klei
(tabel 1, analyse 17611);
F. > 115cm grauw grof zand, kalkhoudend,
behalve aan de bovenzijde; roestig (tabel 1, analyse 17612).
Maaiveld ca. 1.10 m + G.A.P.
Foto

Opname: K. W. Möller, Oudkarspel
Profile of an old beach ridge transitional soil,
type Wo2 (Appendix 1, profile 35).

Fig. i

A. 0-35cm
B. 35-70 cm

C. 70-85cm
1

tilth layer; fine sandy loam, somewhat calcareous (table 1, analysis 17607), gradually merging into
greyish ,,pitchy" sandy clay loam
with grey pockets oi sand, below
more sand with pockets of clay
loam, angular blocky, size oi aggregates 1 cm; below rusty (table
1, analysis 17608);
dark grey ,,pitchy" fine sandy

loam with pockets of sand; more
or less laminated; somewhat rusty
(table 1, analysis 17609);
D. 85-110 cm greyish fine sand, non-calcareous; with rust mottles (table 1,
analysis 17610);
E. 110-115cm black, humic clay loam (table 1,
analysis 17611);
F. ^> 115cm greyish fine sand, calcareous, except near the upper side of the
laver; rusty (table 1, analysis
17612).

De symbolen voor de varianten zijn alleen in de tekst en in de legenda van de bodemkaart vermeld. De bijbehorende legendahokjes geven aan op welke wijze de varianten in het kaartbeeld zijn
voorgesteld.
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G r o n d e n met een relatief d u n , sterk zandig dek o p een uitgesproken pikklei-laag of een
d u n n e z a n d l a a g o p delgrond (dit laatste zeer lokaal) zijn tot de pikklei- respectievelijk delgronden gerekend.
2. I n d e l i n g . Hierbij is vooral rekening gehouden met het aandeel van de klei in de
profielen.
Wol zandige strandwalovergangsgrond
Slibhoudend, kalkarm zand, tamelijk grof; de klei komt ook als laagjes of brokjes in het zand
voor.
Wo2 kleiige strandwalovergangsgrond
Eerste steek meest tamelijk grofzandige lichte zavel; het aandeel van het zand in de profielen
komt overeen met een laag van minstens 50 cm van dit materiaal (zie afb. 8 en tabel 1).
Variant1
x
afgegraven percelen of perceelsgedeelten
TABEL 1. Analyseresultaten van een kleiige strandwalovergangsgrond.
Plaats: Koedijk, kad. B 797. Bijlage 1, profiel 35. Bodemtype: Wo2.
bouwland.
Appendix 1, profile 35. Soil type: Wol.
Nr. bedrijfslab.
Number of
sample
17607
17608
17609
17610
17611
17612

1646 /t

46150 /(

150300/<

6
5,5
11,5
12
7,5
7
1,3
1,4
20,5
19
0,5 , 1

19,7
17
14,3
18,9
14
29,7

58
38
53
76
16
68

< 2/1 2-16 p
0-20
40 60
70-80
90-100 '
110-115
120-135

Land use: arable land.

In % van de minerale delen
% of mineral particles

Laag in cm
Depth in cm

12
22
18
1,5
31
0,5

Gebruik:

/o

>

o/
/o

pH

humus C a C 0 3

300/<
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,2

2
1,3
1,3
0,3
16.51)
0,8

0,9
0,04
0,07
0,17
0,08
0,13

!) Gloeiverlies. Lost on ignition.
TABLE 1. Mechanical composition of a clayey old beach ridge transitional soil.
3. H E T J O N G E Z E E K L E I L A N D S C H A P ( M )
Dit l a n d s c h a p heeft binnen het karteringsgebied verreweg de grootste verbreiding.
K e n m e r k e n d is, dat de jonge zeeklei hier oorspronkelijk overwegend het karakter van pikklei bezat. H e t sediment, waaruit dit dek bestaat, is over het gehele gebied vrij gelijkmatig
en z w a a r van samenstelling. H e t is afgezet met vergaande uitschakeling v a n het m a r i e n e
milieu, over de reeds aanwezige oudere afzettingen: de o u d e kwelder, de strandvlakte en
lagere gedeelten van de strandwallen en het veen.
N a a r m a t e vooral in het noorden van het gebied de m a r i e n e invloed en de getijbeweging
sterker werden, k w a m het tot afzetting van m i n d e r z w a a r en m i n d e r plastisch materiaal, ten
dele o p de pikklei. Wij vatten deze sedimenten samen o n d e r de n a a m Rekere-gorsgronden
(als synoniem voor de reeds bestaande term Rekere-kleigronden van DE R O O , 1 9 5 3 ) , zulks
o m d a t ook een kreek ongeveer ter plaatse van de latere R e k e r e een rol bij de opslibbing
heeft gespeeld.
E e n ingrijpende verandering van het gebied had plaats in de middeleeuwen, toen het
werd overstroomd en grote delen van het pikklei- respectievelijk Rekere-gorskleidek d o o r
1
Zie voetnoot op blz. 26.

7,6
6,9
6,9
7,6
6,8
7,2
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erosie werden aangetast. De erosiegebieden vormen de meren en dellen. De eerste zijn
overwegend licht ten gevolge vandiepere erosie.
Het jonge zeekleilandschap isten gevolge van middeleeuwse mariene afbraak een sterk
verbrokkeld gebied vanpik- en gorskleigronden. Door latere doorbraken vandijken zijn
plaatselijk nog zandige mariene overslagen gevormd.
Op grond van de hier gevormde bodemkundig-landschappelijke verschillen zijn devolgende bodemreeksen binnen ditlandschap te onderscheiden:
Pikkleigronden (MP)
Rekere-gorsgronden (MR)
Meer-,del-enmeerwalgronden (ME)
Mariene overslaggronden(Mo)
a. Pikkleigronden ( M P )
1. A l g e m e n e b e s c h r i j v i n g . Aangezien reeds door andere onderzoekers ( V E E NENBOS en VAN SCHUYLENBORGH, 1951; DE Roo, 1953; VEENENBOS, 1955) verschillende

eigenschappen vandepikklei (ook knipklei of knikklei genoemd) uitvoerig zijn beschreven, wordt meteenbeknopte karakteristiek volstaan.
De pikkleigronden worden veelal gekenmerkt door een stugge, veelal grauwgrijs tot
grauw gekleurde zware klei, die meestal kalkarm envrij sterk roestig is. Dikwijls komenin
de pikklei aan de onderzijde donkere vlekken enaders voor, welke verband houden metde
eronder voorkomende humeuze laag. De pikklei heeft een slibgehalte (< 16mu) van 60 tot
84% met een hoog lutumgchalte ( < 2mu). Degranulaire samenstelling van deze gronden
wordt nader toegelicht in hoofdstuk IV.
Fig. 9.
Profiel vaneenpikkleigrond, MPI. (St.Paneras,
kad. A 2982; Bijlage 1,profiel 1.)
A. 0-20cm teelaarde (tabel 2, analyse 35853);
B. 20-24 cm overgangslaag, stugger;
C. 24-70 cm pikklei; bovenste deel grijsblauw,
weinig ijzerhoudend, onderaan
donkerder met meer ijzer; polyëdrische scherpkantige brokjes; naar
onder grotere aggregaten, meer
verticaal brekend (dit is op de
foto niet zichtbaar) (tabel 2, analyses 35854 en 35855);
zwarte,
humeuze laag;
D. 70-75 cm
E. 75-100cm grijze klei (ca. 42% afslibbaar),
sterk kalkhoudend, bovenaan zeer
roestig; vooral onderaan sterk
klevend;
F. > 100cm lichtere klei met zavelinsluitingen
(gemiddeld ca. 35% afslibbaar).
Maaiveld ca. 1,10 m -f G.A.P.
—D
:

Afb. 9.
Profile of a ,,pik"-clay soil, type MPI (Appendix1, profile Ij.
tilth layer
(table 2, analysis
35853);
transitional
layer,
more sticky;
B. 20-24 cm
C. 24-70 cm pik-clav; angular blacky (table 2,
analyses 35854 and 35855);
D. 70-75 cm black, humic layer;
E. 75-100cm grey, clay loam (42% <^ 16micron), very calcareous;
F. ^> 100cm lighter c'ny loam with pockets of
loam (35% < 16 micron).
0-20 cm

Opname: K. W.Möller, Oudkarspel
Foto dec. '49; degrond istamelijk vochtig.
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Een opvallend kenmerk is de structuur. Zoals afb. 9 weergeeft, bestaan de structuurelementen uit polyëdrische, hoekige brokjes met effen vlakken. Bovenaan zijn deze in het
algemeen kleiner en breken onregelmatiger af dan onderaan, waar meer verticale breukvlakken ontstaan (pilaren). Vooral in de zomer, bij droogte, valt de grond vrij gemakkelijk in deze aggregaten uiteen, maar ook in de winter (de foto is in december genomen),
wanneer de grond vochtig is, blijft deze structuur behouden. Aan de onderzijde is door de
grotere vochtigheid de consistentie plastischer en de grond dichter; bovenaan zal, door de
vrij losse binding van de brokjes, het water gemakkelijk doorzakken en weinig in de
aggregaatjes worden opgenomen. Hieruit blijkt, dat de waterhuishouding van dit bodemtype
veel te wensen moet overlaten en de gewassen, vooral als de grond vrij hoog gelegen is,
last van droogte zullen ondervinden. Let men op de groei van de wortels, dan blijkt, dat
deze zich meer een weg zoeken tussen de vaste kluitjes door dan dat ze deze doorwortelen,
zodat ook de voedingsstoffen in de grond vrij slecht worden benut. Deze reeks vormt voor
de voeding en groei der wortels dan ook een weinig harmonisch milieu.
De dikte van de eigenlijke pikkleilaag bedraagt in het algemeen 30 à 50 cm. Soms is
de laag ook dunner of dikker tot 60 à 70 cm toe. Bij de als zodanig onderscheiden pikkleigronden ligt de piklaag vrij oppervlakkig in het profiel. Veelal is een teelaardelaag van
slechts 20 à 30 cm boven de pikklei aanwezig. Deze bestaat bij de eigenlijke pikkleigronden
veelal uit zware klei (tabel 2, analysenrs. 9472, 26 095 en 35 853). Door grondbewerking
en opbaggeren is een teelaardelaag ontstaan, die wat minder zwaar en van redelijke hoedanigheid is. Door de bagger heeft de bouwvoor ook een zeker kalkgehalte verkregen.
Behalve door de menselijke activiteit mag worden aangenomen, dat de iets betere
bovengronden mede te verklaren zijn door aantasting en secundaire veranderingen van
het pikkleidek bij vroegere overstromingen.
Zoals reeds vermeld, gaat de grauwe pikklei naar beneden vaak over in een humeuze
horizont (oude vegetatielaag), terwijl in het westen en noorden soms ook dunne veenlagen voorkomen. Op een plaats, waar de donkere horizont scherven bevatte (Oudkarspel;
bijlage 1, profiel 4 ) , gaf een hoog fosfaatgehalte een aanwijzing voor oude bewoning.
Duidelijke fosfaatvlekken werden echter niet gevonden.
De onderzijde van de pikkleilaag ligt veelal boven het polderpeil. Onder deze laag, op
een niveau dat globaal genomen iets boven of op G.A.P. ligt, vindt men het oude kwelderprofiel. Dit vertoont van plaats tot plaats een verschillende opbouw. Dikwijls zijn de
profielen in hoofdzaak kleiig of er rust klei op zavel. De verschillen houden, althans ten
dele, verband met een oud krekensysteem, zoals op blz. 87 nader beschreven. Het materiaal
van de kleirijkere ondergronden is vaak sterk plastisch en klevend; ook heeft het op veel
plaatsen een tamelijk slappe en „zepige" consistentie (zie blz. 74) en komen er tamelijk
veel plantenresten in voor. Kenmerkend voor deze ondergronden is, dat ze grotendeels rijk
zijn aan koolzure kalk, zodat de aard van het materiaal niet gaat in de richting van venige
vormingen of echte „modderklei" zoals elders (VAN LIERE, 1948).
Vrij algemeen wordt het kwelderprofiel, dat bovenaan uit klei bestaat, naar beneden
geleidelijk lichter. Hierbij treedt dikwijls een fijne gelaagdheid op. Vaak is de ondergrond
lichtzavelig tot fijnzandig.
In het zuiden ligt het strandwalzand zo hoog, dat de pikklei direct hierop is afgezet.
Op verschillende plaatsen, waar het dieper ligt, ziet men echter onder de pikklei nog een
(fijnzandige) slibrijke laag. Het zand is grotendeels kalkhoudend. Een dunne bovenlaag
is ontkalkt onder invloed van een oud vegetatiedek, waarvan de sporen vaak nog duidelijk
aanwezig zijn.
Voor de landbouwkundige waarde van de pikkleigronden is de ondergrond van be-
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trekkelijk weinig betekenis. De slecht geaggregeerde pikkleibepaalt inhoofdzaak deeigenschappen van de grond. Anders wordt dit, wanneer materiaal uit de ondergrond naar
boven gebracht wordt en er een andere samenstelling van de teelaarde door wordt verkregen. Ook zal men, als bij grondverbetering de piklaag wordt verwijderd, met de ondergrond te maken krijgen. Het zal dan veel verschil uitmaken, of deze uit zand of lichte zavel
bestaat, dan wel uit zware klei. Vooral in het laatste geval zou het effect wellicht niet
groot zijn.
Een kenmerk, niet zonder praktische betekenis voor de pikkleigronden, is hun hoogteligging. In het algemeen behoren de pikkleigronden tot de relatief hoge in het gebied. De
ligging van het maaiveld boven het polderpeil kan in de meeste gevallen op 75 à 100 cm
worden gesteld. Plaatselijk ligt de grond echter iets lager, zoals langs de randen van de
erosiegeulen, of op plaatsen waar ondiepe verspoeling van het pikkleidek is opgetreden.
Aangezien de vochtvoorziening in droge perioden bij de pikkleigronden zeer te wensen
overlaat, is een wat lagere ligging als een voordeel te beschouwen.
Behalve de besproken normale pikklei, komt voornamelijk op het veen (bij St. Paneras
en Broek) een andere vorm voor. Deze is door humus donker gekleurd. Het materiaal is
vaak wat soepeler en minder stug dan de grauwe pikklei. Volgens analyseresultaten is een
relatief hoog gehalte organische stof en weinig koolzure kalk aanwezig (tabel 11, nrs.
30748, 47717 en 76483). Voor zover deze pikklei op veen rust, wordt van venige pikkleigronden (vMPv) gesproken. De onderzijde van deze venige pikkleilaag ligt veelal lager
dan die van de grauwgrijze als gevolg van de klink van het onderliggende veen.
2. I n d e l i n g . De pikkleigronden zijn naar de aard van de pikklei onderverdeeld in
twee subreeksen:
MP

pikkleigronden; grauwgrijze pikkleigronden, die naar de aard van de ondergrond in
3 bodemtypen zijn onderverdeeld.

vMPv venige pikkleigronden op veen, die niet nader in typen zijn onderverdeeld.
De grauwgrijze pikkleigronden zijn als volgt in typen onderverdeeld:
MPI pikkleigrond op klei
MP2 pikkleigrond op zavel
MP3 pikkleigrond op zand (tamelijk grof).

Hiermede isslechts het algemeen karakter van de ondergrond aangegeven. In werkelijkheid is er een grote schakering. Zo wordt bij een ondergrond, die als klei is beschouwd.
het materiaal vaak naar onder lichter, tot zelfs fijnzandig toe. Een zandondergrond behoeft
ook niet uitsluitend uit zand te bestaan en kan in min of meerdere mate slibhoudend zijn.
Naast verschillen in granulaire samenstelling zijn er verschillen in consistentie, organische
stofgehalte, e.d. Op de veldkaarten was de onderscheiding uitvoeriger, maar wegens de
gebruikte schaal was het niet mogelijk deze verschillen op de bodemkaart weer te geven.
Varianten1
Bovengronden, die van het normale type afwijken, zijn globaal als volgt onderscheiden:
Dun baggerdek van zavel ter dikte van een goede eerste steek (ca. 30 cm).
Di«? baggerdek van zondige zavel als boven.

g...
h...
1

Zie voetnoot op blz. 26.
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z...

Opgestoven zand. In het zuiden is tamelijk grof strandwalzand op de pikklei gestoven. Hierdoor
bestaat een goede steek (ca. 30 cm) uit lichte of zware zandige zavel.

b...

Zavelig dek (ca. 30 cm) van jonger materiaal. Op enkele plaatsen is op de pikklei een dun dek
(ca. 30 cm) licht materiaal aanwezig, dat niet moet worden toegeschreven aan opbaggering,
maar dat zowel een delafzetting als een restant van een licht Rekere-gorsdek kan zijn. Niet altijd
is deze verschillende herkomst met zekerheid vast te stellen.

u...

Humeuze bovengrond. Aanduiding voor gronden met donker gekleurde pikkleilaag en teelaarde,
terwijl veen praktisch ontbreekt (zie blz. 63).

...z

Zand in de ondergrond.

Van enkele belangrijke typen en varianten worden hieronder beschrijvingen en analyseresultaten gegeven.
Plaats: Warmenhuizen, kad. A 565. Bijlage 1, profiel 7.
Bodemtype M P I .
Maaiveld ca. 75 à 80 cm + G.A.P.
0— 22cm teelaarde, matig kalkhoudend (tabel 2, analyse 28145);
22— 40cm donker grauwgrijze zware klei (tabel 2, analyse 28146); structuur hoekige brokjes met
glimmende breukvlakken; onderaan zwak roestig;
40— 75cm blauwig grijze pikklei (tabel 2, analyse 28147), bovenaan tamelijk roestig, naar onder
minder roest en iets donkerder;
75— 85cm sterk roestige pikklei met zwarte humeuze insluitsels;
85— 95cm donkerblauwige klei, kalkloos;
95—115cm venige klei met grove plantenresten (o.a. riet);
>115

cm blauwe zware klei met plantenresten, plastisch en wat slap; bovenaan zonder, naar onder
met koolzure kalk.

Plaats: Koedijk, kad. B 557. Bijlage 1, profiel 6.
Bodemtype M P I .
Maaiveld 65 à 70 cm + G.A.P.
0— 25cm teelaarde, kalkhoudend, onderaan iets zwaarder (tabel 2, analyse 26095);
25— 40cm donker grauwgrijze, zwart geaderde (vooral onderaan) pikklei (tabel 2, analyse 26096),
tamelijk roestig; hoekige brokjes;
40— 45cm onregelmatige donkere band, iets venig;
45— 80cm grijze, naar onder blauwgrijze, kalkrijke klei (tabel 2, analyse 26097), tamelijk klevend;
bovenaan sterk roestig (concreties), onder minder;
80—100cm blauwe, spoedig iets grauwere, modderige, kalkrijke zware klei; bovenaan groene ijzerconcreties;
100—110cm blauwe, zeer fijnzandige, zepige, kalkrijke zavel;
>110
cm grauwblauwe, modderige klei met veel plantenresten, schelpgruis en schelpen (w.o.
kokkel).

Plaats: Oudkarspel, kad. A2 532. Bijlage 1,profiel 4.
Bodemtype MP2.
Maaiveld ca. 1,15 m + G.A.P.
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O— 30cm
30— 60cm
60— 80cm
80—100cm

teelaarde (tabel 2, analyse 9472);
grauwgrijze pikklei; roestvlekjes (tabel 2, analyse 9473):
grauwe, iets donkerhumeus gevlekte pikklei, roestvlekjes (tabel 2, analyse 9474);
donker gekleurde oude woonlaag met Fries-Bataafse scherven; P-getal 2, P-citr. 228
(tabel 2, analyse 9475);
100—120cm grijze, kalkrijke lichte zavel, roestig (tabel 2, analyse 9476);
>120
cm grijze, kalkrijke zware klei, roestig (tabel 2, analyse 9477).
TABEL 2. Analyseresultaten van enkele pikkleigronden.
Plaats: St. Paneras, kad. A 2982. Bijlage 1, profiel 1
bouwland.
Appendix 1, profile 1, Soil type: M P I .

Bodemtype: M P I .

Gebruik:

Land use: arable land.

In % van de minerale delen
Nr. bedrijfslab.
Number of
sample

Laag in cm
Depth in em

35853
35854
35855

0 20
35- 45
55--65

% of mineral particles
<

2/i

34
58
58

o/
/o

>

2-16 //

1650 //

50150//

150300 p

300//.

21,5
24
29

18
13,5
11

15
3,5
1,4

10,5
0,6
0,4

0,5
0.1
0,3

pH

/o

humus CaCO.,

3,4
2,4
3,3

2,4
0,1
0,08

Plaats: Warmenhuizen, kad. A 565. Bijlage 1, profiel 7. Bodemtype: M P I .
bruik: bouwland.

7,8
7,4
7,1

Ge-

Appendix 1, profile 1. Soil type: M P I . Land use: arable land.
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28146
28147

0-22
22-40
50-70

33
35
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29
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! 15>5 1
10,5
3,7

3
3
0,2

0,9
0.7
0,1

5,5
5
1,6

Plaats: Koedijk, kad. B 557. Bijlage 1, profiel 6. Bodemtype: M P I .
bouwland.

1,8
0,19
0,05

7,4
7
7

Gebruik:

Appendix 1, profile 6. Soil type: M P I . Land use: arable land.
26095
26096
26097

0-20
25-40
60-80

37
52
30

127l9
23,5

Plaats: Oudkarspel, kad. A2 532.
MPI). Gebruik: bouwland.

24
17
31

15,5
3,4
14

4
0,3
0,8

0,8
0,5
2

4,3
2,3
1,4

4,6
0,17
22,3

7,8
7,5
7,9

Bijlage I, profiel 4. Bodemtype: MP2 (grens

Appendix 1, profile 4. Soil type: MP2 (near to MPI). Land use: arable land.
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9473
9474
9475
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12
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21
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4
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Gloeiverlies. Lost on ignition.

TABLE 2. Mechanical composition of some pik-clay soils.
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—
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Uit de analyseresultaten (tabel 2) blijkt een vrij grote mate van overeenkomst in granulaire samenstelling tussen het materiaal van de bovengrond en dat van de pikklei. Het zware
karakter van de bovengrond staat kennelijk onder invloed van de onderliggende pikklei.
Het afwijkend relatief hoge kalkgehalte van de bovengrond wijst in de meeste gevallen
duidelijk op invloed van opbaggering, maar deze profielen zijn in verband met de geringe
dikte van de teelaarde niet tot het opgebaggerde type gerekend.
Het volgende voorbeeld is een pikkleiprofiel uit het zuidelijk deel van het gebied, waar
onder de pikkleilaag een dunne laag klei (kwelderafzetting) rust op een zandondergrond
(strandvlakteformatie). Het zand is in verband met de diepte, waarop het voorkomt, en
ter vereenvoudiging van de typenindeling, niet afzonderlijk in de code van de overzichtskaart aangemerkt. De bouwvoor, bestaande uit zandige zavel, is met het voor lichte opbaggering geldende teken aangegeven.
Plaats: Koedijk, kad. B 688.
Bodemtyp2 h M P l .
Maaiveld 95 cm + G.A.P.
0— 30cm teelaarde; grofzandige zware zavel, zeer weinig kalkhoudend;
30— 70cm grauwe, onderaan donkerblauwige, roestige pikklei;
70— 75cm bruinzwarte, venige, enigszins plastische klei;
75— 90cm grijsgrauwe, sterk roestige, kalkarme, klevende klei;
90—110cm blauwgrijze, zware, kalkloze klei, naar onder veel plantenresten;
>110

cm blauw, tamelijk grof, slibhoudend, kalkloos zand.
N.B. Hier is bij uitzondering onder de pikklei een betrekkelijk dikke laag kalkloos zand aanwezig.

Venige pikkleigrond (vMPv), die niet door opbaggeren is beïnvloed, komt zeer weinig
voor. Voor dit type kan het beste worden verwezen naar de beschrijving van een opgebaggerde venige pikkleigrond (Bpv2, blz. 54), waarvan het gedeelte van het profiel onder het
baggerdek overeenkomt met het type vMPv. Voor analysegegevens betreffende deze pikklei raadplege men tabel 11 (nrs. 30748, 47717 en 76483).
Wat de nrs. 30748 en 47717 betreft, blijkt uit het zandgehalte, dat de pikklei beïnvloed
is door opbaggering met lichter materiaal. Bij nr. 76483, afkomstig uit de Westbeverkoog.
moet het hoge percentage organische stof ten dele worden toegeschreven aan de invloed
van de grasmat, waarvan de wortels tot in de pikkleilaag doordrongen.
b. Rekere-gorsgronden

(MR)

1. A l g e m e n e b e s c h r i j v i n g . Deze gronden moeten als vrij hoog opgeslibde gedeelten van een vroeger wad worden opgevat. Bij de aanvoer van het materiaal moet de
Zijpe een rol gespeeld hebben, evenals een kreek, die van de Zijpe zuidwaarts liep en die
als beginstadium van de latere Rekere kan worden beschouwd. Overeenkomstig de naam
van deze oude zeearm zijn de afzettingen Rekere-gorsgronden genoemd (synoniem met
Rekere-kleigronden, zie DE ROO, 1953).
Zoals het profielonderzoek heeft uitgewezen, komt in het algemeen een gorsdek voor
op een pikklei- of pikkige (minder compacte klei en min of meer kalkhoudend) onderlaag
van betrekkelijk geringe dikte. Deze pikklei kan worden beschouwd als dezelfde afzetting,
welke voorkomt in het midden- en zuidelijk deel van het gebied. De afdekking van de
pikklei met ander materiaal had plaats bij duidelijke invloed van het getij. Het materiaal
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is afgezet uit water met een hoger zoutgehalte dan de gorsgronden uit het Westland (VAN
LIERE, 1948), die in een estuarium zijn gevormd (zie hoofdstuk V ) .
De Rekere-gorsgronden, die vooral in het noordelijk gedeelte van het Geestmerambacht
voorkomen, zijn van de pikkleigronden onderscheiden door de lichtere textuur en de betere
structuur. Verder is het gorsmateriaal veelal kalkhoudend. Het koolzure kalkgehalte van
de bovengrond is echter door uitspoeling afgenomen. Wanneer goed kalkhoudende bouwvoren voorkomen, zoals vaak het geval is, heeft men meestal kalkhoudende bagger opgebracht. Het gorsmateriaal is zeer verschillend van samenstelling. Het kan mooie rulle
zavel of klei zijn, maar ook zwaardere, stugge klei. Plaatselijk komt ook zeer licht materiaal voor, waaronder tamelijk grof zand.
De lichtste gedeelten zijn te beschouwen als dichtgeslibde geulen. Het valt daarbij op,
dat dit materiaal in het algemeen niet in smallere banen voorkomt, maar in min of meer
bredere vlakken, „plakkaatvormig". Het terrein vertoont ook geen grote hoogteverschillen,
hoewel er enige accidentatie bestaat. Bij lichtere gorsprofielen ziet men vaak een lichte
ondergrond met een naar boven toe wat toenemend slibgehalte, wat bij het dichtslibben
van de geulen normaal is. Het lichte materiaal is aan de onderzijde soms vrij scherp gescheiden van de zware pikklei. In andere gevallen treft men in de ondergrond geen uitgesproken pikkleilaag aan, maar een dun pikkig laagje. Ook dit kan ontbreken. Vooral
bij diep zavelige profielen, die in het noorden (Ringpolder) het meest worden aangetroffen, komt vaak weinig pikklei voor.
Als overgang van de lichtste zavelstroken naar de zwaardere (klei-) Rekere-gorsgronden komen gedeelten voor, waarvan de ondergrond meer kleiig is. Ook ziet men bij
zwaardere Rekere-gorsgronden in overgangszones een dunne bovenlaag, die duidelijk
lichter (zavelig) is dan de rest van het profiel.
Een kenmerk waardoor veel Rekere-gorsgronden, vooral de lichtere, zich reeds op het
oog van de andere bodemtypen onderscheiden is de relatief hoge ligging; deze bedraagt
niet zelden 125 à 150 cm, soms zelfs meer, boven het polderpeil. De hoge ligging berust
vooral op de aanzienlijke dikte van gors- en pikkleiafzetting tezamen. De gorslaag alleen
kan echter ook reeds tamelijk dik zijn, namelijk meer dan 75 cm, soms zelfs meer dan
100 cm.
2. I n d e l i n g . Zwaarte en structuur zijn uitgangspunten geweest bij de indeling van de
Rekere-gorsgronden. Er zijn twee subreeksen onderscheiden:
1. lichtere gorsdekken (zavel tot lichte klei, soms zandig materiaal) met geen of slechts
een zeer geringe pikkige storing in de ondergrond: MRg;
2. gorsdekken, bestaande uit zavel of klei op een pikkleilaag, soms stugge gorsklei zonder
duidelijke pikkleilaag in de ondergrond: MRp.
Tot de eerste subreeks (MRg) behoren:
MRgl lichtzavelige Rekere-gorsgrond
Het profiel (ca. 100 cm) bestaat geheel of vrijwel geheel uit lichte zavel.
MRg2 Rekere-gorszavelgrond
Meest zavelige profielen, meermalen ook duidelijk kleiig gelaagd beneden 50 cm.
MKglzRekcre-gorszavelgrond overgaand in zand
Zware zavel, vanaf ca. 50 cm sterk zandig tot zand (tamelijk grof).
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Tot de tweede subreeks (MRp) behoren:
MRpl Rekere-gorszavelgrond (50—100 cmdik) op pikklei
Een laag van minstens 50cm,doch minder dan 100cm,meest ca.75cm dik,zavelig materiaal
op eenstorende pik-of pikkige laag.
MRp2 Rekere-gorskleigrond (ca.80cmdik) op pikklei
Een tamelijk dikke kleilaag (ca. 80cm) met goede structuur, op een storende pik-of pikkige
laag.
MRp3 Rekere-gjrskleigrond (ca.50cm dik) op pikklei
Een matig dikke (ca.50cm) laag klei mettamelijk goede structuur, overgaande in stuggere klei
en daarna meestal inpikklei.
MRp4 zware Rekere-gorskleigrond (op pikklei)
Zware, vrij stugge klei, veelal overgaand inpikklei.

Varianten

x

r...

Lichtere bovengrond, minder dan50 cmdikenzavelig van aard.

b...

Zavelig dekvan jonger materiaal (delgrond), bijoverstromingen ineen dunne laag afgezet.

g...

Dunbaggerdek vanzavel terdikte vanca.30 cm.

...k

Klei indeondergrond, opca. 1m diepte of iets minder (oudere ondergrond).

...s

Zavel indeondergrond, alsboven.

...v

Veen indeondergrond voor zover alsduidelijke laag aanwezig.

y

Lage ligging (ca.0,65m + G.A.P.), inhet algemeen samengaand meteendun gorsdek.

Van enkele belangrijke typen en varianten worden hieronder nadere beschrijvingen,
afbeeldingen en analyseresultaten gegeven.
Een voorbeeld van een mooi diep zavelig gorsprofiel (type MRg2) geeft afb. 10.
Deze toont duidelijk een algemeen kenmerk van de gorsgronden, nl. een tamelijk dikke
teelaardelaag (de dikte bedraagt 40 à 60 cm, soms zelfs meer) met een min of meer
diffuse overgang in de grijze ondergrond. De bovengrond is echter bij de als bouwland
in gebruik zijnde gronden zoals deze tamelijk bleek van tint, wat toe te schrijven is aan
een slechts matig humusgehalte. Verder is een fijne gelaagdheid waar te nemen, een
kenmerk dat veelal voorkomt bij de gorsafzetting.
1

Zievoetnoot op blz.26.

36
Afb. 10.
Profiel van een Rekere-gorszavelgrond, MRg2.
(Eenigenburg, kad. C 86, Bijlage 1, profiel 8.)
A. 0-65 cm

grijsbruine teelaarde, naar onder
bleker; onregelmatig uitlopend;
rulle, kalkhoudende zavel (tabel
3, analyse 15815 en 15816) met
wormgangen; onderaan zwak
roestig;

B. 65-100 cm

grijze, poreuze, kalkrijke lichte
zavel (tabel 3, analyse 15817), afgewisseld door iets slibrijkere
laagjes; hier en daar zwak roestig, onderaan sterk roestig; schelpen en wormgangen;

C. 100-120 cm enigszins onregelmatig begrensde,
donkere, humeuze, oude vegetatielaag met dichte structuur (tabel 3, analyse 15818); bovenop
schelpresten;
D. > 120cm grijze, fijngelaagde, kalkrijke
lichte zavel, licht ijzerhoudeml
(tabel 3, analyse 15819).
Beworteling; Kool (zuurkool witte), volledig uitgegroeid exemplaar; wortels voornamelijk in de
laag 0-30 cm; ijle beworteling door de gehele
teeiaarde; langs wormgangen soms dieper.
Maaiveld ca. 1,60 m -f G.A.P.

Foto 4-11-49.

Opname: K. W. Möller, Oudkarspel

Fig. 10.
Profile of a Reker e-tidal-marsh silt loam soil,
type MRg2 (Appendix 7, profile 8).
A. 0-65 cm

greyish-brown tilth layer, calcareous silt loam (table 3, analyses
15815 and 15816);

B. 65-100 cm grey, calcareous silt loam (table
3, analysis 15817), alternating
with more silty layers; shells;
C. 100-120cm dark, humic old vegetation layer,
compact structure (table 3, analysis 15818);
D. ^> 120 cm grey, stratified, calcareous loam
(table 3, analysis 15819).
Roots of cabbage mainly in the upper 30 cm;
fine roots through the whole tilth layer.

Een Rekere-gorsprofiel, waarbij zandig materiaal wordt aangetroffen (MRg2z), is
het volgende:
Plaats: Warmenhuizen. kad. B 194. Bijlage 1, profiel 10.
Maaiveld 160 a 170 cm + G.A.P.
0—• 6 0 c m teelaarde, naar onderen geleidelijk bleker wordend; grofzandige lichte zavel (tabel 3,
analyse 28142), naar onderen lichter; vaste structuur, schelpgruts;
6 0 — 1 0 0 c m grijs, grof zand (tabel 3, analyse 28143), licht ijzerhoudend, vaste structuur;
100—110cm roestig, grof zand;
110—125 cm donkere, humeuze klei (tabel 3, analyse 28144), enig schelpgruis;
125—180 cm grijsblauwe klei met fijnzandige insluitingen, naar onderen iets zwaarder; bruine plantenresten.
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Hier ontbreekt de pikkleilaag en rust het zandige gorsmateriaal direct op het oude
kwelderprofiel.
In de granulaire samenstelling vindt men een bevestiging van het grove karakter van
het zand. De onderliggende humeuze klei bevat dit zand niet en is een geheel ander
sediment.
Enkele voorbeelden van de subreeks met pikkleiondergrond (MRp) volgen hieronder.
Plaats: Rijp, gemeente St. Maarten, kad. B 340. Bijlage 1, profiel 11.
Bodemtype M R p l .
0— 60cm teelaarde, naar onderen geleidelijk bleker; bovengrond goede structuur, daarna wat minder (iets kluiterig), onderaan iets gelaagd, plaatselijk (50—60 cm) zwak roestig; na 20 cm
schelpgruis en wormgangen (tabel 3, analyse 30737 en 30738);
60— 95cm grijze, naar onder iets grauwgrijze, gelaagde zavel (tabel 3, analyse 30739); zwak roestige
kleibandjes onderaan; verticale wormgangen;
95—110cm grauwgrijze, donker aangelopen, sterk roestige pikklei (tabel 3,analyse 30740);
110—115cm donkere, humeuze laag;
> 1 1 5 cm

grauwgrijze, kalkhoudende, roestige klei.

Plaats: Krabbendam, kad. A 400. Bijlage 1, profiel 12.
Bodemtype MRp2.
0— 50cm teelaarde (tabel 3, analyse 15809), geleidelijk overgaand naar de ondergrond;
50—120cm donkergrijze, vooral bovenaan rulle klei (tabel 3, analyse 15810); van 75—100 cm wat
lichter, daaronder zwaarder (tabel 3, analyse 15811); tamelijk roestig; schelpresten (o.a.
kokkel);
120—-145cm donkergrijze, roestige, kalkloze pikklei, onderaan iets zwart aangelopen;
145—170cm bruinzwart veen.

Een geheel ander beeld dan dat van de Rekere-gorszavelgrond (blz. 36) vertoont
afb. 11, die een zware Rekere-gorskleigrond (MRp4) voorstelt. De structuur doet aan
die van pikklei denken, maar de grond is minder zwaar en stug.
Ter verdere illustratie en om het verschil met pikkleigronden nader tot uiting te laten
komen volgen hier een beschrijving en de analyseresultaten van een op een andere plaats
gelegen zware Rekere-gorskleigrond (MRp4).

Plaats: Oudkarspel, kad. BI 644. Bijlage 1, profiel 15.
Bodemtype MRp4.
Maaiveld ca. 100 cm + G.A.P.
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O— 3 5 c m teeïaarde, tamelijk zwaar (tabel 3, analyse 25605); kalkhoudend; geleidelijke overgang
naar de ondergrond;
35— 75 cm grijze, zware klei (tabel 3, analyse 25606), vrij stug (geen pikklei); polyëdrische structuur
(hoekige brokjes), licht ijzerhoudend; schelpen, w.o. exemplaren met twee kleppen;
onderaan veel fijn schelpgruis;
75—105 cm grijze, n a a r onder zeer d o n k e r wordende zware klei (tabel 3, analyse 25607), ijzerhoudend,
met glanzende breukvlakken, pikkarakter; slechts onderaan enig schelpgruis;
105—125 cm blauwgrijze tot grijsblauwe, sterk roestige, kalkrijke klei (tabel 3, analyse 25608).
Afb. 11.
Profiel van een zware Rekere-gorskleigrond,
MRp4. (Oudkarspel, kad. B2 227; Bijlage 1,
profiel 44.)

.

A. 0-60 cm

donkergrijze teeïaarde, naar onder bleker; diffuus uitlopend;
bovenaan klei (ca. 38% afslibbaar), naar beneden toenemend
slibgehalte; structuur hoekige
brokjes; kalkhoudend (schelpgruis); onderaan zwak roestig;

B. 60-85 cm

iets donker getinte, zware klei
(ca. 50% afslibbaar); pilaar structuur afbrekend met glanzende
breukvlakken; enig kalkgruis en
zwak ijzerhoudend;

C. 85-100 cm pikkige klei, donker gevlamd;
ijzer- en zwak kalkhoudend;
D. 100-105 cm zwarte oude vegetatieband;

B

Q
| D

E. > 105cm grijze, kalkrijke zavel (ca. 30%
afslibbaar) met iets „zepige"
consistentie; bovenaan weinig,
naar onder meer ijzer, dat tot
minstens 2 m doorgaat (fossiele
roest).
Beworteling: Rode bewaarkool, matig ontwikkeld exemplaar; wortels voornamelijk in de
bovenste 30 cm; ijle, vezelige beworteling in het
onderste deel van de teeïaarde; enkele haarworteltjes gaan in de wormgangen iets dieper
door.
Maaiveld ca. 1,20 m + G.A.P.

Foto 14-12-'49

Opname: K. W. Möller, Oudkarspel

Fig. 11.
Profile of a Rekere-tidal-marsh clay loam soil,
type MRp4 (Appendix 1, profile 44).
A. 0-60cm
dark grey tilth layer, calcareous
clay loam (38% < 26 micron);
angular blocky;
B. 60-85cm somewhat dark coloured clay
loam (50% < 16 micron), prismatic; shell fragments;

C. 85-100 cm ,,pitchy" clay, slightly calcareous;
D. 100-105cm black old vegetation layer;
E. > 105 cm grey calcareous sandy loam (307c
< 16 micron).
Roots of red cabbage mainly in the upper 30
cm; fine fibrous roots in the lower part of the
tilth layer.

Ook bij dit profiel ontbreekt een duidelijk uitgesproken afzonderlijke pikkleilaag. De
zware gorsklei gaat in min of meer pikkige klei over. De donkere laag vormt de scheiding
tussen de jongere afzetting en het oude kwelderprofiel. Deze grond, hoewel niet opvallend
afwijkend van pikklei, is (althans in zijn bovenste laag, tot 15 cm) toch duidelijk beter
van structuur. Verder valt het betrekkelijk hoge kalkgehalte op, veroorzaakt door de aanwezige schelpen en schelpresten. De naar onder donker wordende tint hangt samen met
een hoger gehalte aan organische stof. De kwelderondergrond blijkt weer het rijkst aan
kalk te zijn.
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TABEL 3. Analyseresultaten van enkele Rekere-gorsgronden.
Plaats: Eenigenburg, kad. C 86. Bijlage 1,profiel 8. Bodemtype: MRg2.
bouwland.
Appendix 1, profil e 8. & oil type: MRg2. Land use:
Nr. bedrijfslab.
Number of
sample

15815
15816
15817
15818
15819

< 2(i 2-16 (i

0-25
50-65
80-100
110-120
122-140

arable land.

In % van de minerale delen
% of mineral particles

Laag in cm
Depth in cm

19
24
12
19
19

11,5
14
6,5
9,5
8

Gebruik:

>

1646 (i

46150/«

150300 /(

300/<

39
43
43
22
22

29
20,2
39
49,5
51,5

0,7
sp
0,3
sp
0,1

0,1
sp
0,1
0,1
sp

o/
/o
humus

3,7
1
0,4
1,2
0,6

0/

/o
CaC03

2,6
6,9
7,8
1,8
17

pH

7,6
7,6
7,8
7,6
7,8

Bodemtype: MRg2z.

Plaats: Warmenhuizen, kad. B 194. Bijlage 1, profiel 10.
Gebruik: bouwland.

Appendix 1, profile 10. Soil type: MRg2z. Land use: arable land.
28142
28143
28144
x

25-40
70-90
110-125

14
7
28

8,5
3,5
16

11121

30
27,5
19,5

36

21
38
0,5

5,7
13,9
0,2

1,7
0,6
10.51)

0,06
3,7
0,61

6,6
7,5
6,6

) Gloeiverlies. Lost on ignition.
Plaats: Rijp (gem. St. Maarten), kad. B 340.
M R p l . Gebruik: bouwland.

Bijlage 1, profiel 11.

Bodemtype:

Appendix 1, profile 11. Soil type: M R p l . Land use: arable land.

30737
30738
30739
30740

Afslibbaar

Fijn zand

Grof zand

< 16/«

16-90/*

> 90/(

28

49

16

0 20
20-40
65-85
95-110

20
23
47

12,5
10,1
25

16-50,u
31
34
23

2

4,6

7,8

1,6
0,6
1,4

4,2
6,7
0,97

7,6
7,7
7,4

50-150(I

35
32
5,3

1,4
0,5
sp

0,1
sp
sp

Plaats: Krabbendam, kad. A 400. Bijlage 1, profiel 12. Bodemtype: MRp2.
Gebruik: bouwland.
Appendix 1, profil e 12.
< 2 ft

15809
15810
15811

0-25
50-75
100-120

27
37
36

Soil type: MRp2. Land use.
2-16 /i

18,5
21,5
27

arable land.

>

1646 (i

46150;«

150300/<

300//

33
32
33

17,5
10,2
3,5

3
0,2

0,7
sp

-

3,8
1,2
1,2

1,5
4,5
2,9

7,4
7,6
7,6
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Tabel 3.(vervolg)
Plaats: Oudkarspel, kad. BI 644. Bijlage 1, profiel 15. Bodemtype: MRp4. Gebruik: bouwland.
Appendix 1, profile 15. Soil type: MRp4. Land use: arableland.
38
25605
0-20
18,5
28
15
0,5
3,8
2,3
0,1
7,7
25606
40 60
45
23
26
5,7
0,2
sp
1,7
4,7
7,8
25607
85-100
24,5
45
25
5,3
sp
sp
5
3,1
7.8
25608
105-125
15,5
19,5
33
32
0,1
0,1
0,8 15,9
1
TABLE 3.

Mechanical composition of some Rekere-tidal-marsh soils.

c. Meer-, del- en meerwalgronden (ME)
Deze gronden vormen tezamen de geërodeerde gedeelten in de oorspronkelijk meer
uitgebreide pikklei- en Rekere-gorsdekken. Door deze aantasting hebben de gronden een
relatief lageligging. Dit geldt niet voor kleine gedeelten, gevormd door de meerwalgronden,
die hoger liggen als gevolg van recente (tijdens of na de erosie) opslibbing. Door de verspoeling ontbreken pikklei- en gorsdek geheel of nagenoeg geheel en kan ook het bovenste
gedeelte van de onderliggende kwelder aangetast zijn.
1. A l g e m e n e

beschrijving

a. Meergronden (MEm). De meergronden zijn gekenmerkt door de lage ligging en
het ontbreken van pik- en pikkige lagen in het profiel, terwijl ze verder veelal gekenmerkt
zijn door een lichte tot vrij lichte samenstelling of door slechts dunne kleilagen. Hoewel
onderbemalen, liggen deze gronden veelal zeer laag uit het water (50 à 60 cm). Hiermee
in verband staat de hoog in het profiel voorkomende reductiekleur en de matig dikke tot
dunne teelaardelaag, die vrij scherp tegen de ondergrond is afgetekend. Verder is kerimerkend het hoge gehalte aan koolzure kalk (zie tabel 4, nrs. 17613/16 en 35859/61)
met niet zelden veel schelpen.
Op de meeste plaatsen gaat de klei - voor zover aanwezig - niet diep door en bereikt
men binnen 1m, vaak reeds tussen 50en 75 cm, dezeer lichte ondergrond. In de Diepsmeer
bestaat deze uit fijn zand, dikwijls met slibhoudende laagjes. In sommige andere meren in
het noorden van het Geestmerambacht (Grebpolders) gaat de klei vaak geleidelijk over
in min of meer slap, zeer fijnzandig, „zepig" materiaal.
Er bestaat tussen de noordelijke en zuidelijke meren een belangrijk verschil. In het
zuiden heeft men nl. steeds te maken met het vrij grove materiaal van de strandvlakte.
In het zuidelijk deel van de Daalmeer en in de Vronermeer bestaat het profiel uit grof
zand met een enige sliblaagjes; in het oostelijk deel van de Daalmeer komen klei- en
zavellagen in overigens zandige profielen voor.
De kleiige lagen zijn vaak tamelijk slap, rijk aan plantenresten en soms min of meer
venig. Dit is het duidelijkst in de zuidelijke meren. Hier is waargenomen, dat de vegetatie
(riet e.d.) blijkens de richting der plantenresten in het materiaal ter plaatse is gegroeid.
In tegenstelling tot de boven- en ondergrond is de afzetting hoofdzakelijk zeer fijnzandig
en o.a. ook door de aanwezigheid van brak- en zoetwaterhoorntjes gemakkelijk van het
andere materiaal als afzonderlijk sediment te herkennen (zie ook profielbeschrijving op
blz. 45, perceel St. Paneras A 3498). Op enkele plaatsen, waar binnen het meer nog een
onderbemaling was toegepast, kon worden waargenomen, dat de bodem onder invloed
van deze laag was geklonken.
Vaak ziet men, dat de klei door veelal dunne lagen van lichter zavelig materiaal is
overdekt (o.a. in de Diepsmeer, Grebpolders en Daalmeer). De aanwezigheid van de
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lichte bovengronden is met het oog op de bewerkbaarheid van de grond van niet te
onderschatten praktische betekenis.
Bij enkele meergedeelten komt nabij het oppervlak, onder de teelaarde, een venige
laag voor, die als meermolm is te beschouwen. Onder invloed van deze afzetting zijn goede,
donkere teelaardelagen ontstaan (afb. 13). Hoewel de molmlaag kalkarm is, bevat de
bouwvoor zelf veelal wel kalk. Deze was aanwezig in het materiaal, waarmee de meermolm na de erosie werd bedekt.
Andere meergronden zijn min of meer slempig. Deze slempigheid houdt dikwijls verband met een gering humusgehalte. Ook onvoldoende ontwatering speelt een rol.
Een geval van zeer slechte structuur (korstige grond met scheuren) werd waargenomen in het noordelijk deel van de Diepsmeer. Voor zover kon worden nagegaan,
waren ook hier de slechte ontwatering (lage ligging) in samenhang met een ondiep voorkomende dichte kleilaag belangrijke oorzaken.
De waterhuishouding van de meergronden wordt in hoofdzaak bepaald door het hoge
bemalingspeil en het veelal lichte bodemprofiel. Men handhaaft een hoog peil in verband
met het varen door de sloten. Men kan ze ook niet diep houden wegens het voorkomen
van loopzand. Een tweede factor, die belangrijk ismet betrekking tot de waterhuishouding,
is de goede opdrachtigheid van veel meergronden, vooral die met de lichtere profielen.
De meergronden zijn dan ook steeds goed vochtig en de gewassen hebben geen last van
droogte. In perioden met veel neerslag kan het peil echter te hoog zijn, om welke reden
men plaatselijk nog een extra onderbemaling toepast.
Bij het bestaande peil ligt een klein deel der gronden, nl. het lichte, zandige type
( M E m b l ) in het zuiden van de Daalmeer, goed uit het water. Een gevolg hiervan is, dat
bij droogte de grond weleens gaat stuiven, waartegen men dan ook de nodige maatregelen
moet treffen. Deze vrij hoog gelegen meergronden behoren echter, evenals die van de
Vronermeer, tot de beste. Een reden, waarom het genoemde meergrondtype (zandig en
relatief hoog) van betrekkelijk goede kwaliteit is, staat in verband met het vooral in de
zuidelijke meren optredend zilte grondwater. Uit de waarnemingen is gebleken, dat de
lagere delen der meren hiervan het meeste nadeel ondervinden; bij de hogere gronden.
zoals die van de Vronermeer, treedt dit verschijnsel veel minder sterk op.
b. Delgronden (MEe). Hieronder worden verstaan lagere gronden, waarbij het oorspronkelijk pikklei- respectievelijk gorsdek geheel of grotendeels isverdwenen. Ten gevolge
van de afwezigheid van het jonge kleidek is de ligging gewoonlijk laag, hoewel meestal
minder diep dan de meergronden. In het algemeen kan gezegd worden, dat de delgronden
boven G.A.P. liggen. Deze betrekkelijk lage terreinen komen in het hele gebied voor
als tamelijk onregelmatige, bredere vlakken of stroken, vaak langs bochtige sloten, de
vroegere erosiekreken. Als gevolg van de lage ligging komt de reductiekleur hoog in het
profiel voor.
Vaak vindt men bij delgronden twee soorten materiaal, zavelig, dat „zacht" aanvoelt en
als grootste tegenstelling zware, dichte, klevende klei. Dikwijls is de zavel over de klei afgezet (zie ook de profielbeschrijving bij afb. 14). De klei gaat naar onder vaak in wat
lichter, zepig materiaal over. Behalve deze uitgesproken tegenstelling van boven- en ondergrond komen ook geleidelijke overgangen voor met een afwisseling van zavel- en kleilaagjes.
Bij andere profielen komt ook nog de rest van het vroegere pikkleidek voor, hoewel
in dit geval de afzetting wel secundair gewijzigd kan zijn en niet meer het compacte karakter heeft van echte pikklei. Deze resten van de zware pikklei doen zich vaak als een min
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of meer storende laag in niet opgebaggerde profielen onder de teelaarde voor. Dit is
vooral het geval langs de randen der dellen.
Bij de lage delgronden (ca. 50 cm of minder + G.A.P.) zijn de teelaardelagen veelal
dun (20 à 30 cm). Dit is toe te schrijven aan de lage, drassige ligging. Bovendien zijn deze
lage gronden nog als grasland in gebruik, zodat er geen baggerlaag is opgebracht. Zowel
door de drassige toestand als door dit bodemgebruik heeft een vrij sterke humusophoping
plaatsgevonden, waardoor de bovengrond donker van kleur is. Daarmede gaat veelal een
lage kalktoestand van de zode gepaard, die echter bij gebruik als bouwland door opbaggeren spoedig is opgeheven.
c. Meerwalgronden (MEh). Afzonderlijk wordt hier vermeld een categorie gronden,
die, wat vorming betreft, tot de delgronden zijn te rekenen, maar waarbij de jongste opslibbing zo hoog heeft plaatsgevonden, dat niet meer met recht van „ d e l " ( = lage) gronden
kan worden gesproken. Deze gronden beslaan in het algemeen veelal slechts kleine oppervlakten. Hiertoe behoort o.a. een gedeelte van het z.g. „hoge land", ten noorden van de
Diepsmeer, dat ca. 1m boven G.A.P. ligt.
Deze gronden bezitten een vrij dikke laag (ca. 80-100 cm) kalkrijk materiaal met een
goede structuur. Hierin komen niet zelden veel zoet- of brakwaterschelpen voor (zie
blz. 104-105).
Meestal boort men binnen 1m diepte de oude ondergrond aan, die resten van een pikkleilaag kan bevatten en verder vaak uit zware plastische klei bestaat.
2. I n d e l i n g
De meergronden zijn van de delgronden onderscheiden op grond van een sterker
geërodeerd karakter en, wat hiermee samenhangt, de in het algemeen lagere ligging
respectievelijk lichtere profielopbouw (door het ontbreken van de bovenste kleilagen).
De meerwalgronden zijn als een afzonderlijke reeks beschouwd in verband met een
relatief hoge ligging ten opzichte van de delgronden.
MEm

Meergronden

Bij het onderscheiden is in de eerste plaats gelet op de grofheid van het materiaal, de
zwaarte (slibgehalte) en de aanwezigheid van meer of minder uitgesproken kleilagen.
Op grond van het eerste kenmerk zijn allereerst de gronden van de zuidelijke meren
met een hoog aandeel van grofzandig materiaal in de profielen onderscheiden van die der
noordelijke meren. Wij krijgen de volgende indeling:
MEma

Fijnzandige meergronden

MEmal

Lichtzavelige fijnzandige meergrond
Lichte tot zeer lichte zavel, naar onder (binnen 1 m) afnemend slibgehalte tot fijn zand.

MEma2

Zavelige fijnzandige meergrond
Zware zavel, na 50 cm lichter; vaak gelaagd.

MEma3

Kleihoudende fijnzandige meergrond
Profielen met zavelige bovengrond (ca. 30—40 cm) en dunne kleilaag tot ca. 70 cm diepte,
spoedig overgaand in lichte zavel tot fijn zand.

MEma4

Kleiige fijnzandige meergrond
In hoofdzaak kleiig profiel; onderaan wat lichter.

Het zand van de zandfractie is hoofdzakelijk fijn tot zeer fijnkorrelig.
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MEmb

Grofzandige

meergronden

Het zand van de zandfractie is voor een belangrijk deel tamelijk grofkorrelig.
Naar onder meestal sterker zandig tot zand.
MEmbl

Grofzandige meergrond
Slibhoudend (vaak in laagjes) tamelijk grof zand over hetgehele profiel.

MEmb2

Lichtzavelige grofzandige meergrond
Lichte zavel, naar onder toenemend zandig.

MEmb3

Zavelige tot kleiige, grofzandige meergrond
Profiel grotendeels zavelig tot kleiig (dunnere kleilagen); bovengrond (teelaarde) meest
tamelijk licht en zandhoudend, naar onder meest sterker zandig.

Varianten1
Bij de meer-, del-en meerwalgronden zijn de navolgende variaties in het profiel aangegeven:
p...

Pikkige laag. Bij delgronden kaneenminof meer pikkige, dunne kleilaag in het bovenste deel
van het profiel onder de teelaarde voorkomen; de teelaarde — tenzij anders aangegeven — bestaat uitklei. Bijmeerwalgronden ligt depikkige laag dieper inhet profiel.

b...

Lichtere bovengrond. Zavelige bovengrond (ca.30cm) bij kleiprofielen.

z...

Zandig dek. Dunzandig dek (tot 30cm); kalkloos strandwalzand (opgestoven); zeer lokaal.

g...

Dun baggerdek vanzavel, ter dikte vanca. 30 cm.

h...

Dun baggerdek vanzandige zavel, als boven.

u...

Humeuze bovengrond; door veel humus donker van kleur, soms min of meer venig.

k...

Dunne kleilaag, ongeveer 10cmdik onder eendunzavelig dek (binnen 50cmovergaand in zeer
lichte zavel tot fijn zand).

o...

Dunne laag mariene overslag, matig fijn tot iets grover zand of kleiig zand voorkomend als
oppervlaktelaag (ca. 30cmdik) of op geringe diepte in het profiel.

cl

Zilt grondwater op lage plekken (reductie < 50 cm).

y

Laagste delgronden, lager dan0,50m + G.A.P. gelegen.

Enkele voorbeelden met beschrijvingen, analyseresultaten en afbeeldingen mogen het
voorgaande verduidelijken.
Een voorbeeld van een meergrondprofiel geeft afb. 12. De bovengrond is zavelig,
daarna volgt een kleiige laag (geen zware klei) en op ruim 50 cm reeds de zeer lichte,
fijnzandige ondergrond.
1

Zie voetnoot op blz.26.
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Afb. 12.
Profiel van een zaveiige, fijnzandige meergrond,
MEma2. (Diepsmeer; Oudkarspel, kad. B 634;
Bijlage 1, profiel 24.)

mÊm

A. 0-25 cm
B. 25-55 cm

.

teelaarde; kalkrijke zavel (tabel
4, analyse 35859);
grijze, onderaan iets blauwig getinte laag, bovenaan klei (tabel
4, analyse 35S60), naar onder gelaagde zavel, afnemend in zwaarte; roestzone 40-55 cm;

C. 55-120 cm blauwe (gereduceerde), fijnzandige, zeer lichte zavel, naar onder (op ca. 70 cm) overgaand in
fijn zand (mengmonster 60-80 cm,
tabel 4, analyse 35861); bovenaan blauwzwarte verkleuringen
van sterk verteerde plantenresten.
B

Beworteling: Rode bewaarkool; sterke beworteling in de laag 0-22 cm, vooral dicht bij de
plant; 22-30 cm fijne, zwakke beworteling.
Maaiveld ca. 55 cm + Diepsmeerpeil (ca. 41
cm—G.A.P.).

Foto 20-9-'49
Opname: K W.Möller, Oudkarspel
A. 0-25cm
tilth layer, calcareous loam (table 4, analysis 35859);
B. 25-55 cm greyish siity clay loam (table 4,
analysis 35860), merging into
sandy loam;

Fie. 12.
Profile of a very fine sandy loam lake-floor
soil, type MEma 2 (Appendix 1, profile 24).
C, 55-120 cm very Une sandy loam, merging
into sand (abt. 70 cm) (mixture,
table 4, analysis 35861).
Many roots of red cabbage 0-22 cm; 22-30 cm
only a few Une roots.

Een voorbeeld van een lichte, grofzandige meergrond met een vrij dikke, door humus
donker gekleurde teelaardelaag (uMEmbl) geeft afb. 13.
Afb. 13.
Profiel van een grofzandige meergrond met humeuze bovengrond, uMEmbl. (Vronermeer; KoedijK, kad. C 14; Bijlage 1, profiel 30.)
A. 0-35cm tamelijk donkere teelaarde, zeer
lichte, grofzandige zavel (tabel 4,
analyse 25612); kalkhoudend; goede
structuur;
B. 35-45 cm humeuze, zandige, zeer lichte zavel
(tabel 4, analyse 25613); weinig
kalk;
C. 45-65 cm grijs, onderaan blauwgrijs zand (tabel 4, analyse 25614) met humusbandjes; kalkhoudend;
D. > 65 cm blauw, kalkhoudend zand (tabel 4,
analyse 25615).
Beworteling: Gele kool (nateelt van vroege rode
kool; goede beworteling van 0-25 cm; het overige
gedeelte van de teelaarde is matig doorworteld.
Maaiveld ca. 60 cm + Vronermeerpeil (ca. 32
cm + G.A.P.).

Foto 21-12-'49

Opname: K. W. Möller, Oudkarspel

Fig. 13.
Profile of a fine sandy lake-floor soil with humic topsoil, type uMEmbl (Appendix 1, profile
30).
A. 0-35cm tilth layer, dark coloured calcareous fine sand (table 4, analysis
25612);
B. 35-45 cm humic, slightly calcareous, fine loamy sand (table 4, analysis 25613);
C. 45-65 cm grey, calcareous fine sand (table 4,
analysis 25614);
D. ^> 65 cm bluish grey, calcareous fine sand
(table 4, analysis 25615).
Many roots of yellow cabbage in the upper 25
cm; deeper only a few roots.
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Een z w a a r d e r type ( u M E m b 3 ) uit het oostelijk deel van de D a a l m e e r is het volgende:
Plaats: St. P a n e r a s , kad. A 3 4 9 8 . Bijlage 1, profiel 3 3 .
0— 35cm teelaarde; donker, onderaan nog iets sterker humeus; iets grofzandige, lichte, kalkrijke
zavel (tabel 4, analyse 17613), scherpe, hoewel onregelmatige overgang naar de ondergrond;
35— 50cm iets grofzandige zavel (tabel 4, analyse 17614), grijs en blauw gevlekt; veel plantenresten en schelpen (brakke en zoute);
50—115cm blauwige, zeer fijnzandige zavel tot klei (tabel 4, analyse 17615), met laagjes grof zand;
zeer veel grove plantenresten (gedeeltelijk verticaal gegroeid), brak- en zoutwaterschelpen (zie voor faunistische samenstelling van de schelpmonsters hoofdst. V, § 7);
115—130cm blauwig, slibhoudend, matig grof, kalkhoudend zand (tabel 4, analyse 17616)
TABEL 4. Analyseresultaten van enkele meergronden.
Plaats: Oudkarspel, kad. B 634. Bijlage 1, profiel 24. Bodemtype: MEma2.
bruik: bouwland.
Appendix 1, profile 24. Soil type: MEma2. Land use: arable land.
Nr. bedrijfslab.
Number of
sample

Laag in cm
Depth in cm

35859
35860
35861

0-20
25-45
60-80

In % van de minerale delen
% of mineral particles
< 2/i 2 - 1 6 / /

24
31
5

1650 //

10,8 39
16 1 39
3,5 i 25

/o

>

50150/«

150300//

300//

25,5
14,5
65

0,9
0,4
0,8

0,5
0,3
0,4

0-20
35-45
45-60
70-90

3
7
2
0,2

4,5
7
3,5
1,5

3,5
3
3,9
1,3

27
21,5
38,5
30

61
60
52
67

0,4
2,4
0,4
0,4

/o

pH

humus CaCO s

2,8
1,6
1,2

Plaats: Koedijk, kad. C 14. Bijlage 1,profiel 30. Bodemtype: u M E m b l .
bouwland.
Appendix I, profile 30. Soil type: u M E m b l . Land use: arable land.
25612
25613
25614
25615

Ge-

6.51)
16 ')
2,5
0,1

21,7
23,4
19,9

7,9
8
8

Gebruik:

3,2
0,2
4,6
8,7

7,5
7
7,3
7,4

Plaats: St. Paneras, kad. A 3498. Bijlage 1, profiel 33. Bodemtype: uMEmb3.
Gebruik: bouwland.
Appendix 1, profile 33. So/7 type: uMEmb3. Land use: arable land.
16-46// 46-150//

17613
17614
17615
17616

0-20
35-45
80-100
120-130

11
20
26
2

9,5
13
16
2

13
16,5
30
1,3

60,5
46
26,4
51,3

6,5
3
1,4
42

0,1
0,6
0,1
1,2

10 !) 12,3
6 i) 19,9
4,5») 21,4
1,2
7,3

') Gloeiverlies. Lost on ignition.
TABLE 4. Mechanical composition of some lake floor soils.
MEe

Delgronden

Evenals bij de m e e r g r o n d e n zijn de delgronden ingedeeld n a a r de korrelgrootte van
het zand en de zwaarte (slibgehalte, aanwezigheid van kleilagen).
MEel Zavelige lot zandige delgrond
Min of meer zandhoudende (matig fijn- tot tamelijk grofkorrelig) zavel, naar onder sterker
zandig.

7,6
7,6
7,7
7,7
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MEe2 Zavelige

delgrond

Profiel in hoofdzaak zavelig, soms lichtzavelig; dikwijls afwisseling van klei- en lichtere laagjes.
MEe3 Zavelige delgrond met

kleidek

Profiel zavelig, dikwijls gelaagd, met dun (ca. 30 c m ) kleidek.
MEe4

Klei-delgrond
Profiel geheel of grotendeels bestaande uit vaak min of meer plastische, dichte klei; naar onder
(binnen 100 cm) vaak lichter en meer „zepig".

V a r i a n t e n , zie onder Meergronden (blz. 4 3 ) .

Een voorbeeld van een profiel met een zavelige bovengrond en zware, dichte ondergrond (MEe2k) geeft afb. 14. Wellicht heeft hier ook nog wat opbaggering plaatsgevonden. Hiervoor pleit de tamelijk dikke teelaarde (ca. 40 cm) bij een vrij lage ligging (ca.
60 cm + G.A.P.). Bij deze grond kon worden waargenomen, dat de structuur van de
tweede steek te wensen overlaat. Dit komt meer voor en moet verklaard worden uit de
ongunstige waterhuishouding. Het water stagneert te veel, niettegenstaande de vrij geringe
breedte van het perceel, waardoor de grond verdicht. In de ondergrond iser een geleidelijke
overgang van de zware plastische klei naar lichter, „zepig" materiaal.
De hieronder volgende monsters zijn afkomstig van een plaats in de onmiddellijke
nabijheid van de gefotografeerde profielkuil. De profielbouw is vrijwel gelijk; de zavel gaat
echter iets dieper (70 cm —m.v.) door.

'%

Afb. 14.
Profiel van een zavelige delgrond met klei in
de ondergrond, MEe2k. (Harenkarspel, Kerkebuurt, kad. A 1049; Bijlage 1, profiel 20.)
A. 0-40 cm teelaarde (tabel 5, analyse 28139),
hoekige afbrokkeling in de tweede
steek; veel koolzure kalk (schelpgruis);
B. 40-55 cm grijze zavel (tabel 5,analyse 28140);
veel koolzure kalk, schelpgruis;
licht ijzerhoudend;
C. > 55 cm bovenaan blauwig grijze, dieper geleidelijk blauwere (gereduceerde)
zware klei (tabel 5, analyse 28141)
met naar onder afnemend slibgehalte, klevend; ijzerafzettingen tot ca.
90 cm (fossiele roest?); kalkhoudend
(schelpgruis);
vanaf 105 cm blauwe, dieper vaalblauwige,
,,zepige" zavel met plantenresten; kalkhoudend.
Beworteling: Rode bewaarkool, vrij goed ontwikkeld exemplaar, vrij sterk bewortelde laag
van 0-25 cm; verspreide wortels in het overige
deel van de teelaarde, daaronder geen beworteling meer.
Maaiveld ca. 60 cm -f G.A.P.

Foto 4-11-49

Opname: K. W. Möller, Oudkarspel

Fig. 14.
Profile of a loam dell-soil with silty clay
loam in the subsoil, type MEe2k (Appendix 1,
profile 20).
A. 0-40cm very calcareous tilth layer (table 5,
analysis 28139);
B. 40-55 cm very calcareous grey loam (table 5,
analysis 28140);
C. ^> 55 cm bluish grey calcareous silty clay
loam (table 5, analysis 28141), gradually growing lighter;
^> 105 cm bluish, ,,soapy" loam, calcareous.
Rather many roots of red cabbage in the upper
25 cm; no roots below the tilth layer.
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Voorbeeld van een zavelige tot zandige delgrond:
Plaats: Koedijk, k a d . B 8 6 5 . Bijlage 1, profiel 18.
Bodemtype M E e l .
0—30cm teelaarde (tabel 5, analyse 15812);
30—65cm lichtgrijze, roestige, kalkrijke, gelaagde zavel (tabel 5, analyse 15813);
65—75cm grijze tot blauwgrijze, kalkrijke klei met plantenresten;
> 7 5 cm blauwgrijze, kalkrijke, gelaagde lichte zavel (tabel 5, analyse 15814), naar onder zandiger.
Voorbeeld van een klcidelgrond:
Plaats: Koedijk, kad. A 1447. Bijlage 1, profiel 2 2 .
Bodemtype M E e 4 ( l a a g ) .
Maaiveld ca. 5 0 cm + G . A . P .
0—30cm teelaarde (tabel 5, analyse 9469);
30—50cm grijze, zwak roestige, lichte, naar onder zwaardere klei (tabel 5, analyse 9470) met schelpresten;
50—65cm grijze, zwak roestige, enigszins slappe, zware klei (tabel 5, analyse 9471);
> 6 5 cm blauwgrijze zware klei met plantenresten.
TABEL 5. Analyseresultaten van enkele delgronden.
Plaats: Harenkarspel, kad. A 1049. Bijlage 1, profiel 20. Bodemtype: MEe2k.
Gebruik: bouwland.
Appendix 1, profile 20. Soil type: MEe2k. Land use: arable land.
Nr. bedrijfslab.
Number of
sample

28139
28140
28141

Laag in cm
Depth in cm

0-20
40 55
80-100

In % van de minerale delen
% of mineral particles
< 2/1 2-16 //

25
20
38

12
10
21

/o

>

1650 n

50150//

150300/(

300/«

31
36
34

31,5
33
7,2

0,8
0,5
0,1

0,3
sp
sp

4
1
3,1

Plaats: Koedijk, kad. B 865. Bijlage 1, profiel 18. Bodemtyps: MEel.
bouwland.
Appendix 1, profile 18. Soil type: MEel. Land use: arable land.

15812
15813
15814

0 20
35-50
80 100

12
16
10

6,5
8
6

16-46//

46-150/1

9,5
14,4
5,5

43
60,5
72

29
1,2
7,5

0,3
0,1
0,1

/o

pH

humus C a C 0 3

4,8')
0,8
2,1

6,8
10
9,1

7,5
7,6
7,6

Gebruik:

4,2
18,4
17,9

7,5
7,7
7,3

Plaats: Koedijk, kad. A 1447. Bijlage 1, profiel 22. Bodemtype: MEe4 (laag).
Gebruik: bouwland.
Appendix 1, profile 22. Soil type: MEe4. Land use: arable land.
16-58/x 58-150/*

9469
9470
9471
1

0-30
30-50
50-65

39
28
35

23
14,5
25

23
18,5
25

) Gloeiverlies. Lost on ignition.
TABLE 5. Mechanical composition of some dell-soils.

12
35
14,5

2
3,4
1,6

0,4
0,1
sp

6,5') 3,1
1
14,5
1,3
12,4

7,6
7,8
8

4S
MEh
Meerwalgronden
Deze gronden zijn ingedeeld naar de zwaarte van het profiel inzijn geheel bezien.
MEhl Zavelige meerwalgrond
Tot minstens 50cmdiepte zavel of zavelig gelaagd.
MEh2 Kleiige meerwalgrond
Tot minstens 50cm kleiig.
V a r i a n t e n , zie onder Meergronden (blz.43).

Een voorbeeld vaneenzavelig profiel ( M E h l k ) ishetvolgende:
Plaats: Oudkarspel, kad. BI 644. Bijlage 1,profiel 23.
Maaiveld ca. 100 cm + G.A.P.
0— 45cm teelaarde; rulle kalkhoudende zavel (tabel 6,analyse 25609);
ca. 45—115cm grijze zavel (tabel 6, analyse 25610), afwisselend licht en zwaarder materiaal; van ca.
80—90 cm een onregelmatige band van lichte klei; vooral de klei sterk roestig met
ijzerconcreties; veel zoet- en brakwaterschelpjes (Valvara, Littorina e.a.,ziehoofdst. V
blz. 104/105);
115—135cm grijze, zware, klevende klei (tabel 6, analyse 25610), sterk roestig en kalkrijk, enige
vegetatieresten.

Bij deze grond is een laag van ongeveer 115 cm dikte delmateriaal aanwezig, op
(oudere) kleiondergrond. Eerstgenoemde laag onderscheidt zich vooral door de betere
structuur van de ondergrond.
TABEL 6. Analyseresultaten van een meerwalgrond.

Plaats: Oudkarspel, kad. BI 644. Bijlage 1, profiel 23. Bodemtype: MEhlk.
Gebruik: bouwland.
Appendix 1,profile 23. Soil type: MEhlk. Land use: arable land.
Nr. bedrijfslab.
Number of
sample

Laag in cm
Depth in cm

25609
25610
25611

0-20
50-70
115-130

TABLE 6. Mechanical
d. Mariene

In % van de minerale delen
% of mineral particles
< 2/1 2-16 //

22
20
39

1650 /i

12,5 34
10
; 34
21
31
1

50150//

150300 u

31,5
35,5
9,2

0,3
0,2
sp

0/

>

/o
/o
CaC03
humus

300/<
0,6
0,5
sp

2.7
0,9
1,0

8.5
12,9
17,4

composition of a lake shore soil.

overslaggronden

pH

(Mo)

1. A l g e m e n e b e s c h r i j v i n g . Opeen aantal plaatsen nabij oude dijkdoorbraken,
kenbaar aanz.g. wielen of kolken, komt eenafzetting voor, bestaande uit tamelijk grofzandig materiaal. Hetis door snelstromend water afgezet, nadat de dijk ter plaatsewas
doorgebroken en welop een ondergrond, waarin de piklaag meestal geheel ontbreekt.

7,8
7,9
7,8
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De zand- of zandige lagen zijn niet dik en meestal vindt men binnen 1 m reeds de
oude ondergrond. Binnen het profiel en ook in horizontale richting kan de korrelgrootte
uiteenlopen, met dien verstande, dat het materiaal naar het oppervlak toe fijner en slibrijker wordt, terwijl verder van de plaats, waar het meeste grove materiaal is gedeponeerd,
fijner zand wordt gevonden. Dit laatste werd bij de dijk te Oudkarspel duidelijk geconstateerd. Uit de korrelgrootte van het materiaal blijkt, dat een sedimentatie plaatsvond
in een geleidelijk rustiger wordend milieu.
Het materiaal van de mariene overslaggronden is kalkhoudend.
2. I n d e l i n g . Tot de overslaggronden zijn gerekend afzettingen van ten minste 50
cm sterk zandig materiaal; dit kan meer of minder sterk slibhoudend zijn, hoewel in de
afzetting ook vrijwel zuiver zand kan voorkomen. Naar het algemeen lichter of zwaarder
karakter zijn onderscheiden:
Mol
Mo2

zandige tot zeer lichtzavelige mariene overslaggrond.
zavelige mariene overslaggrond.

Variant
...k

J

K/eiige ondergrond (meer of minder zware klei), tussen 50 en 100 cm beginnend en doorgaand
tot meer dan 100 cm.
4. H E T V E E N L A N D S C H A P

Het veen vormt in het zuidoosten van het Geestmerambacht een aaneengesloten geheel
dat, behalve bij Broek, waar enkele dellen voorkomen, weinig sporen van erosie vertoont.
Dit veen vormt een voortzetting van dezelfde formatie, die bij de vcnige pikkleigronden
wordt aangetroffen, maar verschilt daarvan door de slechts geringe kleibedekking. De klei,
die er grotendeels als een dun dekje op ligt, is bij St. Paneras een duidelijke voortzetting
van de pikkleiafzetting, waaruit blijkt, dat het veen een oude formatie is (van tenminste
Romeinse ouderdom).
In deze groep onderscheiden wij slechts één reeks: de veengronden ( V ) .
a. Veengronden

(V)

1. A l g e m e n e b e s c h r i j v i n g . De veengronden bestaan uit veen, praktisch zonder
of met slechts een dun kleidek. Voor zover de profielen weinig door menselijke activiteit
zijn veranderd (voornamelijk bij St. Paneras) vindt men veen met slechts een slibhoudende,
humeuze tot sterk humeuze bouwvoor, of er komt een kleilaag voor tot ca. 10 cm dikte,
waarop een kleihoudende teelaardelaag. De klei onder de bouwvoor heeft vaak een duidelijk pikkleikarakter en is dan ook als een voortzetting van de pikklei in andere delen van
het gebied te beschouwen. De pikklei is een storende laag in het profiel.
De teelaarde van deze gronden heeft slechts een matige dikte (ca. 30 cm) en bestaat
oostelijk van St. Paneras uit lichte tot zware zavel, gevormd uit pikklei en zand, dat van
de geest (en kleinere zandstroken, die er ten oosten van liggen) afkomstig is. De bovengrond is tamelijk zuur.
In het gebied, waar de menselijke invloed sterk is geweest (bij Broek), komen kleinere
gedeelten voor met geringe opbaggering. Hier is de bovengrond vaak zandig en kalkhoudend door opbrengen van de kalkhoudende, zandige ondergrond.
Het veen is afkomstig van een riet- en zeggevegetatie, waarbij nog enkele oligotrofe
elementen (o.a. veenmos) voorkomen. De dikte van de veenlaag bedraagt meest ca. 1 m.
1

Zie voetnoot op blz. 26.
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Het bovenste deel is verweerd en zwart, het onderste is bruin en bevat nog goed herkenbare plantenresten.
Het veen rust ten dele op strandwal- en strandvlaktezand, dat, behalve bovenaan,
kalkhoudend is.
In het oostelijk deel van de Westbeverkoog komt een dunne kleiige laag voor tussen
het veen en het diepere zand. Noordelijker, bij Broek, in het gebied van de opgebaggerde
veengronden, is deze laag (klei of zavel) van aanzienlijke dikte.
Het veengebied van deWestbeverkoog en ook het gebied iets noordelijk daarvan liggen
laag; zij liggen weinig boven of zelfs iets onder G.A.P. en zijn dan ook onderbemalen.
Daardoor zijn ze geklonken. Deze klink kan men waarnemen op plaatsen, waar het veen
aan hogere zandstroken grenst; klaarblijkelijk is het land minstens i m gezakt. Hierbij
valt op, dat ten gevolge van langduriger klink de oude Beverkoog, die in het oosten ligt
en reeds zeer vroeg onderbemalen werd, dieper ligt dan het aangrenzende deel van de
Westbeverkoog, dat eerst in de vorige eeuw een onderbemaling kreeg (zie ook hoofdstuk
VI). Plaatselijk ligt het terrein lager, omdat hier veen voor turf is gestoken.
2. I n d e l i n g . Deze gronden zijn onderscheiden naar de ontwikkeling van het kleidek:
VI

Veengrond met slibhoudende, sterk humeuze teelaarde (ca. 30 cm).

Vp

Veengrond met een dun kleihoudend dek (teelaardelaag) overgaand in een dunne
(ca. 10 cm dikke) pikkleilaag.

Varianten
z...

1

Zondige boxengrond. Door het opstuiven of opbrengen van zand is de teelaarde veelal zandhoudend en zavelig (lichte tot zware zavel) geworden.

g...

Dun baggerdek van zavel, ter dikte van ca. 30 cm.

h...

Dun baggerdek van zandige zavel. Door opbaggeren van zand (tamelijk grof) is een zandige
zavelbovengrond ontstaan, dikte ca. 30 cm.

...z

Zand in de ondergrond. Binnen 100 cm komt zand (strandwal- of strandvlaktemateriaal) voor.

x

Afgegraven veen. Voor turfwinning is uit delen van percelen het veen grotendeels uitgegraven,
waardoor het maaiveld lager is komen te liggen.

Voorbeeld van een hVp-profiel in de Westbeverkoog:
Hoogte 50 à 60 cm boven het peil van de Westbeverkoog (ca. 45 cm —G.A.P.).
0— 25cm teelaarde; donkere, grofzandige, lichte zavel (ca. 24 % afslibbaar), kalkloos;
25— 30cm grauwe, donkergevlamde, roestige pikklei;
30— 75cm zwart verweerd veen met houtresten;
75—100cm bruin riet-zeggeveen met houtresten;
100—115cm blauwige grijze, kleiige laag met grove plantenresten;
115—125cm blauwig getint grof zand met enige plantenresten.
5. O P G E B A G G E R D E G R O N D E N (B)

Door opbrengen van de ondergrond (opbaggeren), zoals dit op grote schaal plaats
heeft gehad in het gebied van de Langedijk ten behoeve van de tuinbouw, is nog een laatste
sroep te onderscheiden: Opgebaggerde gronden.
1

Zie voetnoot op blz. 26.
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1. A l g e m e n e b e s c h r i j v i n g . De bodemprofielen vertonen duidelijke kenmerken
van de opbaggering; zowel de samenstelling van de bovengrond als de aard van de ondergrond kunnen er op wijzen, dat wij met opgebaggerde gronden te doen hebben.
De oorspronkelijk veelal zware bovengrond werd door het opbrengen van lichter, kalkhoudend materiaal belangrijk verbeterd, althans voor tuinbouwdoeleinden. Bij St. Paneras
en Broek is door het voortdurend opbrengen van zand en venig materiaal uit de ondergrond van de sloten ten slotte een vrij dikke teelaardelaag verkregen (50 cm en meer),
bestaande uit tamelijk donkere zandige zavel, die zich uitstekend leent voor de vroegeaardappelencultuur. Noordelijker, bij de'Langedijk, vindt men bovengronden met meer
fijn zand als gevolg van het opbaggeren van ander materiaal. Uit analyseresultaten van
bovengrondmonsters uit het zuidelijk en noordelijk gebied, waarvan enkele in tabel 10
zijn opgenomen, blijkt dat nader. De noordelijk gelegen gronden zijn niet zo vroeg. De
in dit gebied vaak voorkomende lichte (zavelige) bovenste laag is te verklaren door opbaggering van licht materiaal uit de hier diepe sloten (het profiel wordt hier in het
algemeen naar onder lichter!). In het westen is meer klei opgebaggerd en komen ook
kleibaggerdekken voor.
Afb. 15.
Profiel van een opgebaggerde, venige pikkleigrond met zandig zaveldek, Bpv2. (St. Paneras,
kad. A 2581; Bijlage 1, profiel 36.) De foto
is zwak afgedrukt om de details van de donkere
ondergrond beter te doen uitkomen.
A. 0-60 cm
teelaarde, vrij donker, naar beneden nog iets donkerder, grofzandig; tot ca. 30 cm zavel (tabel
7, analyse 30746), naar onder geleidelijk toenemend in zwaarte;
kalkhoudend (schelpgruis); enig
steengruis; van 30-60 cm enigszins
polyedrische structuur;
B. 60-90 cm donkere, enigszins pikkige, humeuze klei (tabel 7, analyse
30748), weinig kalkhoudend;
C. 90-150 cm bruinzwart rietzeggeveen met
duidelijke rhizomen;
vanaf 110 cm geleidelijk bruiner; vanaf 150 cm
bovenaan slibhoudend zand met weinig kalk,
daarna kalkhoudend, tamelijk grof zand.
Beworteling: Groene kool (nateelt van vroege
aardappelen); sterke beworteling vrij dicht bij
de plant tot ca. 20 cm; daarna tot 60 cm verspreide, fijne wortels; vanaf 40 cm weinig beworteling.
Maaiveld ca. 95 cm 4- G.A.P.
Foto 20-9-'4

Opname: K. W. Möïler, Oudkarspel

Fig. 15.
Profile of a slob-raised, peaty pik-clay soil
wit,i a cap oj sandy ioam, type Bpv 2 (Appendix 1, profile 36).
A. 0-60cm rather dark calcareous tilth layer
of fine sandy loam, (table 7, analysis 30746), gradually growing heavier, structure below 30 cm angular
blocky;

B. 60-90 cm dark, humic slightly calcareous,
somewhat ,,pitchy" clay loam (table
7, analysis 30748);
C. 90-150cm brownish black reed-sedge peat
with prominent rhizomes;
> 150 cm slightly calcareous, loamy sand gradually growing into calcareous fine sand.
Many roots of green cabbage in the immediate
vicinity of the plant to a depth of 20 cm: till 60
cm scattered fine roots.

Bij de opgebaggerde venige pikkleigronden vindt men onder het baggerdek een donkere
pikkige laag, een gedeelte van de oorspronkelijk bovenste kleilaag van de venige pikkleigronden (afb. 15). Bij de opgebaggerde pikkleigronden is de pikkleüaag minder humeus
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en is het veen veelal afwezig. In tegenstelling met de niet opgebaggerde pikkleigronden
komen hier meestal betrekkelijk dunne pikkleilagen voor. Dergelijke gronden lagen vroeger
tamelijk laag en kwamen juist daarom voor opbaggering in aanmerking. Bij opgebaggerde
delgronden kan een donkere horizont in het profiel voorkomen, die de bouwvoor van de
oorspronkelijke delgrond vormt (afb. 16). Deze bestaat vaak - zoals ook in het gegeven
voorbeeld - uit vrij dichte, slechts zwak kalkhoudende klei. Deze kleiondergrond komt
veel voor nabij de Langedijk in het midden- en noordelijke gedeelte. De laag veroorzaakt
een zekere storing in het profiel. In het zuidoostelijk deel van Broek zijn het dikwijls sterk
humeuze horizonten, die wellicht slechts weinig storend zijn.

a

Afb. 16.
Profiel van een opgebaggerde delgrond met
zaveldek op klei, Be2a. (Zuid-Scharwoude,
kad. C 1377; Bijlage 1, profiel 37.)
A. O-ca.45 cm teelaarde, tamelijk bleek; bovenaan (0-20 cm) zavel (tabel 7, analyse 35848), naar beneden zwaarder; onderaan grofkluitige structuur; kalkhoudend (schelpgruis);
B.ca.45-65cm donkere laag (oude bouwvoor),
aan de bovenzijde diffuus en onregelmatig begrensd; stijve klei
(tabel 7, analyse 35849) met grofprismatische tot zwak kolomvormige structuur; weinig kalk;
C. 65-105 cm grijze klei (tabel 7, analyse
35850), naar onder met zavellaagjes; kalkrijk; roest vanaf ca. 75
cm, onderaan sterker roestig;
< 105 cm blauwige, ,,zepige", kalkhoudende
zavel (ca. 35% afslibbaar).
Maaiveld ca. 90 cm + G.A.P.
Fig. 16.

Foto 19-12-49.

Opname: K. W.Möller, Oudkarspel

Profile of a slob-raised dell-soil with a cap
of loam, overlying clay loam, type Be2a (Appendix 1, profile 37).
A. 0-45 cm
tilth layer; 0-20 cm loam (table 7,
analysis 35848), gradually growing heavier; granular; calcareous;
B. 45-65 cm former topsoil, dark coloured clay
loam (table 7, analysis 35849)
prismatic to weak columnar;
C. 65-105 cm calcareous grey clay loam (table
7, analysis 35850), growing lighter;
<^ 105 cm bluish, ,,soapy" calcareous loam
(35%. < 16 micron).

Een kenmerk van het opgebaggerde profiel is de toenemende zwaarte naar onder, wat
deels is toe te schrijven aan het doorwerken van de oude bouwvoor. Dit geldt vooral voor
opgebaggerde pikkleigronden. Bij deze gronden bedraagt het slibgehalte binnen 50 cm
diepte vaak meer dan 4 5 % . Ook de structuur wordt naar beneden minder gunstig.
Niet steeds is de baggerlaag als zodanig even duidelijk. Uit het min of meer geroerde
karakter en de teclaardekleur kan men echter afleiden, hoe sterk de opbaggering is geweest. Van een opgebaggerde grond wordt door ons gesproken, wanneer er minstens
h m met bagger doorgewerkte grond aanwezig is. Dunnere baggerdekken worden als bijzondere onderscheiding binnen de betrokken reeks aangegeven.
Een gevolg van de opbaggering is, zoals vermeld, dat het land er hoger door is geworden. Op sommige plaatsen, zoals in het zuidoosten van Broek en het noorden van de West-

53
beverkoog, waar de ondergrond slap is of uit een dikke veenlaag bestaat, is het land echter
toch nog vrij laag gebleven en daarom niet zeer vroeg. Verder ziet men, dat door het
opbaggeren van relatief veel veen, zoals zuidelijk van de Twuyverweg, de bouwvoor enigszins zuur is, in tegenstelling met de andere opgebaggerde gronden, die veelal rijk aan
koolzure kalk zijn. Een gevolg van de lage pH kan zijn het optreden van knolvoet bij kool.
Door de opbaggering zijn veel akkers echter hoog komen te liggen (ca. 120 cm +
G.A.P.) en mede ook door de storende pikondergrond ondervindt men hier niet zelden
last van droogte. Dergelijke percelen worden dan vaak weer afgegraven. Ook de opgebaggerde venige pikkleigronden tussen Broek en St. Paneras hebben vaak last van droogte tot
schade van de vroege-aardappeiencultuur. Dit is dan een bezwaar van het ,,vroege" land.
De gronden zonder duidelijke storing van klei (bij het Ooster- en Zuiderdel) hebben weinig
last van droogte.
Kenmerken van vele opgebaggerde del- en pikkleigronden nabij de Langedijk zijn de
betrekkelijke humusarmoede en de niet zelden minder goede structuur. Hierop komen wij
nog terug (hoofdstuk VII).
2. I n d e l i n g . Vooral met het oog op de kwaliteit van de grond is onderscheid gemaakt
tussen:
Bp
Be
Bpv
Bv

Opgebaggerde pikkleigronden
Opgebaggerde delgronden
Opgebaggerde venige pikkleigronden
Opgebaggerde veengronden

Bij de eerste reeks wordt in het profiel een duidelijke pikkleilaag aangetroffen. Bij de
tweede ontbreekt deze of is onduidelijk. Bij de opgebaggerde venige pikkleigronden is een
duidelijke pikkleistoring in het profiel aanwezig. Deze ontbreekt bij de opgebaggerde
veengronden.
De verdere indeling van de opgebaggerde gronden berust in de eerste plaats op de aard
van het baggerdek. Bij de opgebaggerde delgronden is ook de zwaarte (klei of zavel) van
de ondergrond in rekening gebracht; bij de opgebaggerde venige pikklei- en veengronden
is nog een onderscheiding naar de dikte van het baggerdek gemaakt.
Bp Opgebaggerde

pikkleigronden

Baggerdek (minstens 50 cm) rustend op een meer of minder uitgesproken pikkleilaag.
Bpl
Bp2
Bp3

Opgebaggerde pikkleigrond met zaveldek
Baggerdek zavelig; bovenaan soms wat zandhoudend (zand tamelijk grof).
Opgebaggerde pikkleigrond met zaveldek overgaand in klei
Baggerdek bovenaan (ca. 30cm) zavel, naar onder geleidelijk in klei overgaand.
Opgebaggerde pikkleigrond met kleidek
Baggerdek bestaat uit klei; naar onder zwaarder (niet zelden binnen 50 cm ca. 50 % slib) en
stugger.

Be Opgebaggerde delgronden
Baggerdek (minstens 50 cm) dikwijls met zwak pikkige laag, rustend op ongeroerde
delgrond (klei of zavel).
Be2a Opgebaggerde delgrond met zaveldek op klei
Baggerdek zavelig, dikwijls iets zandig; ondergrond klei, die naar onder (binnen 100 cm) vaak
lichter wordt.
Be2b Opgebaggerde delgrond met zaveldek op zavel
Baggerdek zavelig; lichte (meest zavelige) ondergrond.
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Be3a

Opgebaggerde delgrond met zaveldek overgaand in klei, op klei
Baggerdek ca. 30 cm zavelig, daarna zwaarder; oude ondergrond kleiig, wordt binnen 100 cm
vaak lichter.

Be3b Opgebaggerde delgrond met zaveldek overgaand in klei, op zavel
Baggerdek ca. 30 cm zavelig, daarna zwaarder; oude ondergrond lichter (meest zavelig).
Be4a Opgebaggerde delgrond met kleidek op klei
Baggerdek kleiig; oude ondergrond kleiig, wordt binnen 100cm vaak lichter.
Be4b Opgebaggerde delgrond met kleidek op zavel
Baggerdek kleiig; oude ondergrond lichter (meest zavelig).

Bpv Opgebaggerde venige pikkleigronden
Baggerdek (minstens 50 cm dik) tamelijk donker door humus, met storende, humeuze
pikkleilaag op veen (voornamelijk riet-zeggeveen).
Bpvl

Opgebaggerde venige pikkleigrond met zandig licht zaveldek
Baggerdek bestaande uit tamelijk grofzandige (eerste steek minstens 5 0 % zand >110 mu),
lichte, naar onder zwaardere zavel, ter dikte van minstens 70 cm op pikklei (minstens 20 cm),
waaronder veen.

Bpv2 Opgebaggerde venige pikklei met zandig zaveldek
Baggerdek bestaande uit tamelijk grofzandige (zie Bpvl) zware zavel, minstens 50 cm dik, op
pikklei (minstens 20cm), waaronder veen.

Bv Opgebaggerde

veengronden

Baggerdek minstens 50 cm dik, zonder of met slechts zwak pikkige laag op veen
(voornamelijk riet-zeggeveen).
Bvl

Opgebaggerde veengrond met zandig licht zaveldek
Baggerdek bestaande uit tamelijk grofzandige (zie Bpvl), lichte, naar onder zwaardere zavel,
minstens 70 cm dik, met slechts zwak pikkige laag op veen.

Bv2

Opgebaggerde veengrond met zandig zaveldek
Baggerdek bestaande uit tamelijk grofzandige (zie Bpvl) zware zavel, minstens 50 cm dik,
zonder of met slechts zwak pikkige laag op veen.

Bv3

Opgebaggerde veengrond met licht zaveldek
Baggerdek bestaande uit lichte, naar onder zwaardere zavel, minstens 70 cm dik, op veelal dunne,
zwak pikkige laag, op veen.

Bv4

Opgebaggerde veengrond met zaveldek
Baggerdek zavelig, minstens 50 cm dik, op veelal dunne, zwak pikkige laag, op veen.

Varianten '
p...
Pikkige laag in het bovenste deel van het profiel, onder het baggerdek; alleen gebruikt bij opgebaggerde delgronden met zaveldek (Be2).
...z
Zand in de ondergrond. Bij zandopduikingen onder opgebaggerde venige pikklei- en veengronden komt het zand plaatselijk binnen 1 m voor.
...v
Veen in de ondergrond. Bij opgebaggerde del- of pikkleigronden komt plaatselijk binnen 1 m
een duidelijke laag (ca. 20 cm of meer) veen of kleiig veen voor (zie profielbeschrijving in
hoofdst. V, blz. 89).

Behalve de reeds gegeven voorbeelden worden hier nog twee profielbeschrijvingen
met analysen vermeld.
1

Zie voetnoot op blz. 26.
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Plaats: N o o r d - S c h a r w o u d e , k a d . B 4 7 7 . Bijlage 1, profiel 59.
B o d e m t y p e Bp2.
0—30cm teelaarde, zavelig, naar onder geleidelijk iets zwaarder wordend (tabel 7, analyse 76466);
30—58cm teelaardeachtige overgangslaag, zwaarder (tabel 7, analyse 76467); brokkelige structuuraggregaten, wormgangen;
58—70 cm pikkleilaag (tabel 7, analyse 76468); bovenzijde onregelmatig begrensd, zeer stijf, roestig;
onderaan donker gevlamd;
70—78cm humeuze, kalkarme zware klei (tabel 7, analyse 76469) met roestvlekken:
78—95cm grijze, kalkhoudende klei (tabel 7, analyse 76470), enigszins roestig;
>95

cm bovenaan grijze klei, naar onder lichter; zavelig gelaagd tot kleihoudend fijnzand; kalkrijk.

V o o r een voorbeeld v a n een opgebaggerde delgrond m e t veen in de o n d e r g r o n d
( B e 3 a v ) zie blz. 89.
TABEL 7. Analyseresultaten van enkele opgebaggerde gronden.
Plaats: St. Paneras, kad. A 2581. Bijlage 1, profiel 36. Bodemtype: Bpv2. Gebruik: bouwland.
Appendix 1, profile 36. Soil type: Bpv2. Land use: arable land.
Nr. bedrijfslab.
Number of
sample
30746

30748

Laag in cm
Depth in cm
0-25

In % van de minerale delen
% of mineral particles
< 2/t 2-16 fi
12

6,5

1650 n
8,5

50150/1

150300/1

20

49

°/

pH

>

3,6

2,8

1,9

7,6

12 ')

0,21

7,4

CaC03
300/1 humus

Afslibbaar

Fijn zand

Grof zand

< 16/i

16-90 ,u

> 90 n

50

1I

70-90

0/
/o

/o

17

Plaats: Zuid-Scharwoude, kad. C 1377. Bijlage 1, profiel 37. Bodemtype: Be2a.
Gebruik: bouwland.
Appendix 1, profile 37. Soil type: Be2a. Land use: arable land.
35848
35849
35850

0-20
45-65
70-90

23
32
30

12
18,5
13,5

21,5
21
23

Plaats: Noord-Scharwoude, kad. B 477.
Gebruik: bouwland.
Appendix 1, profile 59. Soil type: Bp2.

38
28
33

6
1,2
0,6

0,4
0,4
0,7

2,7
4,3
1,2

12,5
1,3
20

7,9
7,6
7,9

Bijlage 1, profiel 59. Bodemtype: Bp2.
Land use: arable land.

16-50/1 50-150/1

76466
76467
76468
76469
76470
1

0-20
30-50
60-70
70-78
85-95

22
30
50
48
39

Gloeiverlies. Lost on ignition.

10
14,5
27
25
19,5

11,5
14
15,5
20,5
21

44
34,5
6,3
6,2
20,2

12
7,5
0,4
0,4
0,1

0,7
0,4
sp
0,1
sp

2,5
2,5
4,2
13,5!)
2,1

8,8
7,5
0,54
0,37
4

7,8
7,9
7,4
7,3
7,5
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TABEL 7.(vervolg)

Plaats: Zuid-Scharwoude, kad. C325. Bijlage 1, profiel 60. Bodemtype: Be3av.
Gebruik: bouwland.
Appendix 1, profile 60. Soil type: Be3av. Land use: arableland.
<2ß

17600
17601
17602
17603

0-20
40-45
6080
180-200

18
30
29
14

2-16 ft

9,5
15
15,5

7

16-

46-

46 [i

150p

18

49,5

18,5
18,5

35

30

32,5
48,5

150>
300/( 300 ft

4,5
1,3
4
0,6

0,1
0,1
sp
sp

3,3
6,5
4,2
1,8

11,1

4,4
15,4
19,3

7,6
7,5
7,7
7,7

TABLE 7. Mechanical composition of some slob-raisedsoils.
6. GRONDEN MET ZILT BODEMWATER
In een gedeelte van de gronden komt zilt bodemwater voor. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat het met name de lagere gedeelten zijn waar de verzouting optreedt. Dit is
vooral in de meren het geval. De ernstigste verschijnselen werden in de Daalmeer waargenomen in de vorm van mindere groei der gewassen (afb. 17 a en b), door het optreden
van een halofiele vegetatie en bij droogte door de zoutuitslag aan het bodemoppervlak.
Behalve in de Daalmeer, werden deze verschijnselen eveneens waargenomen in de Vronermeer, Mare, Diepsmeer, Tjaarlingermeer en soms ook bij delgronden.
Afb. 17. Invloed van zilt bodemwater op de groei van kool (Daalmeer).
A. Behoorlijke stand op een relatief
hoog gelegen gedeelte van het perEt. Slecht ontwikkeld gewas op een
lager gedeelte van hetzelfde perceel.

A. Rather good growth on a relatively high-lying part of the land.
B. Bad growth on a lower lying part.
Fig. 17. The influence of salt groundwater on the growth oj cabbage.

Om een indruk te verkrijgen van de mate waarin het zout optreedt, werd een aantal
zoutbepalingen verricht (uitgevoerd door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek).
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Uit decijfers vantabel 8blijkt, dathet bodemwater inde Daalmeer sterk verzollt kan
zijn. Aangezien voor gietwater in de tuinbouw als toegestane grens 300 mg chloor per1
geldt, overeenkomend met ca. 500 mg keukenzout, kan gezegd worden, dat bijna alle
gehalten daarboven liggen. Vooral in augustus 1949waren de meeste cijfers hoog enhet
twintig- ofzelfs veertigvoud vanhettoelaatbare gehalte.Hethoge gehalte indezomer moet
aan opstijging en verdamping vanhetzoutbevattende bodemwater worden toegeschreven.
Uit de cijfers blijkt nog,dat,globaal genomen, eengehalte van0,03g zout per 100 g
droge grond als grens van het toelaatbare is te beschouwen. Tabel 9 laat zien, dat de
gehalten in veel gevallen te hoog zijn. Het gehalte kan echter ook relatief laag zijn. Een
meer uitgebreid onderzoek zou ongetwijfeld aantonen, dat ook in de noordelijke meren
meermalen een hoog zoutgehalte van het bodemwater optreedt. Bij pikkleigronden, die
hoger gelegen zijn, zijn degehalten laag te noemen.
TABEL

Nr.

8.

A-, B- en C-cijfers bij u

Plaats
Location

teenlopende hoogteligging in
Hoogte
boven Daalmeerpeil
Elevation
above polderwatertable

de Daalmeer.
Eind
augustus 1949

Medio
maart 1949

Laag
in cm
Depth
in cm

Acijf.

Bcijf.

Ccijf.

Acijf.

Bcijf.

Ccijf.

20
11
11

1

Koedijk, kad. B67
O. plek
(Zcl (bijl. 1))

50 à 55 cm

0-10
50 60
110-120

33
27
37

0,03
0,22
0,35

0,9
8
10

20
24
31

0,40
0,26
0,34

2

Idem
W. plek
(Zc2 (bijl. 1))

ca. 70 cm

0-10
50-60
110-120

29
25
30

0,01
0,04
0,11

0,3
1,5
3,5

20
22
31

0,16
0,07
0,17

8
3,2
6

3

Koedijk, kad. B 1136
(Zc3 (bijl. 1))

40 à 45 cm

0-10
50-60
110-120

43
38
37

0,04
0,38
0,42

0,9
10,
11,-

33
47
36

0,33
0,37
0,37

10
8
10,3

4

Koedijk, kad. B1205,
grenst aan B 1136
(Zc4 (bijl. D)

55 à 60 cm

0-10
50-60
110- 120

43
38
35

0,04
0,05
0,07

1,1,4
2,-

28
44
28

0,06
0,03
0,06

2
0,7
2

5

St. Paneras, kad. A 1857
(Zc5 (bijl. 1))

80 à 90 cm

0-10
50-60
110-120

28
21
29

0,05
0,02
0,02

1,8
0,9
0,6

*) A-cijfer = watergehalte van de grond in grammen per 100 gram droge £rond.
A-figure = grams of waterper 100g dry soil.
B-cijfer = gehalte NaCl van de grond in grammen per 100 gram droge grond.
B-figure = grams of NaCl per 100 g dry soil.
C-cijfer = zoutconcentratie van het bodemwater in grammen per liter.
C-figure = grams of NaCl per Utre(1000 g) soil water.
TABLE 8. A-, B-andC-figuresof soils of different altitude as regardsthewatertable.
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III. BESCHRIJVING VAN DE BODEMKAART

(BIJLAGE

2)

1. ALGEMEEN BEELD
De eerste indruk, die de bodemkaart van het gebied geeft, is die van een vrij sterk
verbrokkeld geheel. Grote vlakken van eenzelfde bodemtype beheersen vrijwel nergens
het kaartbeeld. Bij nadere beschouwing ziet men, dat deze verbrokkeling vooral wordt
veroorzaakt door de vele meren en dellen, waarvan de eerste - de diepste delen - vooral
in het midden en zuiden van het Geestmerambacht, de laatste - minder diepe gedeelten over vrijwel het gehele gebied voorkomen. Daarnaast ziet men, dat, vooral bij de Langedijk,
de mens door het opbaggeren de afwisseling, die van nature bestond, nog langs kunstmatige
weg heeft vergroot.
De pikkleigronden beslaan vanaf het zuiden tot ongeveer Warmenhuizen, in het
midden- en westelijk gedeelte van het gebied, een belangrijk oppervlak. Vooral bij Koedijk
komen vrij grote oppervlakten van deze bodemreeks voor.
De gorsgronden, vooral de lichtere, zijn meer in het noorden, in het bijzonder in het
noordwestelijk deel van het Geestmerambacht en de Ringpolder geconcentreerd.
Pikklei- en Rekere-gorsgronden, del- en meercomplexen tezamen beslaan verreweg
het grootste deel van het gebied.
De pikkleilaag, die behalve bij de pikkleigronden ook onder Rekere-gors- en opbaggeringsdekken en op veen voorkomt, heeft een grote verbreiding.
De pikkleigronden vertonen naast wisselingen in teelaardedikte, waarover hieronder
nader wordt gesproken, verschillen in de ondergrond, die de kaart in algemene trekken
weergeeft. Dit is gedaan, omdat bij eventuele herontginning het voorkomen van een zavelige
ondergrond niet onbelangrijk is. Aangezien de ondergrond zeer wisselt, is slechts een
globale aanduiding toegepast, waarbij het domineren van een der typen ondergrond als
zodanig is aangegeven.
De uiteenlopende ondergrond heeft slechts plaatselijk duidelijke topografische verschillen - in verband met verschillende mate van inklinking - tengevolge gehad. De
grootste afwisseling in hoogte wordt veroorzaakt door de aantasting van het pikkleidek
bij de vorming van dellen en meren.
De Rekere-gorsgronden herkent men in het terrein op veel plaatsen reeds spoedig door
de hogere ligging. De hoogste ( > 1,50 m + G.A.P.) worden in het noorden bij Krabbendam, Eenigenburg en omgeving gevonden, hoewel zuidwaarts tot Oudkarspel-NoordScharwoude tamelijk hoge (ca. 1,25 m + G.A.P.) gorsgronden worden aangetroffen.
Er komt een zekere tendentie in de verspreiding der zwaardere en lichtere Rekere-gorsgronden voor. In het noorden liggen overwegend de lichtere (zavel-)gronden. Hier ontbreekt vaak een duidelijke pikkleilaag in de ondergrond. De lichtere, evenals bepaalde
zwaardere gronden in het noorden worden gekenmerkt door een goede, enigszins rulle
structuur van de gorslaag, vooral duidelijk bij Krabbendam. In de omgeving van Warmenhuizen en meer naar het zuiden is de gorsafzetting zwaarder en dikwijls reeds op geringe
diepte tamelijk stug.
De ondergrond - onder de gors- en pikkleilagen - is veelal niet aangegeven, omdat de
aard ervan en het verband tussen de boringen minder goed te beoordelen is in verband
met de dikte van de bovenliggende afzettingen.
Tegenover de middelhoog tot hoog gelegen pikklei-, respectievelijk gorsgronden,
staan de lagere meer- en delgronden. Deze complexen liggen enigszins willekeurig verspreid. Bij de dellen kan men vaak fraai waarnemen, hoe ze verband houden met het
verloop van min of meer bochtige sloten. Hierlangs moet het overstromingswater vroeger
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gevloeid hebben, zodat het kleidek langs de oevers werd aangetast. Dergelijke kromme
sloten komen over het gehele gebied, behalve bij de Langedijk, veel voor. Voorbeelden
zijn de Molensloot (langs Huiswaard), de Garsdelsloot en de Nieuwe Tocht met zijtakken.
Bepaalde gedeelten van deze sloten zijn stellig gegraven en verder zijn de kreken in de
loop van de tijd uitgediept, zodat de natuurlijke toestand niet geheel bewaard is gebleven.
De omvang van de erosiebanen is zeer verschillend. Enkele zijn zeer breed (b.v. oostelijk
van Krabbendam), andere zijn slechts smalle geulen (b.v. tussen de Daalmeer en Koedijk,
waar een goed bewaarde oude kreek als zuid-noord scheiding van percelen ligt). Voor de
beoordeling van de bodem moet ook aan de kleinste geulen, die het pikkleidek alleen
oppervlakkig hebben aangetast, betekenis worden gehecht.
Door het ingrijpen van de mens is een belangrijk deel van de natuurlijke bodemvormen
veranderd tot de op de kaart voorkomende opgebaggerde gronden. Hiermee hangt samen
het regelmatige patroon van verkaveling, gevormd door rechte sloten en smalle percelen,
dat vooral in het gebied van de Langedijk wordt gevonden.
In andere delen van het gebied is het krekenstelsel voor de verkaveling belangrijk. De
kreken, uitgediept tot sloten, vormen min of meer grillig verlopende perceelsscheidingen.
Vooral in de lage delgebieden, die als grasland in gebruik zijn en waar de veranderingen
aan de bodem het minst ingrijpend zijn geweest, kan men het oorspronkelijk verloop der
kreken en de wijze, waarop ze zich hebben vertakt, goed waarnemen (afb. 4 ) .
Het derde type van perceelsscheidingen, dat eveneens veel voorkomt, wordt gevormd
door de kunstmatige scheidingen in de vorm van sloten, vaak gemaakt in nauw verband
met de reliëfverschillen en aldus met de bodemgesteldheid, die hiermee gepaard gaat. Men
kan aannemen, dat in het verleden bij het in gebruik nemen van de gronden, de hoogteligging een belangrijke factor was. Men koos, in verband met de slechte ontwatering, de
beter uit het water gelegen gronden en omgaf ze, overeenkomstig de natuurlijke vormen
van het terrein, met sloten. Zo zien wij grillige perceelsscheidingen tussen de hogere pikklei-, respectievelijk Rekere-gorsgronden en de delgronden. Voorts komen ze voor tussen
hogere en lagere delgronden, tussen gors- en pikkleigronden, in het zuiden van het gebied
ook bij pikkleigronden, waarvan de zandondergrond op verschillend niveau ligt en tussen
zandgrond en het veen, zoals aan de oostzijde van de „geest" bij Oudorp.
De overige gronden - meerwalgronden en mariene overslaggronden - komen verspreid
voor, maar hebben slechts lokale betekenis.
Ten aanzien van de eerste groep zij nog opgemerkt, dat de hogere „deF'-opslibbing
blijkbaar slechts zeer plaatselijk is geweest, hetgeen verklaarbaar is, omdat de erosie in de
jongste fase domineerde (zie ook hoofdstuk V ) .
De ten gevolge van dijkdoorbraken ontstane zandige overslagen komen voor langs de
Westfriese Zeedijk, de Ambachtsdijk (tussen Oudkarspel en Kalverdijk), de Rekerdijk en
ten slotte bij dijken of kaden, die vroeger blijkbaar als waterkeringen zijn aangelegd, maar
die geheel of grotendeels in verval zijn geraakt (zie ook hoofdstuk V I ) .
Wij willen thans de gronden nader bezien en verdelen daartoe het gebied in een zuidelijk deel, gelegen ten zuiden van de Provinciale weg vanaf Noord-Scharwoude door de
Diepsmeer naar het noordeinde van Koedijk (Sectie A ) , het gedeelte benoorden deze weg
tot de Ringpolder (Sectie B) en de Ringpolder.
2. SECTIE A
a. De strandwal- en veengronden
Vanaf het zuidoosten loopt in noordoostelijke richting de strandwal van St. Paneras
door dit gedeelte van het Geestmerambacht. Over de grote strandwal is weinig te vermei-
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den. Het valt op, dat een aanzienlijk deel is afgegraven. Dit afgraven is veelal gegaan tot
een niveau, dat het meest geschikt isvoor de cultuur van tuinbouwgewassen (voornamelijk
groenten): ca. 80 cm boven het polderpeil. Niettemin heeft de afgraving niet steeds gelijkmatig plaats gehad, zodat er stukken zijn, die ondanks het afvoeren van zand droogtegevoelig zijn. Maar ook de goed afgegraven gedeelten hebben nog geen optimale waterhuishouding. Deze is te verbeteren door drainage. Slechts op een enkel bedrijf is dit
middel toegepast.
Aan de oost- en noordzijde van deze rug komen nog enkele kleinere ruggen voor met
iets meer oostelijke strekking. Het profiel van deze ruggen is tot onder toe zandig. De
kleine ruggen moeten als kleine uitlopers van de strandwal(geest) beschouwd worden. Ze
liggen deels zo laag, dat ze met veen en klei zijn overdekt. Door de klink van het veen kan
men echter het verloop van de ruggen goed volgen. In de omgeving van de Twuyverweg,
waar het land in akkers is verdeeld en opgebaggerd, zijn deze kleine hoogteverschillen niet
meer zichtbaar, maar de zandruggen zijn ook hier op sommige plaatsen terug te vinden,
doordat de sloten smaller en ook ondieper zijn. Waar een sloot een zandrug snijdt, is het
zand nl. gaan „lopen". Op deze plaatsen is de veenlaag dunner en ontbreekt een duidelijke
pikkleilaag.
In het zuidoosten, bij de Twuyverweg en in de Westbeverkoog, ligt het zand grotendeels vrij diep, vaak tot ca. 1m—G.A.P. De laagten zijn hier voornamelijk opgevuld met
rietzeggeveen.
Westelijk en noordelijk van St. Paneras kan men waarnemen, dat de zandondergrond
(„strandvlakte") afloopt: zuidelijk van de Daalmeer wordt deze veelal binnen 1m diepte
aangeboord, noordelijker is dit niet meer het geval. In het algemeen kan gezegd worden,
dat het zandoppervlak in het zuidoosten binnen een lijn, die vanaf de Daalmeer noordoostwaarts in de richting van Broek op Langendijk tot plaatselijk nog in Zuid-Scharwoude
loopt, op verschillende plaatsen tot ca. 0,50 m —G.A.P. ligt. Buiten dit gebied ligt het
dieper of vindt men uitsluitend fijnzandiger en slibrijker afzettingen.
In het zuidwesten is waargenomen, dat de topografie van de zandondergrond op korte
afstand wisselt. Uit gedetailleerd terreinonderzoek is gebleken, dat de hoogteligging van
het land hiermede nauw verband houdt. Waar het terrein ten opzichte van de omgeving
hoog ligt (hier ca. 1,25 m of meer + G A . P . ) , vindt men het zand onder de pikkleilaag
ook hoog, nl. 20 tot 50 cm + G.A.P. Men vindt hier dus een pikkleiprofiel evenals in
het naastgelegen gebied, doch hoger. Het verloop van deze stroken is op de bodemkaart
niet aangegeven. Verder komt in dit gebied plaatselijk een dikke laag vrij slappe klei in
de ondergrond voor, met als gevolg een door inklinking veroorzaakte lage ligging (noordoostelijk van Huiswaard).
Terwijl de zandondergrond tamelijk slibarm kan zijn, zoals ten oosten van Huiswaard,
treft men in het westen bij het Noordhollands Kanaal vaak slibrijker zand en zelfs zandige
zavel aan, hoewel het profiel naar onderen veelal weer zandiger wordt.
Vanaf St. Paneras tot ongeveer het Zuider Del te Broek rust het veen op zand. Noordelijker en aan de oostzijde van Broek en Zuid-Scharwoude, waar het zand dieper ligt,
komen onder het veen fijnzandige klei en zavel voor, niet zelden met vrij veel plantenresten.
In het oosten vormt het veen een vrij dikke laag - in de Westbeverkoog en plaatselijk
ook ten oosten van Broek meer dan 1 m dik - , maar langs de westelijke rand is het vaak
dunner. Noordelijk van St. Paneras is dit het gevolg van het uitlopen van de strandwal
(afb. 41). Bij Broek en Zuid-Scharwoude wigt het veen uit over klei en zavel (zie afb. 42).
Langs de rand wordt het veen hiermee nog bedekt. Men heeft dan feitelijk te maken met
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een delgrondprofiel met veen in de ondergrond. Op de kaart is deze smalle rand, wegens
de schaal, niet aangegeven.
Het is in verband met de diepte van onderbemaling van belang, op welk niveau het
veen voorkomt. Voor zover de waarnemingen strekken, ligt het oppervlak ervan ongeveer
op G.A.P. Vermoedelijk is dit niet toevallig en houdt het verband met de tegenwoordige
ontwateringsdiepte en de daarbij opgetreden klink.
De klei, die in het zuidoostelijk deel van het gebied over het veen is afgezet, heeft een
wisselende dikte. In de Westbeverkoog is soms aan de kleur van het bouwland te zien,
in welke mate deze overdekking heeft plaats gehad. Is de kleur zeer donker, dan wijst dit
erop, dat slechts weinig klei aanwezig en de grond sterk venig is; op andere plaatsen,
waar de grond een lichtere kleur heeft, is het kleidek dikker. In de oude Beverkoog (het
oostelijke gedeelte, dat het vroegst werd onderbemalen) liggen de plekken met de meeste
klei wat hoger; deze plaatsen zijn ook door de vastere bodem minder drassig dan de lagere.
Het slibgehalte van de bouwvoor in de Westbeverkoog kan variëren; het is vooral afhankelijk van de hoeveelheid zand, die is bijgemengd. Er is een variatie van zeer lichte
tot zware zavel. Deze lokale verschillen werden niet uitgekarteerd. Het zand is voor een
deel opgestoven, maar door de boeren is ook zand van de „geest" aangevoerd om de bouwvoor te verbeteren.
Behalve in het oostelijke deel van deze sectie kan men op verschillende plaatsen veenlagen onder het pikkleidek aantreffen, maar deze komen lokaal voor en zijn slechts dun
(hoogstens 30 à 40 cm), zodat ze niet op de kaart zijn aangegeven. Duidelijke veenlaagjes
worden o.a. gevonden ten westen van de Mare, in het zuiden van Koedijk (zie afb. 49).
Overigens vindt men in het algemeen hoogstens een donkere humeuze band in het
profiel, terwijl op sommige plaatsen (in het zuidwesten) ook deze praktisch ontbreekt,
zodat een min of meer geleidelijke overgang in de ondergrond valt te constateren.
In het zuiden komen enige complexen strandwalovergangsgronden voor. Dit zijn gebroken gronden. Ze zijn voor een deel ontstaan door verplaatsing van het hier aanwezige
duinzand, nadat het pikkleidek reeds was afgezet, aangezien het zand vooral in de bovengrond voorkomt. Deze is daardoor vrij licht van samenstelling en door de aard van het
zand ook kalkarm (wanneer althans geen opbaggering van betekenis heeft plaats gehad).
Daarnaast komt gebroken grond voor als compacte klei met zandinsluitingen, waaruit
blijkt, dat het zand ook tijdens de pikvorming is aangevoerd. Ten slotte wijzen de overwegend uit zand bestaande profielen met menging van enig pikkig materiaal op de betekenis van de verspoelingsfase van het pikkleidek voor het ontstaan van dit bodemtype.
b. De pikkleigronden
De pikkleigronden zijn of slechts betrekkelijk weinig door de mens beïnvloed, óf de
bovengrond is door meer of minder opbaggeren veranderd. Het eerste is vooral het geval
in het westen bij Koedijk, waar nog vrij veel weiland ligt en de oorspronkelijke toestand
van de pikkleigronden het best bewaard is gebleven. Dit komt tot uiting in de aanwezigheid
van slechts vrij dunne teelaardelagen (2 à 3 dm).
De gronden met dunne teelaarde zijn op de overzichtskaart niet gescheiden van de iets
betere pikkleigronden met meer teelaarde. Het voorkomen is te wisselvallig om dit bij de
gevolgde karteringstechniek voldoende nauwkeurig te kunnen vastleggen.
Wat de hoedanigheid van de pikklei zelf betreft, is reeds gewezen op twee typen: de
grauwgrijze pikklei en het donkere type, dat ten noorden vanSt.Paneras in nauwe associatie
met het veen wordt aangetroffen. Ten oosten van St. Paneras isde kleur echter vaak minder
donker dan ten noorden van deze plaats en bij Broek. Noordelijk van St. Paneras valt waar
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te nemen, dat in westelijke richting de pikklei grauwer en daarbij stugger wordt, hoewel nog
veen aanwezig is. De Wijde Vaart vormt hier niet alleen de grens van het veen, maar is
ook een zekere scheidingslijn tussen de genoemde vormen van pikklei. Ten noorden van
St. Paneras zijn de pikkleilagen tamelijk dik (vergelijk op de kaart de typen Bpv), elders op
het veen zijn ze dunner.
Ten westen van Broek valt verder te constateren, dat het donkere pikkleitype ook
buiten het veen voorkomt, hoewel veelal in een dunne laag. De bouwvoor van deze vrij
laag gelegen, betrekkelijk weinig opgebaggerde gronden heeft daardoor ook een tamelijk
donkere tint (toevoeging u ) .
Voorts zij nog opgemerkt, dat langs Koedijk, vooral in het zuiden, de pikklei niet zelden
gekenmerkt wordt door fijne, doch soms ook iets dikkere, zavelige of zandige, ten dele
kalkhoudende laagjes. Deze insluitingen zijn, met het oog op het overwegende pikkleikarakter van het profiel, van te weinig praktische betekenis om er een afzonderlijk
legendapunt van te maken. Soms is echter de grond en door dit lichtere materiaal en door
een wat betere structuur, vooral van het bovenste deel van het profiel, tot een beter type
te rekenen. Deze profielen zijn bij de zware Rekere-gorskleigronden (MRp4) gevoegd.
Afb. 18. Terreinwelving ten gevolge van klink. Bij A bestaat de ondergrond uit zavel van de oude kwelder.
Bij B is de ondergrond kleiig en daardoor sterker geklonken.

Opname: R. Ht'ij, Wapeningen
Fig. 18. Différence in height as a resuit of shrinkage. Near A the subsoil consists of loam; near B the subsoil
is more clayey and has shrunk to a greater extent.
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De ondergrond van de pikkleigronden kan sterk wisselen; de topografie van het oppervlak geeft, ook door de sterke kunstmatige beïnvloeding, hieromtrent echter veelal niet
voldoende aanwijzingen. Slechts op enkele plaatsen, ni. waar de natuurlijke vormen van
het terrein bewaard waren gebleven, kon een verband tussen de topografie en de aard van
de ondergrond worden vastgesteld. Dit was o.a. het geval op een weiland in het noorden
van Koedijk, waar een duidelijke terreinwelving (afb. 18) het voorkomen van zavel onder
het pikkleidek aanwees.
c. De meergronden
Bij de meergronden zijn de kunstmatige veranderingen aan de bovengrond gering en
is de natuurlijke toestand vrij goed bewaard gebleven. Toch zijn in de Daalmeer verschillende akkers enigszins verhoogd door opbaggering. Men heeft dit bij laaggelegen percelen gedaan, omdat deze het sterkst de nadelige invloed van zilt grondwater ondervinden.
Enkele voorbeelden van dergelijke percelen vindt men in het midden-oostelijke gedeelte
en volgens de ervaringen zijn hier met ophoging van naar schatting 15 à 20 cm reeds aanzienlijke verbeteringen verkregen. Men heeft op enkele plaatsen ook onderbemaling toegepast, wat plaatselijk inklinking van de slappe bodem en nog sterkere verzilting tengevolge
heeft gehad.
De randen van de meren verkeren in een gunstiger positie, omdat ze veelal iets hoger
liggen, evenals enkele hogere, sterk zandige gronden ( M E m b l ) in het zuiden. Bij de
Vronermeer is de toestand als geheel genomen in dit opzicht eveneens gunstiger. Het
lagere middengedeelte van de Mare heeft echter last van zout. Het zout is slechts in de
zuidelijke meren (MEmb-gronden) aangegeven, omdat deze de verziltingsverschijnselen
het sterkst vertonen.
De hogere ligging van de oostelijke Daalmeerrand komt op de kaart ook tot uiting
door het aangegeven lichtere dek op zwaardere ondergrond (bMEmb3). Dit dek is namelijk op te vatten als te zijn ontstaan door de plaatselijk hogere opslibbing van licht materiaal
uit het meer.
De profielen zijn vooral in de Daalmeer van plaats tot plaats wisselend. Dit geldt met
name voor de aanwezigheid van slibrijke lagen en de diepte waarop deze voorkomen.
Voor de onderscheiding van de MEmb3-gronden is de kleirijkdom van het profiel meer
bepalend geweest dan de verdere opbouw.
Vaak ziet men bij meergronden een vrij hoog humusgehalte van de bouwvoor met niet
zelden het optreden van een meermolmachtig laagje daaronder. Dit is vooral in de Vronermeer en het oostelijk deel van de Daalmeer het geval. Ook treft men de donkere kleur van
de bovengrond hier en daar langs de randen aan. Vermoedelijk is deze terug te voeren op
een sterke begroeiing, nadat het gebied door de omdijking reeds verzoet was.
d. De delgrondcn
Een groot deel van de delgronden in deze sectie bezit een kleiprofiel, of althans de
bovengrond bestaat uit klei. Dit is ook in een vrij uitgestrekt gebied van opgebaggerde
delgronden bij de Langedijk (Noord- en Zuid-Scharwoude) het geval.
In het zuidwestelijk deel van het gebied liggen vrij veel lichtere delgronden (type
M E e l ) . Ze bevatten vrij veel tamelijk grof materiaal, dat samenhangt met de zandige
bodem (strandvlakte), waarvan materiaal door vroegere overstromingen is meegevoerd.
Hoewel het zand vooral in de ondergrond aanwezig is, heeft ook de bovenlaag een zandige inslag.
Langs de oostrand van de Kleimeer ligt nog een klein gebied zavel en klei ( M E h ; ,
waarbij, in tegenstelling met de voorgaande gronden, geen stugge (pikkige) ondergrond
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voorkomt. Vermoedelijk hebben deze gronden van nature dit karakter (het is echter mogelijk, dat hier ook nog enige opbaggering heeft plaats gehad, zoals men dit meer ziet langs
de lagere meerranden).
e. De opgebaggerde gronden
In het gebied bij de Langedijk isvan het oude krekensysteem weinig meer overgebleven;
het land is grotendeels door rechte sloten verdeeld, waarbij de afwisseling voor een deel
wordt veroorzaakt door een meer of mindere mate van opbaggering. Men heeft vroeger
de vrij lage terreinen geleidelijk opgehoogd met bagger uit de sloten. De ontwatering, die
eertijds zeer te wensen overliet, werd door de vorming van de smalle kavels en de verkregen
ophoging aanzienlijk verbeterd, terwijl met de bagger ook de vruchtbaarheid van de grond
in stand werd gehouden. Vooral in Broek zijn door deze bewerking veel brede, diepe
sloten en smalle akkers ontstaan. Zowel oorspronkelijke del-, venige pikklei-, veen- als
pikkleigronden heeft men opgebaggerd.
Bij de opgebaggerde venige pikklei- en veengronden komen verschillen voor, o.a. in
de kleilaag, die het veen overdekt.Terwijl men enerzijds duidelijke pikkleilagen in de ondergrond kan aantreffen, zoals ten noorden van St. Paneras, vindt men bij Broek, in de omgeving van het Zuider- en Oosterdel, slechts dunne kleilagen of rust het baggerdek vrijwel
direct op een venige laag, die naar onder in veen overgaat. Meer noordwaarts aan de
oostzijde van de Langedijk komen bij deze gronden donkere pikkige lagen voor; het
materiaal is niet direct vergelijkbaar met pikklei, minder zwaar, maar wel dicht en van
invloed op de waterhuishouding, aangezien deze akkers gevoeliger voor droogte zijn dan
die om het Oosterdel gelegen.
De opgebaggerde venige pikklei- en veengronden zijn bij uitstek vroege gronden. Deze
eigenschap komt ook hierdoor duidelijk tot uitdrukking, dat het juist deze gronden zijn,
waarbij men bij de vroege-aardappelenteelt gebruik maakt van rietschermen voor windkering. Op deze wijze komt de geschiktheid voor deze cultuur nog beter tot haar recht.
De ervaring heeft aangetoond, dat intussen wel enig verschil in vroegheid bij deze
categorie gronden voorkomt. De indruk is, dat de akkers tussen Broek en St. Paneras het
vroegst zijn, hoewel het verschil met het gebied ten oosten van Broek niet groot is. Er
komen in het eerste gebied aan de westrand echter ook goed opgebaggerde, hoge, lichte
akkers voor, die volgens de ervaring wat minder vroeg zijn. De meer noordelijk en oostelijk
gelegen gronden aan de oostzijde van de Langedijk zijn ook minder vroeg. Dit blijkt tevens
uit het feit, dat rietschermen hier minder worden toegepast. De verschillen in vroegheid
moeten worden toegeschreven aan de mate van zandigheid en humositeit. Tussen St. Paneras en Broek heeft men gebruik gemaakt van zandige, sterk venige bagger, die het beste
resultaat geeft.
Bij de ten zuiden van de Twuyverweg gelegen akkers is relatief veel veen opgebaggerd.
Het gevolg hiervan is, dat de bovengronden - in tegenstelling met elders - vaak kalkarm
zijn. Hiermee houdt verband het optreden van knolvoet bij koolgewassen. Niettegenstaande
een flinke opbaggering ligt het land bij de Westbeverkoog tamelijk laag. Dit is een gevolg
van klink van de veenlaag.
Bij de Oosterdijk, ten oosten van Broek, komt nog een complex gronden voor, dat,
niettegenstaande een duidelijke baggerlaag aanwezig is, laag ligt. Het gebiedje is eertijds
onderbemalen geweest. Het moet oud rietland zijn met een slappe ondergrond, zodat het
laag is gebleven. Door de lage ligging is het „koud" land en daarom tot de (zwak opgebaggerde) veengronden (V) gerekend.
Ook bij de opgebaggerde delgronden speelt het oude delgrondprofiel een rol voor de
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cultuurwaarde. Aan de westzijde van de Langedijk vindt men vaak dunne, enigszins pikkige
lagen in de ondergrond en wordt het profiel van boven naar beneden zwaarder, mede
onder invloed van het materiaal, waaruit deze lagen bestaan. De dunne, onregelmatig
voorkomende laagjes zijn als zodanig niet op de kaart aangegeven bij klei- en zavel op kleibaggerdekken, echter wel bij zavelige dekken ( > 5 0 cm dikte). De ondergrond (kwelder)
heeft vaak een kleiig karakter.
Door het in mindere mate voorkomen van pikkige klei en de aanwezigheid van een
lichtere ondergrond zijn de opgebaggerde gronden aan de oostzijde van de Langedijk in
het algemeen lichter dan aan de westzijde. Dit verschil is op de kaart niet altijd af te lezen.
Iets zandige opgebaggerde delgronden komen voor in het zuiden van de Langedijk (Broek,
Zuid-Scharwoude). Het gebied is een voortzetting van de opgebaggerde, eveneens zandige,
veen- en venige pikkleigronden in het zuiden. Verder noordwaarts en naar het westen en
oosten wordt het zand fijner. De top in de grafieken van de korrelgrootteverdeling schuift
dan naar links (vergelijk Documentatiekaart (bijlage 1) en analyseresultaten in tabel 10).
Deze verandering van de korrelgrootte van het zand houdt wellicht verband met het
uitlopen van de strandwal van St. Paneras, waarbij het grovere strandwalzand noordwaarts
in fijner wadzand overgaat. Dit uit zich in de samenstelling van het materiaal van de
baggerdekken.
TABEL 10. Analyseresultaten van een aantal bovengrondnionsters.
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TABLE 10. Mechanical composition of a number of topsoilsamples.
Dat het zand ook een rol speelt bij de vroegheid van de grond valt o.a. hieruit af te
leiden, dat de nabij de Langedijk gelegen opgebaggerde delgronden met bovengrond van
zandige zavel meer geschikt zijn voor de vroege-aardappelenteelt.
Meer naar het noorden en westen is de grond zwaarder, waarbij dan echter de eerste
steek bij de duidelijk opgebaggerde profielen niet zelden uit zavel bestaat (vgl. Be3a en
Be3b). Er liggen hier verder nog vrij veel tamelijk lage tot matig hoge akkers met een
minder sterk opgebaggerd profiel en een lichte, zavelige bovengrond. Dit is toe te schrijven
aan het opbaggeren van licht materiaal in meer recente tijd uit de diepe sloten, gevolgd
door het afgraven van hogere akkers, waarbij de lichtere bovenlaag behouden is.
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Ten aanzien van de opgebaggerde pikkleigronden bij de Langedijk (zuidelijk en middengedeelte) zij opgemerkt, dat de pikkleilagen veelal tamelijk dun zijn. Noordelijker en
meer naar het westen zijn ze in het algemeen dikker.
In aansluiting op wat hiervoor reeds over perceelsscheidingen en grondgebruik is
gezegd, wordt nog vermeld, hoe ook in het gebied van de Langedijk soms is waar te
nemen, dat de iets hogere ligging van de pikkleigrond vergeleken met de aangrenzende
delgrond tot het vroegere gebruik als bouwland en opbaggering aanleiding heeft gegeven;
een dergelijk geval treft men aan ten westen van Zuid-Scharwoude. Aan de ene zijde van
de sloot (kadastrale perceelnummers B 778/779) komt delgrond voor, aan de andere
zijde (kadastrale perceelnummers B 420, 422, 424) opgebaggerde pikkleigrond. Men had
de laatstgenoemde grond reeds vóór 1832 als bouwland in gebruik (volgens de kaart,
die het grondgebruik in deze tijd aangeeft, zie bijlage 4 B ) , terwijl de delgrond in 1890 (volgens de toenmalige verkenning voor de Topografische Kaart, bijlage 4 C ) nog in gras lag.
Hier heeft de slechts weinig hogere ligging van de pikkleigrond - de dikte van de piklaag
is vrij gering - blijkbaar de doorslag gegeven voor het gebruik als bouwland.
f.

De mariene overslaggronden

Een groep gronden van geringe omvang vormen de overslagafzettingen. Deze komen
voor, waar een oude dijk of kade gelegen moet hebben, welke ter plaatse is doorgebroken.
De vorm van de percelering en oude veldnamen wijzen op het bestaan dezer oude dijken.
Ten zuiden van de Diepsmeer treft men een gedeelte van een dijk aan, die na een doorbraak
om het ontstane wiel isgelegd. Oude veldnamen zoals „Cromme Zijdwinde" (de Zijdwinde
is een oude binnendijk, zie BEEKMAN, 1907), „Wael" (wiel) en ten noorden van de Daalmeer „dijckstal" spreken voor zich zelf. Een naam als „het Zandje" (bij deze dijckstal)
duidt ook op de aard der afzetting.
g. De

Rekere-gorsgronden.

In het noorden bij de Diepsmeer liggen enige complexen, die als zware Rekere-gorsgronden zijn aangegeven. Deze komen hieronder nog verder ter sprake. Ze onderscheiden
zich reeds op het oog van de andere, zuidelijker gelegen gronden door de veelal hogere
ligging.
3. SECTIE B
a. De Rekere-gorsgronden
In tegenstelling met het zuiden van het Geestmerambacht wordt een belangrijk deel
van dit gebied door gorsgronden ingenomen. Wat de verspreiding van de verschillende
typen betreft, kan het volgende worden opgemerkt. Bij Krabbendam en op enkele plaatsen
nabij Warmenhuizen en Tuitjenhorn komen, hoewel zeer lokaal, zeer lichte afzettingen
met gedeeltelijk zandige profielen voor (profiel nr. 10, Bijlage 1). Dit zijn volgeslibde
stroombeddingen, hoewel deze als zodanig in het terrein niet duidelijk te herkennen zijn.
Hetzelfde kan gezegd worden van zavelgedeelten, waar de pikkleilaag geheel of nagenoeg
geheel ontbreekt (o.a. bij Eenigenburg en ten noordwesten van Warmenhuizen aan de
Delft).
Er is een aanmerkelijk verschil in de structuur van de gorsafzettingen. Bij Krabbendam
ligt een complex gorsgronden, dat uit mooie, niet zeer zware klei bestaat, evenwel veelal
met een piklaag in de ondergrond. Ook op enkele andere plaatsen vindt men deze gronden,
hoewel van iets mindere kwaliteit. Een groot areaal - vooral nabij Warmenhuizen - bestaat
echter uit klei, die op geringe diepte (ca. 50 cm) min of meer stug wordt met vaak in de
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ondergrond nog een pikkleilaag (MRp3). De zwaarste gorskleien (MRp4) domineren in
het zuiden (bij Warmenhuizen tot ten zuiden van de Diepsmeer).
De hoogst gelegen gorsgronden liggen bij Eenigenburg, Krabbendam en ten noordwesten van Warmenhuizen (ongeveer 1,50 m of zelfs meer + G.A.P.). Deze hoge ligging
kan verband houden met de dikte van de gorslaag (minstens 1m) of de gors-en pikkleilaag
tezamen. Bij Krabbendam vindt men hoog land ( > 1,50 m + G.A.P.), terwijl onder de
gors- en pikkleilaag veen voorkomt, dat in zekere mate geklonken is (het oppervlak van het
veen kwam volgens een waarneming niet boven G.A.P.) De hoge ligging van dit land hangt
samen met de aanzienlijke dikte van de dekkende kleilaag. Op andere plaatsen kan ook
betekenis hebben de vrij hoge ligging van het onderliggende oude kwelderoppervlak (tot
ca. 0,50 m + G.A.P., o.a. bij Eenigenburg) en de aard van dit sediment (zavel).
Een uiteenlopende hoogteliggingkan ook het gevolg zijn van later opgetreden aantasting
van het gorsdek. Rekere-gorsgronden, die hierdoor laag zijn geworden, zijn op enkele
plaatsen op de kaart aangegeven.
De geleidelijke overgang tussen de verschillende bodemtypen kon in het algemeen
bezwaarlijk op de kaart aangegeven worden. Dit vond wel plaats ten noordwesten van
Warmenhuizen. Als overgang van de Rekere-gorszavelgrond (MRg2) naar het zwaardere
type (MRp3) zijn hier stroken gekarteerd als rMRp3 en rMRp2, bodemtypen waar een
dun licht gorsdek op het zwaardere sediment voorkomt.
Tussen de del- en gorsgronden aan de westzijde van het grote delgebied bij Krabbendam is een strook pikkleigronden (MP2) aangegeven. Deze is waarschijnlijk ontstaan als
gevolg van erosie, waarbij het oorspronkelijke gorsdek is verdwenen, waardoor de pikklei
aan de oppervlakte is gekomen.
Hoewel de ondergrond onder de gors- en pikkleilagen veelal niet is aangegeven, is dit
wel gedaan voor gedeelten tussen Krabbendam en Schoorldam, waar een duidelijke veenlaag wordt gevonden (MRp4v). Onder het veen werd overwegend min of meer slappe klei
aangetroffen (zie ook afb. 37).
b. De pikkleigronden
Hoewel in het noorden de gorsgronden meer verbreid zijn, is gebleken, dat bij Warmenhuizen complexen gronden liggen met een uitgesproken pikkleikarakter. Ook hier zijn
de omstandigheden blijkbaar gunstig geweest voor de vorming van pikklei. Evenals in het
zuiden wisselt het materiaal onder de pikklei. Bij Oudkarspel vindt men een gedeelte, waar
de ondergrond uit vrij lichte zavel bestaat. Als gevolg van het baggeren heeft men hier
tamelijk lichte bovengronden verkregen.
Over de kwaliteit van de bouwvoor is nog het volgende op te merken. Ten zuiden van
Schoorldam (langs het Noordhollandsch Kanaal) is deze vrij dun, zwaar en enigszins
zuur; dit ziet men met name bij het grasland. Bij Warmenhuizen komen pikkleigronden
voor met een vrij licht dek (bMPl en bMP2). Dit dek is als delsediment opgevat, hoewel
het mogelijk is, dat ook enige opbaggering heeft plaats gehad.
Ook in de hoogteligging bestaat enig verschil. Betrekkelijk hoog (ca. 1m) ligt o.a. een
complex tussen Derg-en Moorsmeer. De andere pikgronden liggen enkele decimeters lager.
c. De meer- en delgronden
Een belangrijk deel van de sectie wordt gevormd door del- en meergronden. De delgronden vertonen verschillen in hoogteligging. Gedeeltelijk zijn ze zeer laag, andere liggen
vrij goed uit het water. Dit laatste heeft vaak een natuurlijke oorzaak, maar enige opbaggering heeft hiertoe dikwijls bijgedragen. Grotere complexen duidelijk opgebaggerde gron-
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den komen hier overigens niet voor. Buiten de Langedijk heeft men het baggeren veel
minder toegepast. Westelijk van Warmenhuizen en ten zuiden van de Kerkmeer (aan de
Winterweg o.a.) liggen echter nog vrij veel kleinere complexen opgebaggerde akkers, waar
door het maken van sloten en opbaggeren bruikbaar land is gemaakt van lage delgrond.
Een belangrijk deel van de delgronden in dit gebied heeft men echter door middel van
een onderbemaling een betere ontwatering gegeven (zie Bijlage 1). Dit heeft niet slechts
plaats gehad ten behoeve van het bouwland, doch het isook gebeurd bij grasland, waarvoor
in het noorden nog vrij veel delgronden worden gebruikt.
Relatief veel delgronden hebben profielen met in hoofdzaak een kleikarakter. In de
beschrijving van deze gronden is er reeds op gewezen, dat deze klei vaak zwaar en plastisch
isen naar beneden lichter van samenstelling wordt (hoofdstuk II, blz. 46).
Minder zware delgronden vindt men o.a. ten westen van de Delft en in de Rekerkoog
(bij Schoorldam). In het laatstgenoemde gebied is vastgesteld, dat de zavelafzettingen
verband houden met kreekjes, die door een kleiig gebied stroomden (blz. 87). De zavel ligt
vaak over klei. Wanneer de ondergrond (binnen 1 m) bestaat uit klei en over een groter
gebied tamelijk regelmatig wordt teruggevonden, is dit aangegeven (MEe2k, b.v. in het
delgebied oostelijk van Krabbendam, in de Grebpolders (bij Schoorldam) en ten zuiden
hiervan). Men moet er echter steeds op bedacht zijn, dat de grond in dit opzicht van plaats
tot plaats kan verschillen, waarvoor het genoemde krekensysteem mede verantwoordelijk is.
In de Grebpolders is een enigszins west-oost verlopende strook delgronden tussen de
meergronden aangegeven. Deze strook ligt duidelijk hoger en min of meer „oeverwalvormig" langs een krom verlopend slootje. Waarschijnlijk is dit de stroombedding van een
oud kreekje, dat met de aanvoer van het materiaal in verband staat. Langs het kreekje
bestaat de „oeverwal" uit lichte zavel en is ook de dikste laag afgezet (MEe2). Verder
ervan verwijderd treft men zware klei in de ondergrond aan. (De vrij hoge grond is gedeeltelijk afgegraven.)
Ten oosten van Krabbendam komt in het complex lage gronden een gedeelte met piklaag voor; deze zijn in verband met de ligging als delgronden beschouwd, met aanduiding
van het pikkige laagje, p.
Hier en daar komen zo laag gelegen gronden voor, dat ze als „onland" zijn aangeduid.
Ze zijn echter van lokale en geringe betekenis. Langs de Westfriese Zeedijk is het voorkomen gedeeltelijk het gevolg van afgraving voor aanleg van de dijk.
Op enkele plaatsen komt een afzetting voor, die overeenkomt met zavelige delgrond,
doch waarbij het materiaal hoger is afgezet ( M E h ) . Men vindt de afzetting als vrij lage,
kleine walletjes of als enigszins onregelmatige hoogten, behorend bij lager gelegen del- of
meergronden. Deze afzetting wordt o.a. aangetroffen in het oostelijk deel van het delgebied
ten oosten van de Moorsmeer, waar de omstandigheden blijkbaar gunstig waren voor
hogere opslibbing tijdens de delvorming (zie ook blz. 103). Het profiel bestaat grotendeels
uit goede, kalkrijke zavel ( M E h l ) . Zware gorsafzettingen worden soms ook begrensd
door materiaal van dergelijke aard, dat echter zwaarder is (MEh2). Langs de oostzijde
van de Kerkmeer ligt een complex van deze grond.
De meergronden, die in dit gebied sterk vertegenwoordigd zijn, hebben overwegend
lichte profielen. Daarnaast komen ook de tussen de delgronden aangegeven verschillen
in profielopbouw voor, namelijk lichte zavels van oude kreekjes en gronden met een
zaveldek op zwaardere ondergrond. Dit is het geval in de Grebpolders. Door middel van
een detailkartering (boringen op 10 m afstand) kon hier een oud kreekje worden vastgesteld (afb. 19 en 20). De ondergrond bestaat hier vaak uit dichte, blauw gereduceerde,
zware klei, die naar onder lichter en meer „zepig" wordt.
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In de Diepsmeer komen bij overigens zeer lichte profielen regelmatig zwak storende
kleilaagjes binnen 50 cm diepte voor, die als bijzondere onderscheiding (k) zijn aangegeven. De bovengronden in dit meer staan veelal op de grens van lichte naar zware zavel
(ca. 2 5 % slib).
Afb. 19.
Gedetailleerd bodemkaartje van een perceel
in de Oude Grebpolder.

Fig. 19.
Detailed soil map of a field in the Oude
Grebpolder.
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klei naar onder lichter wordend, met dun zaveldek / clay, growing lighter with depth, with a
shallow cap of fine sandy loam
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doorsnede afb. 20 / cross-section fig. 20
plaats van de boringen / points of angering

Binnen de op de kaart aangegeven gebieden van zware zavel (MEma2) komen ook
wel lichtere afzettingen voor (b.v. Kerkmeer), maar deze zijn wegens het te wisselvallig
en plaatselijk optreden niet overal aangegeven; dit is wel gedaan in gedeelten van de Diepsmeer en Dergmeer, waar dit mogelijk bleek.
Op het karakter van de ondergrond is reeds gewezen. Deze bestaat in de meren overwegend uit fijn zand, maar in de Kerkmeer en in een groot gedeelte van de Grebpolders,
zowel bij klei- als zavelgronden, is het materiaal vaak min of meer „zepig" en enigszins
slap.
Veen vindt men praktisch niet in de noordelijke meren. In de Derg-, Kerk-, Debbe- en
Diepsmeer komt slechts zeer plaatselijk een venige laag voor; de teelaarde is door humus
donker gekleurd bij aanwezigheid van een venig bandje aan de onderzijde ervan (dit laatste
b.v. in het zuidelijk deel van de Debbemeer en aan de oostzijde van de Diepsmeer, ten
noorden van de Provinciale weg). Overigens zijn deze meergronden niet zeer humusrijk
en vertonen daardoor een zekere mate van slempigheid. Men bewerkt deze gronden bij
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Afb. 20. Doorsnede A—B uit afb.19.
Fig. 20. Cross-section A—B of fig.19.
[~_LT—T_| lichte zavel tot slibhoudend zand
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ondergrens teelaarde
lower boundary of the tilth layer
plaats van de boringen
points of augering

voorkeur in het voorjaar, omdat ze vóór de winter geploegd te veel zouden dichtslaan en
in hetvoorjaar tekoud zouden zijn.
Hoewel minder opvallend dan in de zuidelijke meren, is toch ook hetzilte grondwater
in de noordelijke meren een punt van belang voor de bodemkwaliteit. Ook hier is waargenomen, dat op verschillende lager gelegen plaatsen het zilte water de groei beïnvloedt.
Deze verschijnselen werden o.a.zeer duidelijk geconstateerd indeDiepsmeer ende Moorsmeer door hetoptreden vaneenzilte vegetatie (inhetlaatste meer zeer sterk opeen smalle
strook lagere grond, in het westelijk deel op de kaart, M E m a l k ) . De extreme gevallen,
die we hebben geconstateerd, vormen een aanwijzing, dat ook hier op grotere schaal
nadelige invloed vanhet zout moet worden aangenomen.
d. De overslaggronden
Op twee plaatsen vindt men materiaal, dat als mariene overslagafzetting kan worden
opgevat. De eerste ligt bij de hoek Rekerdijk-Oude Wal, waar klaarblijkelijk de Rekere is
doorgebroken.
Ten zuiden vandeOude Walligt hetvroegere wiel, eenmoerassig stuk grond meteen
profiel, dat tot grotere diepte uit plantenresten bestaat; aan de noordzijde van de Oude
Wal isvrij veel zandig materiaal afgezet.
De tweede ligt indenabijheid vandeAmbachtsdijk (noordelijk einde vanOudkarspel),
waar deze vroeger moet zijn doorgebroken. Hier komt tamelijk grof zand voor. Het terrein
ligt ter plaatse van dedikste zandlaag hethoogst en ook duidelijk hoger dan de omgeving.
Er blijkt eenhorizontale overgang te bestaan van grover naar fijner materiaal. Ook inhet
profiel wordt het materiaal naar boven toe fijner. Het feit, dat hier soms onder de bouwvoor nogeentweede donkere laag inhet delgrondprofiel kon worden waargenomen, wijst
erop, dat eenverjonging van een oude delafzetting heeft plaatsgevonden.
Afzonderlijk dient nogvermeld eenaantal kleine terpen, noordelijk vanWarmenhuizen
(zie ook BELONJE en MELCHIOR, 1928 en BEEKMAN, 1932). De grootste en hoogste is die
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bij Eenigenburg, waarop een deel van het dorp is gebouwd. De andere zijn kleiner en liggen
slechts 1 à 1,50 m boven het door gorsgrond gevormde terrein. De bodem is niet zeer
humusrijk en ophoging met stalmest zoals bij Friese terpen (BOELES, 1927) heeft blijkbaar nooit in belangrijke mate plaats gehad.
Kunstmatige verhoging ziet men ook in de kern van het dorp Warmenhuizen. Overigens
is hier, zowel als op andere plaatsen (Kalverdijk, Tuitjenhorn) de bewoning langs de
dijken geconcentreerd. Voor de aanleg van de dijken heeft men naar het schijnt ook gebruik
gemaakt van de hoge ligging der gorsgronden. Het gehucht Krabbendam is eveneens op
hoge gorsgrond aangelegd, waarbij waarschijnlijk ook nog enige ophoging heeft plaats
gehad.
Ook in dit gebied komen nog enige resten van oude dijken voor, nl. ten noorden van
Krabbendam (Tarwedijk) en tussen Oudkarspel en Kalverdijk, waar vermoedelijk de
Oosterdijk later verlegd is (o.a. perceel Oudkarspel, kad. C 22).
e. De proefpolder Oudkarspel
De bodem van de proefpolder Oudkarspel (ten westen van de Diepsmeer) is door de
herontginning, die hier heeft plaats gehad, sterk veranderd. Men heeft hier de vroeger
aanwezige sloten gedempt en het terrein geëgaliseerd. Hierdoor is het verloop van de
oorspronkelijke afzettingen niet meer met zekerheid vast te stellen. Wel is na te gaan, dat
het terrein bestond uit zware Rekere-gorsklei- (MRp4), pikklei- (MPI en 2) en delgronden (MEe2k, mogelijk ook zwaardere profielen). Langs de west- en oostzijde lagen
stroken delgrond. Deze lagere gedeelten zijn met het zware materiaal van de gors- en pikkleigronden opgehoogd. De invloed van het lichtere materiaal van de delgrond is vooral
langs de oostzijde goed te bemerken. In het middengedeelte van de proefpolder treft men
veel, meer of minder uitgesproken pikkige klei aan, die vaak een verwerkt karakter heeft,
doch ook wel in onveranderde toestand. Dit materiaal komt tamelijk onregelmatig voor.
4. SECTIE RINGPOLDER
Dit gebied is gekenmerkt door het ontbreken van eigenlijke pikkleigronden. Naast
enkele grotere delcomplexen komen hoofdzakelijk Rekere-gorsgronden voor. Een belangrijk deel daarvan is van het hoog gelegen zavelige type (MRg2), voornamelijk tussen
Tuitjenhorn en Stroet, langs de Rijperweg en ten noorden van Eenigenburg.
Een kenmerk van vele gronden, vooral de lichtere, is, dat de ondergrond slechts een
zwak of matig pikkig karakter heeft. Anderzijds treft men ook hier (o.a. aan de rand van
de Zijpe, bij St. Maarten) nog zware klei met duidelijke pikklei- of pikkige lagen aan, zodat
deze afzetting zich voortzet tot waar in recente tijd de mariene invloed sterk was.
Langs de Rijperweg komt een enigszins langwerpige strook lichte gorsgrond voor
( M R g l ) , die de indruk maakt een gedeelte van een kreekafzetting te zijn. Ook iets
noordelijker komt een smalle baan voor; deze bevat grofzandig materiaal in de profielen
(op de kaart aangegeven als MRg2z), maar ligt even hoog als de omgeving en het verloop
is daarom niet nauwkeurig aan te geven. Ten noorden van Tuitjenhorn vindt men ook min
of meer grillig naar het oosten verlopende stroken lichte Rekere-gorsgrond.
Op verschillende plaatsen kan worden vastgesteld, dat bij de overgangen van lichtere
naar zwaardere afzettingen de laatste een minder slibrijke bovengrond hebben. Westelijk
van De Stroet o.a. is zulk een lichter dek aangegeven (rMRp2). Bij Tuitjenhorn zijn deze
overgangen, omdat het vrij smalle stroken zijn, niet aangeduid.
Een kenmerk van veel zavelgorsafzettingen is, dat het profiel naar onder nog lichter
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wordt (lichte zavel), hoewel ten slotte veelal een pikkig, meest kalkhoudend laagje optreedt
(indien zwak, niet nader aangegeven).
Veel gorskleigronden in de Ringpolder hehoren tot het type, waarbij het profiel reeds
op geringe diepte enigszins stug wordt.
Speciaal is nog aangegeven een complex zware Rekere-gorskleigronden (langs de
weg naar Dirkshorn) in verband met de lage ligging (65 à 70 cm + G.A.P.). Het jonge
kleidek is betrekkelijk dun, zodat de ondergrond een belangrijk aandeel in de profielen
vormt en daarom - evenals bij pikkleigronden - kon worden aangegeven. Deze aanduiding
van de ondergrond is ook toegepast bij een complex lichtere gorsgronden ten zuidoosten
van St. Maarten. Hier ontbreekt de pikkleilaag en isde ondergrond (kwelder) niet duidelijk
van het jongere dek te onderscheiden, maar de indruk was, dat de kwelder tamelijk hoog
in het profiel voorkomt.
Voor de delgronden, die hoofdzakelijk tot het zavelige type (MEe2) behoren, geldt
hetzelfde als wat hierover bij de bespreking van de vorige sectie is gezegd. Ook treft men
hier vaak de overgang naar het zwaardere type aan, waarbij lichtere en zwaardere laagjes
in het profiel afwisselen en voorts het type met min of meer compacte kleiondergrond
(MEe2k). Deze ondergrond is ook zoveel mogelijk aangegeven, hoewel rekening moet
worden gehouden met lokale verschillen.
Enkele gedeelten, voornamelijk ten noorden van Tuitjenhorn, zijn beschouwd als hoger
opgeslibde delgrond ( M E h l ) . Onder een vrij dikke zavellaag wordt de zwaardere ondergrond nog aangeboord.
Aan de zijde van de Westfriese Zeedijk komen enkele grote wielen, ontstaan bij
vroegere doorbraken, voor. Hiermee in verband staat het voorkomen van een zandige
afzetting om een tweetal van deze gaten (mariene overslaggronden, Mo). Dicht bij het
wiel bestaat de afzetting uit zandige lichte tot zware zavel in een vrij dikke laag afgezet,
hoewel binnen 1 m de voornamelijk uit klei (bij het zuidelijk wiel nog iets pikkig) bestaande ondergrond wordt gevonden. Bij het noordelijke wiel is de invloed van de doorbraak door aanwezigheid van het grove materiaal vrij ver in oostelijke richting te bemerken.
Dit is echter in verband met de geringe dikte slechts voor een deel op de kaart aangegeven
Ook in de Ringpolder komen verschillende terpen voor (een groter aantal dan dooi
BELONJE en MELCHIOR, 1928, genoemd). Enkele daarvan, gelegen langs de Rijperweg,
vallen op door hun enigszins langwerpige vorm; ze zijn vrij laag en komen niet meer dan
2 m boven de omgeving uit. De meeste zijn omgeven door een sloot, waarvan is aan te
nemen, dat de specie daaruit voor de ophoging heeft gediend.

IV. G R A N U L A I R E S A M E N S T E L L I N G , H U M U S - EN
KOOLZURE-KALKGEHALTE
Voor de nadere bestudering vande bodemtypen werd eenveertigtal profielen bemonsterd. Ruim 140grondmonsters zijn op het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek teOosterbeek uitvoerig granulair geanalyseerd. Omtechnische redenen kunnen
hier niet alle resultaten vandit onderzoek gepubliceerd worden. De uitkomsten zijn aanwezig inhetarchief vandeStichting voor Bodemkartering, waar zijvoor belangstellenden
ter inzage liggen.
Een deel vande analysen, dierepresentatief geacht kunnen worden voor de verschillende afzettingen, wordt in het volgende aande hand van blokdiagrammen en sommatiecurven (DOEGLAS en BREZESINSKA SMITHUYZEN, 1941) kort besproken.

Het P i k k l e i s e d i m e n t (afb. 21) vertoont een tamelijk eenzijdige korrelgrootteverdeling meteenhoge topindelutumfractie 1 . Deze fractie bedraagt 4 3 - 5 8 % , inhet gegeven voorbeeld 5 8 % ,van de minerale delen; het gehalte afslibbare delen 2 (de bovengrond, dievaak langs kunstmatige wegbeïnvloed kan zijn, laten wij buiten beschouwing)
bedraagt 6 0 - 8 4 % . Het materiaal > 16mu bestaat voornamelijk uit zeer fijn zand (stoffracties).
Bij de lichtere g o r s a f z e t t i n g komt een top in de lutumfractie en één in het
fijne zand voor (afb.22).Dezware kleigors staat in granulaire samenstelling iets dichter
bij pikklei, maar er is vaak nogeenvrij duidelijke top in het fijne of zeer fijne zand. Een
afzonderlijke plaats neemt het zandige gorssediment in met een top in het grovere zand
(afb. 23).
Het materiaal van de o u d e k w e l d e r (onder het pikkleidek) vertoont eveneens
een topin de lutumfractie en een meer of minder duidelijke topin het fijne tot zeer fijne
zand. Indien het materiaal zwaar en sterk plastisch is,isde zandtop wat minder duidelijk
(afb. 24).
In tabel 11 kanhetlutumaandeel inverhouding totde sloeffractie (2-16mu) worden
nagegaan. Het blijkt, dat de verhouding bij de pikkleimonsters gemiddeld iets hoger is
dan bij de Rekere-gors- en kwelderafzettingen. Bij materiaal met een enigszins „zepig"
karakter ishet hogere aandeel vandefractie 2-16muhetduidelijkst (zieookafb.25)en
in aanmerking genomen, datvoor mariene sedimenten een lutum-sloefverhouding van2:1
wordt aangenomen, kan het als zwak sloefig worden gekwalificeerd. Zoals voor soortgelijke afzettingen indeNoordoostpolder wordt aangenomen, isookdeze wellicht inenigszins brak milieu gesedimenteerd. De aanwezigheid van tamelijk veel organisch materiaal
wijst eveneens daarop.
De donkere humeuze overgangslagen onder de pikklei blijken meer het karakter van
de ondergrond te bezitten (afb.26).Dit vormt een bevestiging van de onderstelling, dat
ze het vroegere kwelderoppervlak vertegenwoordigen.
Bij de m e e r g r o n d e n zijn, vooral wanneer ze enigszins slibhoudend zijn, weer
duidelijk 2 toppen te onderscheiden, één in de lutumfractie en één in het zand. Bij de
gronden van de zuidelijke meren ligt een top in het grovere zand ( > 9 0 mu) (afb.27);
bij de noordelijke meergrond ligt deze in het fijne zand tussen ca. 50en 75mu (afb. 28).
1
2

Lutum = < 2 mu.
Afslibbaar = <16 mu.
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D e k o r r e l g r o o t t e v e r d e l i n g van R e k e r e gorszavel ( R i n g p o l d e r , St. M a a r t e n , k a d .
B 340).

D e k o r r e l g r o o t t e v e r d e l i n g van zandige
Rekere-gorszavel ( W a r m e n h u i z e n , k a d .
K 25).)
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De k o r r e l g r o o t t e v e r d e l i n g van kwelderd e i (St. P a n e r a s , k a d . A 2 6 3 1 ) .

D e k o r r e l g r o o t t e v e r d e l i n g v a n zepige
k w e l d e r k l e i ( H a r e n k a r s p e l , k a d . A 1003).

D e k o r r e l g r o o t t e v e r d e l i n g v a n d e overgang van p i k k l e i n a a r k w e l d e r k l e i (oud
kwelderoppervlak) (Oudkarspel, kad. A
532).
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Afb. 27.

Afb. 28.

Afb. 29.

D e k o r r e l g r o o t t e v e r d e ü n g van een „grofz a n d i g e " m e e r g r o n d ( D a a l m e e r ) (St.
P a n e r a s , k a d . A 2498).

D e k o r r e l g r o o t t e v e r d e ü n g van een fijnzandige meergrond (Diepsmeer) (Oudk a r s p e l , B 634).

De k o r r e l g r o o t t e v e r d e ü n g van een delgrond ( H a r e n k a r s p e l , k a d . A 1049).
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D e k o r r e l g r o o t t e v e r d e ü n g v a n het b a g gerdek v a n een o p g e b a g g e r d e g r o n d
( Z u i d - S c h a r w o u d e , k a d . C 1377).

D e k o r r e l g r o o t t e v e r d e ü n g van een stor e n d e l a a g o n d e r het b a g g e r d e k v a n een
opgebaggerde delgrond (Zuid-Scharwoude, k a d . B 606).
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De korrelgrootteverdeling van strandwaloveigangsgrond (Koedijk, kad. B 797).

Afb. 34.
De korrelgrootteverdeling van marien
overslagmateriaal (St. Maarten, kad. B
913).
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The size-distribution of an old beach
ridge transitional soil.
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Bij de zuidelijke meergronden houdt het voorkomen van het grovere materiaal verband
met het karakter van de ondergrond als strandvlakte.
De d e l a f z e t t i n g e n vertonen een
van de meergronden (afb. 29).

beeld, dat veel overeenkomst heeft met dat

De o p g e b a g g e r d e g r o n d e n bezitten 2 maxima, die bij dit mengsediment
overigens ook wel zijn te verwachten (afb. 30).
De storende lagen, die bij de Langedijk meer of minder sterk in opgebaggerde delgrondprofielen voorkomen, zijn minder slibrijk en sterker tweetoppig dan het pikkleisediment (afb. 31), hetgeen er op wijst, dat secundaire invloeden de oorspronkelijke
samenstelling van het materiaal - mogelijk pikklei - hebben beïnvloed.
Het monster st r a nd w a1 za nd (afb. 32) is een vrij sterk gesorteerd sediment.
D e s t r a n d w a l o v e r g a n g s g r o n d (afb. 33) vertoont duidelijke maxima in
het grovere zand en in de slibfractie, die het karakter van mengsediment demonstreren.
Bij de m a r i e n e o v e r s l a g g r o n d (afb. 34) komen toppen voor in de grovere
zand-en fijnste (lutum-)fracties.
De sommatiecurven op waarschijnlijkheidspapier (Gauszverdeling) maken het mogelijk nog te wijzen op enige bijzonderheden betreffende de korrelgrootteverdelingen (afb.
35 a en b).
Het pikkleisediment (afb. 35«, a) heeft een regelmatig naar links gebogen curve. Enkele
sedimenten vertonen over een groot traject curven, die weinig van een rechte lijn afwijken
(afb. 35a, b: Rekere-gorskleigrond, en d: oude kwelderklei). Ze kunnen als kweldersedimenten in de zin van DOEGLAS (1950, blz. 286/287) worden gezien.
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Afb. 35«. Sommatiecurven op waarschijnlijkheidspapier van enkele monsters.
pikklei (zie ook afb. 21), monster no. 35854;
Rekere-gorsklei, monster no. 25606;
Rekere-gorszavel (zie ook afb. 22), monster no.
30738;
oude kwelderklei (zie ook afb. 24), monster no.
3902;

j l . fijnzandige meergrond (zie ook afb
Ï8), monster
no. 35861;
j2. grofzandige meergrond (zie ook afb. 27), monster no. 17613;
zandige Rekere-gorszavel (zie ook afb. 23),
monster no. 28142.

Fig. 35a. Size frequency-curves of some characteristic samples.
a. ,,pik"-clay (cfr. fig. 21);
jl. very fine sandy lake-floor soil (cfr. jig. 28);
b. Rekere-tidal-marsh silty clay;
j2. fine sandy lake-floor soil (cfr. fig. 27);
c. Rekere-tidal-marsh loam (cfr. fig. 22);
k. Rekere-tidal-marsh fine sandy loam (cfr. fig. 23).
d. tidal flat clay loam (cfr. fig. 24);

In verschillende gevallen treedt in de fijne fracties een ombuiging op, soms eerst even
naar rechts, daarna naar links of direct naar links. Een duidelijke ombuiging naar rechts
en vervolgens naar links vertoont het monster strandwalovergangsgrond (afb. 356, f). Dit
verloop moet worden toegeschreven aan het feit, dat dit een typisch mengsediment is.
De curve van een ander mengsidement, namelijk de opgebaggerde grond (afb. 356, g), benadert echter een rechte lijn. Er ishierbij slechts een zwakke afwijking naar links in het fijne
zand, wat nog wijst op de samenstelling uit twee verschillende componenten.
De granulaire opbouw van het monster van de storende laag (afb. 356, h) wijst op ontstaan uit meer dan één sediment, wat ook reeds bij de bespreking van het blokdiagram werd
aangenomen.
Een duidelijke knik naar rechts vertoont ook de fijnzandige meergrond (afb. 35a, j l ) .
Het isons inziens goed mogelijk deze ombuiging in de fijne fracties - en zwakkere in andere
gevallen - als essentieel te zien voor de samenstelling uit twee componenten, evenals bij
meer typische mengmonsters hiervoor genoemd. DOEGLAS (1950, blz. 280) wees er overigens reeds op,dat in het wad dergelijke samengestelde sedimenten kunnen worden gevormd
(uit een zandige, symmetrische component en een bestaande uit fijnzandige klei). Het
komt ons voor, dat de normaal voorkomende gelaagdheid bij hier besproken afzettingen
de bedoelde buigingen in de curven tot gevolg kunnen hebben. De meergronden (met een
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duidelijke knik in de curve) kunnen ook genetisch worden gezien als ontstaan tijdens de
wadfase, voorafgaande aan die, waarin het kwelderprofiel werd gevormd.
Wat betreft de zandige Rekere-gorsgrond (afb. 35a, k) en de mariene overslaggrond
(afb. 356, 1) kan de buiging in de fijnere fracties (als gevolg van het feit, dat een relatief
hoog aandeel hiervan voorkomt) in verband worden gebracht met de erosie van de kleiige
ondergrond, waarna afzetting van zand en fijn materiaal heeft plaats gehad.
Afb. 35ö. Sommatiecurven op waarschijnlijkheidspapier van enkele monsters.
e. zepige kwelderklei (zie ook afb. 25), monster
h. storende laag onder baggerdek (oud kwelder
no. 28138;
oppervlak) (zie ook afb. 31), monster no. 28154;
f. strandwalovergangsgrond (zie ook afb. 33), mon1. mariene overslaggrond (zie ook afb. 34), monster
ster no. 17608;
no. 35857;
g. baggerdek (zie ook afb. 30), monster no. 35848;
m. strandwalzand (zie ook afb.
32), monster no.
76482.
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Fig. 35b.Size frequency-curves oj some characteristic samples.
e. „soapy" tidal flat loam (cfr. fig. 25);
h. heavy layer below the slob-cap (former surface
f. old beach ridge transitional soil (cfr. fig. 33);
of the tidal flat) (cfr. fig. 3J);
g. slob-cap (cfr. fig. 30);
'• mari»e spill deposit (cfr. fig. 34);
m. old beach ridge sand (cfr. fig. 32).

Het strandwalzand (afb. 356, m) is gekenmerkt door een duidelijke staart van fijner
materiaal, die ook elders bij oud duinzand wordt aangetroffen (DOEGLAS, 1950).
In de driehoeksgrafiek (afb. 36) met fractiegrenzen van 2 en 50 mu zijn pikklei-,
Rekere-gors- en kwelderafzettingen uitgezet. Hierin komt de fijnkorrelige opbouw van
het pikkleisediment goed tot uiting. De verspreide ligging van de punten van de Rekeregors-, maar vooral van de kweldersedimenten wijst op variatie van textuur tussen en de
heterogeniteit (tweetoppigheid) in de monsters.
Naast de korrelgrootteverdeling vormen de organische stof- en koolzure-kalkgehalten
elementen, die het materiaal kenschetsen (zie tabel 11). Rijk aan organische stof en tevens
kalkarm zijn de donkere pikkleilagen (venige pikklei). De „echte" pikklei bevat veel
minder organische stof (gemiddeld 2 à 3 %). In het materiaal van de oude kwelder is vaak
een relatief hoog gehalte organische stof aanwezig. Dit is vooral duidelijk bij de „zepige"
afzettingen. Naarmate meer macroscopisch zichtbare organische bestanddelen (vooral in
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de „zepige" sedimenten) voorkomen, is dit gehalte hoger. Hoge gehalten organische stof
komen voor in monsters, afkomstig van het kwelderoppervlak, waaruit ook weer de invloed
van de oorspronkelijke begroeiing blijkt.
36. Driehoeksgrafiek van een aantal karakteristieke monsters.
<2/U
100/.

100
>Xß

*—%>50Jd

pikklei monsters / ,rpik"-clay samples
Rekere-gors monsters
Rekere-tidal-marsh samples
kwelder monsters
old tidal flat samples

2-50/1

Fig. 36. Some characteristic samples plotted out in a triangle.

Kenmerkend voor de afzettingen van de ondergrond zijn ook de veelal hoge gehalten
aan koolzure kalk. Het pikkleisediment daarentegen is in het algemeen arm hieraan. De
zware en stugge gorsafzettingen wijken van de pikklei af doordat meestal een duidelijk
gehalte koolzure kalk voorkomt. Wellicht hangt de wat betere structuur, vergeleken met
die van pikklei, ten dele hiermede samen. Hoge koolzure-kalkgehalten treft men voorts
aan bij de del- en meergronden; het dek van de opgebaggerde gronden (voorbeelden op
blz. 66 en 135) is veelal ook goed kalkhoudend en niet zelden kalkrijk te noemen. Behalve
uit het beperkte aantal onderzochte monsters blijkt dit uit een groet aantal praktijkmonsters 1 . Volgens deze gegevens treft men niet zelden meer dan 15% koolzure kalk in
de bouwvoor aan. De verklaring hiervoor is het opbrengen van kalkrijke bagger.
Zoals uit tabel 11 en op andere plaatsen blijkt, is de pH zowel van boven- als ondergronden veelal hoog.
Voor het karakteriseren van de gronden is geen gebruik gemaakt van cijfers over de
voedingstoestand, omdat deze te zeer van toevallige omstandigheden afhankelijk is.
1
Deze zijn genomen door de Rijkstuinboiiwvoorlichtingsdienst te Hoorn en berusten in het archief
van deze Dienst.

TABEL 11. Overzicht vanslib-,humus-enCaC03-gehalten,pH-cijfers en lutum/sloefverhoudingen

van enkele sedimenten.
Nr. bedrijfslab.
Number of
sample

Laag in cm
Depth incm

Slib %
< 16 micron

Humus

CaC03

°/

°/

/o

/o

pH

Lutum/sloef
< 2/2-16 micron

KWELDERSEDIMENTEN
(ONDERGROND)

3902
3904
9476
9477
9467
9468
9471
25608
26097
28152
30731
35850
76470

15808
28138
76480
76481

9475
15818
30740
76469

95-115
75-95
100-120
120-140
60 80
110-130
50-70
105-125
60 80
70-90
75-90
70-90
85-95
Idem met
The same;
180-200
120-130
90-110
115-135
Idem kwek
The same;
80-100
110-120
95-115
70-78

Tidal-flat sediments (subsoil)
44
3,0
18,7
47
18,7
1,4
18
2,0
13,7
47
16,0
2,1
27
0,8
13,5
46
15,3
1,3
51
1,3
12,4
40
0,8
15,9
40
22,3
1,4
51
3,3
14,9
61
0,7
11,8
34
20,0
1,2
55
4,0
2,1
,zepige consistentie"
„soapy"-clays
43
0,7
7 l)
44
3,1
17,1
36
15,7
2,1
32
4,2
19,4
eroppervlak
surface of the tidal flat
0,60
53
11,5 ')
28
1,8
1,2
60
0,97
1,4
63
13,5 ')
0,37

7,7
7,8
7,6
7,6
7,4
7,6
8,0
8,0
7,9
7,8
7,5
7,9
7,5

1,7
1,5
1,4
1,4
2,4
1,8
1,4
2,1
1,3
1,9
2
2,2
2

7,2
7,7
7,7
7,7

1,7
1,4
1,8
1,7

7,3
7,6
7,4
7,3

2,1
2
1,9
1,9

0,24
0,28
0,14
0,20
1,10
0,10
0,17
0,05
0,10
0,08
0,54

7,6
7,3
7,4
7,1
7,4
6,8
7,5
7,0
7,4
7,1
7,4

1,7
2,2
1,9
2
2
1,7
1,9
1,9
2,4
2
1,9

0,21
0,64
0,18

7,4
7,4
6,4

—

PlKKLEI

Pik-clay
3901
3903
3906
9473
9474
9465
26096
28147
35854
35855
76468

30748
47717
76483

76
40-60
2,3
25-45
60
2,8
40-60
75
2,1
30 60
69
2,4
60-80
74
3,1
20-45
66
2,4
25-40
67
2,3
50-70
66
1,6
35-45
80
2,4
55-65
84
3,3
60-70
74
4,2
Venige tot humeuze pikklei
Peaty to hi tmic pik-clay
50
12 *)
70-90
40-60
54
17 !)
30-50
76
9,5 2)

2

—

H2
TABEL 11.

Nr. bedrijfslab.
Number of
sample

(vervolg)

Laag in cm
Depth in cm

Slib %
< 16 micron

Humus
°//o

CaCO s

pH

°/

Lutum/sloef
< 2/2-16 micron

/o

REKERE-GORSAFZETTING

Rekere-tidal- marsh
sediments
Lichtere typen
Lighter types
15816
30733
30734
30738
30739
30741
30742
30744

50-70
20-40
55-75
20-40
65-85
20-40
65-85
20-40

34
39
40
31
31
25
27
34

1,0
2,1
1,3
1,6
0,6
1,4
0,7
1,8

6,9
2,8
2,5
4,2
6,7
4,9
6,4
4,8

7,6
7,6
7,7
7.6
7,7
7,4
7,8
7,6

1,7
1,7
1,6
1,6
2,3
1.5
2,4
1,7

55
64
47
45

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

4,5
4,7
0,71
6,1

7,6
7,8
7,5
7,7

1,7
2
1,4
2

Zwaardere typen
Heavier types
15810
25606
30735
30745

50-75
40 60
20 40
65-85

1

) Gloeiverlies. Lost on ignition.

TABLE 11.

Some data of different

sediments.

V. NADERE BESCHOUWINGEN OVER DE GENESE
1. HET STRANDWALLENLANDSCHAP
De lage rug, waarop het dorp St. Paneras ligt, is te beschouwen als een binnenwaarts
gelegen onderdeel van een oude strandwallenkust, die uit min of meer parallel verlopende
strandwallen bestond. De rug eindigt aan de noordzijde van de genoemde plaats, maar zet
zich op een lager niveau in noordoostelijke richting tot Zuid-Scharwoude voort. Bij Zandwerven (nabij Spanbroek) ligt zand, dat eveneens tot de strandwallenkust behoort.
Zowel de rug van St. Paneras als de huidige kustlijn in dit gebied hebben een zwak
noordoostelijk verloop. VAN VEEN (1937) wees erop, dat de kust vroeger in de richting
van Wieringen, dus in meer noordoostelijke richting liep en later in de richting van Texel
is verplaatst. Ook FABER (1947) en TESCH (1947) hebben een meer noordoostelijke richting van de oude kustlijn aangegeven. BAAK (1948) meende, dat het in de Heerhugowaard
voorkomende oude zeezand op grond van de petrologische samenstelling een differentiatieprodukt van het noordelijke diluvium was, o.a. afgezet vanaf de glaciale kern Wieringen. Ook dit steunt de opvatting van een meer noordoostelijke richting der oudere strandwallen. In dit verband zij gewezen op enkele detailvormen van het strandwallenlandschap
bij St. Paneras. De hier gelegen rug heeft namelijk verschillende meer noordoostelijk gerichte uitlopers. Dit verloop wijst ook op enigszins andere stroomverhoudingen, die oorspronkelijk hebben bestaan.
Het meer nabij de huidige kustlijn gelegen „oude duin" einaigt volgens de Geologische
Kaart bij Bergen. De vraag doet zich voor of het ook ten noorden van Bergen aanwezig
is geweest.
EDELMAN en OOSTING (1941) wezen in verband met deze vraag op de aard van de
bodem in West-Friesland, die voor een groot deel uit klei en zavel bestaat in tegenstelling
met zuidelijker delen van Noord-Holland, waar dikke veenlagen optreden. Dit feit was voor
hen aanleiding te veronderstellen, dat het oude duinlandschap zich in het noorden niet
heeft voortgezet en hier een continue wadtcestand heeft bestaan, zodat de jonge zeeklei
direct op de oude rust.
Verschillende andere onderzoekers nemen aan, dat de oude duinkust in het noorden
aanwezig is geweest (VAN DIEREN, 1934; TESCH, 1935), doch dat reeds vroeg afbraak
heeft plaatsgehad. TESCH gaf aan, dat deze afbraak plaatsvond door de sterker wordende
zeestromingen uit het Nauw van Calais. Het duin bevond zich volgens hem oorspronkelijk
veel meer naar het westen, hetgeen o.a. blijkt uit het voorkomen van veen vóór de kust bij
Petten. VAN DIEREN heeft gewezen op de betekenis van de toegenomen erosie bij verminderde toevoer van zand. In pre-Romeinse tijd reeds zou daardoor het duin smaller geworden zijn en zouden doorbraken hebben plaatsgehad.
VAN VEEN (1937) nam aan, dat de Zijpe reeds zeer oud is en dat een onderwaterdelta
vóór de opening een bescherming vormde voor de oude duinkust, welke dus aanwezig
wordt verondersteld.
Over het Marsdiep bestaan evenmin definitieve gegevens. Alleen zij vermeld, dat het
op historische gronden althans in de 8e eeuw moet hebben bestaan (VAN DEN BERGH, 1937;
zie ook RAMAER, 1928).

Uit recente onderzoekingen is gebleken, dat zich inderdaad, zoals sommige onderzoekers hebben aangenomen, afbraak en doorbraken van de oude duinkust hebben voorgedaan. VAN LIERE (1948) stelde dit o.a. vast voor het Westland en DE ROO (1949, 1953)
kwam op grond van zijn kartering in Noord-Kennemerland tot de conclusie, dat ook hier
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het oude duin op een aantal plaatsen in vóór-Romeinse tijd is doorgebroken. Eén van de
doorbraakplaatsen was gelegen bij Bergen. Als gevolg van de overstroming, die hier plaatsvond, zou het veen achter de strandwal zijn verdwenen en ook het oude duin ten noorden
van St. Paneras zijn aangetast. VON FRYTAG DRABBE (1948) heeft aan de hand van luchtfoto's, waarop het verloop der zandafzettingen zichtbaar is, een en ander over deze doorbraken medegedeeld.
Hoewel we dus thans in het algemeen goed ingelicht zijn over de vroegere toestand
van het oude duin in Noord-Holland, weten we nog weinig omtrent het gedeelte benoorden
de lijn St. Pancras-Schoorl. Hieronder wordt o.m. geschetst, hoe we ons op grond van de
kartering in het Geestmerambacht bepaalde voorstellingen omtrent de vroegere toestand
van de kust hebben gevormd.
2. DE VORMING VAN DE PRE-ROMEINSE KWELDER
De oorspronkelijke toestand en de vormveranderingen, die de strandwallenkust in de
loop van de tijd heeft ondergaan, zullen in zeker opzicht hun uitdrukking vinden in de
aard en het verloop der afzettingen aan de binnenzijde daarvan, hetgeen ook door EDELMAN
en OOSTING (1941) werd opgemerkt.
De vraag is of de oorspronkelijke situatie in het Geestmerambacht geweest is zoals
elders in Holland, waar dikkere lagen veen op de oude zeeklei zijn gevormd, welke in dit
gebied weer zijn afgebroken - eventueel onder invloed van vóór-Romeinse doorbraken
van de strandwallen - en waarna vervolgens de kwelder is gevormd, öf dat een meer continue ontwikkeling heeft plaats gehad zonder vorming van dikkere veenlagen. In beide gevallen moet echter tenslotte (omstreeks de Romeinse tijd) weer een regressie van de zee
zijn opgetreden, blijkens de afsluiting van het kwelderprofiel met een vegetatieband met
Fries-Bataafse scherven (blz. 29, 32 en DU BURCK, 1949) of dunnere lagen autochtoon veen.
Een aanwijzing, die pleit voor een meer continue wadtoestand, bestaat hierin, dat
•er in dit gebied een tamelijk geleidelijke overgang valt te constateren van de zwaardere
bovenste lagen van de oude kwelder naar de lichtere ondergrond. Enkele verspreide boringen tot meer dan 4 m —N.A.P., tussen Zuid-Scharwoude en Koedijk verricht, tonen dit
aan en wijzen op het voorkomen van een uit fijn wadzand bestaande ondergrond.
Een profiel (plaats: ten westen van Zuid-Scharwoude, ca. 1 km ten westen van het
dorp, bij het begin van de Winterweg) vertoonde de volgende opbouw (0,94-4,94 m
—N.A.P.):
Hoogte maaiveld: ca. 55 cm + G.A.P.
0— 35cm teelaarde
35— 60cm pikkige laag
60—115cm donkere klei
115—160cm slappe, gelaagde klei, naar onder lichter wordend (aflopend)
160—400cm slibhoudend, fijn, naar onder iets grover zand, zwak gelaagd; op 170 cm diepte een laagje
verspoeld organisch materiaal.

In het oostelijk deel van Zuid-Scharwoude werd op een plaats tot ca. 3,25 m —N.A.P.
geboord. Op blz. 89 is de profielbeschrijving vermeld. Onder het veen komt een aflopend
profiel voor.
Een reeks van 14boringen (z.g. natte boringen), uitgevoerd ten behoeve van de aanleg
van de Provinciale weg van Noord-Scharwoude naar Koedijk (de gegevens zijn door de
Provinciale Waterstaat van Noordholland ter beschikking gesteld), bevestigt het voorkomen van een lichte ondergrond. Deze boringen gaan tot een diepte van ca. 7,40 m
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—N.A.P. De ondergrond (onderzocht vanaf 2 à 3 m —N.A.P.) heeft op alle plaatsen
een sterk zandig karakter zonder andere lagen. Het zand wordt volgens de beschrijving
naar onder soms iets grover.
Bij te Noord-Scharwoude dieper (tot ca. 11,50 m —N.A.P.) uitgevoerde boringen
bleek hetzand nogverder door te gaan. Bijeen tweetal boringen tot ca.45m — N.A.P.
bleek sterk zandig materiaal tot 13à 14m —N.A.P. voor te komen zonder onderbreking
door veen of kleilagen.
De zandige ondergrond moet voor eengroot deel worden opgevat als atlantisch wadzand. In een bepaald stadium van de atlantische periode moet o.a. de strandwal van
St. Paneras zijn gevormd (vgl.voor de periode van vorming der strandwallenkust ook:
VAN DER MEER, 1952, blz. 87e.V.). Hetfeit, dathetwadzand inderichting vande strandwal (onder Zuid-Scharwoude aanwezig) grover wordt, wijst erop, dat deze strandwal en
de strandvlakte tot dezelfde formatie behoren en uithetzelfde materiaal zijn opgebouwd.
De walis blijkbaar uit de wadvlakte opgegroeid.
De ten westen van het Geestmerambacht ontstane strandwallen hebben deaard vanhet
later afgezette materiaal beïnvloed, zonder datereenscherpe grens te trekken valt. Blijkbaar heeft eenbetere afsluiting tegen dezeeplaats gehad. Daardoor ishet materiaal slibrijker geworden. Vermoedelijk benaderde het sedimentatiemilieu enigermate dat van een
lagune, zodat er een modderig of wel ,,zepig" materiaal kon worden afgezet. Bij verdergaande opslibbing werd ookzwaardere klei gesedimenteerd, diehetbovenste gedeeltevan
het kwelderprofiel vormt. Voor eenvroegere veenvorming eneenplotselinge verandering,
zoals menbij een doorbraak zou verwachten, bestaan geen aanwijzingen.
Wij willen inditverband nogeenenkel feit noemen, datenige aanwijzingen geeft, die
op een continue wadtoestand duiden. Let men opdekleine zandige opduikingen ten westen
van St. Paneras, danvindt menhier duidelijk de vormen vanhet oorspronkelijk strandwallenlandschap terug. Deze zandafzettingen liggen ten dele minof meer parallel aan de
strandwal vanSt.Paneras. Omdat eendeel vande oude topografie gespaard is gebleven,
zou men ook nog resten van veen, indien ditgevormd was, mogen verwachten. Ditisechter
niet het geval. In plaats daarvan vindt men klei- en zavelafzettingen, die over het zand
uitwiggen. Opeen goed beschermde plaats ten oosten van Huiswaard, bijeen inzinking van
het zandoppervlak, werd geen veen, doch totopvrij grote diepte slappe klei aangeboord.
De indruk diemenop grond van deze stratigrafie krijgt, is,dat de mariene invloed
zichnade vorming van het oude strandwallenlandschap gedurende lange tijd heeft gehandhaafd. Hetbegin van deopslibbing istestellen indevroeg-atlantische tijd. Zeging doortot
aan oftot inhetSubboreaal, wat uithetveenonderzoek (blz. 92e.v.) valt afteleiden.Het
bovenste deel vanhetkwelderprofiel isinhetlaatste gedeelte vandeze opslibbingsperiode
gevormd. Voor deze stelling kan,behalve watin het Geestmerambacht wordt gevonden,
aangevoerd worden wat hetoostelijke deel van West-Friesland tezien geeft. Inde omgeving
van Wervershoof enGrootebroek komen aan het oppervlak van het minerale bodemprofiel
kleine grafheuvels voor, dievolgens VAN GIFFEN (1944, 1953) dateren uitdeBronstijd en
wel ca. 1400-1000 v.Chr. Hieruit blijkt, datdeze afzetting toen reeds aanwezig was.Opmerkelijk isnu,dathet niveau vanhet bodemoppervlak hier betrekkelijk weinig verschilt
van dat vande pre-Romeinse kwelder in het Geestmerambacht. Mede op grond vande
geschetste profielopbouw lijkt het daarom niet onwaarschijnlijk, dat de pre-Romeinse
kwelder in het Geestmerambacht, evenals andere afzettingen, die deel uitmaken vande
oppervlaktelagen vanWest-Friesland, uit eentijdperk dateren, dat ligt in het Subboreaal
en is op te vatten als Cardiumtransgressie (ZWILLENBERG en HENDRIKS, 1954; BENNEMA,

1954) ofeen jongere fase. Dat wil zeggen, datten tijde van veenvorming opandere plaatsen
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in West-Nederland, in dit gebied nog opslibbing in een zeeboezem plaatsvond. Daarom
ligt het oppervlak van de kwelderafzettingen in het Geestmerambacht ook aanmerkelijk
hoger (tot ca. 1 m —N.A.P.) dan van de oude zeeklei in de Noordhollandse meren.
Over de opbouw van het bovenste deel van het kwelderprofiel is in het voorgaande
reeds gesproken (blz. 29). Over de verschillen in opbouw, die voorkomen, en de omstandigheden, die hiertoe hebben geleid, wordt hieronder nog enige toelichting gegeven.
Afb. 37. Schematisch dwarsprofiel langs raai I (Bijlage 1) bij Krabbendam.
De ondergrond bestaat uit veen op plastische Vlei (rechts) resp. uit
zavel (links).

vzm

Rekere-gorsklei / Rekere-iidalmarsh clay loam
pikkige klei / ,.pitchy" clay

mm

peat

zavel f loam

humeuze klei / humtc clay
zware klei / clay
Cross-section of row I (Appendix I). The subsoil consists of peat
overlying friable clay, or of loam.

Fig. 37.

Dikwijls treft men op korte onderlinge afstand grote verschillen in het materiaal aan.
Door enkele raaien en detailkarteringen is het verloop der sedimenten nader onderzocht
en is gebleken op welke wijze de sedimentatie heeft plaatsgevonden. In afb. 37 is een geval
voorgesteld, waarbij onder een pikklei- respectievelijk Rekere-gorsdek zavel en zware klei
binnen een afstand van enkele meters voorkomen. Het lichte materiaal is gedeeltelijk over
het zware afgezet. Op de klei die, waarschijnlijk ten gevolge van inklinking, wat dieper is
gelegen, is veen gevormd. Dit moet aan de lagere en vochtigere ligging worden toegeschreven.
Afb. 38. Doorsnede door een kreekje in de oude kwelderformatie (delgrond in de Rekerkoog).

too -,

Fig. 38. Cross-section of a small creek in the old tidal flat.

s tuatieschets
location of the cross-section
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Duidelijker is het beeld van de afzetting bij sommige del- en meergronden, waar de
kwelderformatie aan het oppervlak ligt. In de Rekerkoog (delgebied) kon over enige
afstand een slechts enkele meters brede baan, die een zeer zwakke welving in het terrein
te zien gaf, worden vervolgd. Deze baan bestaat uit fijn zand tot zavelig materiaal, dat
over de klei uitwigt (zie afb. 38). Hier kan worden gesproken van een oud kreekje, dat
zijn weg door een kleiafzetting heeft gevonden en daarna is verland. Zowel de klei- als de
kreekafzetting behoren tot de oude kwelder.
Ook in de Grebpolders (drooggemaakte meren) komen smalle verlande kreekjes voor.
Ze zijn aan het oppervlak nauwelijks zichtbaar, wat is toe te schrijven aan het hoge peil
dat steeds wordt gehandhaafd, waardoor slechts geringe inklinking heeft plaatsgevonden.
Door detailkartering van een klein oppervlak kon de loop van een oud kreekje een eindweegs worden vervolgd. De doorsnede (afb. 20) geeft aan, dat in het midden het profiel
diep zavelig is; zijdelings wigt de zavel uit over de klei (deze wordt naar onder „zepig").
Het diep doorgaan van de zavel wijst er op, dat de kreek zich een bedding in de klei
gevormd heeft. Met het aangevoerde materiaal heeft ze zichzelf opgevuld. Waarschijnlijk
is ook nog tamelijk ver van de kreek de lichtere bovengrond aan haar werkzaamheid toe
te schrijven. Met zekerheid is dit niet te zeggen, omdat dunne lichte dekken, die op verschillende plaatsen in meren en dellen voorkomen, ook onder invloed van de recente verspoelingen zijn gevormd (blz. 103).
^ « ^ t .
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Afb. 39.
Profiel in pikkleigrond bij St. Paneras. Onder het pikkleidek een insluiting van donkergekleurde klei
tussen zavel. De klei is door erosie
aangetast; een restant is in een later
stadium met zavel overdekt. (Bijlage
1, profiel V.)

Fig. 39.
Profile of a pik-clay soil near St.
Paneras. Underneath the pik-clay a
pocket of dark coloured clay between loam layers. The clay has partly been eroded; a remnant of it has
heen covered by loam in a later
phase. (Appendix 1, profile V.)
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De hier besproken aanwezigheid van kreken wijst erop, dat na een periode, waarin
de afzetting in betrekkelijk rustig milieu plaatsvond, zodat een voornamelijk kleiig sediment werd gevormd, de getijwerking sterker is geworden en een stelsel van getijkreken
in het kleioppervlak tot ontwikkeling kwam.
Er zijn meer aanwijzingen, dat de vorming van de kwelder niet onder gelijkblijvende
omstandigheden heeft plaatsgevonden. Een geval, waarbij een duidelijke verandering van
het milieu kon worden geconstateerd, werd gevonden bij een tot 1,30 m diepte in pikkleigrond gemaakte sleuf te St. Paneras (afb. 39). Onder het pikkleidek komt een insluiting
voor van donkere klei tussen lichtgrijs getinte zavel; de zavel wigt over de klei uit. Het is
duidelijk, dat de modderige klei vroeger door stromend water is aangetast en dat een
restant door de daarop volgende sedimentatie met zavel is overdekt.
Een andere aanduiding voor de wisselende mariene invloeden werd gevonden bij een
nieuw gegraven sloottalud, eveneens te St. Paneras. Hier waren twee humeuze horizonten
zichtbaar, die equivalent zijn te stellen met de reeds beschreven vegetatiehorizont uit de
Romeinse tijd (afb. 40). De toenmalige begroeiing isblijkbaar op bepaalde plaatsen onderbroken door een tussentijdse overstroming.
Afb. 40.
Profiel in pikkleigrond met twee
oude vegetatiehorizonten (Bijlage 1,
profiel W).

Flg. 40.
Profile of a pik-clay soil with two
old vegetation layers (Appendix 1,
profile W).

De stratigrafie van het in het zuidoostelijk deel van het Geestmerambacht voorkomende
veen en de wadafzettingen geeft aanwijzingen omtrent lokale verschillen, die in het milieu
hebben bestaan en hoe het veen zich heeft kunnen vormen. Direct ten noorden van
St. Paneras ziet men nog, hoe een zwakke, in de ondergrond voorkomende zandrug - een
uitloper van de hogere geest - een zekere scheiding vormt tussen het veen en de klei-zavelafzetting (zie afb. 41). Men krijgt hier de indruk, dat het veen onder invloed van de rug
is ontstaan en er door is beschermd, evenals ten oosten van St. Paneras.
Noordelijker, bij Broek (afb. 42) en Zuid-Scharwoude, valt waar te nemen, dat het
veen rust op klei en zavel; daaronder volgt (bij Broek) strandvlaktezand, dat hier dieper
ligt dan in het zuiden. Het veen loopt in een betrekkelijk dunne laag uit en is langs de
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Afb. 41. Schematisch dwarsprofiel door een uitloper van de strandwal ten noorden van St. Paneras, overdekt
door jongere afzettingen (Bijlage 1, raai II).

situatieschets
location o] the cross-section
Fig. 41. Cross-section through the end of the old beach ridge north of St. Paneras, covered by younger sediments (Appendix 1, row II).

rand door zavel en klei met het karakter van de kwelderafzetting (het materiaal is o.a.
kalkhoudend) bedekt. Nabij de zuidelijke grens van Broek ligt het pikkleidek er overheen.
De opbouw geeft aan, dat na de overstroming van het strandwallenlandschap - waarbij
zand en klei zijn afgezet - door regressie van de zee veenvorming is opgetreden. Dit veen
is wegens het ontbreken van een strandwal, klaarblijkelijk zonder bescherming van deze
wal, gevormd.
Een aanwijzing hiervoor vormt de geleidelijke opbouw van de profielen bij Broek en
Zuid-Scharwoude. Onderstaande profielbeschrijving licht dit toe.
Profiel: opgebaggerde delgrond (Be3av).
Plaats: Zuid-Scharwoude (kad. C 325).
Maaiveld: ca. 60 cm + G.A.P.
0—ca. 45 cm teelaarde, bovenaan tamelijk licht, naar onder zwaarder; matig humushoudend; kalkhoudend;
45—

5 0 c m grijsbruine, iets stugge, fijnzandige klei;

50—

80cm donkergrijze, naar onder iets bleker grijze, „zepige" zavel tot klei; bovenste deel met
hoorntjes en fijne vezelige plantenresten, onderaan grovere vegetatieresten;

80—
85—

85 cm blauwgrijze zavel, iets venig;
135 cm bruin riet- (en zegge-?)veen; in het midden het grofst;

135—

145 cm overgangslaagje; zavel, blauwig bruin met veel plantenresten:

145—

1 8 0 c m blauwgrijze, naar onder blauwe, fijnzandige zavel (gelaagd) met vooral in bovenste

180—

235 cm blauwe, fijnzandige, lichte zavel.

deel plantenresten;

Analyseresultaten zie tabel 7 (blz. 56).
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Afb. 42. Doorsnede op de veengrens bij Broek op Langendijk (Bijlage 1. raai III).
sloot

1Q0-

humeuze laag
hiunic layer
roekop
Langendijk

riet-zeggeveen
reed-sedge peat
zavel
- loam

Veilinggebouw

grof zand
situatieschets
fine sand
location of the cross-section
Fig. 42. Cross-section on the boundary of the peat near Broek op Langendijk (Appendix 1, row HI).

Deze profielopbouw met overgangen van klei met veel plantenresten naar veen wijst
er op, dat een geleidelijke verandering van het milieu moet zijn opgetreden. Zoute, brakke
en zoete toestanden moeten elkaar hebben opgevolgd en het voorkomen in dit gedeelte
van het gebied maakt het waarschijnlijk, dat deze mede afhankelijk waren van de plaats
(ligging ten opzichte van het toevoergebied).
Het mag dan ook waarschijnlijk geacht worden, dat in dit gebied verschijnselen zijn
opgetreden, analoog met de door VAN DIEREN (1934) beschreven lokale veenvorming
in het wad. Ook kan men tot op zekere hoogte een parallel trekken met de verlanding in
de Elbemond (DITTMER, 1938). Hier leiden lokale verschillen in het milieu o.m. tot
vorming van klei, rijk aan organische stof, op de ene plaats en veen op een andere. Ons
inziens hangen deze verschijnselen echter wel samen met een lokaal afgenomen mariene
invloed.
Ook op andere plaatsen komt veen hier en daar voor. Het vormt dan een afsluiting van
het kwelderprofiel, zoals mogelijk werd bij de ingetreden regressie.
Uit de stratigrafie mag ons inziens worden afgeleid, dat de vorming van het veen en
het bovenste gedeelte van het kwelderprofiel chronologisch weinig uit elkaar liggen. Uit
de gedeeltelijke afdekking van het vesn met kwelderklei in het oosten blijkt, dat deze
afzetting voor een deel zelfs jonger is.
Zoals reeds werd opgemerkt, kan de vorming van het veen het gevolg zijn van een

zeespiegeldaling, maar het is ook mogelijk, dat een betere afsluiting van de duinkust de
zee heeft belet het land binnen te dringen, waardoor verzoeting optrad en de vorming
van een meer of minder uitgesproken vegetatiehorizont en veen mogelijk was. TESCH
(1947) nam het eerste aan en wel in de periode van 1500 v. Chr. tot 500 jaar n. Chr.
In een recente publikatie van BENNEMA (1954), die na afsluiting van ons eigen onderzoek
het licht zag, is op grond van velerlei gegevens de mening uitgesproken, dat geen daling
van de zeespiegel heeft plaats gehad en dat voor de terrestrische vormingen en de bewoonbaarheid van de mariene afzettingen de betere afsluiting van de strandwallenkust een rol
heeft gespeeld. (Over de bewoonbaarheid van de kuststreken in de Romeinse tijd zie verder
ook BOELES, 1927; BIJVANCK, 1943.)

Voor een daling van het grondwater vormt het op vele plaatsen optreden van fossiele
gley in de profielen onder de huidige waterspiegel een aanwijzing. Ze treedt op als bruingele tot groene afzettingen (zie o.a. afb. 14). Men moet bedenken, dat het tegenwoordige
peil kunstmatig laag gehouden wordt, zodat na de afzetting op natuurlijke wijze een verlaging moet zijn ingetreden. Verder moet in dit verband genoemd worden het voorkomen
van veen op klei en minder op zavel. De vorming van veen moet zijn bevorderd door de
lagere ligging en drassere toestand van het terrein, die zijn opgetreden door plaatselijk sterkere klink na daling van het grondwater. Dat intussen de verlaging geen grote afmetingen
heeft aangenomen kan men hieruit afleiden, dat de ijzerafzettingen in het algemeen slechts
40 à 60 cm, een enkele maal ook wat dieper onder het kwelderoppervlak, voorkomen. Verder wijzen de grotendeels kalkrijke kwelderprofielen niet op een grote verlaging van de
grondwaterspiegel gedurende een lange periode als gevolg waarvan men een sterkere uitloging had kunnen verwachten.
In verband met de vorming van de kwelder en de rijzing van het zeeniveau zij nog iets
vermeld omtrent de hoogte van opslibbing.
Een globale aanduiding van het niveau, waarop het kwelderoppervlak ligt, is 1à 1,30 m
—N.A.P. Het oorspronkelijke niveau zal iets hoger zijn geweest in verband met de inklinking. De kwelderprofielen, waarop de Fries-Bataafse woonlaag is gevonden, zijn
gedeeltelijk kleiig, maar reeds vrij spoedig (binnen 1 m) volgt sterk zandig materiaal.
De klink bedraagt mogelijk omstreeks 30 cm. Het oorspronkelijke niveau in de eerste
eeuwen na Chr. is dan 70 à 100 cm —N.A.P. geweest. De tegenwoordige opslibbingshoogte
op dit deel der kust isdoor het kleine getijverschil slechts gering. Men kan voor het gedeelte
tussen Petten en Den Helder als hoogste vloedstanden aannemen 0,80 à 1,00 m + N.A.P.
Dit is tevens de opslibbingsgrens. Indien de eb- en vloedbeweging ten tijde van de vorming
der kwelder dezelfde was, moet de gemiddelde zeestand ongeveer 1,75 m lager geweest
zijn dan thans. Dit bedrag is ca. 40 cm groter dan op andere plaatsen in Noord-Holland
door BENNEMA (1954) is berekend. Ons inziens berust dit verschil, evenals BENNEMA
reeds suggereert (1. c. blz. 47), op faciesverschillen van de pre-Romeinse zeekleiafzet
tingen. In dit verband is opmerkelijk het typische verschil met de afzettingen uit midden
en oostelijk West-Friesland (DU BURCK en ENTE, 1954). In het oosten zijn de ondergronden
veel kleiiger en zijn er geen duidelijk aflopende profielen, zoals in het Geestmerambacht.
Vermoedelijk is de opslibbing in het Geestmerambacht niet zo hoog geweest en is de
kwelder daar niet als een ,,r ijp e" kwelder te beschouwen. Neemt men aan, dat de
zeespiegel, nadat de kwelder overstroomd is, gedurende 18 eeuwen ten opzichte van het
landoppervlak is gerezen, dan komt men op een gemiddelde relatieve zeespiegelrijzing
van ca. 10cm per eeuw. In dit bedrag is behalve de rijzing van het zeeniveau en inkiinking
ook bodemdaling begrepen. Deze vraagstukken zijn door BENNEMA (1954) uitvoerig
behandeld, zodat wij er verder niet op zullen ingaan.
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3. HET VEEN
Onderzoek van veen (ingesteld door Prof. Dr. Mr. F. FLORSCHÜTZ) afkomstig uit het
zuidoostelijk deel van het gebied, uit de Noord-Scharwouderpolder en van Warmenhuizen,
wees uit, dat het voornamelijk gevormd is door een riet- en zeggevegetatie, gegroeid onder
voornamelijk eutrofe tot mesotrofe omstandigheden. In het bovenste deel der dikkere
veenlagen vindt men ook resten van veenmossen, die op meer oligotrofe omstandigheden
wijzen, maar deze plantendelen blijven toch in de minderheid.
De basis van het veen bevat ook resten van een halofiele vegetatie, wat er op wijst,
dat aanvankelijk het milieu nog een mariene inslag had en dat blijkbaar het veen bij
afnemende invloed (regressie) van de zee is gevormd.
Afb. 43. Pollendiagram van veenlagen uit de Westbeverkoog bij St. Paneras (Bijlage 1, Vp. I ) .
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Fig. 43, Pollen diagram of peat layers from the Westbeverkoog near St. Paneras (Appendix I, Vp. I).
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Palynologisch onderzoek van veenprofielen (waarvan één - bij Warmenhuizen wegens armoede aan pollen slechts 1 spectrum opleverde) heeft omtrent de tijd van vorming enige nadere gegevens opgeleverd.
Voor de interpretatie der pollendiagrammen (die van 3 veenprofielen zijn als voorbeeld opgenomen: afb. 43,44 en 45) kunnen alsvergelijkingsmateriaal dienen de resultaten
van het onderzoek van VERMEER-LOUMAN (1934), dat eveneens veenprofielen uit NoordAfb. 44. Pollendiagram van veenlagen uit de Westbeverkoog bij Oudorp (Bijlage 1, Vp. II).
Legenda zie afb. 43.
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Pollen diagram of peat layers from the Westbeverkoog near Oudorp (Appendix I,
Vp. II). Legend, see fig. 43.

Afb. 45. Pollendiagram van een veenlaag bij Warmenhuizen (Bijlage 1, Vp. III). Legenda
zie afb. 43.
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Fig. 45. Pollen diagram of a peat layer near Warmenhuizen (Appendix 1, Vp. III). Legend,
see fig. 4.>.

Holland omvatte. Hieruit is gebleken, dat de percentages stuifmeel van Corylus en Fagus
goede indicatoren zijn voor de subboreale, respectievelijk subatlantische fasen. Het
Cory/i«percentage is in het Subboreaal betrekkelijk hoog en stijgt tot nabij de grens-
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Afb. 46.
Pollendiagram van veenlagen in de Wieringerwaard. Legenda zie afb.
43.

Fig. 46.
Pollen diagram of peat
layers in the Wieringerwaard. Legend, see jig.
43.

horizont om vervolgens tot in het Subatlanticum geleidelijk te dalen. Het stuifmeel van de
beuk vertoont een onderbroken lijn van slechts enkele procenten in het Subboreaal en
geeft in het Subatlanticum een stijging te zien.
In de diagrammen van het veen uit het Geestmerambacht ziet men,dat deCorylusMya
op het eind (bovenaan) nog een stijging vertoont, hoewel bij het veenprofiel te Oudorp
de hazelaarcurve reeds iets eerder een hoge top laat zien. De beuk komt in slechts enkele
percenten voor.
Uitgaande van de resultaten van het onderzoek van VERMEER-LOUMAN, wettigen de
pollendiagrammen volgens Prof. FI.ORSCHÜTZ de veronderstelling, dat het veen subboreaal
is; de subatlantische bosvegetatie weerspiegelt zich nog niet in deze pollendiagrammen.
Op grond van hiervóór reeds genoemde overwegingen kan nu ook voor het bovenste
gedeelte van het kwelderprofiel worden aangenomen, dat dit van subboreale ouderdom is.
Het ontbreken van veen in de diepere ondergrond belet echter de verdere tijdsbepaling.
De transgressie, die na de kwelderperiode intrad, uit zich in het afbreken van de
veenvorming en de afzetting van een nieuw kleipakket. Het isdaarom van belang te letten
op het diagram (afb. 46), dat betrekking heeft op veen uit het noordoostelijk deel van
Noord-Holland (Wieringerwaard). Hieruit valt volgens Prof. FLORSCHÜTZ af teleiden, dat
de veengroei hier tot in de subatlantische fase is doorgegaan. Verder wijkt ook de samenstelling vanhetveen af vandat uithet Geestmerambacht. Het bestaat uit mosveen, waarbij
oud en nog 20 cm jong mosveen zijn te onderscheiden. Hieruit valt te concluderen, dat de
mariene invloed, die de veengroei tot stilstand bracht, zich in het westen eerder heeft doen
gevoelen dan in het noordoosten. Voorts vinden we hier een aanwijzing, dat het einde van
de subboreale bosvegetatie en de intrede van de subatlantische samenvielen met de transgressie in deeerste eeuwen na Chr.Dit bevestigt de mening van recente onderzoekers (o.a.
WATERBOLK, 1947), die het begin van de subatlantische periode eveneens vrij laat stellen,
en vormt ogenschijnlijk een afwijzing van de opvatting, die wel is gehuldigd (MULDER,
1943), dat de overgang verscheidene eeuwen vóór het begin onzer jaartelling plaatsvond.
Deze laatste kan echter in zoverre betekenis hebben, dat reeds in pre-Romeinse tijd belang-
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rijke overstromingen voorkwamen, zoals het regionaal bodemonderzoek in andere gebieden
heeft uitgewezen. Deze zouden als het begin van de subatlantische transgressie zijn op te
vatten. In de vegetatie behoeft deze verandering zich echter niet overal duidelijk weerspiegeld te hebben.
4. DE VORMING VAN PIKKLEI- EN GORSGRONDEN
Het is opmerkelijk, dat de zware pik- of pikkige kleiafzettingen over bijna het gehele
gebied worden gevonden, hoewel niet overal in dikke lagen en, zoals in het noorden van
het Geestmerambacht, afgedekt door gorsmateriaal. De uitgebreidheid van het gebied,
waar de pikklei voorkomt en het in het algemeen gelijkmatig zware karakter van het
materiaal (de onderzochte pikkleimonsters bevatten 65 à 84% slib) wijzen op vrij sterke
afsluiting door de oude duinkust in het noorden gedurende een zeker tijdsverloop. Vermoedelijk is de directe mariene invloed na de regressiefase daardoor in sterke mate uitgeschakeld gebleven en is een soort kwelder gevormd in het achterliggende gebied, dat
min of meer het karakter van een kustmoeras had.
Een aanwijzing hiervoor vormde ook het resultaat van een onderzoek op foraminiferen
van een pikkleimonster op ons verzoek door Dr. J. H. VAN VOORTHUYSEN (Geologische
Stichting) verricht. Dit onderzoek werd uitgevoerd om een indruk te verkrijgen omtrent
het milieu, waarin het materiaal werd afgezet. De conclusie ten aanzien van het pikkleimonster (afkomstig uit St. Paneras, kad. A 2631, laag 55-85 cm, Bijlage 1, FoA) luidde
dat het materiaal geen mariene organismen bevatte en vermoedelijk een terrestrische
vorming was in een moerassig milieu, waarin veel gifstoffen voorkwamen, zodat organisch
leven praktisch onmogelijk was. Deze uitkomst bevestigt de veronderstelling, dat de afzetting plaatsvond in een kustmoeras; dit was blijkbaar zo ondiep, dat het milieu in zekere
mate aan terrestrische invloeden blootstond.
Ook het hoge gehalte organische stof, dat in pikklei kan voorkomen en dat er waarschijnlijk in is gekomen door de intensieve begroeiing, wijst hierop. Hoewel grauwgrijze
pikklei 2 à 3 % humus bevat (zie tabel 2, nrs. 9474 en 35855, tabel 11, nr. 3903 e.a.),
kon in de donkere pik- of pikkige klei, die bij St. Paneras op het veen voorkomt, aanzienlijk meer gloeirest worden vastgesteld (de nummers 30748 (tabel 7) en 47717 (tabel 11)
bevatten respectievelijk 12% en 17% gloeirest). EDELMAN en VAN LIERE (1947) hebben
deze laatste klei tot de zogenaamde woudgronden gerekend. Het is aan te nemen, dat de
mariene invloed vooral in dit deel van het gebied, wellicht als gevolg van een tijdelijke
regressie, minder sterk was, zodat vermoedelijk in een moerassig milieu een vrij sterke
begroeiing met een woudkarakter plaatsvond. Blijkens de resten van bomen in het veen,
dat onder de kleilaag voorkomt, was dit ook tevoren het geval.
Opgemerkt werd, dat de pikklei in de Westbeverkoog meermalen minder donker is.
Ter verklaring is door ons gedacht aan een minder intensieve vegetatie als gevolg van
bepaalde milieuomstandigheden. In dit verband dienen genoemd te worden de conclusies
van VEENENBOS (1950) bij het karteren van de knipklei in het randgebied van de Noordoostpolder. Deze onderzoeker gaf aan, dat het permanent dras staan door het overspoelingswater onder anaërobe omstandigheden op de lagere plaatsen aanleiding heeft
gegeven tot de vorming van grijze knipklei. Humeuzc kleien werden echter gevormd op
hogere gedeelten, die niet voortdurend onder water stonden en waar de begroeiing het
sterkst was. Deze gegevens sluiten ons inziens goed aan bij onze waarnemingen.
Een verschijnsel, dat men op verschillende plaatsen bij pikklei kan waarnemen, is de
insluiting van dunne laagjes zavelig materiaal. Niet zelden is dit kalkhoudend. Deze laagjes
wijzen er op, dat de omstandigheden tijdens de pikkleivorming hebben gewisseld en dat
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af en toe ander materiaal werd afgezet. Het verschijnsel is o.a. duidelijk bij Koedijk, zodat
is aan te nemen dat hier, nabij de plaats van de recente Rekere, althans periodiek, een
zwakke kreekactiviteit heeft bestaan.
De bestudering van de profielen over het gehele gebied heeft tot de veronderstelling
geleid, dat deze in de pikkleiprofielen zich manifesterende zwakke stroomtendenties later,
bij de afzetting van de gors, een grotere vorm hebben aangenomen. De sedimentatie van
het gorsmateriaal moet dan aldus worden gezien, dat na de fase, waarin de vorming van
pikklei plaatsvond, het mariene milieu, de stromingen en het getij zich sterker hebben
doen gelden.
Onderzoek op foraminiferen van een tweetal monsters zware Rekere-gorskleigrond, die
het dichtst bij pikklei staat (Oudkarspel, kad. 644, gelegen ten noorden van de Diepsmeer,
Bijlage 1, FoB), wees op mariene invloed bij de afzetting. Dr. VAN VOORTHUYSEN kwam
tot de volgende conclusie:
„Het materiaal is in marien milieu afgezet. Er zijn slechts weinig soorten foraminiferen en de exemplaren zijn klein van stuk, zodat de levensvoorwaarden ongunstig geweest
moeten zijn. De sedimentatie heeft daarom zeer waarschijnlijk plaats gehad in een milieu
onderhevig aan getijdestromen (een soort wadformatie)."
De fijnste spoelfractie (0,30-0,15 m m ) , waarin verreweg de meeste exemplaren foraminifieren voorkwamen, was als volgt samengesteld (in % ) . Het totaal aantal foraminiferen, dat per monster geteld werd, bedroeg 300.
Monster 1
(laag 40-60 cm)
Streblus beccarü
Nonion depressulus . . . .
Elphidium excavatum . . .
Elphidium inc. var. clavatum

Monster 2
(laag 40-70 cm)
73

14
5

Hoewel het mogelijk is, dat de Zijpe als zee-inham reeds vroeg bestond en bij de
beginnende transgressie een rol heeft gespeeld, blijkt uit het voorkomen van pikkige klei
langs de rand ervan, dat deze in de tijd van de afzetting van dit materiaal nog niet de
omvang had van thans. Waarschijnlijk heeft de Zijpe echter later, ten tijde van de gorsvorming, meer het karakter van een open zeeboezem gekregen, zodat ander materiaal
werd afgezet. Dit laatste is duidelijk te zien bij de gronden, die bij Eenigenburg liggen en
uit rulle, lichte tot matige zware zavel bestaan (Rekere-gorsafzetting). Dit materiaal ligt
ten dele op een stugge pikkleilaag. Een nadere beschouwing van de profielen wijst uit,
dat er een vrij plotselinge overgang kan bestaan, maar anderzijds kan ook een geleidelijke
overgang voorkomen met afwisselende laagjes pikkige klei en gorsmateriaal. Uit de eerste
wijze van sedimentatie blijkt, dat de pikklei- en gorsfasen tamelijk scherp gescheiden zijn.
In het tweede geval is dit niet zo duidelijk. De verklaring van deze verschillen is, dat de
plaatselijke omstandigheden tijdens de afzetting uiteenliepen.
De gedeelten van het gorsgebied, waar de pikklei geheel of nagenoeg geheel ontbreekt,
moeten worden opgevat als de oude stroombeddingen, waar de stroming het sterkst was
en waar bij de dichtslibbing het lichtste materiaal bezonk. Vanuit deze beddingen vond
ook de afzetting van het andere gorsmateriaal plaats.
Een kenmerk, dat een aanwijzing geeft onder welke mariene omstandigheden de afzetting van het gorsdek plaatsvond, is de relatief geringe dikte ervan; in het algemeen
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bedraagt deze minder dan 1m. De verklaring hiervoor moet waarschijnlijk gezocht worden
in het kleine getijverschil en de geringe opslibbingshoogte aan dit deel van de kust (zie
MULDER, 1947). Verder is hierdoor te verklaren, waarom geen diepe stroombeddingen in
de ondergrond werden uitgeschuurd en een pikkleilaag in de ondergrond in het algemeen
nog aanwezig is.Ook waar deze ontbreekt, is de uitschuring echter niet diep geweest, zoals
blijkt uit het feit, dat een deel van het humeuze kwelderoppervlak nog kan worden teruggevonden (zie afb. 10). Opmerkelijk is in dit gebied, dat de lichtste gronden meestal niet
in de vorm van duidelijke stroombanen voorkomen. Ook bij enige kleine zeer lichte tot
zandige gedeelten ten noordwesten van Warmenhuizen is dit het geval. Ten noorden van
Tuitjenhorn ligt echter een smalle noord-zuid verlopende strook lichte zavel, waarin een
bepaalde stroomrichting is terug te vinden. Verder krijgt men hier en daar aanwijzingen,
dat bepaalde smalle sloten resten van oude stroombeddingen van de grotendeels dichtgeslibde kreken zijn (een voorbeeld is op de Documentatiekaart met Sg tussen Warmenhuizen en Tuitjenhorn aangegeven). Het feit, dat bepaalde stroombanen zich in het algemeen niet duidelijk aftekenen, moet enerzijds in verband gebracht worden met de weinig
extreme omstandigheden, waaronder de afzetting heeft plaats gehad, anderzijds met de
sterke aantasting van het bodemoppervlak, die later plaatsvond (zie hieronder), waardoor
de loop van de stromen onduidelijk is geworden.
Ook de algemene verspreiding der lichte en zwaardere gronden verdient de aandacht.
Bij Eenigenburg aan de Zijpe liggen lichte gronden, zwaardere komen op uitgebreider
schaal oostwaarts bij Dirkshorn en zuidelijker bij Warmenhuizen voor. In het laatste gebied
liggen ook meer pikkleigronden. Deze verspreiding wijst er op, dat de Zijpe een instromingsgebied was. De zwaardere gronden hebben de directe mariene invloed minder sterk
ondergaan. We kunnen het ook aldus uitdrukken, dat de verspreiding van de bodemtypen
er op wijst, dat de jongste opslibbingsfase zich gemanifesteerd heeft zowel in een gorsdek
al of niet op pikklei, waar de mariene invloeden zich het sterkst deden gelden (bij Eenigenburg o.a.), als in de meer pikkige gorsgronden op die plaatsen, waar het milieu na de
pikkleifase een minder sterke wijziging onderging en tenslotte in een doorgaande pikkleivorming, waar de verandering het geringst was.
De periode, waarin de pikklei- en gorsdekken zijn afgezet, kan als volgt worden aangegeven. Blijkens de bewoningsresten uit de Romeinse tijd, die onder het pikkleidek
voorkomen, moet de transgressie omstreeks de 3e-4e eeuw zijn begonnen. Voor het vaststellen van het einde der sedimentatieperiode geven de terpjes, die in het noordelijk deel
van het gebied worden gevonden, enige aanwijzingen. Uit het profielonderzoek bleek, dat
deze op de gors zijn aangelegd. Woonresten, die erop werden gevonden, gaven een aanwijzing omtrent de tijd, waarin de afzetting voltooid was. BRAAT (1932) dateerde de aardewerkresten van deze terpen (nl. die van Eenigenburg en de terp Avendorp bij Schagen)
uit de 9e eeuw en later. Dr. MODDERMAN constateerde echter bij een voorlopig onderzoek
van enkele terpen geen scherven, die ouder waren dan de 12e eeuw. Uitgaande van de
juistheid van de eerste determinatie zou de afsluiting van de sedimentatieperiode van de
gors dus uiterlijk in de 9e eeuw zijn te stellen; het is echter mogelijk, dat deze op een later
tijdstip viel.
5. HET AFBRAAKPROCES
Na de periode van afzetting van de pikklei- en gorsdekken volgde het proces van aantasting en verspoeling van belangrijke gedeelten hiervan, met als gevolg het ontstaan van
de meren en andere lagere terreinen, die karakteristiek zijn voor het gebied.
Om zich een voorstelling te maken van de veranderingen, die in de bodemopbouw
in het noordelijk deel van Noord-Holland zijn opgetreden, is het goed terug te gaan tot de
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toestand vóór en tijdens de oudste bedijkingen. Op de kaart van BEEKMAN (1917) vindt
men de toestand, zoals deze volgens reconstructie omstreeks 1300 was. In die tijd was
West-Friesland reeds omgeven door de Westfriese Omringdijk, waarvan de Westfriese
Zeedijk deel uitmaakte. Noordelijk en noordwestelijk daarvan lag een wadgebied, waartoe
o.a. de Zijpe behoorde.
Er zijn voldoende aanwijzingen om dit gebied en grote delen van de vroegere Zuiderzee en Waddenzee als verdronken land op te vatten, ontstaan mede als gevolg van
rijzing van de zeespiegel (zie HETTEMA, 1938; MODDERMAN, 1945). Zoals reeds vermeld,
toonde BRAAT (1932) aan, dat het noordelijk deel van Noord-Holland in de vroege middeleeuwen bewoond is geweest. Behalve scherven vond hij ook resten van oude dijken. Deze
dienden blijkbaar voor bescherming tegen de opdringende zee. De laatste breidde zich
volgens BRAAT (1932, 1947) via het Wieringermeer en de Zijpe uit, zodat hier een groot
aaneengesloten wadgebied ontstond. Als waterkering hiertegen werd de Westfriese Zeedijk
aangelegd.
Niet alleen in het noorden heeft veel landverlies plaatsgevonden, maar waarschijnlijk
ook in het oosten. Hierdoor is het uitgebreide merencomplex, de vroegere Waard (waarvan
de tegenwoordige droogmakerij de Heerhugowaard deel uitmaakt), te verklaren. Een aanwijzing voor het feit, dat de zee ook hier invloed had, vormt het historisch bekende feit,
dat in de 13e eeuw de waterkering in het noorden verbroken is geweest en het water bij
stormvloeden uit het noorden hierin werd opgestuwd, zodat het aangrenzende land werd
bedreigd (BEEKMAN, 1917).
Op dezelfde wijze kan men zich voorstellen, dat waarschijnlijk eveneens in de vroege
middeleeuwen het Geestmerambacht door de diep het land indringende zee overstroomd
werd. De topografie van het gebied vertoont duidelijk de kentekenen van deze overstromingen. In de eerste plaats is waar te nemen, dat verschillende lage, als uitgespoelde
gronden op te vatten gedeelten een noord-zuid strekking vertonen. Dit is het geval met een
lage strook (delgronden), die uitmondt in de Zijpe. Verder met de Rekere, een oude
wadstroom, die vanaf de Zijpe langs het Geestmerambacht naar het zuiden liep. Dit water
wordt reeds in 1094 genoemd (KERKMEYER-DE REGT, 1943). In het noordoostelijk gedeelte van het gebied bestaan duidelijke aanwijzingen voor instroming vanaf de Waard.
Ook in het oosten wijst de bodem op verspoeling, hoewel het jonge zeekleidek vermoedelijk reeds van oorsprong dun was wegens de geringere opslibbing (zie ook DU BURCK,
1949). Het verloop der lage delen is echter vaak onregelmatig en als een goed voorbeeld
van wisselende stroomrichting noemen we het delgebied ten westen van Tuitjenhorn,
dat vanuit het zuiden gevormd moet zijn. Verder blijken de uitgespoelde terreinen (meren
en dellen) vaak vrij plotselinge verbredingen te zijn van smallere banen (thans sloten).
Deze vormen wijzen er op, dat het gebied bij stormvloeden werd overstroomd en het opgestuwde water in allerlei richtingen het bodemoppervlak aantastte, waardoor bredere
verspoelingsvlakken ontstonden. Waarschijnlijk is echter ook door geleidelijke afkalving
van oevers gedurende latere eeuwen het ontstaan van dergelijke brede vormen in de hand
gewerkt. Voor dit laatste pleit het feit, dat in de delafzettingen vaak zoetwatermollusken
worden gevonden (zie § 7), die er waarschijnlijk bij de recente omzettingen van het
bodemmateriaal in zijn gekomen.
In sommige delgebieden (b.v. ten zuiden van de Kerkmeer, afb. 4) kan men duidelijk
aan de over het gebied vingervormig vertakte sloten - de oude kreken - zien, hoe het
water heeft gestroomd. Tot de uitschuring van diepe geulen kwam het veelal niet, hetgeen
ook hier weer verklaard kan worden door de zwakke getijwerking (zieook THIERRY, 1930).
Een beter begrip van de vorming en functie der geulen en dellen verkrijgt men door te
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letten op de ligging van de lichte en zware gors- en pikkleigronden en het verband met de
lage delen. Het blijkt, dat op veel plaatsen zwaardere gors- en pikkleigronden grenzen aan
de lage terreinen en dat de ligging van lichte en zwaardere gronden ten opzichte van
deze laagten vaak onregelmatig en zonder duidelijk verband is. Zouden de dellen voornamelijk een functie hebben gehad bij de opslibbing der nabij gelegen hogere gronden,
dan zouden de zware gronden niet langs de stroombeddingen liggen zoals veelvuldig het
geval is en zou een grotere regelmaat en geleidelijker overgang zijn te verwachten.
Het ontstaan van enkele pikkleigedeelten is te verklaren door afslag van het gorsdek,
waardoor de pikkleilaag oppervlakkig in het profiel is komen te liggen( b.v. aan de westzijde van het delgebied bij Krabbendam). Als gevolg van de verspoeling vindt men ook
op verschillende plaatsen kleine, op zichzelf gelegen gedeelten gors- of pikkleigrond, als
resten van een vroeger uitgebreider dek.
Hoewel de overgang van het hogere gors- of pikkleigebied naar het lagere veelal vrij
geleidelijk is, komen op sommige plaatsen sprekende erosievormen met sterke topografische verschillen voor. Dit is duidelijk ten noordoosten van Krabbendam. Op de overgang van de hier hoge gorsgrond naar het delgebied werd een klein gedeelte in detail
Afb. 47. Gedetailleerd bodemkaartje van een perceel bij Krabbendam (boringen op 10 ml.

^ delgrond (MEe . . )
dell-soil
'~y>y>y.'\'^

delgrond met dunne pikkige laag
zaveldek (pMEe2>
dell-soil with a shallow „pitchy'1
layer and a cap of loam

en

pikkleigrond met een zaveldek
(gMP2)
,,pik''-clay soil with a cap of
loam
Rekere-gorszavelgrond op pik/ •""// / / J klei (MRpl)
/ / / A Rekere-tidal-marsh silt loam
overlying ,,pik"-clay
Rekere-gorskleigrond op pikklei
(MRp2)
Rekere-tidal-marsh clay loam
overlying „pik"-clay

Krabbe

Rekere-gorskleigrond op pikklei
met zavelige bovengrond
(bMRp2)
Rekere-tidal-marsh
clay loam
overlying „pik"-clay with a topsoil of loam

Fig. 47. Detailed soil map of a field near Krabbendam.

gekarteerd (zie afb. 47). Op het kaartbeeld komt goed tot uiting, dat de aantasting vanuit
het delgebied heeft plaatsgevonden, waardoor een grillige bodemgrens met tongvormige
uitspoelingsplaatsen het gevolg is geweest. De pikkleilaag is of oppervlakkig in het profiel
komen te liggen of er zijn nog slechts resten overgebleven of ze is geheel verdwenen. Boven
de pikklei is veelal een dunne laag zavelig, verspoeld materiaal aanwezig.
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De invloed der erosie zal vervolgens nog verduidelijkt worden aan de hand van enkele
bodemdoorsneden.
Afb. 48a en 48è geven doorsneden van de overgang van pikklei- naar delgrond. Uit
de opbouw van de bodem blijkt, dat na de verspoeling van de pikklei secundaire afzetting
van zavel, respectievelijk andere klei heeft plaatsgehad (het jonge sediment ligt boven
de onderzijde van de pikkleilaag).
Afb. 48a.
Schematisch dwarsprofiel op
de o v e r g a n g v a n pikklein a a r delgrond nabij Kalverdijk (Bijlage 1, r a a i I V ) .

delgrond detl-soil
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transition
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the rransition
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Kalverdijk (Appendix
/ , row IV).
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,,pik"-clay

Afb. 48/?. S c h e m a t i s c h dwarsprofiel o p de o v e r g a n g van pikklei- n a a r delgrond nabij Koedijk (Bijlage 1, r a a i V ) .

60
<t0-

fP'fAÉ
re^^M
f
I

_
•

—I
-I

teelaarde (klei
tilth layer (clay)
zavel
loam

Fig. 48/?. Cross-section

klei, o v e r g a n g n a a r pikklei
clay, transition into
,.pik"-clay
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(Appendix

1, row V).

Op een andere plaats (ten zuiden van Koedijk, afb. 49), waar door het gebruik als
weiland de natuurlijke topografie goed bewaard is gebleven (het terrein lag zeer ongelijk),
kon door het voorkomen van een veenlaag een goede reconstructie van het verspoelingsproces worden gemaakt. In de lagere delen ontbrak het veen vrijwel geheel; op de hogere
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Afb. 49.

Schematisch dwarsprofiel in een terrein met pikkleidek en veenlaag, aangetast door erosie; de erosiekreken gedeeltelijk met secundair afgezette klei gevuld (Bijlage 1, raai VI nabij Koedijk).

ssss

pikklei
,,pik"clay

veenresten
remains of peat

secundaire klei
secondary clay

blauwe klei met plantenresten
blue clay with remains of plants

veen
peat

slibhoudend zand
loamy sand

venige laag
peaty layer
Fig. 49. Cross-section of a soil with pik-clay cap and peat layer, affected by erosion: the creeks have partly
been filled up with secondary sedimenteil clay {Appendix 7, row VI).

plaatsen was het veel duidelijker aanwezig. De ondergrond, bestaande uit tamelijk grof
strandvlaktemateriaal, leverde geen aanwijzing op, dat door een uiteenlopende hoogteligging het veen op de ene plaats meer ontwikkeld zou zijn dan op de andere. De klei,
die in de geulen voorkomt, moet dan ook weer beschouwd worden als een secundaire
afzetting na de verspoeling van het veen.
Deze en andere geulen en bredere dellen moeten als onafhankelijke erosiebanen worden opgevat. Niettemin mag wel worden aangenomen, dat het eroderende water ook
gebruik heeft gemaakt van bestaande stroombeddingen, die dienst deden bij de opslibbing
van het gorsdek. Men moet hierbij in de eerste plaats denken aan de dellen, waarlangs
zavelige afzettingen voorkomen. Een enkele maal is ook een aanwijzing te zien voor verjonging van een oude kreek bij pikkleigronden, namelijk waar nabij een delstrook de
pikkleiafzetting zavellaagjes bevat, die mogelijk onder invloed van dit vroegere stroompje
zijn afgezet.
Terwijl bij delgronden resten van het pikkleidek veel voorkomen (pMEe . . . ) , is de
erosie bij de meren verder gegaan. De vaak lichte meergronden zijn te verklaren door het
verdwijnen van de pikkleilaag en de „onthoofding" van het oude kwelderprofiel, zodat
de lichte ondergrond daarvan voor een groot deel thans de aard en samenstelling van de
grond bepaalt. De dunne kleilagen, welke de meergrond meermalen bevat, moeten in vele
gevallen worden opgevat als resten van de vroegere kwelderklei.
Toch moet in aanmerking worden genomen, dat de omstandigheden in enkele meren
van oorsprong reeds anders geweest zijn dan daarbuiten. Tot deze opvatting leidt de
opbouw van de profielen in en buiten de Daalmeer. In dit vroegere meer bestaat de bodem
op veel plaatsen tot vrij grote diepte (1,50 m tot 3 m onder maaiveld; in afb. 50 is 1,50 m
ongeveer de grens) uit slibhoudend tot tamelijk slibrijk, enigszins slap materiaal met
plantenresten en volgt daarna de „vaste" ondergrond gevormd door zand (hierin dringt
een dunne ijzeren staaf niet verder door), terwijl buiten het meer deze vaste ondergrond
op een hoger niveau voorkomt (afb. 50). Dit zou erop kunnen wijzen, dat de oude
strandvlaktetopografie en de aanwezigheid van een wadachtig gedeelte in deze strandvlakte mede bepalend is geweest voor het ontstaan van het meer als verspoelingsgebied
in een latere periode.
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Afb. 50. Schematisch dwarsprofiel door de Daalmeer (Bijlage 1, raai VII).
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I ° I not investigated
Fig. 50. Cross-section through the Daalmeer (former lake) (Appendix I, row VII).

Ook bij de vorming van de andere meren kan gedacht worden aan veen of venig,
slap materiaal ter plaatse van enigszins komvormige gedeelten van het oude kwelderoppervlak, dat aanleiding heeft gegeven tot gemakkelijke verspoeling. Er komt echter in
het bijzonder in de noordelijke meren slechts zeer plaatselijk veen voor, of het ontbreekt
geheel. In de Vroner- en Daalmeer komen plaatselijk dunne veen- of venige lagen voor,
die voor een deel als meermolm zijn op te vatten. Dit vormt een aanwijzing voor vroeger
aanwezig veen, dat bij overstromingen is aangetast. De aanwijzingen zijn echter te gering
om in de aanwezigheid van dergelijk materiaal de voornaamste oorzaak van de meervorming te zien.
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6. JONGERE SEDIMENTATIE
Naast het proces van de eigenlijke verspoeling van de pikklei- en Rekere-gorsdekken
heeft, zoals in het voorgaande reeds is gebleken, op verschillende plaatsen enige nieuwe
sedimentatie plaatsgevonden. Het materiaal hiervoor is waarschijnlijk voor een goed deel
afkomstig van de verspoelde klei- en zaveldekken. Duidelijk is de jongste sedimentatie
bij de meerwalgronden, waarbij het jonge dek minstens 50 cm bedraagt. Hoewel het
materiaal uiteenlopend van zwaarte is, is het dikwijls lichter dan de oudere ondergrond. Dit merkt men ook goed bij de meer- en delgronden, waar niet zelden een uitgebreide film van zavelig, „zacht" materiaal over zwaardere, plastische klei voorkomt
(onder Toevoegingen in de legenda opgenomen).
De bezinking van het jonge ,,del"-materiaal heeft voor een deel plaatsgevonden onder
omstandigheden, waarbij de directe invloed van de zee uitgeschakeld, of het gebied reeds
omdijkt was. Hierop wijzen zoet- en brakwaterschelpen, die in het ongeroerde deel van
deze profielen worden aangetroffen (zie § 7 ) .
Dat de zee na de omdijking nog invloed heeft uitgeoefend, blijkt ook duidelijk uit de
overslagafzettingen. Opmerkelijk is het voorkomen van overslagen in delgebieden. De
mogelijkheid is niet uitgesloten, dat een del ontstond na de eerste dijkaanleg, doch het
is ook zeer aannemelijk, dat een dijkdoorbraak ontstond op de plaats van een vroegere
instroming.
7. ONDERZOEK VAN ENIGE GRONDMONSTERS OP HET VOORKOMEN
VAN MOLLUSKEN
Met de bedoeling een indruk te verkrijgen omtrent het milieu, waarin de afzetting
van het bodemmateriaal heeft plaats gehad, zijn door Dr. C. O. VAN REGTEREN ALTENA
enkele determinaties van de molluskenfauna uitgevoerd.
Van een deel der onderzochte monsters geven we de voornaamste resultaten en de
door Dr. VAN REGTEREN ALTENA getrokken conclusies hieronder weer en wel van:
1. Rekere-gorszavelgrond (MRg2)
2. Zware Rekere-gorskleigrond (MRp4)
3. Kleiige delgrond (MEe4)
4. Zavelige meerwalgrond ( M E h l )
5. Grofzandige meergronden (Daalmeer) ( M E m b 2 e n 3 ) .
Ad 1.

Rekere-gorszavelgrond

Plaats: Eenigenburg, kad. C 86 (profielbeschrijving zie blz. 36).
Laag 80—100 cm (Mola, Bijlage 1).
Het geslibde monster bevatte:
Cardium edule L.:
1ex. en 3 losse kleppen
Scrobicularia plana D A COSTA: 1ex.
C o n c l u s i e : Het samen voorkomen van deze soorten wijst op een marien of polyhalien, brak milieu.
Z e l f d e p r o f i e l op ca. 105 cm diepte (onderzijde van de gorsafzetting nabij venige laag ( M o l b ,
Bijlage 1):
Hydrobia Stagnalis BAST.:
Rel usa alba KANM.:

vele
1

Cardium edule L.:
Abra tenuis M O N T . :

9 kleppen van een kleine, dunschalige, scheve vorm
1 fragment.
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C o n c l u s i e : De twee in aantal overwegende soorten wijzen erop, dat deze klei in oligotroof, mesohalien brak water is afgezet. De twee andere soorten zijn mij slechts bekend uit vrijwel zuiver marien
milieu (Oostkust van Texel b.v.). Waarschijnlijk zijn zij als lege schelpen met de vloedstroom inhet
brakkere milieu gespoeld. Misschien waser ookeen snelle facieswisseling, waardoor het materiaal niet
homogeen is.
Ad

2. Zware

Rekere-gorskleigrond

Plaats: Oudkarspel, kad. BI644.
Profielbeschrijving zieblz. 37—38.
(Mo2, Bijlage 1 ).
Laag: 40—70 cmdiepte (gorsklei).
Littorina saxatilis OL.:
vele
Hydrobia stagnalis BAST.: vele
Theodoxus jluvialilis L.: 1
Retusa alba KANM.:
5
Cardium edule I..:
vele kleppen enfragmenten, dunschalig.
C o n c l u s i e : Dit zijn bewoners van verschillende milieus. De overwegende indruk is mesohalien
brak water. Theodoxus leeft echter in zuurstofrijk zoet of in oligohalien brak water, terwijl Retusa voorkomt in marien tot polyhalien, brak milieu. Menkan weer denken aan verplaatst materiaal of wel aan
snelle facieswisseling, zodat hetmonster niet homogeenis.
Ad 3. Kleiige del grond
Plaats: Koedijk, kad. B 1334. (Mo3, Bijlage 1).
Laag grasland. Profielbeschrijving:
0— 25cm teelaarde, matig humushoudende, kalkhoudende klei;
25— 45cm grijze klei, kalkrijk, ijzerhoudend;
45— 60cm blauwgrijze klei, kalkhoudend, licht ijzerhoudend;
60—125cm blauwe, zwaardere klei (ca.45%slib), kalkhoudend, rietresten.
Laag, waaruit schelpen afkomstig, 25—40cm.
Valvata piscinalis Mütx.: 7
Lymnaea palustris MÜLL.: 5
Lymnaea auricularia L.: 1
Lymnaea ovata DRAP.:
14
Planorbis planorbis L.:
niet vermeld
Succinea Pjeijjeri RossM.: 1
Succinea spec:
1
C o n c l u s i e : Dit is een zuiver zoetwater launa, bestaande uit soorten, die geen zoutgehalte van betekenis kunnen verdragen. Slechts de Succinea's zijn landslakken, die echter steeds op zeer vochtige
plaatsen leven.
Een monster klei, afkomstig van een andere delgrond (laag 40-50 c m ) , die we hier
niet nader beschrijven, bevatte naast zoetwaterbewoners en landslakjes, fragmenten van
Mytilus en Cardium, bewoners van meso- tot polyhalien brak en zuiver zeewater, die
volgens de onderzoeker blijkbaar op secundaire ligplaats aanwezig waren, daar de zoveel
teerdere land- en zoetwaterslakjes gaaf waren. De klei zou daarom in zoetwater zijn afgezet.
Ad 4. Zavelige meerwalgrond
Zelfde perceel alsdatonder ad2 beschreven.
Profielbeschrijving opblz. 48 (Mo4, Bijlage 1).
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Laag 50—70 cm (grijze zavel).
Theodoxus fluviatüis L.: 1
Valvata miscinalis MÜLL.: 8
Littorina saxatilis OL.:
1
Hydrobia slagnalis BAST.: 5
Bithynia tentaculata L.:
14+ 2 opercula
Lymnaea ovata DRAP.:
3
Valloiüa spec:
6
C o n c l u s i e : De in aantal overwegende soorten zijn zoetwaterbewoners (Valvata, Bithynia, Lymnaea). Daar deze tere huisjes gaaf zijn, is de klei in zoet water afgezet en zijn de andere elementen op
secundaire ligplaats aanwezig.
Littorina, Hydrobia en wellicht ook Theodoxus zijn uit brak water afkomstig, de Vallonia's zijn landslakjes.

Ad 5. Grojzandige meergronden (MEmb2 en 3)
Plaats: Koedijk, kad. B67 (Daalmeer). (Mo5, Bijlage 1.)
Laag 40—100 cm (slibhoudend zand).
Spisuia sublruncata DA COSTA: 5losse kleppen
Scrobicularia plana DA COSTA: 2losse kleppen
Macoina Ballhica L.:
1 losse klep.
C o n c l u s i e : Het samen voorkomen van deze soorten wijst op een marien of polyhalien brak milieu.

Op een andere plaats in het oostelijk deel van de Daalmeer (St. Paneras, kad. A 3498)
op bodemtype MEmb3 kwamen in een laag slappe klei (50-80 cm) bewoners voor van
polyhalien brak water (Mo6, Bijlage 1).
Littorina saxatilis OL.:
Hydrobia uhae PENN.:
Retusa alba KANM.:
Cardium edule L.:
Macoina Ballhica L.:

1
1
niet vermeld
10 kleppen, tamelijk scheef
1 fragment.

Bij het nemen van de monsters is er op gelet, dat deze van ongeroerde lagen afkomstig waren.
Vatten we de resultaten van het molluskenonderzoek kort samen, dan blijkt, dat de
gorsgrond in brak milieu met ten dele mariene invloeden is afgezet. Dit geldt zowel voor
de lichte als voor de zware kleigors en wijst op een afzetting in een van de open zee enigszins afgesloten gebied, waarin zich ook zoet water kon verzamelen.
Bij de delafzettingen is de invloed van het zoete milieu onmiskenbaar, zodat mogelijk
na de indijking nog materiaalverplaatsing en opslibbing heeft plaatsgevonden, waarop
reeds in het voorgaande werd gewezen.
Het lichte, zandige materiaal uit de Daalmeer, dat als strandvlaktevorming is op te
vatten, vertoont daarentegen sterk mariene invloeden. De mollusken in de kleilagen
wijzen op brakke toestanden, die ten tijde van de vorming van de strandvlakte of na de
verzoeting van het gebied door de omdijking, bij secundaire materiaalverplaatsingen,
zijn opgetreden.
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8. HET ONTSTAAN VAN HET ZILTE BODEMWATER
Uit het voorgaande is reeds gebleken, dat de lagere gedeelten en in het bijzonder de
meren verschijnselen van verzilting van het bodemwater te zien geven. Als oorzaak hiervan
mogen we aannemen, dat het diepere bodemwater, dat ook zout is, op de laagste plaatsen
en onderbemalen gedeelten door de geringere tegendruk van de zoete bovenlaag naar
boven kwelt (KRUL, 1947). Deze kwel is goed te constateren in de Daalmeer, waar de
sloten enige tijd na het uitmalen weer brak water bevatten. In de winter kan men ook
aan de plekken in het ijs waarnemen, waar dit zilte water het sterkst opstijgt.
De vraag doet zich voor, hoe het zoute water in de ondergrond voorkomt. Uit onderzoek (WINTGENS, 1911; rapport: Geo-hydrologische gesteldheid van de Wieringermeer,
1936; KRUL, 1940, 1947) is gebleken, dat zowel zout- als zoetwaterzones in een groot deel
van West-Friesland en onder de Wieringermeer aanwezig zijn. Deze berusten voor een
belangrijk deel op geologische oorzaken. De zoete laag wordt in het genoemde rapport
en door KRUL (1947) opgevat als autochtoon en gebonden aan de jong-pleistocene
afzettingen. De diepere lagen (van de Eemzee-transgressie) en de mariene holocene lagen
zijn daarentegen zout. Uit boringen in de Wieringermeer is gebleken, dat de zoete zone zich
op geringe diepte onder de zoute kan bevinden; dat het zout niet dieper is doorgedrongen,
moet toegeschreven worden aan de geringe doorlatendheid van de klei-veenlaag uit het
Oud-Holoceen.
In het Geestmerambacht moet ook aan het zoute water, dat van oorsprong aanwezig
was in de recente mariene vormingen, betekenis worden gehecht voor het opkwellen van
zout water. Waar geen zoute kwel optreedt, heeft men te maken met een zoete laag, die
zich gevormd heeft na het uitschakelen van de zee-invloed.
Door het ontbreken van nadere gegevens is niet nauwkeurig bekend, hoe in dit gebied
de opbouw van de diepere ondergrond en de samenstelling van het grondwater is en
welke stromingen daarbij kunnen optreden. Uit het feit, dat men bij St. Paneras ook zoet
water heeft weten op te pompen, kan men de aanwezigheid van een zoete laag ook in een
deel van dit gebied aannemen. Van belang voor de stromingen van het grondwater kan ook
zijn het veen op grotere diepte. Dit veen zou echter volgens recente opgaven (TESCH,
1947; FABER, 1947a) hier niet overal voorkomen, wat ook weer bepaalde betekenis voor
de aard van het grondwater kan hebben.
In het reeds genoemde rapport wordt de betekenis van de droogmakerijen Heerhugowaard en Schermer voor een grondwaterstroming vanaf de kust aangegeven (blz. 28). Het
is mogelijk, dat een zoute stroom ook op de lage delen van het Geestmerambacht invloed
uitoefent, waaruit tevens volgt, dat het winnen van drinkwater uit de ondergrond der
duinen betekenis kan hebben voor de mate van verzilting (DE ROO, 1953).
De mate, waarin de recente verzoeting (tot stand gekomen onder invloed van de
neerslag, na het weren van de zee door middel van waterkeringen en later door aanvoer
van water uit het IJsselmeer via de Schermerboezem) een tegenwicht vormt tegen het
zoute water, dat van onderen komt, wordt beïnvloed door de hoogteligging en onderbemaling. Door de geringere tegendruk beweegt het zoute water zich naar de lage en
onderbemalen gedeelten. Beide invloeden zijn in het veld o.a. aan de zoute vegetatie goed
te constateren. Vooral in de Daalmeer is dit het geval. Waarschijnlijk speelt hier ook de
sterk doorlatende ondergrond een rol.
Door bepaling van de zoutconcentraties op verschillende diepten in het profiel,
op dicht bijeengelegen plaatsen met een klein hoogteverschil, kon een aanwijzing worden
verkregen omtrent de belangrijke rol, welke laatstgenoemde factor heeft voor de verzilting van het bodemwater (zie tabel 8 ) . Op de iets hoger gelegen plaatsen is het bodem-
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water niet alleen minder zout, maar ook komt het zoetere water tot een relatief dieper
niveau in het profiel voor. De invloed van kleine hoogteverschillen werd o.a. ook door
WINTGENS (1911) aangegeven. Waarschijnlijk is hier een parallel te trekken met de zoetwatervorming onder de duinen en berust het verschijnsel op dezelfde oorzaak, waardoor
zich een bepaald evenwicht tussen zoet en zout water instelt (vgl. WINTGENS, 1911).
Uit de tabel blijkt verder, dat de tijd van het jaar sterke invloed op het zoutgehalte
uitoefent. De hoge concentratie in de zomer is toe te schrijven aan de sterke verdamping
en opstijging van het bodemwater.
Tenslotte zij er nog op gewezen, dat, behalve de aandrang van zout water uit de
ondergrond, de samenstelling van het boezemwater in vroeger jaren een rol speelde. Dit
was verzout door het schutten van de zeesluizen (o.a. bij den Helder), maar sedert 1934
is men gebruik gaan maken van IJsselmeerwater voor aanvulling van de boezemwateren,
waardoor het zoutgehalte van het polderwater aanzienlijk is verminderd (vgl. WIBAUTISEBREE MOENS, 1936 en het rapport: Ontzilting van Noord-Holland, 1946).
Ter beoordeling van de oorzaken van de verzouting zou het intussen van groot belang
zijn, dat een geohydrologisch onderzoek zou worden ingesteld. Hierdoor zou het ook
mogelijk zijn de gevolgen van bepaalde maatregelen, zoals diepere ontwatering (zie
hoofdstuk X ) , beter te beoordelen.

VI.HETBODEMGEBRUIKVOORHEENENTHANS
1. OUDE BEWONING
De oudste bewoning van dit gebied is te herkennen aan de resten van Fries-Bataafs
aardewerk (Romeinse tijd), die onder het jonge zeekleidek (pikklei) worden aangetroffen.
Deze scherven zijn op ver uiteengelegen plaatsen in het gekartelde gebied gevonden, terwijl ze ook daarbuiten westelijk van het Noordhollandsch Kanaal (bij Schoorl) en ten
noorden van Schagen (BRAAT, 1947) zijn opgegraven. Dit wijst dus op bewoning over een
uitgestrekt gebied in deze tijd.
Daarna volgt een periode, waarvan in dit gebied slechts weinig woonresten zijn gevonden. Het is mogelijk, dat de bewoning zich in verband met de overstromingen niet
gehandhaafd heeft. Eerst de Karolingische tijd en vroege middeleeuwen leveren weer
bewijzen van menselijke occupatie. Uit een vrij groot aantal Karolingische scherven in
de Diepsmeer gevonden (BRAAT, 1947), is af te leiden, dat in dit centrale gedeelte van
het Ambacht in die tijd bewoning mogelijk is geweest. Benoorden Warmenhuizen getuigen
de reeds genoemde terpjes en de hierop gevonden aardewerkresten (Pingsdorffer en kogelpot; BRAAT, 1932) van middeleeuwse bewoning.
Uit deze periode dateren ook de sporen van menselijke bewoning ten noorden van de
Westfriese Zeedijk, zowel ceramiek, als resten van oude dijken. Deze laatste tonen aan,
dat de bewoners zich reeds vroeg (9e-10e eeuw; BRAAT, 1932) door dit middel tegen de
zee, die uit het noorden en langs de Zijpe het land steeds verder binnendrong, hebben
trachten te beschermen.
Volgens BRAAT zou een dijk, waarvan een gedeelte in het noorden van de Wieringerwaard („Weg van Paludanus") voorkomt, vermoedelijk tot ca. 1200 dienst hebben gedaan. Door het opwerpen van de Westfriese Zeedijk heeft men ten slotte het land daarachter
grotendeels weten te beschermen.
Behalve deze omringdijk waren er nog verschillende binnendijken langs en in het
Geestmerambacht, die waarschijnlijk ook dienst hebben gedaan als waterkering, maar
tevens de plaatsen waren, waarop de bewoners zich vestigden, zoals de Langedijk, Kalverdijk en gedeelten van Warmenhuizen. Men deed dit klaarblijkelijk om beschermd te zijn
tegen hoge waterstanden. Op enkele plaatsen werd daarbij gebruik gemaakt van een
natuurlijke hoge ligging van het terrein (Krabbendam), of werden ook terpvormige hoogten benut (Eenigenburg, Warmenhuizen). Op de kaart van BEEKMAN (1916) is te zien,
dat de tegenwoordige woonkernen reeds grotendeels bestonden. Hoe ver de oude bcwoningen teruggaan, is evenwel niet goed bekend. Wel worden sommige plaatsen reeds vroeg
vermeld, zoals Broek in 1 125, Oudkarspel en Warmenhuizen in 1288. Van Vranlo, waarschijnlijk het latere Vrone, dat tegenwoordig St Paneras heet, wordt in de eerste helft der
9e eeuw reeds gesproken (zie over de historie: EIKELENBERG, 1713; VAN DER WOUDE, 1743:
GOSSES, 1915; VANDEN BERGH, 1937; RIETSEMA, 1941, 1946; KERKMEYER-DE REGT, 1943).

2. DE VROEGERE WATERSTAATKUNDIGE TOESTAND
Het meest op de voorgrond tredende feit in de waterstaatkundige geschiedenis van dit
gebied is de zorg voor de dijken om de zee te keren. Het is bekend, dat de onderwerping
van West-Friesland door de Graven van Holland een wijziging ten goede bracht, want
sedertdien werd de zorg voor de dijken meer centraal geregeld en werden voorschriften
gegeven voor het onderhoud. Een der gevolgen was, dat de Rekere in het noorden werd
afgesloten, zodat de zee hierlangs niet meer kon binnendringen. Aan het betere beheer
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is ook tedanken, dathet land niet verder door de zee werd aangetast (vgl. DE VRIES, 1876;
VISSER, 1941; andere literatuur over de vroegere waterstaatkundige toestand: DE VRIES,
1864; VAN GELDER, 1906; BEEKMAN, 1909; BELONJE, 1933; kaarten, die op het gebied

betrekking hebben, zijn dievan BEEKMAN, 1916 envan SGROOTEN (afb. 1),welke laatste
de toestand inde 16e eeuw weergeeft).
Beschermende dijken vanhet gebied waren behalve deWestfriese Zeedijk (tegen het
water van deZijpe), deRekerdijk endeOosterdijk (tegen hetwater vande Waard).
Dat ookde Langedijk waarschijnlijk een waterkerende functie vervuld heeft, isgebleken uit geraadpleegde oude stukken. Deze geven aan,dat de dijk vermoedelijk in
zuidelijke richting langs het noord-zuid verlopende gedeelte van de Twuyverweg en verder
doorliep (afb. 51). Voorbij deze weg isdesituatie minder duidelijk. In zuidelijke richting
loopt eenlangwerpig perceel totdeoude Beverkoog (hetoostelijk deel vande Westbeverkoog), aansluitend opdeoosterkade van deze oude onderbemaling. Deze kade zoudenwij
als onderdeel vaneenoude waterkering willen beschouwen. In eenarchiefstuk (Register
van oude acten dd. 1386-1727; 19e eeuw, Ie deel, Archief Geestmerambacht) wordt
gesproken over de slechte ontwatering vanhetlage land vande Beverkoog nade aanleg
van de ringdijk van de Heerhugowaard in 1629en het plan tot aanleg van een kade.
Hieruit zoumenkunnen concluderen, dat er geen dijk of kade was. Vermoedelijk iser
echter weleen geweest, maar deze is in verval geraakt. Eenbevestiging hiervan leverde
de oude kaart van deVroonlanden uit 1532 1 (afb. 52), waarop hetgenoemde perceelals
„dijckstal" eneenperceel ineenbocht vandekade als„Braeck" (plaats van doorbraak)
voorkomen, waaruit blijkt, dat hier inderdaad reeds een dijk of kade gelegen moet
hebben.
Verder vinden weopdeze kaart oostelijk vandeTwuyverweg landen onder de naam
„Uuytwerp". Volgens BEEKMAN (1907) is „Uuytwerp" buitendijks land, wat er op
wijst, dat dit deel van de Twuyverweg in oorsprong een dijk was.Ook wordt ineen
ordonnantie van 1558 gesproken over een ,,pompe" indeWeyverweg (oude naam voor
Twuyverweg), omhetwater van de„Oostergeesten" (hetgebied tenoosten vanSt. Paneras) te kunnen lozen in de „tocht ofte Molen-slooten", wellicht de tegenwoordige
„Tocht", die langs deBeverkoogkade noordwaarts naar de Twuyverweg loopt. Vermoedelijk lagduseen sluis of duiker in deze weg, die toen blijkbaar nogeen waterscheiding
was. Dit geldt ookvoor de Langedijk in 1388, toen sprake wasvanhet afstaan van de
visserij inde„gaten" indeLangedijk. Hiermee werden wellicht sluizen bedoeld, dievoor
dit bedrijf zeer gezocht waren, zodat deLangedijk toenmaals, in tegenstelling metthans,
nog een doorgaand geheel vormde. Uit deze gegevens wordt het waarschijnlijk, datde
Langedijk vroeger eendeel wasvaneen dijk, die langs de Twuyverweg en verder zuidwaarts totbijOudorp doorliep. Deze dijk diende blijkbaar als waterkering tegen de Waard
vóór deOosterdijk werd aangelegd.
Hoewel omgeven door dijken, isbekend, dathet gebied meermalen geteisterd is door
overstromingen. Zoiso.a.uit historische documenten af te leiden, dat de Ringpolder in
de 13e eeuw gedreven heeft (BEEKMAN, 1947). Denaam „het Nieuwe land van St. Maarten" vindt hierin waarschijnlijk zijn oorsprong. Verder getuigen de wielen en soms de
resten van een oude dijk (tussen Oudkarspel en Kalverdijk iets ten westen van kavel
nr. C l 22)vanvroegere doorbraken.
In het noorden heeft de Zijpe in het verleden steeds een bedreiging gevormd. Ditis
•de reden geweest, waarom men al vroeg pogingen heeft aangewend deze te bedijken.
1

Deze kaart is te beschouwen als een kadastrale weergave der landerijen (zie BELONJE, 1935).
Nadere bestudering vandekaart leert, datdeopname zeer minutieusisgeschied.
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Afb. 51. Schets van de landerijen bij de Twuyverweg (bij St. Paneras).

Fig. 51. Sketch of the land division near the „Twuyverweg" (vicinity of St. Paneras).

Ill
Reeds in 1388 werd hiertoe een dijk tussen Petten en Callantsoog aangelegd, waar het
aangetaste duin weinig bescherming meer bood, doch deze pogingen hadden geen blijvend
resultaat. Zewaren indeeerste plaats bedoeld omdebedreiging vanhet Geestmerambacht
het hoofd te bieden en niet om land te winnen. De behoefte hieraan schijnt in die tijd
niet zo groot geweest te zijn (VAN GELDER, 1906).
Verder vormde de Waard in het oosten steeds een bedreiging. Het water hierin werd
vanuit het noorden opgestuwd, zodat de in het zuiden gelegen smalle landscheiding tussen
de Waard en het Schermeer gevaar liep (document van 1250;zie BEEKMAN, 1917). De
Schagerdam (tussen St. Maarten en Valkoog) is dan ook te beschouwen als barrière om
de zeete beletten de Waard binnen te stromen.
Het overstromingsgevaar isvoor de afzonderlijke bannen (oude waterschapsdistricten,
waarvan de grenzen voor een groot deel samenvallen met die van de huidige gemeenten;
DE ROEVER, 1943) aanleiding geweest dijken of kaden aan te leggen. Resten van een
oude dijk werden namelijk gevonden op de oude grens van Oudkarspel en Koedijk (ten
zuiden vande Diepsmeer), terwijl opde grens vanSt. Paneras en Broek een perceel voorkomt onder de naam ,.dijckstal" (op de kaart van de Vroonlanden), welke op de plaats
van een oude dijk wijst. Dit doet dus dijkaanleg door de oude bannen veronderstellen,
zoals dieookin hetoostelijk deel vanWest-Friesland zou zijn voorgekomen (NOORDELOOS
en MORSINK, 1946).

De dijk op de vroegere grens van Oudkarspel moet eens zijn doorgebroken, waarna
deze om het ontstane wiel is gelegd (perceel ,,de Kromme", Koedijk, kad. A 848;op de
kaart van de Vroonlanden (afb. 52): „Cromme Zijdwinde" ] ) .
Naast de gevolgen van de directe invloed van de zeewaser steeds het grote probleem
van de waterbeheersing. De waterstaatsgeschiedenis van het Geestmerambacht staat dan
ook verder geheel in het teken van de maatregelen om de nadelen van het hoge water
zoveel mogelijk af te wenden.
Een belangrijke omstandigheid was het geringe getijverschil. Voor men over molens
beschikte, spuide men bij eb door sluizen, maar het effect hiervan was daarom nooit zeer
groot (VISSER, 1941). Een grote rol bijdeontwatering speelde de Waard. Dit meer wordt
beschreven alsdevoornaamste boezem van het Geestmerambacht (hiernaast speelden ook
de Rekere en in het noorden de Zijpe een rol). Een hoge stand hierin was nadelig voor
het Geestmerambacht (vgl. VAN GELDER, 1906). Het water van de Waard werd door
sluizen naar het Schermeer afgevoerd. Ookbestond een afvoerweg naar Aartswoud (langs
de oude Wijzene), maar deze kreeg eerst na het graven van de Langereis (in 1458) betekenis. Ondanks deze verbetering was, blijkens een in de 16e eeuw ingesteld onderzoek
(DE VRIES, 1871) de waterstaatkundige toestand in die tijd ongunstig. Als oorzaak werd
aangegeven het feit, dat de buitenwaterkeringen van het Schermeer vaak niet goed werden
afgesloten, zodat lozing van overtollig water niet goed mogelijk was.
De waterschapsliteratuur vermeldt ook,dat debemaling door middel van windmolens,
die hier omstreeks het midden van de 16e eeuw voor het eerst werden gebouwd, eenbelangrijke verbetering heeft gebracht (VISSER, 1941). In die tijd ging men er o.a. toe over
de meren in het Geestmerambacht droog te malen, zodat hier de eerste droogmakerijen
in onsland ontstonden (vgl. ookdekaart van SGROOTEN, afb. 1). Meer effectieve bemaling
heeft men echter eerst in de vorige en deze eeuw verkregen met moderne middelen. Door
de grotere capaciteit was het mogelijk de wateroverlast, die men bij de molenbemaling
vaak nog ondervond, te verminderen. Thans is de toestand zo, dat door het gemaal te
1
Zijdwinde heeft volgens BEEKMAN (1907) de betekenis van binnendijk, aangelegd vanaf een
bestaande dijk.
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Zuid-Scharwoude het gehele gebied, inclusief de Ringpolder, met goed resultaat kan worden ontwaterd.
In verband met de moeilijke waterlozing hebben de sloten, die het water moesten
afvoeren, uiteraard steeds een grote rol gespeeld. Men mag aannemen, dat dit de reden
is geweest, waarom het gebied reeds zeer vroeg van sloten was voorzien. Uit de oude
bepalingen daaromtrent komt de betekenis voor de ontwatering duidelijk tot uiting. Men
had o.a. deplicht deze uit te baggeren (te ladicken of uit te slijcken; POLS, 1888) omeen
goede afvoer te verkrijgen. Een verplichting tot het maken van „wateringhen" is bekend
uit 1319 (VAN MIERIS, 1753). Recente en tegenwoordige namen als wetering, sluis- en
molensloot herinneren aan de functie van ontwatering, diemenheeft beoogd.
3. ONTGINNING EN BODEMGEBRUIK TOTOMSTREEKS DE 19eEEUW
a. Verkavelingsvormen

en landscheidingen

De onregelmatige verkavelingsvorm in dit gebied is ongetwijfeld als de oudste te
beschouwen. Deze berust vooral op de natuurlijke topografie van het terrein, waarbij
mag worden aangenomen, dat de van nature hogere gronden het eerst in gebruik genomen
zijn. Voor afscheiding en ontwatering heeft men deze klaarblijkelijk met sloten omgeven,
overeenkomstig de vormen vanhet terrein (DU BURCK, 1951). Verder heeft mende erosiekreken uitgediept en verbreed. Ook deze sloten hebben aandeel in de oudste percelering.
Vermoedelijk is deze vroeg-middeleeuws.
Reeds vroeg moet ookde regelmatige verkavelingsvorm, die men vooral bij de Langedijk aantreft, zijn ontstaan. Hoewel dit verkavelingsbeeld samenhangt met het intensieve
gebruik vandegrond voor tuinbouwdoeleinden, vond menderechte kavelsloten ook reeds,
toen het grasland nog domineerde. Op 17e eeuwse kaarten kan men o.a. de loodrecht op
de Langedijk verlopende sloten terugvinden. Men zou hierbij kunnen denken aan de
werkzaamheid van de oude bannen, die reeds bij het begin van de historie van het gewest
bestonden. De bannegrenzen aan de Langedijk hebben namelijk hetzelfde oost-west
verloop. Bovendien lopen de lange kavelsloten tot de grens van de banne in het westen
(Koedijk). Bepaalde historische aanwijzingen hiervoor hebben we echter niet gevonden.
De beide genoemde verkavelingstypen kan men misschien in verband zien met de
periode van ontginning, d.w.z. dat de regelmatige verkaveling jonger is. Daarnaast heeft
stellig ook de topografie van het terrein een rol gespeeld. In de vlakke, lage terreinen,
zoals rondom de Langedijk, was een rechtlijnige indeling van het land het meest voor de
hand liggend, bij de hogere gronden waren andere perceelsscheidingen meer in overeenstemming met de natuurlijke landschapsvormen.
Uit de historie van de streek is af te leiden, dat de sloten van oudsher een grote rol
hebben gespeeld (vgl. POLS, 1888). Een belangrijke functie was,zoals reeds beschreven,
die van ontwatering. Voorts kende men watergangen in de betekenis van ,,notsloten"
(komt b.v.voor in een bepaling uit de 17e eeuw, geldende voor het gebied van Warmenhuizen). Hierbij heeft men waarschijnlijk vooral de functie van vervoer der produkten
voor ogen gehad (not = nut, opbrengst van het land; zie BEEKMAN, 1907)1 . Verder
kende men in deze streek de z.g. heiningsloten (de term komt o.a. voor in een keur
( = verordening) van Koedijk uit het jaar 1700). Deze moeten oorspronkelijk gemaakt
zijn voor de afscheiding van percelen. De naam is blijven voortleven in „Wijde Heining",
een sloot in de gemeente St. Paneras, voorkomend op de kaart van DE LETH (1730). Ten
slotte hebben desloten alvroeg gediend omuittebaggeren voor deverbetering vanh:t land.
1

Volgens een mededeling van Dr. A. W. EDELMAN—VLAM kan not ook vee betekenen.
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b. Het vroegere bodemgebruik
De oudste documenten over de bodemcultuur vormen de „Enqueste" en de „Informacie", respectievelijk van 1494en 1514 (FRUIN, 1866en 1876). In het eerste wordt
verder over deLangedijk meegedeeld, dathier deveeteelt werd beoefend, doch daarnaast
„ook eenweinig lantelinghe, twelck zij metter handt maecken up diecanten van heuren
wijen metaerde, diezijuytdiesloot schieten". Voor andere gedeelten vanhet Geestmerambacht wordt ookde akkerbouw, waaronder graanteelt, genoemd. Deze beoefendemen
wellicht op de hogere gronden.
Een document vaniets jongere datum, dereeds eerder genoemde kaart vande Vroonlanden (ca. 1532), geeft een goed overzicht van het bodemgebruik in St. Paneras en
Koedijk (afb. 52). Er was toen veel weiland, o.a.bijdeTwuyverweg, waar tegenwoordig
veel vroege aardappelen worden verbouwd. Op verschillend plaatsen kwam bouwland
voor, in het bijzonder op hogere (gors- en pikklei-)gronden (vooral ten zuiden vande
Diepsmeer, Bijlage 4 A ) . Verder geeft de kaart aan,dat er behalve de nogniet drooggemaakte meren veel moerassig land was.Dit komt ookin de gebezigde veldnamen tot
uitdrukking. Verschillende bezitten het bestanddeel „del", andere „slijck" en „bos".Met
het laatste moet men vrijwel steeds „rietbos" hebben bedoeld, omdat het blijkens de
bodemkaart lagere gronden waren. Hogere gedeelten, die in de lagere meren of dellen
uitliepen, werden meermalen aangeduid met „oert" of synoniemen hiervan.
Omstreeks hetmidden enooknogindetweede helft vande 16eeeuw schijnt de teelt
van akker- en tuinbouwgewassen gering geweest te zijn. Het opbaggeren moet hier nog
geen grote vormen hebben aangenomen en, evenals bij deTwuyverweg (in1532), moet het
vrij lage land hoofdzakelijk alsgrasland in gebruik zijn geweest.
Deze periode werd gekenmerkt door eenzeer ongunstige economische toestand, veroorzaakt door oorlog enwatervloeden (ookhetGeestmerambacht werd geteisterd).Men
heeft wel aangenomen, datditeen reden was, waarom mennaar andere bestaansmiddelen
heeft uitgezien (Langedijk, 1940/41).
Er bestaan archivalia, waaruit een verandering in het grondgebruik in deze tijd tot
uiting komt. Deze oude documenten (Archief Geestmerambacht no. 161 (200)) bevatten
verklaringen vaninwoners vandeLangedijk, inhetbegin vande 17e eeuw afgelegd, over
de bodemcultuur inhetverleden, zulks in verband meteengeding tussen de Langedijker
dorpen en de Rekenkamer van Holland betreffende tiendheffing op geteelde gewassen.
Gewassen, dievroeger weinig voorkwamen envandeze heffing vrij waren, zouden in het
vervolg ookdaaronder vallen. Ook hadmenindietijd gronden inde regeling betrokken,
waarop naverbeteringen, o.a. door bemaling, andere dan de gebruikelijke gewassen konden
worden verbouwd. Volgens de verklaringen moet er in de jaren 1550-1560 te Broek
weinig „saetland" 1 geweest zijn; in Noord-Scharwoude waren er niet meer dan 2 of 3
akkers. Uien, wortelen, rapen e.a. werden weinig geteeld en voornamelijk voor eigen
gebruik. Een ander bericht uit deze jaren gewaagt vande teelt vanmoesvruchten, diein
Zuid-Scharwoude eerder begonnen is dan in Oudkarspel. Uit de verklaringen kan men
ook afleiden, datinhetbegin vande 17e eeuw demoestuinen enhet„saetland" reedsvan
betekenis waren. Verder isbekend, datopheteind vandeze eeuw eenregelmatig vervoer
van groenten naar Alkmaar plaatsvond 2 . Datmen voornamelijk grove tuinbouwgewassen
is gaan telen, blijkt uit de lagere verpondingsaanslagen dan die in het Westland voorkwamen (SÄNGERS, 1949).
1
Met „saetland" werden vroeger ook percelen aangeduid waarop groenteteelt plaatsvond (vgl.
ook SÄNGERS, 1949).
2
De historie vermeldt, dat LEICESTER in 1587 in Alkmaar de schuitjes met groenten zagvaren.

Afb. 52. Fragment van de kaart van de Vroonlanden bij Alkmaar (1532). Een minutieuze weergave van de
percelering, de perceelsnamen en het bodemgebruik. (Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage, Inv. 2508.)
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Fig. 52. Part of the map of the „Vroonlanden", near Alkmaar (1532). A very exact reproduction of land
division, names of fields an{i blocks and land use.
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In het „Extract der Verpondinghe" (1631) vindt men de oppervlakte warmoesianden
genoemd (geciteerd naar RIETSEMA, 1946):
Broek
Zuid-Scharwoude
Noord-Scharwoude
St. Paneras

37 morgen 417 roeden
41 morgen 134 roeden
33 morgen 38 roeden
10 morgen 482 roeden

Het groentenareaal is dus in die tijd reeds aanzienlijk. In 1674 is er sprake van moeslanden bij de Twuyverweg (Register van oude acten dd. 1386-1727, 19e eeuw, Ie dl.).
Hier is blijkbaar sedert 1532 grasland gescheurd. De toestand in Broek in deze tijd komt
tot uiting in de volgende zinsnede (WESTPHALEN, 1666-1687): Broek heeft veel „laech
Lants en veel ackeren saylant met wijde sloten". In de 17e eeuw is klaarblijkelijk reeds
veel specie uit sloten gewonnen voor de ophoging en verbetering van het lage land, zodat
brede sloten zijn ontstaan. Stellig zal men echter in deze tijd, toen de veeteelt nog
belangrijk was, niet alleen van bagger, doch ook van stalmest gebruik hebben gemaakt
voor bemesting.
Het scheuren van grasland is in de 17e en 18e eeuw doorgegaan onder druk van de
ongunstige bedrijfsresultaten. De lasten, die door het dure onderhoud van de dijken op
de bedrijven drukten en de ziekten onder het vee (veepest, bekend uit het begin der 18e
eeuw) hebben dit in de hand gewerkt. In Oudkarspel, Warmenhuizen en Harenkarspel
was er door de genoemde oorzaken zelfs een belangrijke landvlucht met als gevolg, dat
veel gronden toen aan het Domein gekomen zijn (DE VRIES, 1876).
De toenemende bevolking en de groter wordende behoefte aan cultuurgrond, die na
het droogmaken van de meren en het verbeteren van de andere lage gronden niet verder
bevredigd kon worden, hebben de intensivering van het bodemgebruik stellig bevorderd.
Vooral in Broek en omgeving heeft men het wel het sterkst in die richting gezocht.
De produkten, die geteeld werden in Zuid-, Noord-Scharwoude, Broek en St. Paneras,
waren kool, uien en wortelen (Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, 1750),
gewassen die ook tegenwoordig een grote rol spelen. Daarnaast werd vrij veel papaver
verbouwd en kwam de teelt van peperwortel of lepelblad voor.

4. VERDERE ONTWIKKELING VAN DE TUINBOUW IN DE 19e EEUW TOT HEDEN
Uit de eerste, na de instelling van het Kadaster verrichte inventarisatie van landerijen
en het bodemgebruik (ca. 1832) is het grondgebruik in die tijd na te gaan (Bijlage 4 B) 1 .
Er blijkt sedert 1532 in St. Paneras een belangrijke verandering te zijn ingetreden. De
eertijds bij de Twuyverweg gelegen weilanden zijn grotendeels verdwenen en tot bouwland
gemaakt. De bouwlanden van 1532 in St. Paneras zelf en Koedijk zijn echter grotendeels
nog als zodanig aanwezig.
Opvallend is, dat het grasland in het grootste deel van het Geestmerambacht sterk
overweegt, doch dat bij de Langedijk reeds veel bouwland voorkomt. Uit de eerste kadastrale minuut blijkt, dat ook reeds een uitgebreid slotenstelsel voorkwam, zodat we mogen
aannemen, dat destijds reeds veel land was opgebaggerd en door de verkregen verbetering
voornamelijk voor de teelt van tuinbouwgewassen werd gebruikt. Dit laatste blijkt ook
hieruit, dat de gronden ten oosten en zuiden van Broek en bij de Twuyverweg, die door
1

De uit de registers verkregen gegevens werden door Drs. C. D. SCHEER beschikbaar gesteld.
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het baggeren de beste teelaardelagen hebben gekregen en voor tuinbouw het meest geschikt
waren, ook op de meest uitgebreide schaal zijn zwart gemaakt.
Uit de „Tabellen van Classificatie der Grondeigendommen" 1 (opgesteld in de beginperiode der werkzaamheden van het Kadaster) krijgt men een voorstelling van de in verschillende gemeenten geteelde gewassen en voorkomende gronden.
Behalve granen, die overal geteeld werden in het Geestmerambacht, worden voor
St. Paneras en de Langedijker gemeenten ook kool en andere groenten, alsmede aardappelen genoemd. Er blijkt een zeker verband te bestaan met de bodemgesteldheid. Er
wordt gesproken van goede, opgehoogde gronden te St. Paneras, die tot de hoogste klasse
behoren en voor akker- en tuinbouwgewassen worden gebruikt; op „vaste klei, die bij
droogte scheuren vertoont", worden granen verbouwd; wanneer deze grond opgehoogd
is, komen ook kool en groenten voor. Men kan hieruit afleiden, dat de groenteteelt betekenis had en dat hiervoor in het bijzonder de opgebaggerde gronden werden gebruikt.
Enkele tientallen jaren later (ongeveer 1860-1870) worden ook de eerste cijfers over
de omvang van de groenteteelt gegeven 2 . In Broek was in 1868 4 3 % van het totale oppervlak cultuurgrond voor bouwland in gebruik. Hiervan was ca. 5 3 % met kool bezet,
ca. 22% met uien, terwijl ook wortelen van betekenis waren. Van de koolsoorten vormde
bloemkool het hoofdbestanddeel. Aardappelen kwamen slechts weinig voor, evenals graan
(tezamen slechts enkele procenten).
Cijfers over Noord-Scharwoude in 1861 geven aan: ongeveer 36% bouwland, waarvan
ca. 28% met kool, ongeveer 8% met uien; wortelen ca. 1 3 % , aardappelen enkele procenten en graan ongeveer 1 5 % .
De grove tuinbouwgewassen speelden in deze tijd dus een belangrijke rol aan de
Langedijk. De graanteelt was slechts in het noordelijk deel van enige betekenis. Oudkarspel
als Langedijker gemeente, doch buiten het centrum gelegen, bezat in 1866 15% bouwland.
In gemeenten buiten de Langedijk, zoals Koedijk en Warmenhuizen, was het bouwlandareaal oorspronkelijk nog van relatief geringe betekenis. In 1867 en 1869 waren de
cijfers respectievelijk 5 en 1 1 % . Het bouwland kwam, zoals vergelijking van de Topografische Kaart (1875) met de bodemkaart laat zien, anders dan bij de Langedijk, vooral
op de hogere gorscomplexen voor. Zowel de Tabellen van Classificatie als de eerste cijfers
(1867-1869) geven aan, dat buiten de Langedijk vooral de akkerbouw werd beoefend;
de koolteelt, die bij de Langedijk sterk ingang had gevonden, kwam nog niet voor. In Oudkarspel bestond al enige teelt van kool, verder hoofdzakelijk van uien en aardappelen, maar
ongeveer een derde deel van het bouwland werd door granen in beslag genomen. Waarschijnlijk werden ook de in deze gemeente vrij veel voorkomende gorscomplexen vooral
voor akkerbouw gebruikt.
Een groot deel van de hogere gorsgronden in het westen en noordwesten van het gebied
(o.a. bij Krabbendam) waren nog grasland, hoewel ze zich goed voor akkerbouw zouden
hebben geleend. Dit wijst er op, dat ook in dit gebied de weidebouw vroeger de voornaamste tak van bodemcultuur was.
1
Afkomstig uit het Kadasterarchief te Alkmaar en door Dr. A. W.EDELMAN—VLAM ter beschikking gesteld.
2
Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens uit gemeenteverslagen, verzameld in een conceptrapport door Drs. C. D. SCHEER, dat werd uitgebracht aan de Werkcommissie Geestmerambacht. Hoewel de juistheid van de opgaven in gemeenteverslagen onder voorbehoud dient te worden bezien (vgl.
VAN WIJK, 1950), mogen de gegevens o.i. wel voor een globaal beeld van de omvang van de tuinbouw
en de geteelde gewassen in die tijd worden gebruikt. Voor Zuid-Scharwoude en St. Paneras staan uit de
eerste periode (1860—1870) nog geen gegevens ter beschikking. Voor bijzonderheden omtrent de cultuur werden ook oude Verslagen over de Landbouw geraadpleegd.
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In het gebied van de Langedijk ontwikkelde zich hieruit de grove tuinbouw met kool
als voornaamste teelt. De verklaring hiervoor is, dat men uit te voren minder waardevolle
laaggelegen gronden - venige pikkleigronden, veengronden met ten dele pikkige bovenlaag
en andere lage of vrij lage del- of pikkleigronden met stijve bovengrond - door het opbrengen van bagger gronden wist te maken, die zich voor de teelt van tuinbouwgewassen
goed leenden. Deze gewassen waren meer winstgevend, terwijl bovendien de toenemende
behoefte aan grond een rol van betekenis moet hebben gespeeld.
In de hierna volgende periode (tot 1890) zet het proces van omzetting van gras- in
bouwland zich voort (Bijlage 4 C ) . Uit de gegevens van het genoemde concept-rapport
blijkt, dat dit vrijwel parallel plaatsvond met de uitbreiding van de koolteelt. Op het eind
van de 19e eeuw zijn Broek en Zuid-Scharwoude vrijwel geheel gescheurd. Noord-Scharwoude bezat nog ca. 15% weiland. In Oudkarspel was het graslandoppervlak echter nog
van betekenis.
Gaat men aan de hand van topografische kaarten (1875 en 1890) na, welke gronden
sedert 1832 werden gescheurd, dan blijkt, dat dit zowel pikklei- als delgronden waren. De
aard van de grond speelde blijkbaar geen grote rol. Omstreeks 1875 zijn ook reeds kleine
gedeelten in de meren gescheurd. Het geleidelijk zwart maken van een groot deel der
meergronden moet door de betere bemaling mogelijk zijn geworden.
Ook de gorsgronden moeten in deze tijd meer voor de koolteelt in gebruik zijn genomen in verband met de afname van de graanbouw. In tegenstelling met het gebied bij
de Langedijk is men op verder verwijderde plaatsen grove tuinbouw (koolteelt) op oude
akkerbouwgronden gaan beoefenen.
Welke grote vlucht de koolteelt heeft genomen, blijkt uit voor 1905 geldende cijfers:
Broek 50%, de overige Langedijk 75 à 80% van het bouwlandoppervlak met kool bezet.
Tevens blijkt, hoe eenzijdig de teelt was. Een sterke stimulans voor de uitbreiding van het
grove-tuinbouwareaal was de mogelijkheid van export door de verbetering van de transportmiddelen. In 1865 werden de produkten nog voornamelijk in Amsterdam op de markt
gebracht (Verslag over de Landbouw), doch na de aanleg van een spoorlijn (1866)
werden de grove tuinbouwprodukten een belangrijk exportartikel. Voorts hebben voor de
uitbreiding de oprichting van de veiling te Broek (1887) en de verbetering van de vervoergelegenheid, o.a. door de aanleg van een lokale spoorlijn naar Broek in 1902, stimulerend gewerkt.
Het koolgewas, dat men aan de Langedijk en vooral te Broek in de vorige eeuw voornamelijk teelde, was bloemkool. Men verbouwde deze vroeger als nagewas van wortelen
en knollen. Verder kwam bloemkool voor als voorgewas van gele kool. Omstreeks 1880
vond de teelt van vroege aardappelen ingang (blijkens gegevens uit het Concept-Rapport)
en werden deze het voornaamste voorgewas. De teeltwijze van vroege aardappelen met
nateelt van sluitkool, andijvie e.a. werd kenmerkend voor de Langedijk. De inkrimping
van de bloemkoolteelt in die jaren is toe te schrijven aan het in bedenkelijke mate optreden
van parasieten (galmug), wat ongetwijfeld in de hand is gewerkt door de zeer eenzijdige
cultuur. Een ander gewas, de rode bewaarkool, die vroeger veel werd geteeld, is in het
zuidelijk deel van de Langedijk eveneens sterk afgenomen. Ook dit gewas is gevoeliger
voor parasieten dan andere koolrassen.
Wat uien betreft, zij er op gewezen, dat dit gewas vroeger op uitgebreide schaal werd
geteeld; in de tweede helft van de vorige eeuw zou ongeveer 2 5 % van het bouwland met
dit gewas zijn bebouwd (volgens gegevens uit de gemeenteverslagen). Het uienareaal is
echter afgenomen, hetgeen vermoedelijk ook verband houdt met een te geringe vruchtwisseling, waarvoor de ui zeer gevoelig is.
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Sedert het eind van de vorige eeuw is men zich ook gaan toeleggen op de bloembollenteelt, vooral tulpen. In de tachtiger jaren kwam de teelt in St. Paneras reeds voor. Later
breidde deze teelt zich ook tot de Langedijk uit.
5. HET TEGENWOORDIGE BODEMGEBRUIK
Het weiland vormt tegenwoordig slechts een betrekkelijk klein deel van het gebied
(Bijlage 4 D ) . De grove tuinbouw is overal, ook buiten het gebied van de Langedijk,
door het ook nog in de 20e eeuw voortgezette scheuren van grasland doorgedrongen. De
voornaamste teelt is die van sluitkoolsoorten. Bloemkool komt slechts zeer weinig meer
voor en voornamelijk nog bij Broek. Volgens statistische gegevens 1 kan het met kool (volveld en als nateelt) bezette areaal thans worden geschat op 2/3 van het totaal bouwlandoppervlak. De teelt is dus nog zeer eenzijdig.
Behalve kool is de vroege consumptieaardappel belangrijk. De pootaardappelenteelt
is de laatste jaren ook van grote betekenis.
Bij de Langedijk is de ui een belangrijk gewas. Daarnaast zijn bloembollen (tulpen,
gladiolen) van enige betekenis. Vooral tijdens de crisisjaren heeft deze teelt zich uitgebreid.
In Broek was toen ca. 10% van het bouwland voor bloembollen in gebruik. Daarna is
echter door beperken van de teeltvergunningen en de verkoop daarvan het areaal sterk
ingekrompen.
Andere gewassen, die voorkomen, zijn voornamelijk wortelen (hoofdzakelijk herfsten wintergewas), rode bieten en tenslotte ook landbouwgewassen, die hoofdzakelijk voor
vruchtwisseling dienen. Het zijn vooral granen, die worden verbouwd op moeilijk bewerkbare of slechte gronden (lichte strandwalovergangsgronden o.a.), die in het algemeen
verder van de Langedijk gelegen zijn.
Voor een betere beoordeling van de verspreiding der gewassen in verband met de
grond is gebruik gemaakt van de cartografische opname van gewassen in de jaren 1944
en 1945 in Noord- en Zuid-Scharwoude en Oudkarspel uitgevoerd door de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst te Hoorn. Wegens de omvang van het materiaal kon dit hier niet vorden opgenomen.

Ter beschikking gesteld door de Directie van de Landbouw, Afd. Tuinbouw.

VII. BODEM EN GEWAS
1. INLEIDING
Het verband tussen de bodemgesteldheid en de opbrengst en kwaliteit van de gewassen
wordt door ons hoofdzakelijk gebaseerd op het oordeel van de praktijk. Dit oordeel heeft
als aanvulling gediend van eigen waarnemingen en oogstmetingen te velde, terwijl het deels
zelfs als voornaamste leidraad heeft gediend, aangezien het moeilijk of vrijwel onmogelijk
bleek gedurende de kartering voldoende exacte gegevens te verzamelen. Dit laatste spruit
voort uit verschillende omstandigheden, die ten nauwste samenhangen met de wijze, waarop de tuinbouw bedreven wordt.
In de eerste plaats is er het bezwaar, dat men de gewassen teelt op afzonderlijke kleine
akkers. In het vroege-aardappelengebied bestaan deze in het algemeen uit een enkel
bodemtype. Aangezien de cultuuromstandigheden, zoals wijze en tijd van grondbewerking,
pootdatum e.d. uiteenlopen, is directe vergelijking niet mogelijk. Daarbij komt, dat men
vaak slechts een enkel perceel vroege aardappelen heeft, of wanneer er meerdere zijn,
slechts de oogst van deze tezamen bekend is. In andere delen van het gebied, waar bewaarkool, uien e.d. de voornaamste gewassen vormen, zijn evenmin nauwkeurige gegevens over
de produktie bekend. Dit houdt ook verband met het ontbreken van bedrijfsboekhoudingen
bij de tuinders in deze streek, zodat noch gespecificeerde gegevens, noch die over een reeks
van jaren bekend zijn.
Bij het nemen van proefoogsten doet zich vaak de moeilijkheid voor, dat de gedeelten,
die bodemkundig voldoende eenvormig zijn, te klein zijn voor een voldoend aantal herhalingen. Ook werd met name bij kool, vooral rode, tijdens de kartering het bezwaar ondervonden, dat sterke secundaire invloeden (van parasieten, bodemtoestand e.d.) een dusdanig invloed op het gewas hadden, dat de bodemkundige verschillen minder duidelijk
werden of althans aan de hand van oogstmetingen moeilijk konden worden uitgedrukt.
Zij verder nog vermeld, dat het bij de tuinbouwgewassen, in het bijzonder vroege
aardappelen en vroege koolsoorten, niet slechts gaat om de hoeveelheid, maar ook om
de vroegheid, een gegeven, dat minder gemakkelijk valt te registeren. Bij vroege kool werd
de moeilijkheid ondervonden, dat men het proefoogsten niet kan laten samengaan met
het snijden van het gewas; dit vindt nl. meerdere keren plaats, waarbij in de afgelopen
jaren niet geheel uitgegroeide kroppen werden geoogst, omdat kleinere exemplaren het
meest gevraagd waren.
Hoewel we tijdens het lopende werk van de kartering een aantal oogstmetingen hebben
verricht, is wel gebleken dat een speciale opzet nodig zou zijn om meer exacte gegevens
te verkrijgen. Met het oog op de uiteenlopende weersgesteldheid in de verschillende jaren
en de sterke invloed daarvan op de gewassen in het Geestmerambacht zou bovendien dit
werk langere tijd moeten worden voortgezet.
De opzet van het proefoogsten was zeer eenvoudig en vond plaats met een klein aantal
veldjes (bij kool van 15 à 16 m-, bij aardappelen 20 struiken, bij uien 1 m 2 ) . Het was
moeilijk om plaatsen te vinden waar geen koolplanten door aantasting waren weggevallen
of slecht ontwikkeld; daarom werd ook bepaald het gewicht omgerekend over het door
„normaal" ontwikkelde planten (waarbij zich een krop had gevormd) bezette oppervlak
(het bedrag is tussen haakjes geplaatst). Greppels en kanten der akkers werden vermeden.
De beoordeling van de gronden wordt in zoverre vergemakkelijkt, dat de percelen van
een bedrijf veelal zeer verspreid voorkomen en daarmee uit verschillende bodemtypen
bestaan. Bij navraag blijkt reeds spoedig, dat de tuinders een zeer uiteenlopende waarde
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toekennen aan hun verschillende percelen, welke ze door het jarenlange gebruik goed
kennen.
Om het praktijkoordeel over de percelen (bodemtypen) van een bedrijf zo concreet
mogelijk uit te drukken en alle gegevens over de bodem (bodemtype, maar ook hoogteligging, vroeger grondgebruik) en de gewassen (opbrengst, vroegheid, kwaliteit, bewaarbaarheid, invloed van parasieten en andere voor elk gewas specifieke kenmerken) zo
overzichtelijk mogelijk voor te stellen, werden de voornaamste grond- en gewaskenmerken,
ten dele van waarderingscijfers (van 1-10) voorzien, in tabelvorm geplaatst, ongeveer
als volgt.
Voorbeeld:
Gele (Savoye) bewaarkool.
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Door middel van deze overzichtelijke voorstellingen is het beter mogelijk de van de
individuele tuinders verkregen inlichtingen aan elkaar te toetsen en ook over de betekenis
van bepaalde nevenfactoren (hoogteligging, vroeger bodemgebruik, bewerking van de
grond, bemestingstoestand e.d.) aanwijzingen te verkrijgen.
Met de bodemverschillen gaat algemeen een verschillend gebruik gepaard. Niet alleen
worden vroege aardappelen op bepaalde percelen geteeld, ook voor gewassen als vroege
kool en rode bewaarkool worden veelal bepaalde percelen gekozen.
Uiteraard kan slechts over een beperkt aantal gewassen, die in dit gebied op grotere
schaal voorkomen, een meer betrouwbaar oordeel worden gegeven. Dit zijn allereerst
grove tuinbouwgewassen, voornamelijk vroege aardappelen, vroege en bewaarkoolsoorten
en uien. Verder kan ook o.a. over bloembollen (tulpen) en akkerbouwgewassen (late aardappelen, granen) nog een en ander worden medegedeeld. Ook over grasland zijn enkele
gegevens beschikbaar. Deze zijn verstrekt door een graslanddeskundige van het Rijkslandbouwconsulentschap te Schagen, met wie op enige plaatsen grasland op karakteristieke
bodemtypen is onderzocht.
Over de mate van geschiktheid van de gronden voor fruit, fijne bladgroenten e.d.,
die in het Geestmerambacht vrijwel geheel ontbreken, is weinig met zekerheid te zeggen.
Voor fruit is echter, op grond van de eisen die aan de grond gesteld worden en met behulp
van de beoordeling van de gronden door enkele fruitdeskundigen, eenmening uitgesproken.
In het onderstaande volgt een beschrijving, waarna in § 6 een samenvattend overzicht
betreffende de mate van geschiktheid van de voornaamste bodemtypen voor verschillende
gewassen wordt gegeven.

121
Voor het nagaan van het verband tussen de bodem en het gebruik, waarover in het
volgende meermalen sprake is, is gebruik gemaakt van de reeds genoemde cartografische
opname, uitgevoerd door de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst te Hoorn (blz. 118).
2. LANDBOUWKUNDIGE BEOORDELING VAN DE BODEMTYPEN
a.

Pikkleigronden

Deze bodemreeks is door zwaarte, structuur en droogtegevoeligheid slechts voor een
beperkt aantal grove tuinbouwgewasen geschikt, met name voor de bewaarkoolvariëteiten.
Deze gronden kunnen een produkt van goede kwaliteit (vastheid, bewaarbaarheid) leveren.
Dit staat in verband met de trage groei. Een dergelijke grond heeft ook de eigenschap, dat
de groei lang doorgaat of zoals de tuinder het noemt „goed vasthoudt". Met name van
de rode kool is bekend, dat de zwaarte van de grond een gunstige invloed op het produkt
uitoefent: de zwaarste grond levert de beste kwaliteit. Bij de gele savoye kool is naar het
schijnt de zwaarte minder belangrijk. Deense witte kool staat ertussen in.
Voor vroege koolsoorten lenen de pikkleigronden zich niet, omdat deze soorten voor
een ongestoorde groei een regelmatige vochtvoorziening eisen.
Vroege aardappelen behoren op dit bodemtype niet thuis. Late rassen kunnen daarentegen met succes worden verbouwd.
De ervaring wijst uit, dat op deze zware gronden goede kwaliteit en tevens goed bewaarbare uien kunnen worden geteeld. Wel bestaat het bezwaar dat het gewas moeilijker
afrijpt (het loof wil niet „strijken"), vooral onder vochtige weersomstandigheden, dan
bij de lichtere gronden.
Ook tulpen kunnen blijkens de ervaring in bepaalde jaren op dit zware bodemtype
een redelijk resultaat opleveren. Onze waarnemingen hebben echter uitgewezen, dat een
pikkleilaag, klaarblijkelijk omdat de vochtvoorziening tijdens droge perioden te wensen
overlaat, nadelig op de ontwikkeling kan werken, waardoor het gewas eerder afsterft en de
bol kleiner blijft (zie ook blz. 129). Een ander nadeel van de op deze gronden geteelde
bloembollen is de „zachte huid", waardoor deze gemakkelijk scheurt, zodat de kwaliteit
van het produkt sterk wordt benadeeld. Hier tegenover staat, dat het bloeivermogen zeer
goed is. Ook met gladiolen zijn wel gunstige ervaringen op pikkleigronden verkregen,
maar door het ontbreken van vergelijkende waarnemingen is een gegrond oordeel hierover
niet te geven.
b.

Rekere-gorsgronden

Het zwaarste type (MRp4), dat door de gunstige structuur van de bovengrond beter
is te achten dan pikkleigrond komt, wat de gewassenkeuze betreft, veel met dit bodemtype
overeen. Deze grond leent zich uitermate goed voor rode bewaarkool.
De lichtere typen, zavel (MRgl en 2, M R p l ) en klei (MRp2), hebben, ondanks hun
vaak hogere ligging, niet zoveel last van droogte als b.v. de pikkleigronden. Dit moet aan
de betere structuur worden toegeschreven. Ook op deze gronden komt bewaarkoolteelt
algemeen voor, hoewel voorkeur voor zwaardere bodemtypen bestaat. Voor vroege kool
en herfst-wittekool zijn deze gronden te gebruiken, maar typen, die geen storingen in het
profiel hebben en steeds goed vochthoudend zijn, zijn te prefereren. De gewassenkeuze
is wel iets groter. Men teelt ook vroege aardappelen. Deze zijn echter voor latere consumptie en voor pootgoed bestemd. Lichtere grond is beter geschikt voor vroege
aardappelen dan klei. Volgens ervaring kunnen groei en opbrengst op kleigrond geheel
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onbevredigend worden, wanneer de grond reeds vele jaren als bouwland in gebruik is.
Vermoedelijk is dit een kwestie van structuurverval, mede door het ontbreken van organische bemesting. Uien en andere grove tuinbouwgewassen, late aardappelen, tulpen e.a.
worden op de lichtere Rekere-gorsgronden met redelijk goed succes geteeld.
Binnen een bodemtype kunnen groeiverschillen voorkomen, die o.m. verband kunnen
houden met de hoogteligging. Zo vertoonde een gewas rode bewaarkool op MRp4-grond
bij een hoogte van 90 cm + G.A.P. een betere stand dan bij 120 cm.
Bij een proefoogst met het aardappelras Bintje (1949) op zavel-, respectievelijk kleigrond (5 veldjes van elk 20 struiken per bodemtype) bleek de zavel gemiddeld iets produktiever (116 kg) dan de klei (100 kg). Volgens de eigenaar was ook bij andere gewassen het lichtste gedeelte steeds beter. Men dient hierbij in aanmerking te nemen, dat
dit gedeelte iets hoger (normaal voor dit bodemtype), het zwaardere iets hol gelegen was,
zodat de ontwatering in het laatste geval minder gunstig was. Bij navraag bleek bovendien,
dat het vroeger grondgebruik tussen beide gedeelten verschillend was (een moeilijkheid,
die men bij vergelijkingen in dit gebied steeds weer tegenkomt). Verschillende nevenfactoren dienen dus in aanmerking te worden genomen bij het beoordelen van groei- en
produktieverschillen.
Afb. 53a. Dubbele teeltwijze in de Vronermeer, nabij de westelijke rand (kad. B 853). Gele kool als nateelt van
rode, waarvan de resten nog zichtbaar zijn. Gezonde stand, weinig bladveriies door opdrachtige bodem.

Opname: R. Hei]. Wageningen
Fig. 53a. Follow-on cropping in the Vronermeer (former lake). White cabbage a.s a follow-on crop after red
cabbage. Good growth and only a small loss of leaves as a result of the goo.l moisture retaining capacity
of the soil.
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c.

Meergronden

Omdat deze gronden goed vochthoudend en grotendeels goed opdrachtig zijn, ondervinden de gewassen vrijwel nooit last van droogte. Ze zijn niet vroeg, maar wegens de
snelle groei kunnen b.v. vroege aardappelen - later gepoot - ongeveer op dezelfde tijd
geoogst worden als in het midden van de Langedijk op opgebaggerde gronden. Een nagewas isgoed mogelijk, omdat de planten in de goed vochthoudende grond ook in de zomer
gemakkelijk aanslaan.
Van de snelle groei wordt partij getrokken bij de teelt van vroege kool. Vooral de
zuidelijke meren, in het bijzonder de Vronermeer, lenen zich hier goed voor. Waarschijnlijk spelen hierbij een rol het zandige karakter van de grond en de humus (de grond is vrij
donker), waardoor een goede water- en luchthuishouding ontstaat. De ervaring heeft geleerd, dat een koolgewas in de Vronermeer duidelijk vroeger is dan hetzelfde gewas op
iichte delgrond onmiddellijk naast het meer.
Door gebruik te maken van vroege rassen en soms ook van planten met potkluit wordt
een extra vroeg oogstbaar gewas verkregen. Een teeltwijze, die men vooral in de Vronermeer vindt, bestaat hierin, dat vroege rode kool wordt „doorgezet" met gele; van beide
gewassen kan een volledige oogst worden verkregen (vgl. afb. 53a met afb. 536). Vooral
in niet vochtige, warme zomers komen genoemde groeieigenschappen het meest tot hun
recht en worden de beste opbrengsten verkregen.
Ook in de noordelijke meren wordt vroege kool geteeld, maar deze wordt niet gekenmerkt door bijzondere vroegheid, wat aan de andere samenstelling van de grond (fijnkorrelig, slibrijker, minder humeus) moet worden toegeschreven.
Afb. 53/>. Buiten de Vronermeer, tegenover het perceel van afb. 53a (aan de overzijde van de scheidingss'.oot)
op hetzelfde tijdstip gefotografeerd. Zware grond, pikkig, niet opdrachtig. Gele kool als ,,vol veld"
(d.w.z. enkele teelt) geplant (ca. 7 juni). Door guur weer direct na het planten en de daarop gevolgde
droogte is het gewas klein gebleven. De buitenste bladeren zijn verdroogd en afgevallen.

Fig 53b. Outside the Vronermeer, just opposite the field of fig. 53a. The photograph was taken on the same
day. Heavy „pitchy" soil, soon affected by desiccation. Only one crop. Unfavourable weather and
drought caused a bad growth. The outer leaves have been desiccated and have fallen.
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Op meergronden wordt vrij veel zuurkool-wittekool (herfstkool) geteeld. In verband
met de hoge eisen, die dit gewas aan de vochtvoorziening stelt, zijn deze gronden hiervoor
zeer geschikt. Men verkrijgt hier ook een fijnnervig produkt, wat voor zuurkoolbereiding
gewenst is.
Voor de bewaarkool-variëteiten is de grond, vooral de lichtere, minder geschikt; de
bewaarkwaliteit is niet zo goed. Niettemin wordt in de noordelijke meren vrij veel kool om
te bewaren (waaronder ook rode) geteeld. De groei is goed, hoewel deze in de herfst
vroeger eindigt.
Dat men een gewas als rode bewaarkool op zo uiteenlopende gronden verbouwt zonder
dat gebruik wordt gemaakt van speciale selecties, houdt verband met de noodzakelijke
vruchtwisseling op de kleine bedrijven en met het feit, dat men veelal slechts van één zelf
geteelde stam gebruik maakt.
Vroege aardappelen worden in enkele meren vrij veel verbouwd (Diepsmeer). De
meergronden leveren uitstekende opbrengsten (vgl. ook de uitslag van een proefoogst,
opgenomen in de tabel op blz. 127), maar de consumptiekwaliteit is vaak minder goed.
Daarom gebruikt men deze gronden vooral voor de teelt van pootgoed. De beste kwaliteit
verkrijgt men nog van de meer kleihoudende profielen. In de Vronermeer komt in ernstige
mate het verschijnsel van „kringerigheid" voor, zodat de teelt hier praktisch onmogelijk is.
De meergronden lenen zich niet goed voor uien. Vooral op gronden met humusrijke
bovengrond is de kwaliteit minder goed. Een bezwaar is bovendien de sterke groei van
onkruiden. Dit laatste geldt ook voor peen.
Bloembollen (tulpen) teelt men bij voorkeur niet op meergronden. De wat hogere,
beter ontwaterde meerranden kunnen voor dit gewas wel worden gebruikt.
Lagere gedeelten in de zuidelijke meren hebben in sommige jaren last van zoutschade.
Deze werd tijdens tamelijk droge perioden in de karteringsjaren bij verschillende gewassen,
zoals kool, witlof, aardappelen, enz. waargenomen. Ook door een te hoge ligging (90 cm
boven het meerpeil) kan op de lichtste gronden (zuidelijk deel van Daalmeer en Vronermeer) ( M E m b l ) de ontwikkeling geremd worden.
d.

Delgronden

Volgens het praktijkoordeel worden op delgronden de voor bewaarkool belangrijke
eigenschappen niet ten volle verkregen. Daartegenover staat, dat, gemiddeld genomen,
hogere en zekerder opbrengsten worden behaald, vergeleken met pikklei- en zware Rekeregorsgronden. De groei begint later (na natte winters het duidelijkst), hoewel de achterstand vooral bij een warm voorjaar wordt ingehaald, en eindigt vroeger in de herfst (de
grond „houdt niet goed vast").
Voor de vroege (zomer- en herfst-)koolrassen lenen de delgronden zich iets beter.
Vooral de lichtere, zandige delgronden ( M E e l ) in het zuidelijk deel van het gebied zijn
voor vroege kool geschikt in verband met de snelle groei.
Voor vroege aardappelen zijn delgronden, die niet te laag liggen en waarvan de bovengrond niet zwaar is (MEe2, gMEe4), te gebruiken, hoewel hier geen vroege oogsten
worden verkregen.
Bloembollen kunnen op de niet te lage lichtere delgronden (MEel, MEe2) goed worden geteeld, omdat wegens de snelle groei spoedig „leverbaar" wordt gewonnen.
Het isten aanzien van deze groep bodemtypen meermalen mogelijk geweest een directe
vergelijking te maken met pikklei- en zware Rekere-gorskleigrond, die met delgrond deel
uitmaakte van hetzelfde perceel.
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Het blijkt, dat in droge zomers de stand van kool en andere gewassen vaak aanmerkelijk
beter is op het lage (del-) dan op het hoge (pikklei- of Rekere-gorsklei-) gedeelte. Dit
waargenomen verschil is ook een enkele maal door middel van proefoogsten bevestigd.
Voorbeeld:
Gele bewaarkool, 1949.
St. Paneras, kad. A840.
3 veldjes op del-, 3 op pikkleigrond.
Opmerkingen

Bodemtype

Aantal normale kroppen

Kg/are*)

gMEe3
MEe4
gMEe3

28
27
29

440,6 (472)
403.3 (448)
445.4 (460,8)

Maaiveld ca. 0,50 m boven het
slootpeil

MPI
MPI
gMPl

29
28
30

280,9 (290,6)
371.4 (398)
278.5 (278,5)

Maaiveld ca. 1,- m boven het
slootpeil

Hier werd ook waargenomen, dat de kroppen op de pikklei niet slechts kleiner, doch
ook meer langwerpig van vorm waren.
Voorbeeld:
Uien (Langedijker stroogele), 1948.
St. Paneras, kad. A 1395.
3 veldjes op del-, 3 op pikkleigrond.
Bodemtype
MEe4
idem
idem
MPI
idem
idem

Opmerkingen
1280
1190
1230

Hoogteligging ca. 0,50 m boven polderpeil

880
930
980

Hoogteligging ca. 0,70 m boven polderpeil

Hier blijkt een duidelijk produktiviteitsverschil te bestaan ten gunste van de lage grond;
op de pikkleigrond waren de uien ook minder goed „gestreken" (afgerijpt) (1948 was een
uitzonderlijk goed uienjaar, waardoor de hoge opbrengsten zijn te verklaren).
Het feit, dat delgrond vaak een betere ontwikkeling te zien geeft, moet worden toegeschreven aan de betere vochtvoorziening van het gewas, zowel door het ontbreken van
de piklaag als door de lagere ligging. Andere bodemverschülen, die binnen de delgedeelten
blijkens de boringen voorkomen (met name lichtere en zwaardere profielopbouw), zijn
blijkbaar minder belangrijk.
1
Het tussen ( ) geplaatste aantal kilogrammen heeft betrekking op het gewicht, omgerekend over
het door „normaal" ontwikkelde planten ingenomen oppervlak.
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Dat structuur en opdrachtigheid belangrijker zijn dan de hoogte, kon worden waargenomen op een perceel (Oudkarspel, kad. B 644), met MEhl en MRp4-grond, waartussen weinig hoogteverschil bestond. Op het eerste gedeelte vertoonde het gewas (gele
kool) een aanmerkelijk betere stand (meer en frisser blad). Bij een ander perceel, bestaande uit hogere (120 à 125 cm boven polderpeil) MEh en lagere delgrond (MEe . . .)
(75 à 80 cm boven polderpeil) (gele kool, 1949), was geen verschil van betekenis te zien,
noch uit te wegen.
Een belangrijke factor met betrekking tot de groeiverschillen is de weersgesteldheid.
Een slechts gering verschil in produktiviteit tussen pikklei- en delgronden houdt verband
met voldoende regenval gedurende het groeiseizoen. Op een perceel aardappelen (Bevelander, 1949) bleek (uit genomen proefoogsten) slechts een klein verschil ten voordele
van het delgedeelte voor te komen. Volgens de ervaring van de betreffende landgebruiker
waren de opbrengstverschillen in drogere zomers groter. De verklaring is, dat de pikkleigrond onder die omstandigheden meer last van droogte heeft, en het lagere, minder goed
ontwaterde delgedeelte, minder nadeel heeft van de te lage ligging.
De lage delgronden (ca. 50 cm of minder + G.A.P.) lenen zich voor tuinbouwgewassen minder goed en worden dan ook voor een belangrijk deel voor grasland gebruikt.
e. Veen- en venige pikkleigronden
Deze gronden worden voor verschillende tuinbouwgewassen gebezigd, zoals vroege
aardappelen, vroege kool, wortelen, bieten, bonen, uien, witlof en andijvie (beide laatste
veel als nateelt van vroege aardappelen). Voor bewaarkool is de grond ongeschikt. Een
bezwaar is het optreden van knolvoet als gevolg van een te lage pH. Bovendien werkt de
pikkleilaag storend. Ook de sterke onkruidgroei is nadelig. In verband hiermee worden
wortelen en bieten op rijen gezaaid, wat in deze streek tot voor kort niet de gewoonte was.
Witlof wordt om dezelfde reden niet gezaaid maar uitgeplant. De resultaten op deze grond
zijn in het algemeen matig.
f. Opgebaggerde gronden
Met betrekking tot de cultuurmogelijkheden zijn de opgebaggerde veen- en venige pikkleigronden, zowel die met (bij St. Paneras) als zonder (bij Broek) duidelijke pikkleilaag,
het gunstigst. Is door opbaggering een teelaardelaag verkregen van minstens 50 cm dikte,
bestaande uit goed humushoudende, zandige lichte tot zware zavel, waarbij tevens een
goede ligging uit het water (ca. 90 cm of meer) voorkomt, dan kan de grond „vroeg"
genoemd worden. Dit houdt in, dat de grond vroeg kan worden bewerkt, het gewas snel
groeit en vroeg oogstbaar is. De vroege aardappelen zijn in dit deel van het gebied het
vroegst oogstbaar. Ze zijn hier het hoofdgewas. De geschiktheid vindt zijn oorzaak niet
in het produktievermogen, maar in de vroegheid, waardoor hoge geldelijke opbrengsten
worden verkregen. De opbrengsten kunnen bij droog weer in het voorjaar en voorzomer
laag blijven. Dit moet voornamelijk worden toegeschreven aan de storende pikkleilaag in
de ondergrond, die de vochtvoorziening van het gewas belemmert. De hoogste akkers lijden
dan het sterkst van droogte.
Omdat de aardappelen vroeg geoogst worden (vaak begin juni), is een nagewas op
deze grond zeer goed mogelijk (groene kool, witlof, andijvie).
Uit een aantal opbrengstbepalingen bij vroege aardappelen, gedurende 1948 en 1949
verricht, is gebleken, dat de opbrengsten sterk kunnen uiteenlopen. Het is echter moeilijk
de oorzaken van de verschillen vast te stellen, omdat tal van factoren een rol spelen. De
bodemkundige factor is niet direct in zijn betekenis te onderkennen, omdat eenzelfde en
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eenvormig gewas slechts op een perceel, bestaande uit hetzelfde bodemtype, voorkomt.
De gewassen verschillen in verschillende opzichten, zoals herkomst en aard van het plantmateriaal, potergrootte, tijd van poten, plantafstanden, bemesting, beschutting (vaak worden om de percelen riethekken geplaatst) e.d.
Op de vroege grond oogst men vroeg en veelal begint men wanneer het gewas nog niet
volgroeid is. Dit heeft zelfs binnen 10 weken na het poten plaats. De opbrengsten zijn dan
relatief laag en bedragen soms aanzienlijk minder dan 100 kg/are. Wanneer men het gewas
onder gunstige groeiomstandigheden wat langer (ca. 2 weken) op het veld laat staan,
kunnen opbrengsten boven 200 kg/are worden verkregen. De zeer lage opbrengsten in
1949 hielden verband met het optreden van droogte in het voorjaar, waardoor het gewas
vroeg afstierf. Uit een aantal verzamelde opbrengstgegevens (20 struiken per gewas) werd
een aanwijzing verkregen, dat akkers bij Broek met minder storende ondergrond (Bv2),
vergeleken met die bij St. Paneras (Bpv2), hogere opbrengsten kunnen geven.
Jaar

1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949

Plaats

St. Paneras,
St. Paneras,
St. Paneras,
Broek, kad.
Broek, kad.
Broek, kad.
St. Paneras,

Bodemtype

kad. A 474
kad. A 480
kad. A 374
A 709
A 843
A 737
kad. A 2903

Poottijd

27
22
15
24
23
15
15

Bpv2
Bpv2
Bpv2
Bv2
Bv2
Bv2
MEmb2

maart
maart
maart
maart
maart
maart
april

Groeitijd
dagen
66
70
77
68
69
77
84

Opbrengst
kg/are
132
163
182
238
225
191
448

Een belangrijke factor is het later poten. Dit heeft plaats wanneer de weersomstandigheden in maart (de maand, waarin men de aardappelen voor vroege teelt bij voorkeur
poot) minder gunstig zijn. Men kan dan gedwongen worden de aardappelen eerst in april
te planten. Door in 2 achtereenvolgende jaren bij uiteenlopende poottijd en bij ongeveer
dezelfde groeiperioden op dezeifde akkers oogstmetingen te verrichten, werd een indruk
verkregen van de invloed van de poottijd:
Bodemtype

Bpv2

Bv2

Jaar

Plant-

Oogst-

Groeiperiode
dagen

Opbrengst
kg/are

22-24/6
24-26/5

67-69
69-71

248
98

20/6
24/5

69
72

175
75

datun i

1948
1949

16/4
16/3

1948
1949

12/4
13/3

i

Later poten geeft hogere opbrengsten, wat wel hieraan moet worden toegeschreven,
dat het gewas groeit onder gunstiger omstandigheden (o.a. temperatuur) dan vroeg in het
voorjaar. Eenmaal bleek ons dat een gewas, dat een week vroeger was gepoot dan een
ander, na 2 maanden een achterstand vertoonde. Alles wees erop, dat het gewas nadelig
was beïnvloed door sterke regenval kort na het poten, waardoor de grond in een minder
goede toestand was geraakt.
Op wat zwaardere opgebaggerde del- en pikkleigronden in het midden van de Langedijk, waar men minder vroeg kan oogsten en het gewas ook verder laat uitgroeien (tenzij
men voor pootgoed teelt), kan een normale produktie op 225 à 300 kg/are worden gesteld.
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De opgebaggerde veen- en venige pikkleigronden zijn zeer geschikt voor dubbele teelt.
Men kan na aardappelen kool planten. Men neemt bij voorkeur geen bewaarkool, omdat
de kwaliteit minder goed is (vastheid, houdbaarheid), maar groene kool.
In tegenstelling met andere delen van het gebied wordt op deze gronden op kleine
schaal bloemkool geteeld, waarschijnlijk omdat de ontwikkeling op deze profielen nog
het beste is (op andere gronden is de structuur ongeschikt, of de grond is te koud). In
verband met het feit, dat bloemkool weinig wordt geteeld, is het niet mogelijk een bepaalde
relatie met de bodem aan te geven.
De vroegste gronden lenen zich niet goed voor uien wegens de mindere houdbaarheid.
Bloembollen gaan beter, maar deze passen hier minder goed in het teeltplan, evenals uien,
zulks in verband met de algemeen toegepaste vroege aardappelenteelt. Chrysanten (herfstgewas) daarentegen kan men hier goed en ook met succes telen.
Afb. 54. Akker met tulpen. Een tamelijk brede strook van het gewas langs de sloot is nog groen, in het midden
van de akker is het gewas afgestorven, mede als gevolg van de aanwezigheid van een slechte pikkleilaag m de ondergrond.

Fig. 54. Field with tulips. A rather broad strip along the ditch is still green. In the middle of the Held the
crop has been dried out due to a pik-clay layer in the subsoil.
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De opgebaggerde del- (vaak met meer of minder pikstoring en al of niet met zware
ondergrond) en pikkleigronden, die meer noordwaarts in het gebied van de Langedijk
voorkomen, bezitten niet die vroegheid van de bovenbehandelde groep gronden. Wel kan
men zeggen, dat door het lichtere baggerdek de geschiktheid van het oorspronkelijke
profiel met veelal zware bovengrond voor een aantal tuinbouwgewassen, met name vroege
aardappelen, is toegenomen. Ook de mogelijkheden tot toepassing van dubbele teelt zijn
daardoor ontstaan of vergroot. Door het baggeren is de del- of vrij lage pikkleigrond
hoger, beter ontwaterd, minder koud en dus vroeger geworden. De sterk opgebaggerde
delgronden (ca. 1 m -f- G.A.P.) met weinig storende ondergrond behoren tot de beste
in het gebied.
De lichtere bovengrond is voorwaarde voor de teelt van vroege aardappelen. In deze
categorie lenen zich hiervoor vooral de lichtere typen met tamelijk dik (minstens 50 cm)
zaveldek (Be2) en in iets mindere mate met dunner zaveldek (Be3), grotendeels in de
dorpen Noord- en Zuid-Scharwoude gelegen. Lichte gronden zijn evenwel minder geschikt
voor bewaarkool. Het gewas groeit te los op. Beter zijn herfstvariëteiten, vooral groene
kool. Ook kan men de „zachte" akkers goed voor het kweken van koolplanten gebruiken.
In dit geval wordt het land vaak nog extra opgebaggerd, omdat de ervaring uitwijst, dat dit
de structuur en beworteling ten goede komt.
Voor bloembollen (tulpen) lenen deze gronden zich betrekkelijk goed. Door de lichte
samenstelling van de bovengrond is deze goed handelbaar, wat een voordeel is bij de teelt
van dit gewas (planten, oogsten). Men ziet bloembollenteelt dan ook het meest op de
lichtere gronden bij de dorpen aan de Langedijk. Een groot nadeel voor de groei van het
gewas is een storende ondergrond. Niet zelden zijn opvallende groei- en standverschillen
waar te nemen op een enkele akker en wel tussen de lagere randstroken en het hogere
middelste gedeelte (afb. 54). Dit is te verklaren in samenhang met de slechte waterhuishouding (doorlatendheid) van de ondergrond, waardoor de watervoorziening op grotere
afstand van de sloot het slechtst is. Bij het afgebeelde perceel met een gewas tulpen was
dit over een breedte van 2 î à 3 m langs de sloot nog duidelijk groen, maar het middengedeelte ver afgestorven. De grens ligt bij ongeveer 70 cm hoogte boven het polderpeil.
Hoewel de grotere hoogteook een rol zal spelen,moet het groeiverschil hoofdzakelijk aan de
aanwezige pikkleilaag worden toegeschreven. De dikker wordende laag teelaarde vanaf de
kant naar het midden van de akker was niet in staat de nadelige invloed van de ondergrond
op te heffen. Deze gronden zijn dus onder voorbehoud van een regelmatige vochtvoorziening bruikbaar voor bollenteelt. Deze droogtegevoeligheid komt tot uiting in een toenemend gebruik van kunstmatige watervoorziening.
De gronden met zavelig dek worden veel en met succes voor de teelt van uien gebruikt.
De zwaardere opgebaggerde del- en pikkleigronden lenen zich weer beter voor bewaarkool, uien (goed bewaarbaar), late aardappelen e.d.
g.

Strandwalgronden

Op deze gronden worden met succes fijnere tuinbouwgewassen verbouwd, o.a. in
kassen (tomaten en druiven) en onder plat glas. Verder heeft men bloemen, bladgroenten
en vroege bloemkool in de volle grond. Om een goed resultaat te verkrijgen, is het echter
nodig geweest de te hoge en daardoor droge zandgrond af te graven. Soms heeft men ook
door middel van doorwerken met bagger de bodem vruchtbaarder gemaakt. Wanneer men
niet voldoende zand afgevoerd heeft, blijkt spoedig droogteschade op te treden. Dit heefl
men o.a. bij de teelt van tomaten ondervonden.
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Op het zand heeft men minder succes met vroege aardappelen. De zandgrond is minder
vroeg dan opgebaggerde veen- en venige pikkleigrond. Ook bestaat het nadeel, dat het
zand bij sterke zonbestraling spoedig te heet wordt, waardoor het loof beschadigd wordt.
Beter teelt men op het zand Eigenheimers. Ook voor bloembollen wordt het zand niet
hoog gewaardeerd (minder dan slibrijke grond), zulks waarschijnlijk ook door de onvolkomenheden in de waterhuishouding.
h.

Strandwalovergangsgronden

De kwaliteit van het grootste deel van deze gronden is niet goed, of door aanwezigheid
van pikkleilagen, of door lagen grof zand in het profiel. Zo werd waargenomen, dat kool
zich op een lager, lichter gedeelte van een perceel minder goed had ontwikkeld dan op een
wat hoger, zwaarder stuk (Wo2). Dit moet worden toegeschreven aan het voorkomen van
veel grof zand bij de lagere grond.
3. BEWORTELING
Voor een betere beoordeling van de groei in verband met het bodemprofiel werd bij
verschillende bodemtypen gelet op de beworteling in het bijzonder van kool. Hierdoor
werd de indruk verkregen, dat kool geen uitgebreid net van diepgaande wortels vormt,
doch een enigszins gedrongen wortelpruik, die hoofdzakelijk in de losse bovengrond gelokaliseerd is. Voor een gedeelte van de waarnemingen zij verwezen naar de foto's van
profielkuilen (afb. 10 t / m 15).
Er bestaat enig verschil tussen de bodemtypen. Bij de meer- en (lage) delgronden
vormt de vaak vrij dunne teelaardelaag praktisch reeds de grens van de beworteling. Deze
kan evenwel rijkelijk zijn. Dit is waargenomen in de Vronermeer, wat i.e. aan de goede
humusrijke teelaardelaag moet worden toegeschreven.
Bij de hogere gronden gaan de wortels dieper, maar deze zijn spaarzaam onder de losse
bouwvoor. Bij opgebaggerde venige pikklei- en veengrond dringen fijne wortels iets dieper
door en zijn wat meer vertakt. Deze oriënterende waarnemingen vormen o.i. een aanwijzing, dat door de veel voorkomende minder goede structuur van de ondergrond en de
minder goede waterhuishouding (hoge grondwaterstanden) een intensievere beworteling
van diepere lagen wordt belemmerd. Vooral bij de hoger gelegen bodemtypen zullen
daardoor in droge perioden droogteverschijnselen kunnen optreden. Verbetering van de
structuur en het vochthoudend vermogen van de boven- en ondergrond zal het gewas
ten goede komen.
4. GRASLANDBEOORDELING
Met een graslanddeskundige, verbonden aan het Rijkslandbouwconsulentschap te
Schagen, werd een oriënterend onderzoek ingesteld naar de invloed van de bodem op de
grasmat. Hieruit bleek duidelijk, dat het gras van delgronden van matige of zelfs slechte
kwaliteit is. De botanische samenstelling (o.a. het regelmatig voorkomen van geknikte
vossenstaart) wijst op een ongunstige water- en luchthuishouding van de grond. Het relatief hoge aandeel van matige of slechte grassen (zoals reukgras en hondsgras) wordt verder
in de hand gewerkt door onvoldoende verzorging en bemesting. De geringe aandacht, die
men aan deze graslanden besteedt, hangt samen met de verspreide ligging (ver verwijderd
van de bedrijven) en met de geringe resultaten, die zijn te bereiken zolang de ontwatering
onvoldoende is. Opmerkelijk is, dat in droge perioden, niettegenstaande de lage ligging,
slechte groei kan optreden. Dat de ondiepe beworteling als gevolg van het ondiepe profiel
hierbij een rol speelt, ligt zeer voor de hand.
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De graslanden gelegen op meergrond, welke werden bezocht (Diepsmeer), bleken
van een betere kwaliteit te zijn, wat vooral toe te schrijven is aan de door de bemaling tot
stand gebrachte betere waterhuishouding. Deze wordt vermoedelijk ook bevorderd door
de betere afvoer van overtollig water door het lichtere bodemprofiel.
Een geheel ander beeld vertoonden de pikkleigronden (Koedijk, Oudkarspel). Deze
waren (in de herfst, na een vochtige zomer) gekenmerkt door een goede grasmat met
overwegend goede grassen (vooral Engels raaigras). Ondanks het feit, dat de graslanden
op pikklei 'szomers van droogte kunnen lijden en minder gras voortbrengen dan b.v. delgronden, moeten deze graslanden hoger gewaardeerd worden dan de laatstgenoemde.
Volgens de ervaring is de voedingswaarde van het gras hoger.
Blijkens de waarnemingen waren er slechts geringe sporen van de invloed van vroegere
droogteperioden; slechts waar de pikkleigrond meer dan 1 meter boven het polderpeil
lag, wees de sterkere begroeiing met onkruiden op onvoldoende watervoorziening. Het
viel ook op, dat op plaatsen met slechts dunne teelaardelagen (20 à 25 cm) de grasmat
goed kan zijn. Een en ander leidde tot de conclusie, dat pikkleigronden, mits voorzieningen voor voldoende watertoevoer (eventueel met een infiltratiesysteem) worden getroffen,
zich uitstekend voor grasland lenen.
De bij Krabbendam gelegen lichtere Rekere-gorsgronden (MRg2 en MRp2) bleken
een vrij goede grasmat te kunnen voortbrengen, doch minder van kwaliteit dan op de
pikkleigronden. De samenstelling van de grasmat (o.a. het voorkomen van witbol) gaf
echter ook een aanwijzing, dat voedingsfactoren hierbij mede een rol kunnen spelen.
De over een groot oppervlak als grasland in gebruik zijnde veengronden met dun dek
van zandige zavel (zVl) in de Westbeverkoog bleken slechts van matige kwaliteit te zijn.
Zij hebben het karakter van veengrasland (veel witbol) met aanwijzingen voor tekort aan
voedingselementen (fosfor).
5. DE GESCHIKTHEID VOOR FRUITTEELT
De vraag is vaak gesteld of het Geestmerambacht mogelijkheden biedt voor fruitteelt,
waardoor de economische positie van de bedrijven zou kunnen worden verbeterd. Dit
wordt uiteraard in hoge mate bepaald door de huidige verkavelingstoestand. Doch wanneer we deze nadelige factor buiten beschouwing laten, blijft nog de vraag van de bodemgeschiktheid. In verband hiermee werd aan een tweetal deskundigen op fruitteeltgebied
tijdens een excursie een aantal karakteristieke bodemprofielen getoond. Door het nagenoeg
ontbreken van fruitteelt in dit gebied kan het oordeel niet op ervaringen gegrond worden,
zodat de uitspraken slechts onder een zeker voorbehoud zijn te geven.
Van veel belang is vooral de vraag in hoeverre de zware gronden, die in dit gebied zo
veelvuldig voorkomen, voor fruitteelt geschikt zijn. Immers juist op deze gronden treedt
het probleem van de intensivering en afwisseling in de cultuur het sterkst op de voorgrond.
De pikkleigronden lenen zich echter niet voor beplanting met fruit en de zware Rekeregorskleigronden (MRp4) zijn hoogstens geschikt voor krachtige entvariëteiten op sterke
onderstammen. Aangezien voor een intensieve fruitteelt vooral de zwakke onderstammen,
die vroege vruchtbaarheid bewerkstelligen, van grote betekenis zijn, kunnen van deze
gronden geen hoge verwachtingen worden gekoesterd ten aanzien van de mogelijkheden
om door fruitteelt de bedrijven te intensiveren.
Delgronden, waarvan het profiel voor een groot deel uit plastische klei bestaat, hebben
een twijfelachtige waarde. Hoe deze gronden zich echter bij diepere ontwatering zouden
gedragen, is eerst met zekerheid te zeggen, nadat de invloed daarvan zou zijn nagegaan.
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Wel komen weinig gestoorde profielen, zowel zavelige delgronden als meergronden en
bepaalde opgebaggerde delgronden, voor de cultuur in aanmerking.
Intussen kan de vraag naar de geschiktheid van de bodem voor fruit het beste door de
ervaring worden opgelost. Voor de beoordeling van de mogelijkheden in het gehele gebied
dient men terdege nota te nemen van de bestaande bodemverschillen.
6. DE GEWASSENTABEL MET TOELICHTING (Bijlage 3)
In de tabel is de mate van geschiktheid van een aantal der belangrijkste bodemtypen
voor in deze streek geteelde gewassen en enkele andere minder bekende (granen, zomerbladgroenten en fruit) aangegeven en wel in een cijferreeks van 0-4. De beoordeling berust
ten dele op ervaring en is voor een ander deel afgeleid uit bekende eisen, welke de hier
weinig voorkomende gewassen aan de grond stellen. Het laatste geval is met * aangegeven.
In een enkel geval is geen waardering gegeven, omdat de grond voor het desbetreffende
gewas niet in aanmerking komt.
V r o e g e a a r d a p p e l e n . De geschiktheid voor dit gewas is vooral in verband
gebracht met de „vroegheid", dus een spoedig te oogsten gewas.
Een normale opbrengst van een vroeg gewas kan op 12 000-15 000 kg/ha worden
gesteld. Latere oogsten (op andere gronden) bedragen 15 000-25 000 kg/ha.
S 1 u it k o o 1. Bij de beoordeling van de geschiktheid van de grond speelt bij bewaarrassen naast opbrengst de bewaarbaarheid een grote rol. Bij zomer- en herfstrassen wordt
met opbrengst en kwaliteit, maar niet met de bewaarbaarheid gerekend. Voor zomerkool
is de vroegheid belangrijk. Groene kool wordt niet bewaard.
In de tabel is witte bewaarkool niet opgenomen. Dit gewas staat in vele opzichten
tussen rode en gele bewaarkool in.
U i e n . De geschiktheid voor uien houdt, evenals bij kool, verband met kwaliteit en
houdbaarheid, die op uiteenlopende gronden verschillen.
G l a d i o l e n , t o m a t e n , d r u i v e n . Een gegrond oordeel over deze gewassen
isdoor het slechts plaatselijk voorkomen en het ontbreken van vergelijkende waarnemingen
niet mogelijk.
7. NEVENINVLOEDEN
Er zijn verschillende factoren en omstandigheden, die, naast het bodemtype, op de
ontwikkeling van de gewassen invloed uitoefenen en de laatste minder duidelijk maken of
geheel kunnen overschaduwen. Op enkele factoren is in het voorgaande reeds terloops
gewezen.
a. Het weer
Deze invloed is in zekere zin inherent aan het bodemtype, omdat de eigenschappen
van de grond zeer afhankelijk zijn van het weer. Pikkleigrond vertoont bij droogte zeer
ongunstige eigenschappen, maar bij voldoende regenval is dit veel minder het geval. Juist
tegenovergesteld gedragen zich de lagere delgronden, die bij veel regen wateroverlast
ondervinden. Meergronden profiteren van een warm voorjaar en niet natte, warmere
zomers.

133
b. Ziekten en beschadigingen
Deze spelen in het Geestmerambacht een grote rol. Hoewel ongeveer een halve eeuw
geleden de gewassen ook reeds aangetast werden door verschillende parasieten, zoals het
geval is bij draaihartigheid, veroorzaakt door Contarinia torquens en de z.g. vallersziekte
{Phoma Ungarn), mag worden aangenomen, dat de gezondheidstoestand van de gewassen,
vooral van kool, in de loop van de tijd sterk is achteruitgegaan. Als gevolg van de draaihartigheid is de teelt van bloemkool vrijwel verdwenen, terwijl dit gewas voor enige tientallen jaren nog op grote schaal werd verbouwd. Ook de teelt van rode kool is door deze
parasiet, vooral nabij de Langedijk, moeilijk geworden, reden waarom men dit gewas hier
nog slechts weinig aantreft. Dat genoemde koolsoorten ernstiger nadelen ondervinden
dan andere (zoals gele savoye), houdt verband met het minder krachtig vermogen zich te
herstellen bij gunstige weersomstandigheden (vooral meer regen).
Een ziekte bij kool, die vooral de laatste jaren optreedt, is het „stip" (kleine bruine
vlekjes op het blad), veroorzaakt door een virus. Ernstige schade kan ook ontstaan door
luisaantastingen; deze hebben zelfs meermalen tot misoogsten aanleiding gegeven.
Een intensieve bestrijding van deze ziekten en parasieten bleef tot voor kort achterwege en daardoor waren het naast de bodem ook secundaire invloeden, die in grote mate
groei en opbrengst bepaalden. Overigens bestaat er een zeker verband tussen de gezondheidstoestand van de gewassen en de hoedanigheid van de grond. Wanneer deze van een
dusdanige kwaliteit is, dat een goede ontwikkeling van het gewas mogelijk is, zal dit
resistenter zijn en zich ook van een aantasting beter kunnen herstellen.
Het verband tussen de bodem en het optreden van ziekten en aantastingen is echter
niet systematisch onderzocht. Soms is waar te nemen, dat de draaihartigheid op pikkleigrond in ernstiger mate optreedt dan op andere gronden. Ook werd geconstateerd, dat
Phoma meer voorkomt op delgronden. Bekend is het nauwe verband tussen de pH en het
optreden van knolvoet. Het voorkomen van kringerigheid op de lichte, zandige meergronden doet invloed van het bodemprofiel veronderstellen, doch ook hierover ontbreken
nadere gegevens. In dit verband mag ook nog gewezen worden op de aardappelziekte, die
volgens praktijkervaringen sterker in de meren optreedt dan daarbuiten; dit is te verklaren
door de grotere vochtigheid van de onderste luchtlaag onder invloed van de goed vochthoudende bodem.
Ongetwijfeld moet het ernstig optreden van verschillende ziekten worden toegeschreven aan de zeer eenzijdige teelt van kool, die het optreden van parasieten in de hand werkt,
en de onvoldoende bestrijding.
Naast de genoemde ziekten moet nog een verschijnsel vermeld worden, dat blijkens de
waarnemingen in 1948 en 1949 bij kool een grote omvang had en in ernstige mate optrad.
De symptomen waren een vale verkleuring, gevolgd door het afvallen van de buitenste
bladeren, waardoor het gewas klein bleef. De verschijnselen werden vooral bij gele, maar
ook bij Deense witte en groene kool waargenomen. Vermoedelijk hebben we hier te maken
met bepaalde voedingsstoornissen, waarbij vooral gedacht kan worden aan onvoldoende
opname van sporenelementen, in het bijzonder van mangaan (zie hiertoe o.a. de beschrijvingen van WALLACE, 1944). Waarschijnlijk wordt deze in de hand gewerkt door
een hoog koolzure-kalkgehalte van de bovengrond, dat bij de gronden van het Geestmerambacht zeer algemeen is. Gebreksverschijnselen, die optreden onder invloed van kalkovermaat, zijn in de literatuur veelvuldig vermeld en door WIEBOSCH (1947) aangegeven
voor vele Westfriese gronden. Er zou in wezen sprake zijn van sporenelementen-,,honger",
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niet van een tekort, omdat de overmaat C a + + - i o n e n de harmonische voeding met deze
voor de groei onontbeerlijke elementen belemmert.
Voor zover kon worden waargenomen, speelt het bodemtype zelf ook een zekere rol.
Zo waren de symptomen op zware, stijve Rekere-gorsgronden vaak zeer ernstig, terwijl in
de meren (met name de Vronermeer) de stand aanmerkelijk beter was. Een goed vochthoudend vermogen van de grond heeft blijkbaar een gunstig effect. Bij delgronden kwamen
de verschijnselen ook voor. Meermalen is gezien, dat op de hol gelegen gedeelten van het
terrein, waar de ontwatering het meest te wensen overliet, de symptomen het duidelijkst
optraden. Dit wijst er op, dat een slechte water- en luchthuishouding nadelige invloed
uitoefent. Ook door WALLACE (1946) is vermeld, dat een onvoldoende drainage mangaangebrek in de hand werkt. Op goed ontwaterde opgebaggerde veengrond met goede structuur was de groei van kool uitstekend.
c. Het vroegere grondgebruik
Tijdens de kartering is duidelijk geworden, dat de oorzaak van de minder goede groei,
in het bijzonder van koolgewassen, ook samenhangt met het vroegere grondgebruik. Gaat
men na waar de groei van kool het meest te wensen overlaat en let men daarbij ook op die
percelen, welke in de praktijk wel als „slecht" land tegenover het betere worden aangeduid
(waarbij dus een langere ervaring het oordeel bepaalt), dan blijkt, dat de slechte percelen
veelal tot het oudere bouwland behoren en de betere het in latere tijd gescheurde grasland
vertegenwoordigen. Vaak zijn dit z.g. groetakkers, percelen behorende tot een „groet",
waarmee men in de Langedijk oude graslandcomplexen aanduidt, die in recente tijd
(hoewel dit een halve eeuw geleden kan zijn) zwart zijn gemaakt.
Hieronder volgen enkele voorbeelden (tabel 12) van akkers met uiteenlopende praktijkbeoordeling. Daarbij zijn zoveel mogelijk vergelijkingen gemaakt (voorbeeld 1 t / m
10) tussen dicht bij elkaar gelegen percelen (gedeeltelijk met ongeveer gelijke profielen)
omdat het praktijkoordeel, gegrond op ervaringen, zich dan het scherpst kan uitspreken.
Uiteraard was het niet goed mogelijk percelen te kiezen met volkomen gelijk bodemprofiel. Er doet zich o.m. de moeilijkheid voor, dat oudere gronden in het algemeen meer
zijn opgebaggerd. Alle monsters werden van de bovengrond genomen, waaraan behalve
granulaire samenstelling (eenvoudige bepaling) soms ook de voedingstoestand (P en K ) ,
de C/N-verhouding van de humus en het Mn-gehalte werden bepaald.
Van de in het overzicht genoemde percelen is de kwaliteit van de oude bouwlanden
minder dan van de jongere. De voorbeelden 11 en 12, oude bouwlanden, die zonder vergelijking met een jonger perceel zijn opgegeven, worden eveneens als „slechte" akkers
aangeduid.
De verschijnselen, die zich voordoen, zijn mindere groei van de gewassen, het te vroeg
eindigen van de groei van kool (de grond „houdt niet vast"), sterke bladverkleuring en
bladval (door ons bij kool waargenomen). Verder grotere droogtegevoeligheid en minder
goede structuur. Dit laatste is een verschijnsel, dat overigens bij opgebaggerde gronden
nabij de Langedijk, waar de groei ernstig gestoord is,meermalen is waargenomen. In droge
toestand blijkt de samenhang tussen de gronddeeltjes geheel te ontbreken; van een werkelijke kruimelstructuur is geen sprake. De baggerdekken kunnen zich dus in een voor de
cultuur ongunstige toestand bevinden, hoewel de bagger oorspronkelijk is toegepast voor
grondverbetering.
Wat nu de verzamelde analyseresultaten betreft, valt op, dat bij het jongere bouwland
de humuscijfers in het algemeen wat hoger zijn dan bij het oudere. Groot is het verschil
echter niet. De hoge humusgehalten moeten worden toegeschreven aan de vroegere gras-
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mat, die de grond met organische stof heeft verrijkt. Door het gebruik als bouwland is
de voorraad organische stof sterk ingeteerd. Dat de gehalten van de jongere bouwlanden
gedeeltelijk laag zijn, is hieraan toe te schrijven, dat ook deze percelen reeds lange tijd
geleden zwart zijn gemaakt (30 tot 50 jaar). Na een dergelijke periode is de afname van
het humusgehalte niet groot meer. Uit de cijfers en de praktijkervaringen komt naar voren,
dat een gehalte lager dan 3 % bij deze zavel- en kleigronden in het algemeen ongunstig is.
Ten aanzien van de C/N-verhouding en het mangaangehalte leveren de beschouwde
gevallen geen bepaalde aanwijzingen op. Uit de cijfers over de bemestingstoestand krijgt
men de indruk, dat deze soms bij minder gekwalificeerde akkers niet geheel op peil is.
Het beperkte aantal gegevens laat echter niet toe hieraan nadere conclusies te verbinden.
Ook andere factoren kunnen een rol spelen. Allereerst het profiel. Juist de oudere
gronden zijn in het algemeen wat meer opgebaggerd. De samenstelling van de bovengrond
is daardoor sterker veranderd en het land is ook wat hoger geworden. Verder is ook te
denken aan bepaalde parasitaire oorzaken (het oude land is sterker besmet). Met betrekking tot de in het overzicht gegeven gevallen valt op dat de nummers 76 471 en 76 477,
verder 76 478 en 76 479 onderling in analyseresultaten slechts een gering verschil te
zien geven. We achten het mogelijk, dat in deze gevallen de besmetting van het land een
rol speelt.
Hoewel aangenomen kan worden, dat vele factoren betekenis hebben, is onmiskenbaar,
dat de kwaliteit van het land achteruitgaat naarmate het langer in gebruik is als bouwland.
Het lijkt ons zeer waarschijnlijk, dat de verarming aan organische stof hierbij een rol
speelt. Hierdoor treedt structuurverval op en wordt de harmonische voeding - ook die
met sporenelementen - verstoord. De organische stof werkt als buffer, zoals door HUDIG
(1950) is aangegeven. Door het ontbreken van een doeltreffende vorm van organische
bemesting in deze streek - ook het slootbaggeren wordt sinds lang slechts incidenteel
toegepast - en het zeer eenzijdige gebruik van kunstmeststoffen is deze organische buffer
in het minimum gekomen.
We hebben hier tamelijk uitvoerig melding gemaakt van verschijnselen, die slechts
terloops tijdens de kartering zijn opgemerkt. Dit is gedaan om te wijzen op de betekenis
van deze verschijnselen, die ten nauwste met het bodemgebruik in deze streek samenhangen. Nader onderzoek betreffende structuur, humustoestand, voedingstoestand, luchten waterhuishouding komt ons dan ook als zeer gewenst voor. In dit verband zij nog gewezen op onderzoek over het structuurverval van gronden in Belgiëverricht (DE LEENHEER
en DE BOODT, 1950). Ook daar doet zich het verschijnsel voor van achteruitgang van oude
bouwlanden. Als middel tot herstel wordt o.m. genoemd de verrijking van de grond met
organische stof, vooral door het opnieuw in gras leggen van de oude bouwlanden.
d. Rassenkeuze en plantenmateriaal
Zoals reeds vermeld, lenen speciale koolrassen zich het meest voor bepaalde gronden.
De rassenkeuze is dus wel van belang voor het resultaat van de teelt. In de praktijk ziet
men veelal, dat de tuinder zelf het zaad van sluitkool wint door de beste exemplaren in
het veld uit te zoeken. Hierdoor zal een min of meer bedrijfsgewijze selectie plaatsvinden.
Het principe van selectie naar de grond is echter slechts ten dele doorgevoerd; men ziet
namelijk, dat b.v. bij rode bewaarkool dezelfde stam voor sterk uiteenlopende gronden
wordt gebruikt. De tuinder is hiertoe ook wel gedwongen in verband met de noodzakelijke
vruchtwisseling.
Een middel, dat tegenwoordig veel wordt toegepast, is het gebruik van in bakken (platglas) opgekweekte planten. De planten zijn dan in een verder stadium van ontwikkeling
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wanneer de galmug optreedt (meestal in juni), waardoor ze minder vatbaar zijn. Uit waarnemingen (in 1949) bleek, dat rode bewaarkool een aanmerkelijk betere stand vertoonde
op zware gorsgrond, wanneer van bakplanten gebruik was gemaakt. Dit is een algemene
ervaring.
e. Andere factoren
Ook aan factoren als bodembewerking en voedingstoestand moet een rol worden toegeschreven in het samenspel van bodem en plant. Omdat dit te ver zou voeren, willen
we hieraan in dit verband geen nadere aandacht besteden.
8. PACHT- EN VERKOOPPRIJZEN VAN HET LAND
Wanneer men nagaat in hoeverre de pacht- en verkoopprijzen verband houden met de
aard en kwaliteit van de grond, kan vastgesteld worden, dat er relatie kan bestaan, doch
dat deze vaak geheel ontbreekt '.
Om over de pacht- en verkoopprijzen van het land iets meer te weten te komen, werd
gebruik gemaakt van overzichten van pachtprijzen van landerijen in eigendom van de
gemeenten Langedijk en Warmenhuizen, de Nederlands Hervormde Kerk te Warmenhuizen en van een opgave van verkoopprijzen van land, dat na de oorlog werd verkocht
(verstrekt door het Prijzenbureau voor Onroerende Zaken te Alkmaar).
Hoewel de prijzen van na de oorlog door de Pachtkamer worden geregeld, kunnen
deze toch een inzicht geven in de waarde, zoals door vraag en aanbod tot stand komt,
omdat van vooroorlogse normen wordt uitgegaan. Verder is te bedenken, dat bij gemeenteen kerkland ook de conventionele vaststellingen een rol kunnen spelen.
Opmerkelijke verschillen, verband houdende met de aard en kwaliteit van de grond,
worden in St. Paneras en Broek gevonden, waar de hoog opgebaggerde voor vroege aardappelen zeer geschikte gronden, bijna een dubbele pacht (ca. f300,— per ha) kunnen
opbrengen ten opzichte van de weinig opgebaggerde, lagere. Deze akkers kunnen onmiddellijk naast elkaar gelegen zijn.
Uit de bovenvermelde opgaven blijkt voorts, dat de (lage) delgronden in het algemeen
laag gewaardeerd worden, met name bij gebruik als weiland; de pachtprijs ligt in veel
gevallen beneden f 100,— per ha. Is het land gescheurd en wellicht wat verbeterd, dan is
de pachtprijs hoger.
De meergronden worden relatief hoog gewaardeerd. Dit blijkt uit de gegevens over
de koopprijzen, die tot boven f 3000,— per ha gaan. Zelfs behoren bepaalde meergrondpercelen tot de hoogst gewaardeerde van het gehele gebied. Dit houdt vermoedelijk verband met het feit, dat ze praktisch nooit last van droogte hebben, dus het meest oogstzeker zijn. De zware pikklei- en Rekere-gorskleigronden, gelegen in het midden van het
gebied, ten westen van de Langedijk, hebben slechts matig hoge pachtwaarden (gemiddeld
te stellen op f 125,— per ha). Nabij de Langedijk zijn de prijzen voor opgebaggerde gronden hoger (f200,— per h a ) . Naast bodemkwaliteit zal hierbij ook de ligging wel een
rol spelen.
In het algemeen kan men uit de gegevens concluderen, dat voor gronden met eenzelfde
profiel uiteenlopende prijzen gelden. Dit is mede een gevolg van de behoefte aan grond,
waarbij op de kwaliteit niet in de eerste plaats gelet wordt. Ook kan de overweging van
1
We geven hier slechts een résumé uit de gegevens, omdat uitvoeriger documentatie te veel plaatsruimte in beslag zou nemen.
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invloed zijn, dat, naar de behoefte van het bedrijf en de arbeidsverdeling, een perceel
voor vroege gewassen relatief hoog gewaardeerd wordt, vergeleken b.v. met een zware
grond, geschikt voor bewaarkool; maar ook het omgekeerde is mogelijk.
Verder is het in dit gebied meermalen voorgekomen, dat de bedrijfsuitkomsten van
dien aard waren, dat een grond vrijkwam en betrekkelijk billijk te verkrijgen was. Naast
de eigenschappen van de grond zijn dus conjunctuur- en bedrijfstechnische factoren van
invloed op de prijzen.
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VIII. E N K E L E C U L T U U R T E C H N I S C H E A S P E C T E N
1. HET GEBIED ALS GEHEEL BEZIEN
De uit cultuurtechnisch oogpunt meest opvallende kenmerken van de bodemexploitatie
zijn het uitgebreide slotenstelsel en de verspreide ligging der percelen.
Enkele cijfers (BOUMA, 1930) over het wateroppervlak tonen het grote areaal daarvan:
Broek
Zuid-Scharwoude
St.Paneras
Koedijk
Warmenhuizen

29,3 %
22,2 %
8,5%
9 %
5,8%

Hoewel deze cijfers als schattingen zijn te beschouwen, geven ze wel een indruk van
het wateroppervlak op verschillende plaatsen. Vooral bij de Langedijk is dit groot en wel
op minstens 2 5 % te stellen. Bedenkt men hierbij, dat de kanten van de akkers niet of
minder produktief zijn en voor het onderhoud veel extra arbeid vragen, dan is de conclusie,
dat het beschikbare oppervlak weinig rationeel wordt gebruikt.
De verspreide ligging der percelen komt over het gehele gebied voor en is door enkele
voorbeelden (Bijlage 1) aangegeven. Vooral aan de Langedijk is de bedrijfsversnippering
Afb. 55.
Vervoer per schuit in het Geestmerambacht.

Fig. 55.
Transport by small vessels
(punts) in the Geestmerambacht.
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groot. Vaak bestaan de bedrijven uit meer dan 10, soms zelfs uit meer dan 20 percelen,
die voor een groot deel ver van elkaar verwijderd liggen. Aangezien de gemiddelde bedrijfsgrootte gering is (3 à 3i per ha), vertegenwoordigt elk perceel slechts een klein oppervlak.
De versnippering is buiten het gebied van de Langedijk (Warmenhuizen, Tuitjenhorn) in
het algemeen wat minder groot, hoewel de gemiddelde bedrijfsgrootte van de specifieke
tuindersbedrijven weinig gunstiger is.
Door de verspreide ligging van het land gaat veel tijd verloren, hoewel dit euvel door
het gebruik van motorvaartuigen in de laatste jaren (zie afb. 55) wel enigszins is verminderd. Niettegenstaande deze verbetering laat echter de bewerking en verzorging van
het ver verwijderde land meermalen nog te wensen over. De grote afstand tot de woning
van de tuinder vormt daarnaast een belemmering voor het invoeren van cultures, die
voortdurende zorg vereisen (b.v. teelten onder glas).
Men dient de verspreide ligging echter wel te zien in het licht van de ontwikkeling van
het bodemgebruik in deze streek. Door het reeds vroegtijdig gebruik van sloten voor het
vervoer ontwikkelde zich hier bij uitstek een vaargebied. Waarschijnlijk heeft deze omstandigheid de verspreide ligging van het land in de hand gewerkt.
Intussen vraagt een rationeler produktie van tuinbouwgewassen om een andere landverdeling. Het is opmerkelijk, dat zowel in het gebied van de Langedijk als in het noorden
vele landgebruikers deze ongewenste toestand inzien en verbetering zouden toejuichen.
Een factor, die uit cultuurtechnisch oogpunt voor het gebied ook grote betekenis heeft,
is de ongelijke ligging der gronden ten opzichte van het polderpeil. Er moet worden aangenomen, dat nog vele delgronden - ook de kunstmatig enigszins opgehoogde - onvoldoende diep ontwaterd zijn. Hoewel de gewassen hierop verschillend reageren, ondervindt
een belangrijk gewas als vroege aardappelen hiervan de nadelen. Dit blijkt uit praktijkervaringen. Vrij veel lage gronden zijn door eigen bemalingen met behulp van kleine windmolens reeds verbeterd (Bijlage 1). Bij naast elkaar gelegen akkers, die in handen zijn
van verschillende grondgebruikers, stuit dit middel echter op moeilijkheden.
Tegenover de gronden, die overlast van water kunnen hebben, staan de hogere gronden, die in bepaalde perioden van verdroging te lijden heben. Een peil, dat en aan de
hoogteligging en aan het karakter van de grond zou kunnen worden aangepast, eventueel
met periodiek opvoeren van de waterstand, zou hier verbetering kunnen brengen. In dit
licht kan het waterstandsproefveld in de Proefpolder Oudkarspel reeds als een stap in de
goede richting worden beschouwd, omdat uit de resultaten daarvan wellicht bepaalde
conclusies ten aanzien van toe te passen peilen, althans voor de desbetreffende grond
(zware klei), getrokken kunnen worden.
Voor de ontwatering van de grond zijn - vooral in verband met het algemeen optreden
van de zware storende ondergronden - ook de smalle percelering (voornamelijk 25 à
30 m breed) en de enigszins ronde akkervorm van belang. Men kan zeggen, dat hierdoor
de noodzaak van drainage grotendeels wordt ondervangen. Een aanwijzing, dat de smalle
akkers gunstig zijn, werd verkregen door de waarneming, dat in profielkuilen op zware
gronden na sterke regenval het water reeds na enkele dagen aanzienlijk was gezakt. Op
brede percelen (in het noorden) daarentegen bleef het vrij lange tijd zeer hoog staan.
Hier heeft men gunstige resultaten bereikt met drainage.
2. BODEM EN BEDRUFSTYPE
De verspreide ligging der percelen houdt veelal in, dat de bedrijven over uiteenlopende gronden beschikken. Hiermede houdt ook het geteelde gewassensortiment en
de bedrijfsstructuur verband.
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We willen nu door enkele voorbeelden van bedrijven (zie Bijlage 1) aangeven over
welke gronden een bedrijf kan beschikken en welke betekenis deze hebben voor de uitoefening van de cultuur( volgens opgave van de betrokken tuinders).
Bedrijf B - Tuitjenhorn
Het bedrijf bestaat uit 12 percelen met de volgende bodemtypen:
Rekere-gorszavelgrond (MRg2)
Rekere-gorskleigrond op pikklei (MRp2 en MRp3)
zware Rekere-gorskleigrond (MRp4 grotendeels laag)
zavelige delgrond en meerwalgrond (MEe2k en MEhl).

Voornaamste gewassen: vroege aardappelen, rode bewaarkool en late aardappelen:
verder gele bewaarkool en zuurkool-wittekool, uien, winterwortelen, rode bieten; op
kleine schaal bloembollen en landbouwgewassen.
De del- en lichte Rekere-gorsgronden lenen zich volgens de ervaring van de tuinder
het beste voor vroege aardappelen. Een der delgrondakkers was echter wegens een te lage
ligging voor dit gewas ongeschikt (te koud).
Het zware gorsgrondperceel wordt vooral voor rode bewaarkool gewaardeerd. Hiervan is de bewaarkwaliteit uitstekend. Voor vroege aardappelen, zuurkool-wittekool en
tulpen leent deze grond zich echter niet. Late aardappelen worden evenwel met succes
verbouwd, terwijl ook met uien zeer goede resultaten zijn verkregen.
Een factor, waarvan de betekenis door de tuinder wordt aangegeven, is het langdurige
gebruik als bouwland. Van twee delgrondpercelen, die ca. 40 jaar geleden gescheurd
werden, zou sedert de laatste 25 jaar de geschiktheid voor vroege aardappelen achteruit
zijn gegaan. Om dezelfde reden zouden vroege aardappelen en zuurkool-wittekool op
een Rekere-gorszavelperceel niet goed meer geteeld kunnen worden. Van een ander perceel oud bouwland (MRp3) wordt door de eigenaar iets dergelijks aangegeven: het is
van matige kwaliteit voor de meeste gewassen. De structuur is minder goed, het land is
,,te oud". Daardoor is het ongeschikt voor vroege aardappelen, terwijl ook slechts weinig
gunstige resultaten worden verkregen met rode bewaarkool en zuurkool-wittekool.
Twee andere percelen (Rekere-gors- en delgrond), die slechts 20, respectievelijk
8 jaar geleden gescheurd werden, hebben daarentegen het bezwaar, dat de groei te welig
is, waardoor de kwaliteit van bewaarkool wordt benadeeld.
Enkele percelen vertonen een zeer ongelijke ligging, zodat de waterstand niet overal
optimaal kan zijn.
De uiteenlopende kwaliteit van de gronden, die tot dit bedrijf behoren, berust op verschillende profielbouw en het vroegere gebruik (men denke aan het ontbreken van
organische bemesting). Met deze verschillen wordt door de tuinder bij de teelt rekening
gehouden om tot zo goed mogelijke resultaten te komen. Het meest sprekend zijn in
dit opzicht vroege aardappelen en rode bewaarkool.
Bedrijf T — Zuid-Scharwoude
Er zijn 17 percelen met de volgende bodemtypen:
pikkleigrond (MPI)
delgrond met dun baggerdek (zavel) (hpMEe4)
opgebaggerde pikkleigrond met kleidek (Bp3) en zaveldek overgaand in klei (Bp2)
opgebaggerde delgrond met kleidek op klei resp. zavel (Be4a en b)
opgebaggerde delgrond met zaveldek op klei resp. zavel (pBe2a en b)
opgebaggerde delgrond met zaveldek overgaand in klei, op zavel (Be3b)
opgebaggerde veengrond met zaveldek (Bv4).
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Voornaamste gewassen: gele en witte bewaarkool, vroege aardappelen, bloembollen
en late aardappelen.
Op de zwaarste gronden, het verst naar het westen gelegen, wordt de beste bewaarkool geteeld, hoewel de opbrengsten in het algemeen slechts matig zijn te noemen. De
opgebaggerde gronden met zaveldek zijn het minst geschikt, vooral voor witte kool. De
minder goede resultaten moeten voor een deel aan het optreden van parasieten worden
toegeschreven. Vooral ook om deze reden verbouwt deze tuinder praktisch geen rode
kool. Vroege aardappelen worden op de pikklei- en opgebaggerde pikkleigronden niet
geteeld, omdat deze zich daarvoor niet goed lenen. Het best gewaardeerd worden hiervoor de akkers met een goed zaveldek; het gewas kan hier het vroegst gerooid worden.
Uien zijn volgens de ervaring op de meeste akkers goed te kweken, maar op die met
lichte baggerdekken rijpt het gewas gemakkelijker en sneller af dan op de zware grond.
Niettemin worden op deze laatste akkers goede opbrengsten en kwaliteit verkregen.
Tulpen (voornamelijk var. Bartigon en Victoire d'Olivierra) zijn het beste op de
lichte akkers. Gewas en opbrengst kunnen echter ook op de zware akkers goed of zelfs
zeer goed zijn, hoewel hier een bezwaar is, dat de huid meer neiging tot scheuren vertoont.
Ook in dit bedrijf bestaat dus het voordeel om over lichte en zware grond te beschikken met betrekking tot de gewassenkeuze.
Bedrijf K - St. Paneras
Het bedrijf bestaat uit 13 percelen met in hoofdzaak de volgende bodemtypen:
pikkleigrond (MPI en MP3)
(licht tot matig opgebaggerde) venige pikkleigrond (hvMPv)
(grofzandige) meergrond (uMemb-typen)
strandwalgrond (Wwl, Ww6)
opgebaggerde pikkleigrond (enigszins met karakter van oude cultuurgrond; klein perceel) (hMP3).

Meest geteelde gewassen: vroege aardappelen, vroege kool, zuurkool-wittekool en
bewaarkoolvariëteiten, late aardappelen; op kleine schaal uien, tulpen, gladiolen, bloemkool.
Op de pikkleigronden worden geen vroege aardappelen verbouwd; het beste hiervoor
zijn de opgebaggerde percelen met een zandig zaveldek. Hoewel niet vroeg, zijn de opbrengsten op de meergrondpercelen goed. In de Vronermeer ondervindt de tuinder echter
veel last van „ringvuur", in de Daalmeer eveneens, maar minder. Op het zand wordt
slechts een matig resultaat verkregen.
Vroege kool wordt het beste in de meren geteeld; op enkele pikkleipercelen en op
de „vroege" grond was dit gewas dan ook nog nooit verbouwd. Op het strandwalzand was
het resultaat slecht, maar voor vruchtwisseling ishet weleens gebruikt.
Ongeveer hetzelfde geldt voor zuurkool-wittekool, hoewel op een tweetal zware
(pikklei-) percelen goede resultaten zijn verkregen (dit kan bij zeer gunstige weersgesteldheid mogelijk zijn).
Gelebewaarkool wordt op uiteenlopende gronden verbouwd; ookdemerenzijn geschikt,
hoewel de bewaarbaarheid slechts matig is. Op het zand was het resultaat bevredigend.
Rode bewaarkool is slechts op een deel der akkers verbouwd. Die van de meren was
slechts matig goed bewaarbaar. De zandgrond is geheel ongeschikt.
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Late aardappelen (voornamelijk Eigenheimer) zijn op de „vroege" grond nooit gekweekt, wel op de andere percelen. In de meren trad ziekte op. Op het zand was het
resultaat goed.
Uien gaven op het zand en in de meren een ongunstig resultaat. Op de niet te hoge
en droge pikkleiakkers werden met tulpen en gladiolen goede resultaten verkregen; de
meergrondpercelen zijn ongeschikt.
Bloemkool kon niet met goed succes geteeld worden (draaihartigheid).
Ook bij dit bedrijf komt het er dus op aan waar de gewassen worden verbouwd.

IX. E N K E L E S O C I A A L - E C O N O M I S C H E ASPECTEN
De bodemkundige en cultuurtechnische omstandigheden, die hiervoor ter sprake zijn
gekomen, zijn van grote betekenis voor de sociaal-economische toestand van de streek.
Deze is, zowel in vroegere perioden als in de jongste tijd, weinig gunstig te noemen. Uitvloeisel van deze omstandigheden is de eenzijdige teeltwijze, waardoor grote hoeveelheden
van eenzelfde produkt op de markt worden gebracht. Deze massa-aanvoer heeft dikwijls
een ongunstige invloed gehad op de prijzen. Bijzonder kwetsbaar zijn artikelen als kool en
vroege aardappelen, waarbij men voor een groot deel op export is aangewezen. Een veelbetekenend verschijnsel is, dat de import van deze produkten in het buitenland veelvuldig
wordt tegengegaan ter bescherming van eigen teelt, terwijl in jaren van misoogsten in
het buitenland voor deze grove tuinbouwgewassen goede prijzen worden betaald. Er is
daarom veel te zeggen voor het ook in tuinbouwkringen geopperde denkbeeld, de teelt
van gewassen als kool te beperken. Door deze inkrimping en vervanging door andere
gewassen zal tevens de risicoverdeling worden vergroot.
De bedrijfsversnippering en de hiermede verband houdende bedrijfsvoering (mechanisatie, ziektenbestrijding, verzorging van het gewas) houdt in, dat de produktiekosten
per eenheid hoog liggen. Daarbij komt, dat de eenzijdige cultuur tot lagere opbrengsten
aanleiding geeft en zelfs misoogsten het gevolg kunnen zijn (het gebied geeft daarvan
sprekende voorbeelden).
Er zijn nog andere factoren van betekenis te achten voor de economische positie van
de tuindersbedrijven en wel hun grootte en de mogelijkheden tot intensivering. Beide hangen nauw samen met de loop der bevolking. Door de in de loop van de tijd toenemende
bevolking is de splitsing van oorspronkelijk grotere bedrijven bevorderd, waarmede een
verandering in het bodemgebruik naar grove tuinbouw gepaard ging. Deze verandering
betekende een intensivering, waardoor aan de toegenomen bevolking een bestaan kon worden verschaft. Dit proces ging aan de Langedijk - buiten Oudkarspel - door tot omstreeks
1910, toen hier de omzetting van gras- tot bouwland vrijwel overal had plaatsgevonden. In
andere delen van hetGeestmerambacht isin de eerstewereldoorlog veel gescheurd (BOUMA,
1930). Thans is de toestand zo, dat, hoewel er nog complexen grasland in het Geestmerambacht liggen, door scheuren geen belangrijke intensivering meer is te verwachten.
Behalve in het scheuren van grasland heeft men het ook in de keuze van gewassen gezocht. Dit ziet men duidelijk in Broek en St. Paneras. Hier zijn de dubbele teelt met vroege
aardappelen (vroeger met bloemkool gecombineerd), de bloembollenteelt (vooral Broek)
en de glasteelt (St. Paneras) uitvloeisels van het intensievere bodemgebruik. Van Broek
wordt vermeld, dat het de grootste bevolkingsdichtheid bezit (BOUMA, 1930). In deze
plaatsen is de aard van de bodem als primair te beschouwen voor de intensiveringsmogelijkheden.
Niettegenstaande deze feiten hebben zich al geruime tijd terug verschijnselen voorgedaan, die op het bereiken van een grens der mogelijkheden wijzen. VAN DIEPEN (1942)
spreekt van een verzadiging, die tot uiting kwam in een niet meer afnemende gemiddelde
bedrijfsgrootte en een periode van afname der bevolking, zoals na de eerste wereldoorlog
(zie ook BOUMA). We mogen wel aannemen, dat de mogelijkheden, die de bodem biedt
naast de bedrijfsvorm, hierbij een rol gespeeld hebben.
Belangrijk met betrekking tot de sociaal-economische toestand van de streek zijn uiteraard de mogelijkheden tot intensivering, die tot stand kunnen komen door het doorvoeren
van bodemtechnische verbeteringen (ruilverkaveling, profielverbeteringen, waterstands-
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veranderingen). Bodemkartering, het proefveldonderzoek te Oudkarspel en ander op te
zetten onderzoek kunnen voor de oplossing van deze vraagstukken een bijdrage vormen.
Het sociaal-economisch onderzoek, zoals door Drs. SCHEER ingesteld, zal tenslotte het
inzicht in de werking van de verschillende bedrijfseconomische factoren vergroten. Van
betekenis hierbij is o.a. de doorgevoerde onderscheiding van bedrijfstypen. Met een juist
beeld van de bedrijfsvormen, bedrijfsgrootte e.d. en door deze elementen in verband te
brengen met de rentabiliteit, wat door het L.E.I. in het Geestmerambacht reeds op kleine
schaal is gedaan, is het mogelijk feiten te ontdekken, die belangrijk zijn voor de economische positie van de tuindersbedrijven en richtlijnen te geven voor verbeteringen. Een
zijde van het vraagstuk, welke hierbij de aandacht verdient, betreft de financiële positie van
de tuinbouwbedrijven. Reeds gedurende lange tijd is gebleken, dat ongunstige factoren
werkzaam zijn. Tijdens de depressieperiode (1930-1939) werden de geldelijke reserves
ingeteerd en geraakte men in schulden. Behalve de conjunctuur waren voor de deplorabele
toestand, waarin vele bedrijven toen verkeerden, nog andere factoren in het spel. In aanmerking dient te worden genomen, dat in goede jaren de landprijzen en de prijzen van de
bedrijfsmiddelen hoog waren en in de slechte jaren geen evenredige teruggang plaatsvond
(VAN DIEPEN, 1942; SCHEER, 1950). De vaste lasten (pacht en hypothecaire lasten) en het
bedrijfskrediet vormden gedurende de depressie dan ook een extra last voor de kleine
tuinder. Na de oorlog was te zien, dat deze ter versterking van zijn financiële basis zijn
teeltvergunningen (bloembollen) voor een goede prijs verhandelde. Dit had echter tot
gevolg, dat het bedrijf op een nog smallere basis werd uitgeoefend, wat ook weer een
nadelige uitwerking had. Een en ander brengt de noodzakelijkheid aan het licht tot regeling
van bepaalde kostenfactoren en van een goed functionerende kredietverschaffing aan
tuinbouwbedrijven.

X. MOGELIJKE VERBETERINGEN EN RICHTLIJNEN
VOOR HET TOEKOMSTIGE G R O N D G E B R U I K
Wanneer we over verbetering van de bestaande toestand spreken, kunnen we ons deze
moeilijk voorstellen zonder ruilverkaveling en herontginning van het land. Dit betekent
in de eerste plaats het dichtmaken van een groot gedeelte van de sloten en de bijeenvoeging
van verspreid gelegen percelen met eventuele herziening van het bestaande bedrijfstype
(bedrijfsgrootte, gewassen, e.d.).
Het dichten van de sloten heeft een groter oppervlak beteelbare grond tot gevolg. Ook
de afname van de weinig produktieve kanten der akkers betekenen winst. Men schat de
landwinst, die op deze wijze verkregen kan worden, op ca. 15%.
Het dichtmaken van de sloten is mogelijk door gebruik te maken van de pikkleilagen
of de stugge ondergrond van de gorsgronden. Hiermee zal men ook lagere gedeelten kunnen ophogen en tot egalisatie kunnen komen, op dezelfde wijze als in de Proefpolder
Oudkarspel heeft plaats gehad. De profielen ondergaan dus een wijziging en het land komt
lager te liggen. In hoeverre men op deze wijze de storende pikkleilagen kan wegnemen, zal
afhangen van de behoefte aan specie voor de opvulling van de lage gedeelten. Ook wanneer
de pikklei nagenoeg zou zijn verwijderd, zou men op veel plaatsen een zware compacte
ondergrond overhouden. Men kan dan ook niet zeggen, dat door de verandering steeds een
opdrachtige ondergrond wordt verkregen; wel wordt door het verwijderen van de pikklei
een grond verkregen met andere structuur- en daarom ook cultuureigenschappen.
Een ander middel tot grondverbetering bestaat in het keren van de grond tot zodanige
diepte, dat lichte, kalkrijke ondergrond (aflopende kwelderprofielen) naar boven wordt
gebracht en de stugge lagen onder in het profiel komen. Met moderne technische hulpmiddelen is dit tot ca. 2 m diepte mogelijk. Aangezien de ondergronden voor een deel tot
vrij grote diepte uit klei bestaan, op andere plaatsen evenwel spoedig licht worden, zou
tevoren moeten worden nagegaan, welke gedeelten van het gebied voor deze werkwijze
het meest in aanmerking komen.
Een verandering, die belangrijke gevolgen kan hebben, is het dunner worden van de
teelaarde door het uitspreiden over een groter oppervlak. Vooral een gewas als vroege
aardappelen blijkt veel profijt te trekken van goed ontwikkelde teelaardelagen. In het
gebied bij Broek op Langendijk en St. Paneras bepalen ze mede de vroegheid van dit gewas.
Daar we in dit gebied een groot wateroppervlak aantreffen (het kan op 25 à 30% van het
totaal gesteld worden), zou de kwaliteit en waarde van de grond door een herontginning
sterk afnemen. Gronden, die hun waarde vooral ontlenen aan het voortbrengen van een
vroeg gewas vroege aardappelen, zouden daarom buiten de herontginning gelaten moeten
worden. Een omstandigheid, die hierbij ook in aanmerking moet worden genomen, is, dat
volgens de ervaring de nachtvorsten minder sterk optreden op de tussen water gelegen
akkers.
Een consequentie van herontginning is de noodzakelijkheid het land te draineren. Het
thans vrijwel overal ontbreken van drainage staat in verband met de verdeling in smalle
akkers. Wanneer deze verdwijnt, zal de ontwatering wegens de sterke ondoorlatendheid
van de ondergrond in het grootste deel van het gebied door drainage moeten plaatsvinden.
De lagere ligging van het land zal tot gevolg hebben, dat het waterpeil moet worden
aangepast. Proeven, zoals momenteel op het waterstandsproefveld in de Proefpolder Oudkarspel worden uitgevoerd, kunnen uitwijzen welke optimale waterstanden bij de uiteenlopende gewassen en gronden behoren. Het zal stellig een voordeel zijn, wanneer men de
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waterstand geheel in de hand heeft, wat door afzonderlijke bemalingen mogelijk zou zijn.
Dit biedt ook t.a.v. de draininfiltratie der gronden bepaalde perspectieven, omdat hierdoor
waarschijnlijk het grote nadeel van de zware gronden, namelijk de onvoldoende vochtvoorziening van de gewassen in droge perioden, zou kunnen worden verminderd.
Een groot voordeel van de ruilverkaveling bestaat hierin, dat men het land bijeen
heeft. Hierdoor wordt de exploitatie van het bedrijf goedkoper. Men zal minder tijdverlies
hebben voor het bereiken van de verspreid gelegen percelen en het is mogelijk meer zorg
te besteden aan de gewassen, de ziektenbestrijding en de bodembewerking, terwijl meer
profijt kan worden getrokken van mechanische hulpmiddelen.
Een belangrijk punt is de aard van de grond, waarover de bedrijven de beschikking
zouden krijgen na de ruilverkaveling. De tegenwoordige structuur van de bedrijven berust
in zekere zin op de uiteenlopende gronden, waarover ze beschikken. Men heeft akkers
voor vroege aardappelen, waarvan de een vroeg, de ander wat later gerooid kan worden;
andere die geschikt zijn voor vroege kool en percelen, die zich meer voor late koolsoorten
lenen. Deze grondverschillen zijn ook van belang in verband met een gunstige arbeidsverdeling over het jaar. Vroege aardappelen vragen vooral in het eerste deel van het
seizoen arbeid; bewaarkool wordt vrij laat geplant en geeft veel herfst- en winterarbeid.
Bij een herverdeling van de grond, die tot gevolg zou hebben, dat de bedrijven uit
afzonderlijke blokken komen te bestaan, zou een verschuiving van de teelt plaatsvinden
en aanpassing aan de nieuwe toestand noodzakelijk zijn. Een nieuw perspectief wordt
daarbij echter geopend door de bedrijfstechnische en bodemkundige verbeteringen. Hierdoor zal het mogelijk worden andere gewassen naast de bestaande te gaan kweken. Tot
dusverre was de bedrijfsvorm een ernstige hinderpaal; gewassen die veel zorg vereisen,
vooral die onder glas gekweekt worden, konden in verband met de werkzaamheden op
verafgelegen percelen niet met succes worden geteeld. De ervaringen, die sommige
Langedijker tuinders met kassen hebben opgedaan, spreken in dit opzicht duidelijke taal.
Tot de gewassen, die men zou kunnen kweken, behoort ook fruit, waaronder klein fruit.
Diverse gewassen worden intussen in de proefpolder Oudkarspel beproefd. Men dient
hierbij wel te bedenken, dat de bodem hier overwegend zeer zwaar is en de resultaten niet
voor het gehele gebied geldigheid zullen bezitten en dat voor andere gronden nog verdere
mogelijkheden openstaan. Ervaringen en verdere proefnemingen zullen hiervoor de weg
moeten wijzen.

XI. BETEKENIS EN GEBRUIK VAN DE BODEMKAART
De overzichtskaart kan als een basis dienen bij de tuinbouwvoorlichting. Het is
namelijk van groot belang, dat daarbij met de bestaande bodemverschillen rekening wordt
gehouden. Ook voor de vergelijkende beoordeling van de verschijnselen is het nodig een
algemeen overzicht te hebben. De reactie van een gewas op de ene grond is uiteraard
anders dan op een andere grond. Zoals de kaart laat zien, is het in het Geestmerambacht
noodzakelijk van de steeds wisselende bodemgesteldheid nota te nemen.
Ook bij het nemen van grondmonsters en de beoordeling van de analyseresultaten
voor bemestingsadviezen is een overzicht van bodemtypen onontbeerlijk. Elk bodemtype
stelt in zekere zin een afzonderlijk complex van factoren voor. De waarde van een bepaald
element, zoals het gehalte aan kali of fosfor, is alleen goed te bepalen wanneer ook met de
overige factoren rekening wordt gehouden.
Behalve voor individuele gevallen kan de bodemkaart als basis dienen voor een algemeen oordeel over het Geestmerambacht als produktiegebied van tuinbouwgewassen. De
bodemkaart (met aanvullende tekst) geeft tot op zekere hoogte een verklaring voor de
bestaande teelten en een belangrijke steun ter beoordeling van de vraag of en op welke
schaal een sterkere intensivering in dit gebied zou kunnen worden doorgevoerd. Het
gebied heeft in het verleden reeds een proces van intensivering van het bodemgebruik
doorgemaakt. Men is kool, uien, wortelen en dergelijke produkten gaan telen op de plaats
van het vroegere grasland en moeras. Onder de bestaande omstandigheden bleken deze
gewassen het beste op hun plaats. Zo zien we, dat voor vroege aardappelen de meest geschikte gronden werden uitgezocht. Ook bij andere gewassen valt een zekere aanpassing
aan de bodemgesteldheid waar te nemen.
In het algemeen is men echter niet verder gekomen dan het verbouwen van de grove
tuinbouwgewassen. Wat betreft de voor dit gebied urgente vraag naar de mogelijkheden
van intensievere cultures kan de kaart spoedig tot de conclusie leiden, dat de bodem vaak
niet zonder meer beantwoordt aan de eisen, die fijnere cultures stellen. De zware gronden
(b.v.pikklei-enzware Rekere-gorskleigrond) zijn voor veel vocht eisende groentegewassen,
maar ook voor een gewas als de druif (Black Alicante) ongeschikt. Het grote areaal met
storende ondergrond komt ook niet voor deze gewassen in aanmerking.
Niettemin bestaan er uiteraard uiteenlopende mogelijkheden voor de verschillende
gedeelten, waaruit het gebied bestaat. Men kan nu hiermee rekening houden en behoeft
niet willekeurig te werk te gaan.
Voor de opvoering van de produktiviteit van de gronden is ook het instellen van
optimale waterpeilen zeer belangrijk. De opbouw van de profielen is daarbij van grote
betekenis, zodat de bodemkaart ook voor de waterstaatkundige indeling belangrijke
diensten kan bewijzen.
Een herontginning met veel grondverzet kan met de bodemkaart als hulpmiddel
plaatsvinden, omdat het toekomstige bodemprofiel bij benadering is te bepalen. Worden
b.v. pikkleilagen verwijderd, dan verkrijgt men althans een globaal overzicht van de latere
bodemopbouw.
Men dient echter bij alle te geven adviezen of te nemen maatregelen steeds te bedenken, dat de typering van de bodemprofielen eenvoudig en de kaart geen gedetailleerde
weergave is. Hierover nog het volgende.
Wat de typering betreft, zal men bij detaillering voor een eventuele bedrijfskartering
tot verdere, ook in landbouwkundig opzicht belangrijke onderscheidingen komen. Bij de
pikkleigronden zullen de dikte van de teelaarde en de hoogteligging nader in aanmerking
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moeten worden genomen. Wanneer er vermoedelijk geen sprake is van opbaggering kan
er toch een teelaardelaag van redelijke dikte, b.v. 40 cm boven de eigenlijke pikkleilaag,
aanwezig zijn. Dit gaat vaak gepaard met een wat lagere ligging, zodat waarschijnlijk
samenhang bestaat met een vroeger oppervlakkige aantasting van het pikkleidek. In een
meer gedetailleerd schema zou een dergelijk profiel een afzonderlijke plaats krijgen. Nu
is het tot het type pikkleigrond gerekend.
Bij de Rekere-gorsgronden zou men meer kunnen gaan letten op de structuur van de
ondergrond. Zowel bij de lichte, als bij de zwaarste Rekere-gorsgronden bestaat er een
zekere gradatie van weinig tot sterker storend (pikkig). De zware gronden zouden, wanneer het niet tot duidelijke pikkleivorming in de ondergrond komt, zoals meermalen het
geval is, vermoedelijk tot een landbouwkundig beter bodemtype zijn te rekenen.
Bij delgronden, waar alleen klei- en zaveltypen zijn onderscheiden, moeten uiteraard
verschillen in zwaarte, structuur, humusgehalte, dikte van de humeuze laag e.a. van belang
geacht worden. Bij diepere ontwatering moeten ook de eigenschappen van de ondergrond
nader beschreven worden. In het voorgaande isook reeds aangegeven, hoe bij een eventuele
herontginning van pikkleigronden de aard van de ondergrond betekenis heeft. Het is
duidelijk, dat in dat geval een uitvoeriger indeling en omschrijving dan de gebruikte
nodig is.
Uit een en ander volgt, dat zowel bij de voorlichting als bij ingrijpende bodemverbetering nog aanvullend onderzoek zal moeten plaatsvinden.

SUMMARY
A SOIL SURVEY OF THE HORTICULTURAL DISTRICT GEESTMERAMBACHT
The polderdistrict of Geestmerambacht in the northern part of the province of North Holland is
known for its open air market gardening. The principal crops grown in this area, covering 6500 ha,
are early and store-varieties of cabbages, early potatoes, onions, etc. Most of these commodities are
intended for export.
The way the land is used is very characteristic for the district. The region, being surrounded by
dykes, is divided by ditches into a large number of small narrow fields (fig. 3). The rather small
holdings consist of several or in many cases, of many such fields, which are very scattered. The area
being almost inaccessible by roads can only be reached by punts (fig. 55). Inhabitation is concentrated
along the roads laid out on the dykes. These conditions are an impediment to the development of the
district, as is the nature of the soil, which only offers limited scope to intensive (more profitable) crops.
The cropping scheme is one-sided and the population cannot produce a strong economic resistance.
Serious difficulties may arise in times of economic depression and lateby also in consequence of import
restrictions by foreign countries. These conditions have been an inducement to the Government to pay
more attention to this district, and in this connection instructions have been given by the Horticultural
Division of the Department of Agriculture, Fisheries and Food for the pedological conditions prevailing
in the district to be studied; the results of these studies are laid down in this report.
The district has been surveyed in the usual way, mainly by a study of the soil profiles by means of
borings (i.e. 1 boring per 1-1.5 ha) down to a depth of 1.20 m. In this way an idea could be formed of
the way in which the soils were deposited. As much attention as possible has been paid to the growth
of the crops in relation to soil conditions.
In addition the historical development of land utilization has been included in this study.
THE SOIL LANDSCAPES
The larger part of the area is taken up by the young sea-clay landscape and smaller parts belong to
the old beach ridge landscape and the peat landscape (in the south-east).
The sea-clay soils are for a considerable part covered by a capping of heavy, very compacted clay,
usually low in lime, the so called pik-clay. x) This cap was deposited during the Post-Roman transgression period upon a tidal flat, which consists of clayish sediments, turning more sandy with depth.
Between the two formations is a humic layer or a shallow layer of peat. According to Frisio-Batavian
artifacts, this tidal flat was most probably inhabited during the Roman era. The clay layers cover the
low parts of old beach ridges and the beach plain. The pik-clay cap is met with in many places in the
south-east as a shallow layer on the peat.
In the northern part and also, to a lesser degree, in the centre of the district a rejuvenating cover,
consisting of lighter, less intractable material (Rekere-tidal-marsh soils) overlies the pik-clay.
During the Middle Ages large parts of the pik-clay and of the Rekere-tidal-marsh caps, have been
affected by erosion, resulting in a much disintegrated landscape with many lakes and dells and also
with well defined erosion creeks (winding ditches). The lowest parts, the lakes, are now the oldest
drained and reclaimed lakes in the Netherlands.
The peat of the peat landscape has in particular accumulated byond the old beach ridge and
overlies here the sand of the beach plain. More to the north, clay and silt of the tidal flat underlies
the peat and overlies the sand of the beach plain. The way the sediments are interwoven is shown in
figures 5, 41 and 42.
Some of the relatively low lying soils have been strongly influenced by man, especially by the digging
of ditches and by the raising of the land with the slob dug from them (slob-raised soils). Especially
near the Langedijk many deep and straight ditches have been dug creating a very regular division of the
land (compare fig. 3).
Summarizing, the following soil landscapes can be distinguished:
1. the old beach ridge landscape -)
2. the young sea-clay landscape
3. the peat landscape
4. the soils raised by slob.
Some of the landscapes are subdivided again into series and soil types either with phases or without.
1
The word ,,pik" means that the clay sticks to the spade; cfr. the English word pitch.
- In foregoing publications (i.a. VAN DER MEER, 1952 and DE Roo, 1953) this formation has
faulty been called ,,beach bank landscape".
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T H E O L D BEACH R I D G E LANDSCAPE (W)
A differentiation is made between:
The old beach ridge soils ( W w )
The sand above the watertable is mainly non-calcareous. When of a higher elevation (80 cm or
more above the watertable), the soil is often dry and not very fertile, due also to a relatively low
humus content. M u c h sand has been excavated for that reason. The sand is locally deposited on peat
(fig. 6) and old vegetation layers are also found in the profile (fig. 7 ) . The classification has been
based on the depth of the position of the gley horizon.
The old beach ridge transitional soils ( W o )
In the soils the sand is usually mixed with or alternates with pik-clay. In the classification into
types the ratio of sand to the other material in the profile has been used as a gauge. An example of a
profile of an old beach ridge transitional soil is given in fig. 8.
T H E Y O U N G SEA-CLAY LANDSCAPE (M)
A differentiation is made between:
Pik-clay soils ( M P )
These soils consist of heavy, usually intractable, non calcareous clay with a prismatic structure
(fig. 9) and they are very susceptible to drought. The thickness of the pik-layer is, as a rule, 30 to
50 cm. With the real pik-clay soils a layer of tilth of 20 to 30 cm deep overlies this layer. Underneath
the pik-layer there often is an old vegetation layer and probably locally and old inhabitation layer.
Below this layer again is, in the centre and northern part of the district, an old tidal flat profile of a
varied composition (plastic clay, soft clay, silt) usually becoming gradually lighter in texture with
depth. The material is for the most part calcareous. In the south the pik-clay overlies sand (beach
plain). As to its mechanical composition compare the profiles no. 1, 4, 6 and 7, appendix 1, table 2
(page 32).
According to the nature of the subsoil (clay, loam, sand) ! ) three types of pik-clay can be
distinguished.
Rekere-iidal-marsh

soils ( M R )

These soils can be considered to be rather highly silted-up parts of tidal flats. Their structure is
better than the structure of the pick-clay soils, the material being for the most part calcareous. The
fraction < 1 6 micron varies considerably. The calcareous silt capping is usually to be found overlying a
relatively shallow pik-layer. The pik-layer may also be absent altogether. Sometimes light tidal marsh
material is sharply separated from the underlying pik-clay, but in other cases it either merges gradually
into it, or on the other hand, the Rekere-tidal-marsh deposit may itself be m o r e or less „pitchy". The
Rekere-tidal-marsh soils, in particular the lighter ones, lie comparatively high, in more or less wide
plains but locally they show some undulation. The more elevated position is partly caused by the
thickness of the deposit itself (approximately 75 cm, sometimes over 100 c m ) .
A differentiation is made between loam and clay loam soils both when they lie on pik-clay and
when they do not. Figures 10 and 11 illustrate a silt loam and a clay loam Rekere-tidal-marsh soil.
Lake-floor,

dell- and lake-shore soils ( M E )

The lake-floor soils ( M E m ) are low lying soils without pik-elay layers and generally with a light
profile; occasionally they contain rather shallow clay layers. The topsoil is usually of a light texture.
The soils are calcareous. The subsoil (within 1 m of the surface) consists substantially of very fine or
fine sand, containing silt. T h e very fine sand is to be found in the lake-floor soils in the north, the fine
sand in the lake-floor soils in the south. In some places somewhat soft, soapy layers are encountered
rich in silt.
These low-lying soils are inclined to some extent to salinization due to the presence of (fossile)
brackish water in the subsoil being forced upward by the influence of the pressure gradient. By supplies
of fresh water (from the IJsselmeer) salinization can be checked.
T h e tilth layers are usually shallow, but in some cases deeper humic layers are met with, owing
to the presence of peaty formations on the lake-floor. Lake-floor soils, poor in humus, are more or
less puddled.
' Textural classes according to the Soil Survey Manual, 1951.
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In connection with the generally excellent capillary movement and the high water level maintained
in the main water courses, the moisture content of the subsoil is always satisfactory. In the classification a differentiation is made between very fine and fine sandy lake-floor soils (MEma and MEmb).
The detailed classification has been based mainly on the texture of the profile.
The dell-soils (MEe) are relatively low-lying, mostly unsatisfactorily drained soils. The profiles
have often more pronounced clay layers than the lake-floor soils. In many cases the clay is somewhat
soft and soapy. The subsoil consists usually of sand. A residue of the pik-clay cap is often present as
a shallow impermeable layer. The topsoil is sandy loam in many cases. The profiles are mainly high
in lime.
The subdivision into soil types has been based mainly on the heaviness of the profile.
The lake-shore soils (MEh) are relatively high-lying soils. A rather thick layer of dell-soil is present
in the profiles. As a rule, the old subsoil is within 1 metre of the surface and often consists of plastic
clay which may partly originate from the pik-clay cap.
Examples of lake-floor soils are given in fig. 12 and 13.Figure 14illustrates a dell-soil.
Marine spilldeposit soils (Mo)
These are rather coarse sandy deposits near old dyke-bursts. Often the older subsoil is present
within 1m of the surface.
The main types contain a layer of at least 50 cm of very sandy material, often almost pure sand.
THE PEAT LANDSCAPE (V)
To this landscape belong peat soils, sometimes covered with a shallow, rather dark, humic layer
of clay. The humus in it has probably been formed under the influence of a forest vegetation. The
peat mainly originates form reed and sedge. The clay often shows a pik- or „pitchy" character. The
subsoil of the peat consists of sand, but further north in the district, the peat overlies fine sandy loam
or clay loam, underlain by sand.
Part of the peatland has been subjected to differential drainage to give locally a lower watertable,
on account of which the peat has shrunk. Locally it has been excavated for turf for fuel.
A differentiation has been made between peat soils with a shallow clayish topsoil and peat soils
overlain by a shallow pik-clay layer.
SLOB-RAISED SOILS (B)
The topsoil originates from slob, dug from the ditches. In consequence, the toplayer has obtained
in general a lighter texture and also, due to its higher elevation, the soil became more suitable for the
cultivation of market garden crops. Some of these soils belong to the „early" types (suitable for early
potatoes) having a cap of dark loam originating from dredged sand and peat.
Peat and peaty pik-clay, as well as dell- and pik-clay soils ware dredged out. The former land
surface can often still be traced in the profile as a more or less dark horizon. With slob-raised soils
the layer mixed with slob must be at least 50cm deep.
A prominent characteristic of these soils is the high lime content of the slob cap, due to their
elevation with calcareous material from the subsoil. Where much peat has been put on (in the southeast) the tilth is somewhat acid, however.
On account of the presence of the impermeable subsoil some trouble is often caused by drought.
The structure of the topsoil, being poor in humus, is often not up to standard.
A differentiation has been made between: slob-raised peat and peaty pik-clay, dell- and pik-clay
soils. Furthermore the nature of the slob cap (at least 50 cm) has been taken into account.
In addition to the true slob-raised soils other types are also often dredged from ditches, but the
layer of slob material in these cases in less than 50 cm. The result is that these soils too have mainly
calcareous toplayers.
Examples of slob-raised soil profiles are given in figures 15 and 16.
GENESIS
Stratigraphical observations have lead to the impression that the formation of the upper part of
the tidal flat profile in the West took place within the first part of the Subboreal. Probably no deep
layer of peat has been formed in the north as happened in the southern part of the province of North
Holland. That peat layer has been destroyed by encroachments of the sea through the beach ridge but

153
in the northern part of the shore a more continuous tidal flat condition can be assumed to have existed
for a longer period before the Roman era (in this period the tidal flat stage had come to an end as is
evident from the Friso-Batavian inhabitation layer). The gradual construction of the tidal flat profile
also leads to this assumption, and the beach ridge of St. Paneras in the north, gradually merging into
tidal flat elements, does not give rise to the impression that it has been seriously affected by erosion.
Furthermore the presence of Bronze Age tumuli (about 1600 B.C.) points to a comparable soil deposition at almost the same level in another part of West-Friesland, indicating that the marine forces in
this area date back at least to the old-subboreal era.
The humic toplayer of the tidal flat and, in the south-east, of the peat has probably been formed
on the tidal flat after the regression of the sea. It is not certain, however, whether this is due to a fall
of the sea-level or also to a more thorough closure of the beach ridge. The depth of the fossile gley
horizon is an indication that the fall of the level of the watertable in the soil has not been very great.
The difference between the present height of the silt accretion and the level of the former tidal flat
surface points to a relative rise of the sea-level (also possibly at the same time a certain shrinkage of
the soil and subsidence of the land) of 11 to 12 cm per hundred years. From pollendiagrams of peat
(three of these being shown in the fig. 43 to 45), FLORSCHÜTZ deducted that the peat dates back to the
Subboreal. Corylus and Fagus are in particular used as indicators of the subboreal and subatlantic stages.
A diagram of peat from the north-eastern part of the province (fig. 46) as well as the nature of
the peat (which takes the form of a profile of old moss-peat capped by a shallow layer of young mosspeat) point to a continuation of peat-growth until some time within the Subatlanticum. The subatlantic
transgression therefore has occurred a little earlier in the Geestmerambacht. Furthermore — in connection with an inhabitation layer of the Roman era — there is an indication that the Subatlanticum
begins in the first centuries A.D. and not before as was formerly assumed. The heavy pik-clay was
probably deposited when the old beach ridges were still substantially intact. Marine organisms are
not found in the pik-clay. The higher contents of organic matter that may be noticed also point to a
boggy condition with a rather close vegetation, possibly also to a local growth of trees during a temporary regression, with the result that pik-clay rich in humus was formed.
The Rekere-tidal-marsh material must have been deposited afterward under strong marine influences. The micro-organisms and the molluscan fauna point to this state of affairs. This is probably
attributable to the change of the Zijpe into a more open sea estuary. Also the Rekere, a branch of the
Zijpe, plays a certain, though less prominent part here. The relative shallowness of the tidal-marsh cap
and the absence of deeper stream beds in the subsoil are probably attributable to the small differences
of the tides.
The archeological investigation (BRAAT 1932, 1947) revealed that the northern part of the province
was flooded by the sea in the early Middle Ages and that a tidal marsh was created, where inhabitation
had formerly been possible. The location of the lower parts of the Geestmerambacht points to an inflow
especially from the north and north-east though the land surface was also attacked by the sea from
other directions. The West-Frisian Sea Dyke (already existing in the 13th century) protected WestFriesland against the sea, though this dyke was burst several times as is evident from the presence of
marine spill deposit soils.
That the dells are due to erosive action is evident from light as well as heavy tidal-marsh soils,
adjoining the dell-strips. Figures 48 and 49 elucidate the effect of the erosion on the land surface.
THE UTILIZATION AND AGRICULTURAL VALUE OF THE SOILS
The first inhabitants of this region settled down on the newly built dykes and mound-shaped heights.
After the establishment of a central authority for the maintenance of the dykes after the subjection
of West-Friesland to the counts of Holland, further damage of the district in the north was averted.
The archives show that the Langedijk is an old dyke. Details of the conditions prevailing formerly (land
division, names of fields) are to be found on the map of the „Vroonlanden" (1532, fig. 52). The
irregular as well as the regular land divisions are associated with the former topography of the ground.
A type of land division showing a capricious course, are the ditches which were very likely dug around
the pieces of land which were more elevated above the water. Other winding partitions are the old
erosion creeks. The regular shape is in particular met with in the flatter, rather low lying grounds near
the Langedijk. The division into smaller fields is associated with the utilization of the soil for market
gardening.
The oldest more extensive documents on the utilization of the land (1494 to 1514) mention livestock
farming as the principal branch of agriculture at the Langedijk. Cereals were also grown. The map of
the „Vroonlanden" shows that about 1532 the arable land was mainly to be found on the higher lying
Rekere-tidal-marsh and the pik-clay soils.

154
Many relatively low lying soils (mainly dell-soils) are to be found near the Langedijk. Due to the
poor watercontrol in former times these were less valuable soils. Market gardeners however knew how
to make good use of these soils by land improvement and better drainage, brought about by the digging
of ditches and the elevation of the land with slob. The slob also served for manuring. Archives show
that already at the end of the 16th century vegetables were being grown for trade. In 1631 there was
already a considerable area under vegetables. Ploughing up of grassland went on during the 17th and
18th century.
Appendix 4 shows the increase of the area of arable land up to the present time. This increase is a
consequence of the expansion of the cultivation of vegetables, particularly of cabbage (early and store
varieties). From the end of the past century onward early potatoes also take up an important place.
Market gardening could expand considerably due to the enormous exports (developed since the second
part of the 19th century).
For an agronomic judgement of the soil types the opinion of the gênerai farmer has been mainly
relied upon. Furthermore some field trials have been carried out.
The evaluation of the principal soil types is set out in a table (appendix 3). The agricultural value
of the soil series will be described below.
The pik-clay soils are only suitable for a few vegetables. Of these crops store cabbage is the most
successful! one (especially red cabbage). The quality of this crop is good because of its compact habit
of growth on these soils. These soils, however, are susceptible to drought. The heavier Rekere-tidalmarsh soils (types MRp3 and MRp4) are also merely „store-cabbage soils". The lighter Rekere-tidalmarsh soils are of good quality. In spite of their higher elevation, desiccation does not occur so soon
and the risk of poor yields is smaller. For the production of good quality store cabbage the heavier
soils are preferred, however.
The dell-soils and in particular the lake-floor soils are less susceptible to drought. The keeping
properties of the products are not so good, however, as those grown on pik-clay and the heavier
Rekere-tidal-marsh soils. The lowest lying dell-soils are often still under grass unless they have been
subjected to differential drainage. The lake-floor soils are not „early" yet they are good soils, as they
are moisture retaining. Due to this, the growth of the crops is not interrupted and a second crop takes
root easily. Therefore it is possible to dig the early potatoes so early that a second crop can be successfully grown. Due to the rapid growth of the crops, the southern lake-floors (fine-sandy and often with
a high humus content) are suitable for early and autumn cabbage (i.a. cabbage for sauerkraut and
other varieties of white cabbage) but not so much for store cabbage and onions. The most favourable
results are achieved in warm summers. Due to the luxuriant growth of weeds the culture of carrots
and onions is impeded.
Peat soil is unsuitable for store cabbage, but several other kinds of vegetables (beans, witloof,
chicory, and such) can be grown. The soil, however, is only of a moderate quality.
Slob-raised-peaty-pik-clay and -peat soils (with loamy topsoils) are „early" soils, excellent for the
production of early potatoes with a follow-on crop (e.g. cabbage). Slob-raised-dell- and pik-clay soils
with caps of light soil are not so early, but are also suitable for the culture of early potatoes with a
follow-on crop, for onions and other coarse vegetables and for bulbs (tulips). The soils with caps of
light soil are suitable for cabbage but the keeping properties of the cabbage are not so high. As a result
of the raising with slob the quality of the soils and the possibilities of their utilization have been
favourably affected.
The old beach ridge soils are suitable for crops grown under glass if the sand is excavated down
to a proper level.
Re-allocation and soil improvement would considerably increase the agricultural value of the soils.
A consolidation of the very scattered holdings will promote a better management of soils and crops.
Better drainage of many low-lying soils and land improvements such as the removal of pik-clay
layers, will widen the choice of crops on account of which the economic basis of the farms will be put
on a broader footing.
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