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54.
HOOFDSTUK V
DE BODEMKAARTEN.
In dit hoofdstuk zal een viertal kaarten besproken worden,
die beschouwd kunnen worden als de bodemkaarten in engere zin.
Hieronder valt in de eerste plaats de kaart welke de samenstelling van de bouwvoor na inklinking aangeeft (kaart 9).
Voorts worden hiertoe gerekend de codekaarten 10 en 11,die de
bodemgesteldheid tot een diepte van 75 a 80 cm weergeven,
waarbij kaart 10 betrekking heeft op de toestand, die na 1 a
2 cultuurjaren zal zijn ingetreden en kaart 11 op de uiteindelijke toestand, die zal intreden na 80 a 100 jaar.
Aangezien bij het vervaardigen van deze codekaarten niet
de overzichtelijkheid, doch de volledigheid is nagestreefd,
werd het. gewenst geacht daarnevens een kaart samen te stellen, die de opbouw van het profiel, tot een diepte. van 75 a
80 cm, op een meer overzichtelijke wijze weergeeft. Deze bodemtypekaart (kaart 12) heeft betrekking op de toestand na
volledige inklinking.
Op de drie laatstgenoemde kaarten is de bouwvoor steeds
zo gedetailleerd mogelijk aangegeven, doch terwille van de
overzichtelijkheid moest deze hier en daar iets vereenvoudigd worden. Het is derhalve gewenst allereerst de bouwvoorkaart nader te bezien.

De bouwvoorkaart (kaart 9).
Zoals reeds bij het beschrijven van de verschillende boringen werd opgemerkt, is er bij het nemen van de monsters van
de bovengrond naar gestreefd, toevallige variaties in de samenstelling van deze bovengrond zo veel mogelijk uit te schakelen,
door van de bovenste Lfi cm een mengmonster te nemen. Het grote aantal boringen en het uitgebreide onderzoek op het laboratorium van de genomen monsters hebben het mogelijk gemaakt
van de samenstelling van de bouwvoor een kaart te ontwerpen,
die in hoge mate betrouwbaar moet worden geacht. Hierbij gelden echter twee beperkingen. In de eerste plaats is de kaart
van de bouwvoor langs de Oostrand van de polder iets minder
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nauwkeurig, aangezien daar de zwaardere afzettingen zeer snel
overgaan in lichtere. Bij de sedimentatie van de jongste mariene lagen zijn voorts storende invloeden opgetreden door de
afzetting van het Ramspolzand, aangevoerd door de IJssel, en
het. Kuinrezand, afkomstig van aangesneden pleistocene zandruggen. Hierop wordt nog nader teruggekomen.
In de tweede plaats kleeft aan de bouwvoorkaart enige onzekerheidin het Noord-Westen van Oostelijk Fievoland, aangezien hier, zoals uit kaart 8d blijkt, afzetting van jong slik
heeft plaats gevonden en nog plaats vindt. Het is niet te voorspellen of dit afgezette, doch nog zeer losse slik ook na het
droogvallen nog in dezelfde dikte aanwezig zal zijn. Het kan
ten dele weer weggevoerd worden, doch het kan ook en dit is
meer waarschijnlijk, in dikte toenemen. In dit geval zou de
bouwvoor in het Noord-Westen nog enige verbetering ondergaan.
De bouwvoorkaart geeft de samenstelling van de laag 0-25
cm na volledige inklinking.
Zoals bij de codekaarten nog nader zal worden besproken, geven deze kaarten eveneens de samenstelling
van de bouwvoor, doch nu van de laag 0-25 a 30 cm. Dit
is gedaan, teneinde overeenstemming te bereiken tussen
de codekaart van de Noordoostpolder, die de bouwvoor ter
dikte'van 25 a 30 cm aangeeft en de ondergrond tot 45 a
50 cm, en de codekaarten van Oostelijk Fievoland, die
eveneens de bouwvoor aangeven tot 25 a 30 cm, doch de
ondergrond tot 75 a 80 cm.
Het maakt echter in bijna de gehele polder geen
verschil of voor de bouwvoor een dikte van 25 cm of van
30 cm wordt aangehouden. De eerste ondergrondslaag verschilt vrijwel nimmer van de bouwvoor, zodat de samenstelling van de bouwvoor zich niet wijzigt door tot 30
cm in plaats van tot 25 cm te ploegen. Slechts waar een
dunne zware laag op een veel lichtere ondergrond wordt
aangetroffen, zoals in het Noord-Westen van de polder
het geval is, belnvloedt de ploegdiepte de samenstelling
van de bouwvoor. In een dergelijk gebied zal echter wel
nimmer dieper dan tot 25 cm geploegd worden, aangezien
dit de bouwvoor te licht zou maken. In het Noordwestelijke gedeelte wordt op een bouwvoordikte van 25 cm gerekend.
Bij de bemonstering van de bovengrond werd, althans in
het zavel- en kleigebied van de polder, steeds een mengmonster van de laag 0-/+0 cm genomen. Dit hangt samen met de te
verwachten inklinking van de bovengrond. Bij een lutumgehal-
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te tussen 30 en 35$ heeft de inklinking reeds een halvering
van de oorspronkelijke dikte ten gevolge, zoals blijkt uit
onderstaande tabel:
Tabel 8. INKLINKING VAN DE BOVENGROND IN AFHANKELIJKHEID VAN
HET LUTUMGEHALTE.
Lutumgehalte Dikte voor Dikte na
Dikte voor Dikte na
in g per 100 inklinking inklinking inklinking inklinking
g droge grond in cm
in cm
in cm
in cm

5
10
15
20
25
30
35

40
40
80
40
40
40
40

34
30
27
25
23
21
19

29
33
37
40
44
43
51

25
25
25
25
25
25
25

Uit deze tabel valt dus af te lezen, dat bij een lutumgehalte van 20$, van de bemonsterde 4° cm juist een bouwvoor
ter dikte van 25 cm gevormd kan worden, dat voor hogere lutumgehalten ook de laag beneden 40 cm diepte in de berekening
van het lutumgehalte van de bouwvoor betrokken moest worden
en dat bij.lutumgehalten beneden 20$ de laag 0-40 cm, na de
inklinking, nog de dikte van de bouwvoor overtreft. In de
tweede helft van de tabel is aangegeven, welke bemonsteringsdiepte men voor de afzonderlijke lutumgehalten zou hebben moeten kiezen, om steeds een dikte van, de bemonsterde laag, na
inklinking, van 2 5 cm te verkrijgen. Uit de tabel blijkt, dat
de gekozen diepte van Lfi cm voor de zwaarste gronden iets te
gering is, doch dat over het algemeen deze bemonsteringsdiepte
van 40 cm zeer goed heeft voldaan.
In die gevallen waarin de bovenste lagen,die na de inklinking de bouwvoor zullen vormen, variaties in het lutumgehalte optraden, werd de bovengrond tot een diepte van 25 cm
gehomogeniseerd gedacht en het gemiddelde lutumgehalte berekend.
Over de bouwvoorkaart zelve valt voorts nog het volgende op te merken. Het grote centrale deel van Oostelijk Fievoland bezit een bouwvoor van klei A (lutumgehalte 25-35$). Volgens de in de Noordoostpolder gebruikte codetekens is de bouw-
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voor in dit gedeelte met het codecijfer 8 aangegeven. Aangezien het gewenst werd geacht, te beklemtonen,dat in het grote
gebied van groep 8 de lutumgehalten.niet juist boven de 25$,
doch geheel tussen 25 en 35$ liggen, werd binnen dit gebied
nog de lijn van 30$ aangegeven. Ongeveer de helft van het
kleigebied vertopnt derhalve een bouwvoor met lutumgehalten
tussen 30 en 35$. Hoewel ook enkele analyses van de bouwvoor
de 35$ overschreden, was het niet mogelijk nog een gebied met
lutumgehalten boven 35$ te omgrenzen.
Vanuit dit zware gebied ziet men de gronden in vrijwel
alle richtingen lutum-armer worden. Zeer sprekend is dit verschijnsel in het Noord-Westen. Via de groepen 7, 6, 5 en 4
ziet men de bovengrond in zwaarte afnemen tot deze juist bij
de dijk nog uit groep 2d (zeer fijn, kleihoudend zand) bestaat.
Nu is dit verloop in lutumgehalte van de bouwvoor enigerraate verstoord door de afzetting van het IJsselmeerslik. Zeer
waarschijnlijk hebben de lutumlijnen voor de afzetting van
dit relatief lutumrijke slik meer parallel aan de N.O-Z.W. gelegen dijk verlopen, zoals dit ook met de lijnen uit de ondergrond nog het geval is. Hierop wordt bij de behandeling van
de codekaarten nog nader ingegaan.
Ook aan de Oostzijde van de polder nemen de gronden in
zwaarte af. Via de groepen 7, 6 en 5 komt men in een smalle
zone van groep 4 (lichte zavel A). Deze lichte zavel A gaat
tenslotte over in groep 2e. Op enkele plaatsen werden aan de
kust ook zandgronden aangetroffen,die tot groep 2f behoren.
Evenals in de Noordoostpolder ziet men dus naar de kust
de zwaardere. afzettingen lichter worden en uiteindelijk overgaan in zand. Dit uiterst fijne zand ontving in de Noordoostpolder de naam Blokzijlzand.
Deze regelmatige daling van het lutumgehalte, onder handhaving van de hoge U-cijfers, is echter enigermate verstoord,
Dit hangt, zoals reeds werd opgemerkt, samen met de afzetting
van het Ramspolzand, aangevoerd door de IJssel en met de verplaatsing van het pleistocene zand in mariene tijd.
Ten Noorden van de Roggebotsluizen treft men het Ramspolzand aan. De bouwvoor behoort daar tot groep 2b, evenals
dit in de Noordoostpolder voor het grootste gedeelte van het
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Ramspolzand geldt. Naar de dijk toe wordt het zand iets lutumrijker en ook iets fljner, zodat men daar in de bouwvoor groep
3c aantreft. In een zeer smalle zone langs de dijk bestaat de
bouwvoor zelfs uit lichte zavel.
Naar het Zuiden treft men, aansluitend aan dit Ramspolzand, een overgangsgebied aan, waar de bouwvoor uit groep 2c
bestaat. Onder invloed van het verderop gelegen Blokzijlzand
is het zand daar ter plaatse reeds iets fijner dan van het
lutumarmste deel van het Ramspolzand. Een nauwkeurige begrenzing van deze zanden is echter in dit stadium van het onderzoek nog niet mogelijk. Hiertoe zal een gedetailleerde kartering na het droogvallen noodzakelijk zijn. De geringe waterdiepte maakt een nadere kartering voor het droogvallen trouwens
onmogelijk.
Ten Zuiden van de Roggebotsluizen treft men dan het Blokzijlzand aan (groep 2c). Dit uiterst fijne zand is een zuivere
mariene afzetting en hangt genetisch geheel samen met de lichte en zware zavelgronden.
Het gebied met zuiver Blokzijlzand is niet groot, want
naar het Zuiden gaande, wordt het zand reeds spoedig weer
grover door bijmenging van het Kuinrezand ter hoogte van Kampernieuwstad. Hier treft men namelijk langs de kust een brede
strook relatief grof zand aan, aangeduid met het codeteken lc.
Dit zand kan vergeleken worden met het Kuinrezand uit de Noordoostpolder. Het is namelijk ook afkomstig van door erosie aangesneden pleistocene zandruggen en bestaat derhalve uit verplaatst pleistoceen zand.
Ten Zuiden van dit Kuinrezandgebied ziet men opnieuw de
normale overgang optreden van West naar Oo.st van zware zavel,
via lichte zavel naar fijn zand (groep 2d).
Ten Westen van Elburg treft men een soortgelijk verschijnsel aan als bij Kampernieuwstad. Ook daar vindt men een gebied bestaande uit verspoeld pleistoceen zand, aangeduid met
de codetekens Ob en lc. Het centrale gedeelte van dit gebied,
dat met de naam "het Spijk" wordt aangeduid, bezit een bouwvoor behorende tot groep Ob. Langs de randen is het zand fijner en lutumrijker, zodat daar de codetekens lc en 2d voorkomen. Dit wordt ten dele veroorzaakt, doordat bij de berekening
van het lutumgehalte van de bouwvoor, zavel en zand gemengd
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moeten worden om een dikte van 25 cm te verkrijgen.
Rond dit hooggelegen zandgebied is het lutumgehalte van
de mariene bovengrond iets lager, zodat de groepen 5 en 6
hier een vrij groot gebied beslaan. De werkelijke samenhang
tussen deze lagere lutumgehalten en het voorkomen van het
zandgebied kon nog niet worden vastgesteld.
Tenslotte verdient de aanduiding zavel-zandcomplex op de
bouwvoorkaart nog enige nadere toelichting. Hoewel in dit
gebied vele boringen werden verricht, gelukte het niet een betrouwb.are kaart van de samenstelling van de bovengrond te ontwerpen.
Men treft hier in de bovengrond (doch ook in de ondergrond) een bonte afwisseling aan van lagen zware zavel, lichte zavel, Ramspolzand en Blokzijlzand. Men kan dit gebied
enigermate vergelijken met de bonte overgangszone tussen het
Ramspolzand en de zavelgronden, gelegen aan de Westzijde van
het Ramspolzandgebied in de Noordoostpolder en wel in het
bijzonder tussen de Kamperzandweg en de Ramsweg.
Wanneer men de bouwvoor van Oostelijk Fievoland vergelijkt met die van de Noordoostpolder, valt duidelijk het grote verschil tuss.en beide polders op, zoals ook blijkt uit onderstaande tabel.
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T a b e l 9 . SAMENSTELLING VAN DE BOUWVOOR IN OOSTELIJK FLEVOLAND
EN IN DE NOORDOOSTPOLDER.

Oostel.Fievoland
Omschrijving

Groep

oppervl. oppervl, oppervl. :m
in $
in ha

•

8
7

6
5
4
3 en 2
(b en c )
2
(d en e en f)
1 en 0
(b en c)

Noordoostpolder

Klei A
Zware zavel B
Zware zavel A
Lichte zavel B
Lichte zavel A
Kleihoudend
zand (type
Ramspolzand)
Kleihoudend
zand (type Espel- en Blokzijlzand )
Kleiarm zand
(type Kuinreen Urkzand)
Veen
Keileem

800

50
32
7
4
3
2

1
31
19
13
13
3

500

1

9

650

1

6

-

-

-

-

4
1

100

100

27250
17100
4000
2150
1750

54200

Totaal

i

Het is mogelijk bovenstaande tabel te vereenvoudigen,
waardoor deze aan overzichtelijkheid wint. Men verkrijgt dan
onderstaande tabel:
T a b e l 1 0 . GLOBALE SAMENSTELLING VAN DE BOUWVOOR IN OOSTELIJK
FLEVOLAND SN IN DE MD0RD00STP0LDER.

Oostelijk Fievoland

Noordoostpolder

Omschrijving
oppervl.in ha
Klei
Zware zavel
Lichte zavel
Zand
Veen en keileem
Totaal

27250
21100
3900
1950
*m

54200

oppervl.in $

oppervl.in $

-

1
50
26
18
5

100

100

50
39
7
4
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Het als klei aangegeven gebied in Oostelijk Fievoland
beslaat een oppervlakte van 27250 ha. Hiervan behoren 14.000
ha tot groep 8 I (lutumgehalte 25-30$) en I3.25O ha tot groep
8 II (lutumgehalte 30-35$).
Oostelijk Fievoland omvat volgens bovenstaande tabel derhalve 96$ goede grond (klei, zware en lichte zavel) en slechts
4$ matige grond (zand).

Algemene beschouwing:en betreffende de codekaarten (kaarten
10 en 11).
De beide codekaarten zijn geheel hetzelfde in opzet en
uitvoering en verschillen slechts hierin, dat bij de codekaart 10, die de bodemgesteldheid tijdens de ontginning of
nauwkeuriger na 1 a 2 cultuurjaren aangeeft, de inklinking
nog slechts voor een deel heeft plaatsgevonden, terwijl de
codekaart 11 betrekking heeft op de uiteindelijke toestand,
wanneer de inklinking practisch geheel zal zijn voltooid. Dit
stadium wordt, volgens de huidige kennis en inzichten, na
80 a 100 jaar bereikt.
Aangezien beide kaarten dus in hoge mate samenhangen,
is het gewenst de gezamenlijke eigenschappen vooraf te bespreken, om daarna een korte toelichting te geven op hetgeen
op de afzonderlijke kaarten omtrent de bodemgesteldheid staat
aangegeven.
Over het wezen van codekaarten behoeft niet veel opgemerkt te worden, nu de bodemkundige codekaarten van de Noordoostpolder reeds enige jaren algemene toepassing hebben gevonden bij het bodemkundige en landbouwkundige onderzoek in
deze polder.
Gezien de grote betekenis, die de codekaarten bezitten
voor het nauwkeurig vastleggen van de bodemgesteldheid, lag
het voor de hand te tra.chten ook voor de nieuwe polder codekaarten samen te stellen.
Enerzijds zijn deze kaarten minder gedetailleerd dan de
codekaarten van de Noordoostpolder, aangezien een bodemopname onder water met 1 boring per 50 ha natuurlijk niet vergeleken kan worden met de uiteindelijke kartering, die in de
Noordoostpolder na het greppelen heeft plaats gevonden met
een intensiteit van 8 boringen per ha. De kartering in de
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Noordoostpolder is derhalve ca 400 maal zo uitvoerig als die
in Oostelijk Fievoland. Zelfs kan. de kartering onder water nog
niet vergeleken worden met de zgn. voorkartering in de Noordoostpolder, die uitgevoerd werd in de jaren 1941-1943. Bij deze kartering werd 1 boring op ieder 6 l/4 ha verricht.
Doch hoewel enerzijds de codekaarten van Oostelijk Fievoland nog globaal genoemd moeten worden in vergelijking tot
de codekaarten van de Noordoostpolder, is anderzijds op de
nieuwe codekaarten de ondergrond tot grotere diepte aangegeven.
De codekaarten van de Noordoostpolder vermelden de bodemgesteldheid tot een diepte van 45 a 50 cm, die van Oostelijk
Fievoland tot 75 a 80 cm. Het ontbreken van de slootprofielenkaarten, die in de Noordoostpolder als aanvulling op de codekaarten voor het aangeven van de gesteldheid van de diepere
ondergrond beschouwd kunnen worden, vormde een van de redenen,
waarom het gewenst werd geacht op de codekaarten de bodemgesteldheid tot een diepte van 75 a 80 cm aan te geven.
Teneinde de codekaarten van de beide polders geheel op
elkaar te doen aansluiten, werd de indeling van de lagen tot
een diepte van 45 a 50 cm op de codekaarten van Oostelijk
Fievoland geheel in overeenstemming gebracht met die van de
codekaarten van de Noordoostpolder.
De codekaart van de. Noordoostpolder geeft de bouwvoor
aan tot een diepte van 25 a 30 cm, waaronder de ondergrond
tot een diepte van 45 a 50 cm is aangegeven. Bij de codering
werd de ondergrond veelal nog in twee lagen onderscheiden. Zo
betekent op de genoemde codekaart (voor de grondsoorten p, q
en r ) :
P
-3-

25 a 30 cm p, waaronder q tot 35 a 40 om, waaronderminstens 45 cm.

r tot

Deze indeling is op de codekaarten van Oostelijk Fievoland ook doorgevoerd, doch de schrijfwijze is om technistjhe
redenen enigszins gewijzigd. Tot 45 a 50 cm wordt de bodemgesteldheid op deze codekaarten als volgt weergegeven:
p
q/r
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De bouw van de diepere ondergrond (van 45 a 50 tot 75 a
80 cm) wordt eveneens nog in twee afzonderlijke lagen opgegeven, zodat de volledige codering luidt:
P
°L/r
s7t

tot 25 a 30 cm p, waaronder tot 35 a 40 cm q, waaronder tot 45 a 5° cm r, waaronder tot 60 a 65 cm s, waaronder tot 75 a 80 cm t.

Het gehele profiel is door horizontale^deelstrepen
dus verdeeld in 3 lagen, namelijk van 0-25 a 30 cm, van
25 a 30 - 45 a 50 cm en van 45 a 50 - 75 a 80 cm. Het
codeteken boven de eerste deelstreep geeft derhalve de
bouwvoor aan.
In de ondergrond zijn de lagen door schuine deelstrepen onderverdeeld. De laag 25 a 30 - 45 a 5° cm is
verdeeld in de lagen 25 a 30 - 35 a 40 en 35 a i+0 - 45
a 50 cm. Evenzo is de laag 45 a 50^- 75 a 30 cm onderverdeeld in de lagen 45 a 50 - 60 a 65 cm en 60 a 65 75 a SO cm. De lagen tussen de bovenste twee horizontale
deelstrepen bezitten dus ieder een gemiddelde dikte van
10 cm, die tussen de beide onderste horizontale deelstrepen van 15 cm.
In enkele gevallen, waarin dit voor een juist aangeven
van de bodemgesteldheid gewenst was, is een bepaalde laag
nog weer onderverdeeld met behulp van een extra horizontale
breukstreep. Zo betekent.(voor de grondsoorten p en q ) :
P
P/Q
P/P
q

p tot een diepte, welke varieert van 60 a 65 cm tot
75 a 80 cm; gemiddeld tot een diepte van 70 cm, waaronder dan q tot minstens 75 a 80 cm.

Dit laatste systeem met onderverdeelde lagen is slechts
een enkele maal toegepast. Men vindt dit op de codekaarten
slechts in die gebieden, waar klei of zavel rust op veen
of op pleistoceen zand.
Het vaststellen van de codering en het vervaardigen van
de codekaarten"! Van elke boring werd, uitgaande van het
bij het boren vastgestelde profiel, met behulp van inklinkingsgrafieken het profiel vastgesteld, zowel voor
de toestand over SO a 100 jaar, als voor de toestand
tijdens de ontginningsperiode. Hiervan is een voorbeeld
gegeven aan het slot van hoofdstuk IV.
Vervolgens werden de aldus verkregen profielen gecodeerd, waarbij dus gelet werd op de laagdikten en op
de samenstelling van de afzonderlijke lagen. In het
zojuist genoemde voorbeeld zijn tevens de coderingen
vermeld.
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Alle gecodeerde boringen werden vervolgens op kaarten ingevuld, waarna met het trekken van de bodemgrenzen
een aanvang kon worden gemaakt.
Wanneer men de codekaarten overziet, valt in de eerste plaats op het grote aantal onderscheiden gebieden.
Dit is een gevolg van de opzet'van deze kaarten, waarbij
uitgegaan werd van de gedachte,dat het in dit stadium niet
mogelijk is, precies aan te geven welke onderscheidingen
wel en welke niet belangrijk zijn. Dit hangt namelijk geheel samen met de doeleinden, waarvoor men de kaarten
wil gebruiken.
Enerzijds is nu gestreefd naar behoud van de leesbaarheid, doch anderzijds is getracht de bodemgesteldheid
zo nauwkeurig mogelijk aan te geven. Op de codekaart 11
komen b.v. meer dan 100 verschillende combinaties van
codetekens voor. Indien men bedenkt, dat de resultaten
van ongeveer 1500 boringen ter beschikking stonden, wil
dit dus zeggen dat gemiddeld ongeveer 15 boringen samengenomen konden worden. Dit geeft echter slechts een gemiddelde waarde aan, hetgeen duidelijk is, wanneer men
nagaat hoe groot de oppervlakte in het centrale deel van
Oostelijk Fievoland is, die met een codering kan worden
aangegeven. Dit gebied omvat een groot aantal boringen,
hetgeen dus het werkelijke gemiddelde aantal boringen
in de overige gebieden sterk beneden het gemiddelde van
15 doet dalen.
Bij het trekken van de bodemlijnen is getracht de
kaarten een zo logisch mogelijk beeld te doen vertonen.
Hiertoe werd eerst voor elk van de 4 lagen, die beneden
de bouwvoor onderscheiden waren, een afzonderlijke kaart
getekend. Op deze kaarten werden de lutumgehalten aangegeven, waarna volgens de gebruikelijke indeling van de
gronden naar hun lutumgehalte en U-cijfer, de grenzen
tussen de verschillende groepen ingetekend werden. De
lijnen van deze 4 kaarten, tezamen met de lijnen van de
bouwvoorkaart, werden daarna op een nieuwe kaart overgenomen. Men verkrijgt dan, aangezien het verloop in het
lutumgehalte in de verschillende lagen zich niet op gelijke wijze voltrekt, een zeer groot aantal kruisende
lijnen, die tezamen vele honderden gebieden afgrenzen.
Door geringe verschuivingen van deze lijnen en door het
toepassen van enkele vereenvoudigingen is dit aantal gebieden sterk gereduceerd. Van elk gebied werd daarna de
codering opnieuw vastgesteld, waarbij de aangegeven codering slechts in details mocht verschillen van de oorspronkelijke coderingen van de binnen een gebied gelegen
boringen.
Op de codekaarten zijn de gebieden tegen elkaar afgegrensd door 3 typen van lijnen. De volgetrokken lijnen hebben
betrekking op de bouwvoor, de onderbroken lijnen begrenzen
de gebieden, die in de eerste plaats naar de aard van de ondergrond moesten worden onderscheiden. Binnen deze gebieden kunnen op enkele plaatsen nog gestippelde lijnen voorkomen, die
de scheiding vormen tussen coderingen binnen een gebied. De
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aldus afgegrensde onderafdelingen verschillen slechts in de
mate waarin de ondergrond extra-humus bevat.
De codekaart tijdens de ontginningsperiode (kaart 10).
In hoofdstuk IV werd nader omschreven, dat de codekaart
10 betrekking heeft op de toestand tijdens de ontginning. Hoewel het enkele jaren zal duren voor de gehele polder ontgonnen is en de mate van inklinking derhalve op het moment van
ontginning in de verschillende gebieden zal uiteenlopen, was
het slechts mogelijk om voor de gehele polder de. toestand in
een bepaald jaar na het droogvallen aan te geven,
Gekozen werd nu de toestand,die ongeveer 6 jaar na het
droogvallen zal zijn ingetreden. Gezien het tempo waarin de
ontginning zal voortschrijden over de gehele polder, heeft
de betreffende kaart betrekking op het stadium van de inklinking na 1 a 2 cultuurjaren.
Bij de samenstelling van de codekaart is voor de
aard van de bouwvoor, de bouwvoorkaart aangehouden. Nu
geeft deze kaart de samenstelling van de bouwvoor aan,
na totale inklinking, hetgeen dus enige nadere verklaring behoeft.
Bij de bespreking van de bouwvoorkaart is opgemerkt
dat, met het oog op de uiteindelijke inklinking, de bovengrond steeds in een laag ter dikte van 40 cm is bemonsterd. Bij een lutumgehalte van 20$ vormt de oorspronkelijke laag 0-40 cm later juist de bouwvoor ter dikte van
25 cm.
Aangezien de inklinking van de laag 0-40 cm tijdens
de ontginningsperiode nog slechts voor 2/3 voltooid is,
is de bemonsteringsdiepte van 40 cm voor een bouwvoorkaart
tijdens de ontginning enigermate te groot.
In die gevallen, waarin een gedetailleerde bemonstering van de bovenste 40 cm was verricht, kon nagegaan worden welke verschillen er optreden tussen een bouwvoorkaart
tijdens de ontginning en een na 80 a 100 jaar.
De verschillen bleken zo gering te zijn, dat het
volkomen gerechtvaardigd was, om voor de toestand tijdens de ontginning, op de codekaart de bouwvoorgrenzen
van de definitieve toestand aan te houden. Een enkel
voorbeeld moge dit verduidelijken.
Stel dat bij de bemonstering van de laag 0-40 cm
een lutumgehalte van 20$ wordt aangetroffen. Na totale
inklinking vormt de laag 0-40 cm juist de toekomstige
bouwvoor, ter dikte van 25 cm en met een lutumgehalte
van 20$. De inklinking is na 1 a 2 cultuurjaren zo ver
voortgeschreden dat deze laag van 40 cm nog 30 cm dik is.
Hiervan Wordt bij de codering dus 25 cm genomen voor de
bouwvoor, de resterende 5 cm worden gevoegd bij de twee-
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de laag. Het lutumgehalte van de bouwvoor tijdens de ontginning bedraagt derhalve eveneens 20$.
Stel dat op dezelfde plaats ook bemonsterd zijn de
lagen 0-20 cm en^20-40 cm, met lutumgehalten van resp.
25 en 15$. Na 1 a 2 cultuurjaren zijn de bovenste 20 cm
ingeklonken tot 14 cm, de onderste 20 cm bevinden zich
tussen 14 en 30 cm. Wanneer men nu de laag 0-25 cm homogeniseert, bedraagt het lutumgehalte 20.6$ i.p.v. 20$ in
het e'erste geval. De verschillen zijn dus slechts uiterst
klein. Vandaar dat de lijnen voor het lutumgehalte van
de bouwvoor op de beide codekaarten identiek zijn.
Het is niet noodzakelijk de codekaart 10 aan een gedetailleerde bespreking te onderwerpen. Slechts zal getracht
worden het beeld in enkele grote lijnen te schetsen.
In het c e n t r a l e d e e l van O o s t e l i j k Fievoland vindt men
p r o f i e l e n , d i e t o t minstens 75 cm d i e p t e geheel u i t k l e i b e s t a a n . Deze k l e i bevat v e e l a l geen extra-humus en b e s t a a t
t e n dele u i t mariene grond ,(tot een d i e p t e van 40 a 50 cm)
en ten dele u i t v e t t e sloef.
Vanuit het c e n t r a l e gedeelte z i e t men in Noordwestelijke
r i c h t i n g e e r s t de zwaarte van de ondergrond en dan d i e van
de bouwvoor dalen t o t zware zavel. Het verdere dalen van het
lutumgehalte in onder- en bovengrond verloopt zeer g e l e i d e l i j k , zodat de volgende reeks o n t s t a a t :
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Een, fraaiere opeenvolging in profieltypen is naast ondenkbaar. Doch de overgangen verlopen niet steeds zo gelijkmatig, hetgeen ook samenhangt met het feit,dat bij de codering met vaste laagdikten wordt gewerkt, terwijl in de natuur
allerlei variaties in dikte van de lagen binnen de verschillende afzettingen optreden.
Zo treft men b.v. ten Noorden van het centrale gebied
plotseling grotere veranderingen in de codering aan, die in
een sprongsgewijze opneming van een bepaalde laag in de codering hun oorsprong vinden.

7
Op de codering ^ 5 volgt onmiddellijk g ^ . Het verschil tus-
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sen beide profielen bestaat hierin, dat de meeste lagen iets
lichter, doch ook iets dunner worden, zodat de groep 2e, die
in het eerste geval dieper dan 75 cm aanwezig was, in het
tweede geval in de codering opgenomen moest worden, aangezien
deze. laag daar reeds op een diepte van ongeveer 65 cm voorkwam.
In het voorgaande is dus de verandering besproken, die
de bodemgesteldheid ondergaat als men van het centrale deel
naar het Noord-Westen gaat.
Vanuit het centrale, zware gebied naar het Oosten gaande,
treft men ten Zuiden van de Ketelhaven een bont gebied aan,
De coderingen van de afzonderlijke, veelal kleine gebieden,
volgen niet meer logisch uit elkaar, hetgeen er op wijst, dat
de code binnen elk gebied eigenlijk de gemiddelde toestand
aangeeft.
Onder een laag, bestaande uit zware zavel en ter dikte
van. veelal ca 5° cm, volgt 6f veen of humeuze sloef afzettingen.
Dit gebied is bij de behandeling van de geologische
gesteldheid en bij de bespreking van het voorkomen van het
veen beschreven als een terrein, dat wellicht, wat betreft
de ontstaanswijze, te vergelijken valt met de veenkuilengebieden uit de Noordoostpolder.
Tussen dit zojuist genoemde gebied en het Ramspolzand
treft men een overgangszone aan met een zo bonte profielopbouw, dat bij de codering gebruik gemaakt is van aparte tekens.
± 5
Zo betekent l c x 7 dat de bouwvoor varieert in samenstelling,
7 x lc
doch gemiddeld tot de lichte zavel B behoort. In de ondergrond
treft men tot een diepte van 75 cm een bonte afwisseling aan
van zandlagen (lc) en zware zavel (7) met alle overgangen tussen beide groepen.
. Ten Zuiden van het veenafbraakgebied treft men een zone
aan, waar het pleistocene zand tot dicht onder de bouwvoor
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reikt. Uit de, codering valt af te leiden op welke diepte dit
zand voorkomt. De betreffende zandrug is omgeven door een
zone waar het veen, zij het veelal in een dunne laag, nog aanwezig is.
Langs de Oostzijde van de polder treft men van Noord
naar Zuid het Ramspol-, het Blokzijl en het Kuinrezand aan,
met daartussen overgangszones. Uit de codekaart volgt, dat
dit zand veelal dikker is dan 75 cm.
Rond het Spijk is de bodemgesteldheid ook bont. In het
centrale deel vindt men profielen, die geheel uit relatief
grof zand bestaan (groep Oc). In enkele profielen rust dit
grove zand op een zwaardere ondergrond. Veelal is het gehele
profiel echter iets minder lutumrijk dan in het centrale deel
van de polder, terwijl ook verheffingen van het pleistocene
zand voorkomen.
Deaandacht moge er nog op gevestigd worden, dat langs
de dijk, daar waar het Veluwemeer zijn maximale breedte bereikt, het gehele profiel tot een diepte van 75 cm uit klei
bestaat.
Ook langs de Knardijk vindt men uitsluitend zware profielen, terwijl de pleistocene verheffing van de Knar in dit
stadium van de inklinking nog slechts weinigraerkbaaris in
de samenstelling van het profiel tot 75 a 80 cm diepte.
3ij een beschouwing van de codekaart 10 valt het tenslotte op dat de zavel- en kleigronden vrijwel nimmer extrahumus bevatten. In dit stadium van de inklinking vormen de
mariene afzettingen en de vette sloef, die niet humeus is,
nog het gehele profiel tot een diepte van 75 a 80 cm.
De codekaart na totale inklinking (kaart 11).
De codekaart 11 heeft betrekking op de toestand, die 80
a 100 jaar na het droogleggen zal zijn ingetreden. In het
hoofdstuk over de inklinking werd reeds aangegeven, op welke
wijze de berekening van de inklinking is uitgevoerd en op
welke wijze met de toekomstige infiltratie en met de kwel rekening werd gehouden en bij het berekenen van deze inklinking.
Ook werd gewezen op de grote veranderingen in het bodemprofiel tengevolge van de inklinking.
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De volgetrokken lijnen op de codekaart 11 zijn ontleend
aan de bouwvoorkaart, aangezien de bouwvoorkaart de samenstelling van de bouwvoor na volledige inklinking aangeeft.
Evenmin als de codekaart tijdens de ontginningsperiode
uitvoerig in alle onderdelen behandeld is, zal de codekaart
na volledige inklinking bij de beschrijving op de voet gevolgd worden. Volstaan moge wederom worden met het aangeven
van de grote lijnen en van de voornaamste verschillen tussen
beide codekaarten.
In het centrale deel van Oostelijk Fievoland treft men
ook na volledige inklinking profielen aan, die tot een diepte van meer dan 75 cm geheel uit klei bestaan. Het verschil
tussen de beide codekaarten in het centrale deel uit zich in
de geringere diepte, waarop lagen met extra-humus in het profiel optreden. Vanaf ca 60 cm treft men vrijwel steeds humeuze grond aan.
Tengevolge van de inklinking komt binnen het gebied met
een bouwvoor van groep 8 een grotere variatie in bodemgesteldheid voor dan tijdens het ontginningsstadium. In het Noordelijke gedeelte van het zojuist genoemde gebied komt in de ondergrond reeds lichte zavel (groepen 4 en 5) voor. Ook het
gebied rond de Knar, waar het pleistocene zand ondieper dan
75 cm voorkomt, heeft zich sterk uitgebreid. Naar het NoordWesten gaande vindt men wederom het geleidelijk lichter worden
van het gehele profiel, hetgeen zich op codekaart .11 minstens
even duidelijk manifesteert als op de codekaart 10, Vooral
het gebied met "droge'1 sloef in de ondergrond heeft zich, door
de inklinking van de bovenliggende zwaardere lagen, vergroot.
Het is moeilijk aan te geven in welke profielen de droge
sloef dezelfde hinierlijke eigenschappen zal vertonen als in
de Noordoostpolder in de eerste jaren.
Deze moeilijkheden lagen in de Noordoostpolder in de eerste plaats op het gebied van de ontwatering en in de tweede
plaats op dat van de beworteling.
Wanneer de droge sloef, waartoe in dit verband veiligheidshalve gerekend worden de groepen 4, 2f en 2e, dieper
voorkomt dan 45 a 50 cm zal de nadelige invloed wellicht
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niet groot zijn. Het meest hinderlijk zal de sloef kunnen aijijv
wanneer zij voorkomt tussen 25 en 50 cm, zodat voor die gebieden, waar in de codering tussen de beide horizontale deelstrepen de genoemde groepen 4, 2f of 2e aangegeven zijn, met mogelijk hinderlijke eigenschappen rekening gehouden kan worden.
Het gehele, aldus begrensde gebied, vormt echter slechts
een smalle zone, juist langs het te infiltreren gedeelte in
het Noord-Westen van de polder.
Het laat zich derhalve aanzien, dat landbouwkundig gezien in Oostelijk Fievoland de droge sloef geen belangrijke
rol zal spelen.
In het Noord-Oosten van 0ostelij.k Fievoland treft men
wederom het zgn. veenkuilengebied aan. De diepte waarop het
veen begint, is door de inklinking van de bovenste lagen afgenomen, doch overal zal na de inklinking nog minstens een
bouwvoor van zware zavel aanwezig zijn. Het gebied met het
pleistocene zand ondieper dan 75 cm is aanmerkelijk groter
geworden, doch ook na de inklinking re.ikt het pleistocene
zand vrijwel nimmer tot in de bouwvoor.
De bodemtypenkaart.
In de inleiding tot dit hoofdstuk over de bodemkaarten
is reeds opgemerkt, dat bij de vervaardiging van de codekaarten nie.t de overzichtelijkheid, doch de volledigheid is nagestreefd. De codekaarten geven.de bodemgesteldheid tot 75 a 80
cm zo nauwkeurig mogelijk aan, doch vertonen hierdoor het bezwaar, dat het algemene overzicht te loor gaat.
Teneinde aan dit bezwaar tegemoet te komen werd een kaart
vervaardigd, die de bodemgesteldheid zo eenvoudig weergeeft,
dat deze te overzien valt. De codekaart na totale inklinking
werd hiertoe door vereenvoudigingen omgezet in een bodemtypekaart (kaart 12).
Op de bodemtypekaart is een uitvoerige toelichting afgedrukt, zodat deze ook zonder de toelichtende tekst van dit
rapport te begrijpen valt. Deopzet van de kaart vereist echter in dit rapport nog enige verklaring, terwijl ook de kaart
zelve nog in het kort besproken zal worden.
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De bodemtypenkaart is, zoals reeds werd opgemerkt, ontstaan uit een vereenvoudiging van de codekaart na totale inklinking. Bij de keuze van de toegepaste vereenvoudigingen
is bewust gestreefd naar het samenvoegen van die profieltypen,
die in landbouwkundig opzicht een eenheid vormen, zodat van
een bodemtypenkaart gesproken kan worden. Onder een bodemtype
worden immers samengevat gronden met een, binnen zekere nauwe
grenzen, gelijk profiel, waarbij de grenzen zo gekozen zijn,
dat zij, uit landbouwkundig oogpunt potentieel gelijkwaardige
gronden omvatten. Het is in het kader van dit rapport niet
mogelijk nader op het begrip bodemtype en op alles wat daarmede samenhangt, in te gaan.
De bodemtypen zijn aangeduid met een code voor de aard
van de bouwvoor en met een k orte omschrijving van de aard van
de ondergrond. Teneinde het aantal bodemtypen te beperken is
de aard van de bouwvoor soms enigszins vereenvoudigd weergegeven. Aangezien de samenstelling van de bouwvoor, landbouwkundig gezien, echter een belangrijke factor blijft vormen,
zijn vereenvoudigingen zo min mogelijk toegepast en is de
aar.d van de bouwvoor nog zo gedetailleerd mogelijk weergegeven.
De ondergrond is aangegeven met een korte omschrijving,
waarbij deze, indien de profielbouw zulks noodzakelijk maakte, in twee of in drie lagen werd opgegeven.
De gebruikte omschrijving en luiden:
grof = relatief grof zand (matig fijn en middelfijn zand)
fijn = fijn zand (zeer fijn en uiterst fijn zand)
licht = lichte zavel (lutumgehalte 5-12$)
m.zwaar = middel zwaar • zware zavel (lutumgehalte 12-25$)
zwaar = zware zavel B of klei (lutumgehalte 17-35$)
veen = veen
veenkuilen = veen, waarin door de zee gaten zijn geslagen,
die opgevuld zijn met zand of zavel.
zand x zavel = complex van bont wisselende zand- en zavellagen.

De term grof werd gegeven aan h e t , volgens de Normal i s a t i e - v o o r s c h r i f t e n , matig f i j n e en middelfijne zand, aangezien deze zandtypen zich, ten opzichte van de overigens
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zo f i j n e zandgronden in de Zuiderzee, voordoen a l s r e l a t i e f
grof zand.
De begrippen middel zwaar en zwaar overlappen elkaar
enigermate. Onder de omschrijving middel zwaar i s p l a a t s e l i j k
zware zavel B opgenomen, die overigens in de omschrijving
zwaar i s ondergebracht.
Op de bodemtypenkaart kornen twee typen arceringen voor,
namelijk een voor de kwel en een voor een i e t s lagere of een
lagere waardering van de grond, gezien de aard van de bovenen/of ondergrond.
Volgens de t o e l i c h t i n g kan daar, waar geen arcering i s
aangebracht, zonder enig voorbehoud van prima grond gesproken
worden. Dit houdt dus. i n , dat voor de gebieden met een kwel
van meer dan 5 mm/etm. op moeilijkheden b i j ontginning en
e x p l o i t a t i e gerekend wordt, d i e , gezien de aard van het bodemp r o f i e l , w e l l i c h t n i e t geheel overwonnen kunnen worden. Voor
nadere beschouwingen hieromtrent moge verwezen worden naar de
nota over de ontwatering van Oostelijk Fievoland ( 5 ) .
Een lagere waardering van de grond vindt men aangegeven
voor:
a) de kustzanden (Ramspolzand, Blokzijlzand en Kuinrezand).
b) het overgangsgebied van het Ramspolzand naar de zavelgronden.
c) profielen met veen of pleistoceen zand d i r e c t onder de
bouwvoor.
Een i e t s lagere waardering vindt men voor:
a) de profielen zavel-op-zand in het Noord-vVesten.
b) de homogeen zeer l i c h t e zavelgronden in het Noord-Westen.
c) het veenkuilengebied.
d) profielen waar het pleistocene zand, reeds op een diepte
tussen 45 a 5° en 60 a 65 cm b e g i n t .
De v e r s c h i l l e n d e bodemtypen zullen thans in het kort
besproken worden, waarbij gelegenheid b e s t a a t op de hierboven
genoemde groepen van i e t s lager of lager gewaardeerde gronden
terug te komen.
Het c e n t r a l e deel van Oostelijk Fievoland wordt ingenomen door het type z ' ^ a ' r , hetgeen dus betekent, dat t o t een
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diepte van 75 a 80 cm, ook na de inklinking, het gehele profiel uit zware zavel of uit klei bestaat.
Onder dit type zijn echter in het Noorden van het gebied
ook opgenomen enkele profielen waar op een diepte van 60 a 65
cm zware zavel A of lichte zavel voorkomt.
In het Noord-Westen grenst aan het type ^rrrrr het type
— 8
• Aan de eis dat de bouwvoor tot groep 7 moet behoren
is steeds voldaan. In de ondergrond treedt dieper dan 60 a 65
cm plaatselijk wel lichte zavel en zelfs in enkele gevallen
fijn zand (groep 2f) op.
Uit het bovenstaande volgt reeds, dat niet steeds de
aard van de lagen tussen 60 a 65 cm en 75 a 80 cm aan de gegeven omschrijving voldoet, doch het moge duidelijk zijn, dat
de profielen, die tot de genoemde bodemtypen verenigd zijn,
in landbouwkundig opzicht zonder enig bezwaar samengevat mochten worden.
6 A 7
Het type y-?",'/ omvat die profielen waar de bouwvoor behoort tot de zware zavel (groepen 6 en 7) en waar de ondergrond bestaat uit lichte zavel (vrijwel steeds groep 5).
Aan het laatstgenoemde type sluit aan het bodemtype
l"icht' ^ e ondergrond behoort in dit bodemtype reeds tot de
lichte zavel A,, doch infiltratie wordt op dit type niet noodzakelijk geacht,
De aard van de bouwvoor, die grotendeels tot groep 4
behoort, maakt echter dat een graslandverplichting van 2/6
op deze gronden zal drukken. De combinatie van de lichte bovengrond met de lichte ondergrond vormt de reden tot de iets
lagere waardering van dit type.
n

Aan het reeds besproken bodemtype „ „.'.„ • sluit ook aan
_

het type

III • --J Wet d x

-^-r.

858*
In de ondergrond komt l i c h t e zavel voor t o t een diepte van
45 a 50 cm, waaronder f i j n zand (2e en 2f) v o l g t .
? In het u i t e r s t e Noord-Westen vindt men de bodemtypen
' • Y en __^r- • Deze onderscheiden zich dus van e l k a a r door
de aard van de bouwvoor. In beide gevallen i s i n f i l t r a t i e
noodzakelijk. Een gedeelte van het type %\\n
v e r k r i j g t bovendien nog een g r a s l a n d v e r p l i c h t i n g van 1/6, zodat de i e t s
l a g e r e waardering van deze typen n i e t behoeft t e verwonderen.
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De iets lagere waardering zal ook in de pachtfactoren
wel tot uitdrukking komen, terwijl ook bijzondere maatregelen
(infiltratie, gemengd bedrijf) noodzakelijk zijn teneinde de
vochtyoorziening te verzekeren en het stuifgevaar te verminderen.
Ten Zuiden van de KeteJ-haven omvat het bodemtype
7
veeTiHTilen e e n S r o o t gebied. Het gegolfde deelteken geeft aan,
dat de dikte. van de bovengrond van zware zavel varieert van
25 tot 5° cm. De variatie in bodemgesteldheid in dit gebied is
groot, getuige de codekaarten, Het gekozen bodemtype geeft
echter zeker niet een te gunstig beeld van de bodemgesteldheid. Voorzichtigheidshalve is het. gehele gebied gerekend tot
de iets lager gewaardeerde gronden,
Tussen het veenkuilengebied en de kustzanden komt het
5 avr
6 voor. Over het algemeen treft men hier vrij
bodemtype yr
c
homogene lichte zavelgronden aan. Door de verwachte kwel van
meer dan 5 mm/etm. zal het gebied wel enigermate heterogeen
blijven.
De bodemtypen in de kustzanden spreken voor zichzelf.
De lagere waardering van deze gronden hangt samen met de aard
van de boven- en ondergrond.
Het overgangsgebied van het Ramspolzand naar de zavelgronden is reeds eerder besproken. Gezien het heterogeniteit
van de strook is deze onder de lager gewaardeerde gronden gerangschikt.
Vanuit het centrale, homogene gedeelte van de polder ziet
men, gaande in O0stelijke en Zuidoostelijke richting het aantal bodemtypen sterk toenemen.
Allereerst volgt het type ' • • • • , hetgeen zich dus slechts
onderscheidt van de bodemgesteldheid in het centrale deel
door een plaatselijk iets lichtere bovengrond. Westelijk van
het Spij.k treedt het pleistocene zand op een diepte van 60 a
65 cm op. Dit bodemtype ?• % — behoeft nog niet onder de iets
zwaar
zwaar/grof
lager gewaardeerde gronden gerekend te worden. Dit geldt wel
7 •a• 8• , aangezien hier het zand
voor het aangrenzende type •'
grof
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gemiddeld reeds op 45 a 50 cm diepte begint. Een dergelijk
profiel kan aanleiding geven tot enige droogt.eschade, zodat
een iets lagere waardering gerechtvaardigd is. Ook de typen
6
4 a 5
m.zwaar en m.zwaar worden onder de iets lager gewaardeerde
grof
grof
gronden gerangschikt.
Ten Westen van de havengeul van Elburg treft men plaatselijk volwaardige bodemtypen aan, waarbij de bouwvoor tot groep
6 behoort.
Ten Noorden van Elburg vindt men, rond de pleistocene opduiking, een gebied met lager gewaardeerde gronden, aangezien
het veen, of het pleistocene zand direct onder de bouwvoor aanwezig is.
Tenslotte rest nog het gebied langs de Knardijk. Tengevolge van de ondiepe ligging van het pleistocene zand treft
fi
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Het eerstgenoemde type kan nog als volwaardig beschouwd
worden. Het tweede type behoort tot de iets lager gewaardeerde gronden en het laatste bodemtype dient lager gewaardeerd
te worden.
Indien de kwel langs de Knardijk van blijvende aard zou
zijn, zou de waardering enigszins anders uitgevallen zijn,
doch bij het vervaardigen van de bodemtypenkaart wordt rekening gehouden met de uiteindelijke toestand.

76.
HOOFDSTUK VI
DE AFGELEIDE KAARTEN.

Naast de zuivere boderakaarten die in het vorige hoofdstuk besproken werden, is in de atlas een aantal kaarten opgenomen, die als afgeleide kaarten aangeduid kunnen worden.
Door de bodemkaarten op een bepaalde wijze te interpreteren
zijn hieruit namelijk kaarten afgeleid, die bij een. wijziging
van de inzichten ook veranderingen kunnen ondergaan. Dit laatste geldt voor de bodemkaarten zelve in veel mindere mate,
aangezien deze louter berusten. op een weergave van de waargenomen feiten en verschijnselen.
Tot de afgeleide kaarten worden gerekend:
kaart 13:
diepploegen en infiltreren.
kaart 14:
bestemming.
kaarten 22 en 23: stortgronden, stortwensen, kanaalprofielen.
kaart 24:
diepte vaste lagen tijdens ontginningsperiode,
Deze kaarten zullen in de genoemde volgorde besproken worden.
Opgemerkt moge nog worden, dat de kaarten betreffende infiltratie, diepploegen en bestemming in overleg met Ir.C.Kalisvaart werden vervaardigd.

Diepploegen en infiltreren.
Het is gewenst de bespreking van de vraag waar diepploegen mogelijk is en waar infiltratie gewenst is, aan die van de
bestemming te laten voorafgaan, aangezien de bestemming van de
grond ook enigermate afhangt van de vraag of de gronden wel of
niet gediepploegd of geinfiltreerd zullen worden.
Diepploegen. Kaart 13 geeft slechts een zeer klein gebied aan,
waar het bovenbrengen van betere grond door diepploegen mogelijk en gewenst is. Het betreft het Zuidelijke gedeelte van
het zandgebied voor Elburg, waar onder een zandlaag zwaardere
grond wordt aangetroffen. De samenstelling van de ondergrond
is zodanig, dat het naar bovenbrengen hiervan door middel
van diepploegen verantwoord lijkt. De dikte van de afdekkende zandlaag loopt enigermate uiteen, doch deze overschrijdt
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de dikte van 70 cm niet en bedraagt gemiddeld slechts 45 cm,
De oppervlakte van dit gebied bedraagt 115 ha.
Het te diepploegen terrein maakt deel uit van het zandgebied "het Spijk", dat op kaart 13 is aangegeven als ''infiltreren. of bebossen, bovendien mogelijkheid tot afgraven
van zand". Dit vereist enige nadere toelichting, die ten dele
reeds hier gegeven wordt, omdat ook de mogelijkheid van diepploegen onder ogen gezien is.
In het centrale deel van dit zandgebied zijn zanddikten
gemeten van ca 1 m. De aard van de onderliggende grond valt
nog niet met zekerheid aan te geven, aangezien het met eenvoudige middelen vrijwel nimmer gelukt is, onder water een
zandlaag von deze dikte te doorboren, Uit enkele gegevens,
verkregen bij pulsboringen, kan echter afgeleid worden, dat
het zand grotendeels niet "wortelvast" is, d.w. z. dat het
zand over kortere of langere afstand verplaatst is en afgezet is op andere sedimenten, waardoor het mogelijk is, dat de
ondergrond uit zwaardere afzettingen bestaat.
Een nadere kartering zal derhalve moeten uitmaken, hoe
groot de dikte van de zandlaag en wat de samenstelling van de
ondergrond is.
Het is echter niet gewenst het zandgebied van het Spijk
direct te diepploegen, ook al zou de kartering uitwijzen, dat
het zand rust op zwaardere afzettingen. De dikte van de zandlaag zal zeer waarschijnlijk gemiddeld ca 1 m bedragen. Het
onderploegen van dit zand zou een minimum ploegdiepte van
1,5 m vereisen, waarna de samenstelling van de grond nog verre van ideaal zou zijn, tenzij het intussen mogelijk zou blijken tot nog grotere diepte te diepploegen.
Op de bestemmingskaart (kaart 14) is het Spijk aangegeven als een gebied dat voor bebossing in aanmerking komt. Dit
zal bij de behandeling van het besteramingsplan nader gemotlveerd worden. Hier zij nog gewezen op de mogelijkheid het zand
af te graven ter voorziening in het zand tekort dat in Oostelijk Fievoland zal bestaan, zoals bij de behandeling van de
kanaalprofielen nog zal blijken. De grootte van het gebied
bedraagt ca 27O ha. Indien men aanneemt, dat gemiddeld 75 cm
zand kan worden afgegraven, zou hier rond 2.000,000 nr zand
ter beschikking staan.
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Na het afgraven van het zand zou opnieuw bezien kunnen
worden, welke bestemming aan dit terrein gegeven kan worden,
of diepploegen ter verwijdering van het achtergebleven zand
nog noodzakelijk is en of infiltratie daarna nog gewenst is.
Indien het afgraven van het zand niet rendabel zou zijn
komt het gebied ter grootte van 27O ha in de eerste plaats
voor bebossing in aanmerking.
Op kaart 13 komt derhalve slechts 1 gebied voor, waarvan
thans gezegd kan worden dat diepploegen gewenst en mogelijk
is. De grootte van dit terrein bedraagt 115 ha. Vergeleken met
de Noordoostpolder waar reeds ca 2350 ha gediepploegd is en
waar de totale gediepploegde oppervlakte in de toekomst tot
ca 3000 ha zal stijgen is de oppervlakte van 115 ha wel zeer
gering.
Ten aanzien van de in de Noordoostpolder te diepploegen oppervlakte moet men echter wel bedenken dat
ook veel zanddepots, stortgrond-kavels, tochtwallen enz.
gediepploegd zijn, wat in Oostelijk Fievoland ook wel
zal moeten geschieden. De totale oppervlakte welke van
genoemde objecten gediepploegd zal moeten worden, zal
echter, geaien het zand tekort en de veelal betere kwaliteit van de baggergrond, wel kleiner zijn dan in de
Noordoostpolder. Dat de geschatte oppervlakte in de
nieuwe polder nog zo laag is hangt voorts ook samen met
de nog onvolledige kennis van de bodemgesteldheid, maar
men mag toch verwachten, dat het diepploegen in Oostelijk Fievoland een minder grote plaats zal innemen dan
in de Noordoostpolder.
Tenslotte moge hier nog gewezen worden op een wijze van
grondverbetering door diepploegen, welke mogelijk in het
Noordwestelijke gedeelte van Oostelijk Fievoland toegepast
zal kunnen worden. Volgens de bodemkundige codekaarten 10 en
11 treft men daar over een grote oppervlakte een profiel aan
bestaande uit zware zav.el B ter dikte van 30 cm, rustend op
fijn, doch kleiarm zand, Het verdient aanbeveling na te gaan
of het voordelig is door ploegen deze zware bovengrond zodanig te mengen met het onderliggende zand, dat een dikkere,
zij het wat lichtere bovenlaag ontstaat. Dit zou mogelijk
de inflltratiebehoefte van dit gebied kunnen verkl.einen en
de gronden een wat betere profielbouw kunnen geven.
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Alvorens tot deze menging over te gaan zal een
nauwkeurige kartering van de aard en dikte van de zware
bovengrond en de aard van het onderliggende zand noodzakelijk zijn, aangezien in ieder geval voorkomen moet
worden dat de bovengrond zo licht wordt, dat stuifgevaar kan optreden, waardoor men deze gronden voor gemengde bedrijven zou moeten bestemmen.
Deze wijze van grondverbeteren is ook in de Noordoostpolder reeds toegepast. De aidus bewerkte oppervlakte is in voren genoemd overzicht van de Noordoostpolder ook onder diepploegen gerangschikt.
Tenslotte zij nog gewezen op het gebied ten Westen
van het Ramspolzand. Zoals reeds werd opgemerkt bij de
behandeling van de bodemkaarten, bestaat zowel de bovengrond als de ondergrond uit een complex van zand- en
zavellagen. Een nauwkeurige kartering zal nodig zijn om
uit te maken of het mogelijk is in dit gebied, ten tijde
van overschot aan arbeidskrachten, door diepspitten de
kwaliteit van onder- en bovengrond plaatselijk te verbeteren. Het betreft hier wellicht kleine complexen, die
echter zo bont kunnen zijn dat slechts landwerk volledig rendement zal kunnen opleveren.
Infiltratie. Op kaart 13 zijn de gebieden aangegeven waar
infiltratie noodzakelijk zal zijn, waar deze misschien gewenst is en waar deze, hoewel noodzakelijk, technisch zeer
bezwaarlijk zal zijn.
Naast een kleine oppervlakte langs het Veluwemeer tussen
Elburg en Harderwijk, kunnen er twee grote infiltratiegebieden
onderscheiden worden, namelijk een in het Noord-Westen en een
in het Oosten van 0ostelijk Fievoland.
De infiltratie in het Noordwestelijke deel van de polder
is gedacht op die gronden, waarvan de dikte van de afdekkende zwaardere bovengrond op het zand na totale inklinking minder bedraagt dan ca 1x0 cm.
Men kan hierbij de vraag stellen of het noodzakelijk is nu reeds infiltratie aan te leggen op gronden
die aanvankelijk nog een dikte van de zware bovenlaag
hebben, die infiltratie onnod:j.g maakt, terwijl pas na
de totale inklinking de bovenlaag zo dun wordt, dat infiltratie nodig is.
Hierbij moet echter bedacht wordenj dat de inklinking van de bovenste lagen van het profiel snel verloopt, zodat voor deze gronden met een dun dek van
zware grond op zand de eindtoestand reeds zeer spoedig
bereikt zal zijn. Uit een vergelijking van de codekaarten 10 en 11 blijkt dan ook,dat de lijnen die de
dikte van 40 cm van de zwaardere bovengrond op het zand
aangeven, vrijwel samenvallen.
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Uit een nauwkeurige vergelijking van de codekaart
11 met de infiltratiekaart (kaart 13) blijkt trouwens,
dat het infiltratiegebied nog iets is ingekrompen t.o.v.
de codekaart, aangezien de verwachting bestaat, dat bij
een nadere uitvoerige kartering deze Noordwestelijke
hoek zeker niet ongunstiger zal blijken te zijn dan
thans op de kaarten is aangegeven.
Voorts zijn de profielen bestaande uit homogeen lichte
zavel A (lutumgehalte 5-6%) niet meer als te infiltreren profielen aangegeven. Een dergelijk profiel is, wat betreft zijn
vochthoudend vermogen, gunstiger dan het profiel op de kavel
C 51 in de Noordoostpolder, waar infiltratie op bouwland nog
slechts moeilijk aantoonbare voordelen oplevert.
Op de infiltratiekaart is binnen het te infiltreren
gebied in het Noord-Westen nog een klein gebied aangegeven als "infiltratie misschien plaatselijk gewenst". Hoewel dit gebied op zich zelf te klein is om veel te betekenen, is het toch op de kaarten aangegeven, teneinde tot
uitdrukking te laten komen dat bij nadere kartering zal
kunnen blijken, dat de profielbouw ook elders in dit gebied plaatselijk zodanig is, dat infiltratie wellicht
niet noodzakelijk is. Het betreffende gebied vertoont een
profiel van zware zavel op zware humeuze zavel op oude
zeeklei, zodat hier het zand geheel ontbreekt.
Het totale te infiltreren gebied in het Noord-Westen beslaat een oppervlakte van ca 3300 ha. Deze oppervlakte kan
wellicht nog verkleind worden door diepploegen, door bestorten of doordat voor het droogvallen de laag IJsselmeerslib
nog in dikte toeneemt.
Zoals reeds werd opgemerkt bij de behandeling van
het diepploegen, moet verder onderzocht worden of het
mengen van de zwaardere bovengrond met het onderliggende zand ter verkrijging van een lichtere, doch dikkere
bovengrond gewenst is. Indien de zavellaag door menging
een dikte van 60 cm zou kunnen verkrijgen, zou infiltratie van deze gronden niet noodzakelijk zijn. Deze bewerking kan echter zeker niet op het gehele gebied toegepast worden, aangezien dit slechts mogelijk is, indien
de zavelbovenlaag voldoende lutum bevat om 60 cm gemengde grond te krijgen met tenminste 8$ lutum.
Volgens kaart 23 staat een gedeelte van het te infiltreren gebied aangegeven als terrein dat voor bestorting in
aanmerking komt. Zoals uit de behandeling van deze kaart
nog zal blijken, zijn de kansen dat dit gebied op enigszins
grote schaal van een laag stortgrond uit de kanaalprofielen
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wordt voorzien zeer klein, gezien de grote vaarafstand. Het
lijkt derhalve zeer onwaarschijnlijk, dat dit gebied bestort
wordt en daardoor buiten de infiltratie zou vallen.
Tenslotte moet nog rekening gehouden worden met de mogelijkheid, dat de laag IJsselmeerslik, welke zich in dit gebied
thans reeds heeft afgezet, v66r het droogvallen van de polder
nog in dikte toeneemt. Op zich zelf is dit niet onwaarschijnlijk, aangezien na het leggen van de dijk van Lelystad naar
de Zwolse Hoek, dit gebied beschut komt te liggen en het diepste gedeelte van de polder zal vormen. Een voorspelling over
de toeneming van d,e dikte van het IJsselmeerslik moge echter
achterwege blijven.
Wanneer de infiltratiekaart (kaart 13) vergeleken wordt
met het bestemmingsplan (kaart 14) blijkt, dat in het NoordWesten het gebied van gemengde bedrijven niet samenvalt met
het te infiltreren gedeelte. Hieruit volgt, dat de infiltratiekaart slechts rekening houdt met de watervoorziening van de
grond en niet met die van het vee. De gebieden waar alleen
drinkwater voor het vee in de sloten nodig zou zijn, zijn op
de infiltratiekaart derhalve niet als te infiltreren gebieden
aangegeven.
Het tweede grote gebied waar infiltratie nodig geoordeeld wordt ligt aan de Oostelijke zijde van de nieuwe polder.
Dit gebied omvat een oppervlakte van rond 25OO ha. De infiltratie is hier geprojecteerd op gronden van zeer verschillende
samenstelling, zodat een nadere behandeling hiervan ook gewenst is.
In de eerste plaats vindt men infiltratie aangegeven voor
het Ramspolzand, het Blokzijlzand en het Kuinrezand. Gezien
de resultaten met de infiltratie op deze gronden in de Noordoostpolder zal dit geen nadere motivering behoeven.
Voorts wordt infiltratie noodzakelijk geacht in het gebied waar het pleistocene zand of het veen direct onder de
bouwvoor wordt aangetroffen. Zo omvat dit infiltratiegebied
de bodemtypen:
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Terwille van de samenvoeging van het gebied met het
bodemtype 1 (Ku) met het bovengenoemde gebied, is een
grof (Ku)
,k 6
klein gedeelte van de strook met het bodemtype 'V-TgCj. °°k
in het infiltratiegebied opgenomen. Door een intensieve
kartering zullen de te infiltreren gronden in dit overgangsgebied nader begrensd moeten worden.
Door het zojuist besproken infiltratiegebied in het Oosten
loopt een smalle strook, die op de kaart is aangegeven als:
"infiltratie noodzakelijk, doch technisch zeer bezwaarlijk".
Dit gebied, ter grootte van ca 3^5 ha, vertoont derraate hoogteverschillen over korte afstand, dat de infiltratie van deze
strook kostbaar zal worden en desondanks wellicht geen volledig succes zal vormen. Men treft hier namelijk een helling in
de meerbodem aan, welke op de meeste plaatsen meer dan £ meter per 100 m bedraagt. Zo vindt men op een 4-tal willekeurig
gekozen plaatsen de volgende hellingen: 1 m/150 m; 1,2 m/250 m;
0,7 m/200 m; 1,2 m/200 m.
De genoemde steilrand valt af te lezen uit de dieptekaart v66r het droogvallen (kaart 3). De gedetailleerde kaarten, die van dit Oostelijk gedeelte bestaan, geven dit verschijnsel nog duidelijker aan.
Zoals bij de behandeling van de bestemming van de grond
nog nader zal worden uiteengezet, wordt het gewenst geacht
deze strook voor bosaanleg te bestemmen. De breedte van deze
zone varieert enigszins, doch bedraagt gemiddeld 250 a 300 m;
de totale oppervlakte bedraagt ca 3&5 ha. De te infiltreren
oppervlakte van het Oostelijk gebied zou bij .bebossen van genoemde strook dalen van 2500 tot ruim 2100 ha.
Aansluitend aan het gebied waar infiltratie noodzakelijk
wordt geacht, is een gebied aangegeven, waar infiltratie
plaatselijk misschien gewenst is. Volgens de bodemtypekaart
kan dit gebied wellicht het beste gekarakteriseerd worden als
het gebied met minstens een volledige bouwvoor van zware zavel op een veenafbraak-complex: op de kaart is dit aangegeven als vee'n^u^ien« D e bovenlaag van zware zavel is, ook na
totale inklinking steeds minstens 25 cm dik, doch is veelal
dlkker, zoals blijkt uit de codekaart (kaart 11), Soras ligt
deze zware bovengrond niet op veen, doch op sedimenten^ die
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zijn afgezet op de plaatsen waar het veen werd opgeruimd. In
hoeverre van een echt veenkuilengebied gesproken mag worden,
werd reeds uitvoerig besproken.
Het wordt echter, gezien de onzekerheid die kleeft aan
het karakter van de ondergrond, gewenst geacht, rekening te
houden met de mogelijkheid, dat bij een nadere kartering en
een bestudering van het gedrag van de grond na ontwatering,
de wenselijkheid naar voren komt, althans plaatselijk infiltratie toe te passen. Onder het genoemde gebied, met in de
toekomst mogelijk plaatselijk infiltratie, wordt ook begrepen
het bonte terrein op de overgang van het Ramspolzand naar de
zware zavel, aangezien in de bovengrond en in de ondergrond
zand- en zavellagen op grillige wijze met elkaar lijken af
te wisselen.
Het.gebied waar infiltratie misschien plaatselijk gewenst is, beslaat een oppervlakte van rond 3550 ha.
Waar het brede Veluwemeer zich tussen Harderwijk en Elburg sterk versmalt, vindt men nog een klein gebied (300 ha)
aangegeven met de aanduiding "infiltratie misschien plaatselijk gewenst". Dit hangt samen met het feit, dat hier het
pleistocene zand ondieper dan 5O cm onder maaiveld voorkomt.
Een dergelijk profiel vereist onder normale omstandigheden
zeker infiltratie, doch de mogelijkheid bestaat, dat hier
langs het Veluwemeer juist voldoende kwel zal optreden, om
verdroging op dit profieltype te voorkomen.
Tenslotte moge nog gewezen worden op het reeds bij het
diepploegen besproken gebied voor Elburg. Bij de bestemming
van de gronden zal dit terrein nogmaals ter sprake komen. Hier
zij er slechts op gewezen, dat bij gebruik als landbouwgrond
dit terrein ongetwijfeld geinfiltreerd zal moeten worden, tenzij na afgraving van ca 1 m zand de aard van de ondergrond zodanig zou blijken te zijn, dat infiltratie overbodig is.
Samenvattend komt men voor de infiltratiebehoefte van
de gronden van Oostelijk Fievoland tot- onderstaand overzicht:

6k.
Infiltratie noodzakelijk:-Noordwestelijke gedeelte 3300 ha
Oostelijk gedeelte

2100 ha
Totaal 5400 ha

Infiltratie misschien
plaatselijk gewenst:

Oostelijk gedeelte
3550 ha
Ged. bij dijk Veluwemeer 300 ha
Totaal 3350 ha
Maximaal zal de te infiltreren oppervlakte derhalve
9250 ha bedragen, of 17$ van de totale oppervlakte van de
polder. Het is echter wel waarschijnlijk, dat van het gebied
met "infiltratie misschien plaatselijk gewenst" ter grootte
van 3350 ha, in werkelijkheid niet meer dan de helft (ca
2000 ha) geinfiltreerd zal worden, zodat de totale gelnfiltreerde oppervlakte zou dalen tot 7250 ha of rond 14$ van de
gehele polder.
Vergeleken met de Noordoostpolder is deze oppervlakte
niet groot. In de Noordoostpolder zijn thans (1 Januari 1953)
74S5 h a geinfiltreerd. In 1953 zal hieraan nog een oppervlakte van ca 1300 ha worden toegevoegd en in de koraende jaren
wordt gerekend op nog 2325 ha, zodat in de toekomst in de
Noordoostpolder ca 11100 ha geinfiltreerd zullen worden, die
tezamen een oppervlakte van ongeveer een vierde gedeelte van
de cultuurgrond vormen.
Het bestemmingsplan (kaart 14).
In nauwe samenwerking en voortdurend overleg met
Ir.C,Kalisvaart is getracht voor Oostelijk Fievoland een bestemmingsplan op te stellen.
Op kaart 14 is aangegeven op welk gedeelte van deze
nieuwe polder zuivere akkerbouw uitgeoefend kan worden en op
welk gedeelte gemengde bedrijven zullen moeten worden gesticht.
Voor de gemengde bedrijven is voorts de verhouding bouwland |
grasland aangegeven volgens de in de Noordoostpolder toegepaste indeling in l/6, 2/6, 3/6, 4/6 en 5/6-groen,
Uit kaart 14 blijkt echter, dat deze verdeling volgens
l/6 - 5/6 grasland op twee verschillende manieren is aangegeven, nl. voor normale gemengde bedrijven en voor het zgn,
bouwland-graslandcomplex. Hierop wordt nader teruggekomen.
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Op kaart 14 is voorts aangegeven welke gedeelten in de
allereerste plaats voor bebossing in aanmerking komen, terwijl op het kaartje 14a nog een gebied is aangeduid, dat, bij
een eventuele uitbreiding van het bosareaal, op grond van de
bodemgesteldheid in de eerste. plaats eveneens een bestemming
als bos zou kunnen verkrijgen.
Op het kaartje 14b is tenslotte de geschiktheid van de
gronden voor fruitteelt in beeld gebracht,
De verschillende aspecten van dit bestemmingsplan zullen thans nader besproken worden.
Met nadruk wordt er echter op gewezen,dat het hele
vraagstuk van de bestemming van de grond slechts eenzijdig,
nl, van de kant van de bodemgesteldheid, is beschouwd. Voorts
is er steeds vanuit gegaan dat de normen, die in de Noordoostpolder zijn opgesteld b.v. voor de verhouding bouwlandgrasland op de gemengde bedrijven, ook in Oostelijk Fievoland
zullen gelden.
Zuivere akkerbouw. Het grootste gedeelte van Oostelijk Fievoland blijkt voor akkerbouw geschikt te zijn, Hier zij echter
opgemerkt, dat bij het aangeven van de bestemming als akkerbouw niet opnieuw de vraag gesteld is, of de grond wellicht
even goed voor gemengde bedrijven geschikt geacht moet worden, m.a.w. de bestemming "gemengd bedrijf" of "gedeeltelijk
grasland" werd alleen gekozen als dit, gezien de bodemgesteldheid of de kwel, noodzakelijk was.
Wanneer volgens deze norm de bestemming van de grond
wordt beoordeeld, blijkt ca 467OO ha of rond 87$ van de totale oppervlakte geschikt te zijn voor zuivere akkerbouw.
Uit een vergelijking van de bouwvoor-, bodemtype- en
codekaart met het bestemmingsplan blijkt, dat voor akkerbouw
in aanmerking komen de kleigronden (groep 8), de zware zavelgronden (groep 6 en 7) en de lichte zavel B (groep 5), tenzij
de ondergrond in ongunstige zin afwijkt of kwel in ernstige
mate te verwachten is, Als ongunstige ondergrond treft men
aan marien zand, pleistoceen zand en veen, terwijl als begrenzing van het kwelgebied de kwellijn van 5 mm/etm, werd aangehouden.
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Op kaart 14 is, binnen het voor zuivere akkerbouw
aangegeven gebied, nog een onderscheiding aangebracht,
waarbij gesproken
wordt over "akkerbouw op zware zavel
en lichte klei,! en "akkerbouw op klei". De getrokken
grens valt samen met de lijn, welke op kaart 9 (bouwvoor)
het gebied van groep 8 onderverdeeld in een gebied met
een bouwvoor met lutumgehalten tussen 25 en 30$ en een
gebied met lutumgehalten boven 30$.
Deze grens van 30$ lutum in de bouwvoor is, zoals
werd opgemerkt, op de bouwvoorkaart bedoeld om aan te
even. dat in het centrale deel van de kleigronden van
ostelijk Fievoland het lutumgehalte tussen 30 en 35$
varieert. Op het bestemmingsplan is deze lijn overgenomen om aan te geven, dat het bedrijfstype op de zwaarste gronden van Oostelijk Fievoland, met een bouwvoor
welke ruim 30$ lutum of ca 50$ slib bevat, in de toekomst op enkele punten toch wel iets zal verschillen van
dat op de zware zavel.
sVaarin deze verschillen tot uitdrukking zullen komen is niet nauwkeurig aan te geven. Men zal echter in
het centrale deel van het akkerbouwgebied vooral in de
toekomst (b.v. over 50 jaar) het accent bij het bouwplan
vermoedelijk"enigszins anders leggen dan bij de wat lichtere gronden, zoals de zware zavel. Zo zal wellicht de
verbouw van aardappelen, bieten en vlas op de zwaarste
gronden met wat grotere moeilijkheden gepaard gaan, zodat daardoor, statistisch gezien, deze gewassen in het
bouwplan een wat kleinere plaats zullen innemen dan in
het bouwplan op de zware zavelgronden in het algemeen.
Anderzijds mag verondersteld worden, dat de zwaarste gronden zich uitstekend zullen lenen voor de verbouw van granen en erwten, zodat de kans bestaat, dat
het bouwplan enigermate in deze richting zal worden verschoven.
De vraag of de grens hierbij bij 25$ of 30$ lutum
moet liggen kan thans nog niet beantwoord worden. WLj
meenden hiervoor echter in eerste instantie de lijn van
30$ te moeten aanhouden, hierin enigermate gesteund door
praktijkervaringen in andere zwaardere kleigronden van
enkele tientallen jaren oud.
Bovengenoemde veronderstelling t.a.v. het verschil
in bedrijfstype is gebaseerd op de verwachting, dat de
gronden door de inklinking en daarmee gepaard gaande
verdichting, moeilijker bewerkbaar worden naarmate het
lutumgehalte hoger is. De verschillen ten aanzien van
de grondbewerking tussen zware zavel en klei, welke in
het begin m e t groot zullen zijn, nemen in de loop der
jaren toe. De vraag is daarom gewettigd of het geen
aanbeveling verdient bij het uitgifteplan wat de bedrijfsgrootte betreft, rekening te houden met de in de toekomst optredende verschillen in bewerkbaarheid en daarmee
gepaard gaande verschillen in bouwplan en trekkracht,
Tenslotte moge er nog op gewezen worden, dat zowel
de zware zavel als het zwaardere deel van de klei een
ruime gewassenkeuze toestaan. Het bouwplan der afzondej>
lijke bedrijven zal veelal meer bepaald worden door de
capaciteiten en voorliefde van de pachters dan door het
lutumgehalte van de bouwvoor.
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Gemengde bedri .jven. In het Noordwestelijk gedeelte van Oostelijk Fievoland treft men volgens de bodemkaarten een zwaardere
bouwvoor op fijn zand aan. Indien het mariene zand is overdekt door een bouwvoor bestaande uit zware zavel (groepen 6 en
7) zal zuivere akkerbouw nog goed mogelijk zijn, zij het dan
ook dat deze gronden geinfiltreerd moeten worden.
Wanneer echter de bouwvoor tot groep 5 (lichte zavel B)
behoort, lijkt het gewenst op deze gronden l/6 gedeelte van
het bedrijf voor grasland te bestemmen. Volgens het laatste
bestemmingsplan voor het Westen van de Noordoostpolder (4)
kan op de lichte zavel B (groep 5) zuivere akkerbouw uitgeoefend worden, indien onder deze bouwvoor lichte zavel A of B
voorkomt, zelfs indien onder de bouwvoor. eerst nog een dunne
laag zand (groepen 2d en 2e) aanwezig is. Het werd echter, gezien het feit dat de bouwvoor in het beschouwde gebied van
Oostelijk Fievoland veelal iets aan de dunne kant is en enigszins naar de overgang van groep 5 naar groep 4 neigt, raadzaam
geacht, althans voorlopig te rekenen op gemengde bedrijven
met l/6 grasland.
Groep 4 op fijn zand is, volgens de normen voor de Noordoostpolder, bestemd voor het type 2/6 grasland, terwijl de
kleine gedeelten met een bouwvoor van fijn zand (groep 2d),
evenals in het Westen van de Noordoostpolder, bestemd zijn
voor bedrijven met 3/6 grasland.
Het gebied met gemengde bedrijven in het Noord-Westen
van 0ostelijk Fievoland heeft een grootte van ca 2350 ha,
waarvan 815 ha l/6-groen, 1500 ha 2/6-groen en 35 ha 3/6-groen,
zodat in totaal ca 1700 ha bouwland en 65O ha grasland wordt
verondersteld.
Langs de Oostelijke rand van de nieuwe polder wordt een
gebied aangetroffen, waarop eveneens gemengde bedrijven zijn
geprojecteerd. Dit gebied wordt enerzijds grotendeels begrensd
door de bosstrook, anderzijds door de dijk. Ten Westen van de
bosstrook komen slechts enkele gebieden met normale gemengde
bedrijven voor.
Volgens de bodemkaarten laten zich in dit gebied in
hoofdzaak drie typen zandgronden onderscheiden met de ver-
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schillende overgangsgebieden. In het Noorden het Ramspolzand,
ten Zuiden hiervan het Blokzijlzand en daaronder tenslotte
het Kuinrezand.
Het Ramspolzand verkrijgt, evenals in de Noordoostpolder,
een graslandverplichting van 4/6. Het Oostelijk gedeelte van
het Ramspolzand lijkt echter, op grond van de beschikbare
gegevens iets beter dan het Westelijke, zodat op het Ramspolzand ook een strook met 3/6 en een smalle strook met l/6
grasland is geprojecteerd. Volgens de bouwvoorkaart komt naast
2b namelijk ook 3c voor (resp. 4/6 en 3/6-groen) terwijl langs
de kust een zeer smalle strook tot groep 5 behoort (l/6- grasland ).
Het Blokzijlzand verkrijgt wederom een graslandverplichting van 4/6. Het overgangsgebied tussen het Ramspolzand en
het Blokzijlzand is als 3/6-groen aangegeven. De bouwvoor bestaat hier uit 2c en moet opgev.at worden als een mengproduct
van Ramspolzand en Blokzijlzand. Evenals bij het gedeelte
van het Ramspolzand met een bouwvoor van groep 3c wordt bij
het overgangsgebied met een bouwvoor van 2c, gerekend op een
bestemming met 3/6-groen, aangezien in beide gevallen het
zand.iets beter geacht mag worden dan het zuivere Ramspolzand, dat tot groep 2b behoort.
Dat op het Blokzijlzand (behorend tot groep 2e) het
graslandpercentage weer opklimt tot 4/6, berust op de sterke
neiging .tot verslemping van het Blokzijlzand bij gebruik als
bouwland. I n het Westen van de Noordoostpolder zijn volgens
het laatste bestemmingsplan gronden met een bouwvoor behorende tot groep 2e nog onder 3/6-groen gerangschikt, Aangezien
het grootste gedeelte van het, in het Oosten van Oostelijk
Fievoland voorkomende, fijne kustzand van het type Blokzijlzand toch zeer verwant is aan het echte Blokzijlzand uit de
Noordoostpolder (groep 2f) wordt voorlopig op een bestemming
met 4/6 grasland gerekend.
Ten Zuiden van het Blokzijlzand volgt nog een overgangsgebied naar het Kuinrezand (groep lc), aangegeven als groep
2d. Ook voor deze gronden wordt voorlopig gerekend op een bestemming als 4/6 grasland, hoewel bij een nadere kartering
zal moeten blijken in hoeverre deze graslandverplichting
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tot 3/6 verlaagd zal kunnen worden. In het Westen van de
Noordoostpolder worden gronden met een bouwvoor van groep 2d
namelijk ook onder het type 3/6 gerangschikt.
Aansluitend aan groep. 2d volgt een strook met een bouwvoor behorend tot groep lc. Dit zand moet, evenals het Kuinrezand uit de Noordoostpolder, als verspoeld pleistoceen zand
opgevat worden. Het is derhalve wel zeer waarschijnlijk, dat
deze gronden een graslandverplichting van 5/6-groen nodig
hebben.
Langs de rand van dit gebied, juist langs de dijk, wordt
dit zand wederom iets fijner en gaat over in groep 2d. Voor
dit gebied, met een bouwvoor behorend tot groep 2d, wordt wederom op een graslandverplichting van 4/6 gerekend.
.Ten Westen van de bosstrook, ter hoogte van Kampernieuwstad, vindt men nog een klein gebied aangegeven als 2/6 en
als 5/6 grasland. Dit hangt samen met het voorkomen van resp.
lichte zavel A en Kuinrezand (groep lc) in de bouwvoor.
Ook ten Noorden van Elburg komt ten Westen van de bosstrook nog een smalle zone voor met een bouwvoor behorende
tot de groepen 2c en 4. Hiervoor werd. een graslandverplichting van resp. 4/6 en 2/6 aangehouden.
Op de bestemmingskaart ( k a a r t 14) v i n d t men voor h e t
g e h e l e k u s t g e b i e d i n h e t Oosten deze i n d e l i n g van de gemengde b e d r i j v e n v o l g e n s de s c h a a l van l / 6 , 2 / 6 , 3 / 6 , 4 / 6 en
5/6-groen aangegeven.
.Wanneer de o p p e r v l a k t e van h e t z o j u i s t beschreven g e b i e d , volgens de i n d e l i n g l / 6 - 5/6 wordt b e p a a l d , v e r k r i j g t
men onderstaand o v e r z i c h t :
l / 6 grasland
35 ha =
5 ha g r a s l a n d en 30 ha bouwland
?»
45 (»
" 95 »
2/6
140 " =
ii
210 " = 105 "
"
" 105 "
»
3/6
l!
i!
630 " = 420
"
" 210 "
"
4/6
fI
200 " = I65
5/6
"
" 35
"
.1

1215 ha =

740 ha g r a s l a n d en 475 ha bouwland.

Tezamen met h e t gebied met gemengde b e d r i j v e n i n h e t
Noord-Westen v e r k r i j g t men d e r h a l v e i n t o t a a l ongeveer 3565
ha gemengde b e d r i j v e n , waarvan de o p p e r v l a k t e aan bouwland
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ongeveer 2/440 ha en de oppervlakte aan grasland ongeveer 1125
ha zal bedragen,
Bpuwland-graslandcomplex. Op k a a r t 14 i s , zoals reeds werd opgemerkt, behalve het normale type gemengde bedrijven met
l / 6 - 5/6 grasland, ook een afwijkend type aangegeven met de
aanduiding bouwland-graslandcomplex. Men t r e f t d i t in 3 afz o n d e r l i j k e gebieden aan, namelijk langs de Knardijk, langs
het b r e d e . g e d e e l t e van het Veluwemeer en ten Westen van de
bosstrook, d i e op kaart, 14 dicht langs de Oostrand van de
polder i s g e p r o j e c t e e r d .
Zowel langs de Knardijk a l s langs het Veluwemeer s t a a t
het voorkomen van het type bouwland-graslandcomplex in v e r band met de kwel, t e r w i j l langs de. bosstrook d i t voorkomen
samenhangt met de bodemgesteldheid.
Allereerst zal aandacht geschonken worden aan de invloed
van de kwel op de bestemming van de grond.
Langs de Knardijk zal kwel optreden tot het droogvallen
van Zuidelijk Fievoland, langs het Veluwemeer zal de kwel permanent zijn. Op de kwel zelve zal hier niet nader worden ingegaan, aangezien hiervoor verwezen kan worden naar het rapport
over de ontwatering van Oostelijk Fievoland (5).
Het is wel zeker dat een kwel van meer dan 5 nim per etmaal in zeer sterke mate zijn stempel zal drukken op het gehele gedrag van de grond na het droogvallen. Op kaart 17 is
de hinder van de kwel voor de landbouw tot uitdrukking gebracht.
Zoals in het genoemde rapport over de ontwatering nader
wordt uiteengezet, mag verwacht worden, dat de kwel zich niet
over het gehele terrein in dezelfde mate zal uiten, doch dat
vooral plaatselijk sterke hinder van de kwel zal worden ondervonden. Op deze plaatsen zal een goede ontwatering niet
mogelijk zijn. In deze zware gronden (het gehele profiel bestaat uit klei of zware zavel B) zal deze onvoldoende ontwatering, althans plaatselijk, een gebruik als bouwland onmogelijk maken, zodat daar blijvend grasland noodzakelijk is.
Naarmate de kwel toeneemt zal ook het aandeel van de

9i.
gronden, die slechts voor grasland geschikt zijn, toenemen.
Bij een kwel van 5-10 mm/etm. wordt voor het betreffende gebied gerekend op een verhouding bouwland-blijvend graaland
van 2 : 1 (2/6 grasland), bij een kwel van 10 - 20 mm/etm. op
een verhouding 1 : 2 (4/6 grasland), terwijl bij een kwel van
meer dan 20 mm /etm. exploitatie van de grond als bouwland
wel nergens
mogelijk zal zijn, zoda.t het hele terrein voor
blijvend grasland bestemd moet worden. Het is echter zelfs
mogelijk, dat de strook met de ergste kwel voor riet- of
griendcultuur geschikter is dan voor blijvend grasland, gezien ook de zeer intensieve drainage die deze gronden zullen
vragen.
De genoemde verhoudingen 2/6, 4/6 en 6/6 berusten grotendeels op veronderstellingen, aangezien overeenkomstige
gronden met een even sterke kwel noch in de Noordoostpolder,
noch op het oude land bekend zijn.
In het permanente karakter van het grasland verschilt
het type bouwland-graslandcomplex dus wezenlijk van het gemengde bedrijfstype met zijn wisselbouw van bouwland en grasland. Doch ook de verdeling van het bouwland en grasland zal,
over het gehele gebied gerekend, geheel anders zijn dan bij
het normale gemengde bedrijf. Bij dit laatste rouleert het
grasland over het bedrijf, zodat, over een groter gebied bezien, het grasland regelmatig daarover verdeeld is. Bij het
bouwland-graslandcomplex zal, daar de kwel zeer waarschijnlijk niet gelijkmatig verdeeld, doch in hoge mate pleksgewijze en strooksgewijze zal optreden, de verdeling van het
grasland en het bouwland onregelmatig zijn. In bepaalde gedeelten zal naar de huidige verwachting meer grasland voorkomen dan overeenkomt met de aangegeven verhouding. terwijl in
andere gedeelten het bouwland zal overheersen.
Langs de Knardijk zal het grasland na het droogvallen
van Zuidelijk Fievoland plaats. kunnen maken voor bouwland,
daar dan de kwel zalwegvallen. Aangezien dit echter nog geruime tijd zal duren, zullen de te stichten bedrijven ingericht moeten zijn voor een gedeeltelijke en tijdelijke exploitatie van de grond als grasland.
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Het kwelgebied langs de Knardijk bezit een grootte van
ca 620 ha, waarvan 380 ha tot het type 2/6 en 240 ha tot het
type 4/6 kan worden gerekend. In totaal zal derhalve op ongeveer 285 ha grasland en 335 ha bouwland gerekend moeten worden.
Het gebied langs het Veluwemeer beslaat een oppervlakte
van ca 1150 ha, verdeeld over de typen:
2/6 grasland
600 ha
4/6
»
450 "
6/6
"
100 «
1150 ha
In totaal kan hier .derhalve ca 600 ha grasland en 55O ha
bouwland verwacht worden.
Zoals reeds werd opgemerkt komt het type bouwland-graslandcomplex ook in het Oosten van Oostelijk Fievoland voor.
Men vindt dit gebied ten Westen van de bosstrook; een gedeelte is aangegeven als l/6 grasland, een ander gedeelte als
2/6 grasland.
Bij een vergelijking van de bouwvoorkaart met de bestemmingskaart blijkt, dat het gebied grenzend aan het Ramspolzand, dat op de bouwvoorkaart is aangegeven als zavel-zandcomplex, op de bestemmingskaart is aangeduid als bouwlandgraslandcomplex met 2/6 grasland.
Deze bestemming hangt samen met de samenstelling van de
bouwvoor, die in dit gebied bont is. Er komen plaatsen voor
met Ramspolzand aan de oppervlakte, doch ook met Blokzijlzand
en met zware zavel. Zoals bij de bespreking van de bouwvoorkaart reeds werd uiteengezet, is het niet mogelijk de aard van
de bouwvoor in dit bonte gebied voldoende nauwkeurig aan te
geven. Voor de zandige terreinen zal echter op wisselbouw
met ca 4/6 grasland gerekend moeten worden. Over het gehele
gebied gerekend zal het aandeel van het grasland echter zeer
waarschijnlijk niet boven 2/6 stijgen, zodat deze verhouding
op de bestemmingskaart is aangegeven,

Hier z i j er nadrukkelijk op gewezen, dat het grasland
in d i t bouwland-graslandcomplex een geheel ander karakter
draagt dan in de kwelgebieden. Aangezien op een b e d r i j f zo-
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wel zavel als zand zal voorkomen, zal het grasland aangelegd
worden op de zandige gedeelten en derhalve het karakter van
tijdelijk grasland dragen. Bedrijven met een graslandverplichting vertonen in dit gebied dan ook het normale type va n gemengde bedrijven, zij het dat het grasland wellicht niet over
het gehele bedrijf zal rouleren.
De bontheid van het terrein maakt het thans onmogelijk
nauwkeurig aan te geven welk gedeelte voor gemengde bedrijven
zal moeten worden bestemd en in welk gedeelte de bouwvoor van
zodanige zwaarte is, dat grasland niet noodzakelijk is. In de
toekomst zullen hier waarschijnlijk zuivere gemengde bedrijven
voorkomen naast echte akkerbouwbedrijven. Over het geheel genomen mag echter wel gerekend worden op een verhouding tussen
het bouwland en het grasland, als 2 : 1 , zodat het gebied is
aangegeven voor 2/6 grasland.
Het betreffende gebied bezit een grootte van ca 360 ha,
zodat er volgens de genoemde maatstaf 2.+0 ha bouwland en 120
ha grasland zal voorkomen.
Behalve het gebied met 2/6 grasland, komt ook een zone
met l/6 grasland voor. Deze strook, ter grootte van ca 950 ha,
bezit volgens de bouwvoorkaart een bouwvoor, welke tot de
groepen 7, 6 of 5 behoort. Gezien de samenstelling van de
bouwvoor zou derhalve geen grasland noodzakelijk zijn.
Zoals uit de bodemtypekaart en uit de codekaarten blijkt,
draagt de ondergrond echter een minder gunstig karakter. Het
betreft het gebied, dat volgens de bodemtypekaart omvat de
typen: zware zavel op pleistoceen zand of zware zavel op veen
op pleistoceen zand. Deze gronden zullen geinfiltreerd worden,
zoals. bij de bespreking van de infiltratie reeds werd opgemerkt. De lijn, welke het gebied met het bouwland-graslandcomplex in het Westen begrenst, valt, derhalve samen met de lijn
die het infiltratiegebied af sluit.
Op de geinfiltreerde gronden zal plaatselijk enig grasland gewenst zijn. Op enkele plaatsen zal de bouwvoor na inklinking wellicht niet geheel volledig zijn, doordat het
veen ondiep voorkomt. In het Westen van de Noordoostpolder
wordt bij een volledige bouwvoor ter dikte van 25 a 30 cm
bestaande uit lichte zavel B en rustend op veen, nog een
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graslandverplichting van l/6 aangehouden (4).
Ook.door een mogelijk ongelijke hoogteligging van het
maaiveld,na inklinking,zullen wellicht enkele gedeelten ontstaan, die door de infiltratie van het gehele gebied een
grondwaterstand verkrijgen, die de grond voor grasland geschikter doet zijn dan voor bouwland.
Vermoedelljk zal het meeste grasland wel een blijvend
karakter dragen,
Voor het gehele gebied, ter grootte van 950 ha, wordt
voorlopig gerekend op een verhouding bouwland-: grasland als
5 : 1 , zodat naar schatting 160 ha grasland en ca 800 ha
bouwland zullen voorkomen.
Zoals hieronder nog nader zal worden uiteengezet,komen,
op grond. van de bodemgesteldheid, in Oostelijk Fievoland in
totaal 65O ha voor bebossing in aanmerking. Met behulp van
dit gegeven is het mogelijk enkele tabellen op te stellen
betreffende het gehele bestemmingsplan van de gronden in
Oostelijk Fievoland, waarbij, ter vergelijking,de overeenkomstige cijfers voor de Noordoostpolder vermeld zullen worden,
zoals deze thans na de laatste wijziging in het bestemmingsplan luiden. Met nadruk zij er nog op gewezen,dat het, in
de volgende tabellen aangegeven bestemmingsplan,slechts gebaseerd is op de bodemgesteldheid. Het uiteindelijke, definitieve bestemmingsplan kan hiervan afwijken, b.v. in de oppervlakte welke voor bebossing bestemd wordt.
Tabel 11. VOORIDPIG BESTEMMINGSPLAN VOOR OOSTELIJK FLEVOLAND,
GEBASEERD DP DE BODEMGESTELDHEID.
Oostelijk

Fievoland

Noordoostpolder

Bestemming
i n ha

in $

Akkerbouw
Gemengd bedr.ijf
Bouwl.-grasl.complex
Bos

46700

86

3565
3085
65O

7
6
1

Totaal

54OOO

100

in $
62
!

»

4
100
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T a b e l 1 2 . VERDELING GRASLANDVERPLICHTING VOOR GEMENGDE BEDRIJVEN.
Oostelijk Fievoland
Bestemming

l/6 grasl.
2/6
«
3/6
4/6
5/6

•
"

in % van oppervl. gemengde bedrijven

0

315
1500

35
140
210
630
200

85O
16.^0
245
630
200

1,5
3
0,5
1
0,5

17
6

1215

3565

6,5

100

35

;i

Totaal

totaal in $ van tot.
in ha oppervl.

N.W.

2350

24
46
7

T a b e l 1 3 . VERDELING GRASLANDVERPLICHTING VOOR HET TYPE BOUWLAND-GRASLANDCOMPLEX.
Oostelijk Fievoland
Bestemming
in ha

in $ van tot.
oppervl.

in $ van oppervl.
bouwl.-grasl.
complex

1/6 grasl.
2/6
»
4/6
»
6/6
•

955
1340
690
100

2,5

31
43

1,3
0,2

23
3

Totaal

30 85

5,8

100
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Tabel 14. VERHOUDING BOUWLAND-GRASLAND VOOR GEMENGDE BEDRI JVEN EN VOOR DE BOUWLAND.-GRASLANDCOMPLEXEN.
Bestemming

Oostelijk Fievoland
Noordoostpolder
in $ van in % van in % van tot. in % van opin tot.
op- 665O ha oppervl.
pervl. gemengha pervl.
de bedrijven

1/6 grasl. 1805
2980
2/6
»
3/6
»
245
1320
4/6
•
200
5/6
•
100
6/6
•
Totaal

6650

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

27
45
4
20
3
1

11
10

12,5

100

34

32
30
18
15
5

6
5
2

-

100

Tabel 15. TOTALE OPPERVLAKTE BOUWLAND, GRASLAND EN BOS, VOOR
ZOVER BEPAALD DOOR DE BODEMGESTELDHEID.
Oostelijk Fievoland

Noordoostpolder

Bestemming
Bouwland
Grasland
B0s
Totaal

in ha

in $

in $

50750
2600
65O

94
5
1

63

54000

100

100

13
4

Bos. Op het bestemmingsplan (kaart 14) is een tweetal bosgebieden aangegeven. Het ene gebied vertoont de vorm van een
smalle strook, het andere vormt een meer samenhangend boscomplex op het Spijk, De oppervlakte van de smalle bosstrook bedraagt ca 385 ha, die van het bosgebied in het Spijk ca 265
ha, zodat op kaart 14 in totaal 65O ha voor bos staat aangegeven,
De smalle bosstrook, ter lengte van ca 12,5 km en met
een breedte van gemiddeld 300 m is geprojecteerd op het gedeelte, waar volgens de infiltratiekaart (kaart 13) de infiltratie, gezien de bodemgesteldheid wel noodzakelijk, doch
technisch zeer bezwaarlijk is, De moeilijkheden,die bij de
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infiltratie van. deze strook, met sterk verval in het maaiveld,
worden verwacht, zijn reeds besproken bij de behandeling van
de infiltratie, Hier zij er nog op gewezen, dat de bosstrook
dus niet vanuit het oogpunt van.aankleding van het landschap
op deze plaats is geprojecteerd, doch louter in verband met
de te verwachten.moeilijkheden bij infiltratie. Wel kan nog
worden opgemerkt, dat de bosstrook op de plaats waar deze
thans gedacht wordt, het gebied met overwegend gemengde bedrijven met.een belangrijk percentage aan grasland, althans
plaatselijk, afsluit van het meer zuivere akkerbouwgebied en
dat ook het scheppen van luwte voor de zandgronden,die ten
O0sten van de bosstrook liggen, een argument zou kunnen vormen voor het aanleggen van deze bosrand.
Indien de infiltratie van genoemde strook inderdaad
technisch of finantieel te bozwaarlijk zou blijken te zijn,
kan nog gedacht worden aan beregenen. Aangezien de oppervlakte aan voor landbouw weinig of niet geschikte gronden in deze
polder echter zeer klein is en het percentage aan bos toch
wel groter zal moeten zijn, verdient de bestemming als bos
van deze strook o..i, de voorkeur boven een kostbare infiltratie of beregening.
Op kaart 14a is een variant met meer bos in tekenlng gebracht. De bedoeling van deze kaart is slechts, de aandacht
te vestigen op de mogelijkheid in dit gedeelte van de polder
een aaneengesloten bosgebied te scheppen op gronden, die in
waardering duidelijk achter staan bij die uit het overgrote
deel van de polder.
Voor de uitbreiding van het bosgebied is,indien men er
van uitgaat, dat de lager gewaardeerde gronden in de eerste
plaats voor bebossing in aanmerking komen, gedacht aan de
volgende bodemtypen: homogeen Kuinrezand, homogeen Blokzijlr
zand (iets grover type), bouwvoor van zware zavel op pleistoceen zand of op veen op pleistoceen zand. Deze gronden ver«»
eisen alle infiltratie en zijn niet voor zuivere akkerbouw
geschikt.
Na het droogvallen zal een intensieve kartering nodig
zijn om de laagst gewaardeerde gronden in dit gebied nauwkeurig te begrenzen.
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In de Noordoostpolder beslaat de totale oppervlakte
aan bos ca 2000 ha, verdeeld over de complexen Kuinre, de
Voorst, Urk en Schokland. Het grootste gebied ligt bij
Kuinre en omvat ruim 1000 ha. Het op kaart 14a aangegeven
gebied beslaat een oppervlakte van ca 900 ha, zodat het
in grootte ongeveer overeenkomst met het boscomplex bij
Kuinre.
Men dient de variant 14a te beschouwen als een suggestie
het aangegeven gebied voor bos te bestemmen, indien het gewenst mocht zijn het bpsareaal in dit gedeelte van Oostelijk
Fievoland te vergroten. Op de landschappelijke overwegingen,
om in dit gebied het bosareaal uit te breiden, wordt niet nader ingegaan. Slechts moge er op gewezen worden, dat er ophet
oude land in deze omgeving weinig bos aanwezig is en dat dit
bosgebied juist gr.enst aan het Veluwemeer met zijn functie
als recreatie-oord.
Ten Westen van Elburg is een bosgebied.aangegeven ter
grootte van 265 ha. Het betreft een terrein, dat om verschillende redenen wellicht het beste voor bos bestemd kan worden.
In de eerste plaats bestaat de bouwvoor uit relatief grof
zand (groep Ob), dat overeenkomt met het Urkzand of het grove
type van het Kuinrezand uit de Noordoostpolder. Het gebied
zou derhalve een graslandverplichting van 5/6 moeten verkrijgen. Aangezien ook de ondergrond uit zand bestaat, zal het
tevens geinfiltreerd moeten worden, tenzij door afgraven van
het zand het profiel zodanig zou verbeteren, dat deze infiltratie overbodig wordt.
Daar het zandgebied een kleine oppervlakte beslaat en
geheel los van de overige infiltratiegebieden ligt, zal de
infiltratie niet zo eenvoudig zijn.
Derhalve wordt voorgesteld lit terrein te bestemmen voor
de aanleg van bos. Wanneer op de moeilijk te infiltreren
strook in het 0osten en op het zo juist besproken randgebied
van het Spijk bos wordt aangelegd, bedraagt de oppervlakte
aan bos in Oostelijk Fievoland nog, slechts 1$ (65O ha) van de
totale oppervlakte van deze polder.
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Fruitteelt. Op kaart. 14b is zeer globaal aangegeven het gedeelte, van de polder, dat voor fruitteelt geschikt mag worden
geacht.
Het valt niet precies aan te geven op welke gronden van
Oostelijk Fievoland de fruitteelt optimaal zou kunnen zijn,
doch wel is een aantal beperkende factoren aan te .wijzen, die
een gebied niet voor fruitteelt geschikt doen zijn. Aangezien
het voor fruitteelt geschikte areaal in de polder zeer groot
is, zijn de eisen aan de grond en aan zijn rijping hoog gesteld. Deze eisen zijn zelfs zo hoog,dat op kaart 14b voor
;i
ongeschikt voor fruitteelt" beter. gelezen kan worden "minder goed geschikt voor fruitteelt".
De begrenzing van het voor fruitteelt geschikte gebied
is ten dele bepaald door de kwel, ten dele door de bodemgesteldheid. Uit een vergelijking van de kaarten 14b en 16
(kwelkaart) blijkt, dat de gebieden met meer kwel dan 0,5 mm/
etm. als ongeschikt voor fruitteelt zijn aangegeven. Deze
kwellijn komt tot uitdrukking in de begrenzing van het fruitteeltgebied langs het brede gedeelte van het Veluwemeer tot
de versmalling van dit randmeer en langs de Knardijk. Aangezien de kwel langs de Knardijk slechts een tijdelijk karakter
draagt, is dit betreffende gebied aangegeven als tijdelijk
ongeschikt voor fruitteelt.
De begrenzing van de fruitteeltgronden wordt voor het
overige bepaald door de diepteligging van het, zand, het voorkomen van veen,
droge sloef of lichte zavel.
Fruitteelt werd ongewenst geacht op die gronden, waar
na de inklinking van de deklagen, pleistoceen zand, veen,
sloefzand of lichte zavel ondieper voorkomt dan 80 cm onder
maaiveld. In het Oosten en Zuid-Oosten vormt het pleistoceen
zand of het veen de beperkende factor, in het Noorden de droge sloef (groep 2f) of de lichte zavel (groep 4 (en 5)).
iHoewel dus aan de grond en aan de rijping van de grond
hoge eisen zijn gesteld, blijkt desondanks het grootste gedeel.te van de nieuwe polder voor fruitteelt zeer geschikt te
zijnf
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Stortgronden. stortwensen en kanaalprofielen.
Bij de aanleg van de dijken en bij het baggeren van de
toegangsgeulen in Oostelijk Fievoland is reeds een hoeveelheid grond binnen de polder gestort. In de eerstkomende jaren
zal deze hoeveelheid nog enigszins toenemen. Belangrijk wordt
het probleem van de bestemming van de baggergrond eerst, wanneer de kanalen en tochten gebaggerd worden, aangezien dan
zeer grote hoeveelheden baggergrond geborgen moeten worden.
De ervaringen, opgedaan in de Noordoostpolder met zanddepots en stortgronden zijn neergelegd in de nota d.d. Maart
1948 (3). Teneinde tijdig de problemen rond de stortgronden
in Oostelijk Fievoland onder ogen te zien, is een commissie
benoemd, waarin ambtenaren van beide betrokken Diensten zitting hebben.
..
Door de Voorzitter van deze Commissie, Ir.F.L.van der
Bom is reeds aan de Landbouwkundige.Afdeling verslag uitgebracht van de voorlopige conclusies, waartoe de Commissie
gekomen is (2).
Het is echter aan de Commissie gebleken, dat een nadere
bestudering van enkele punten, genoemd in de nota, nog gewenst is. Op deze studie, welke nog niet afgesloten is, zal
in het onderstaande niet worden vooruitgelopen.
De voorlopige conclusies, neergelegd in een nota (2)#
zullen in het kort gereleveerd worden, waarbij aangegeven
zal worden in welke opzi.chten een nadere bepaling van het
standpunt nog gewenst is.
Alvorens de kanaalprofielen en de stortwensen te
behandelen, zullen enkele gegevens verschaft worden
over de reeds gestorte baggergrond in Oostelijk Fievoland.
Op kaart 23 zijn de stortplaatsen voor de grond
uit de grohdverbetering van de dijkvakken Q, R en S
aangegeven, alsmede die voor de grond uit de toegangsgeulen bij R, Rl en Si, alle voor zover gelegen binnen
de polder.
Deze kaart geeft de toestand weer, volgens de tot
1 October 1952,van de Dienst der Zuiderzeewerkenfbinnengekomen rapporten omtrent de stortgronden.
De tot dus ver gestorte hoeveelheden binnen de
polder zijn nog slechts gering. Het volgende staatje
eeft een overzicht van de gestorte hoeveelheden op
October 1952.
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Stortplaats
.?

..
ST
II
ti

I
II
III
IV
V
VII

210.000
148". 500
115.000
106.800
536.200
24.500

m3
«
»
••i;
"

In totaal 1.141.000 m 7
Op 1 Januari 1953 was in totaal binnen de polder
gestort: 1.248.000 mv; ten dele werd gestort op de reeds
op kaart 23 aangegeven plaatsen, ten dele op enkele
nieuwe plekken.
Bij stortplaats IV werd in een zo dun mogelijke laag
gestort, teneinde de goede bovengrond niet te bedekken
met een dikke laag onregelmatige stortgrond, Hiertoe is
de gebaggerde hoeveelheid uit de toegangsgeul,ter lengte
van 4 km niet geconcentreerd gestort, doch verspreid
met onderlossers over een oppervlakte van 500 x .4000 m.
De totale oppervlakte van de stortplaats bedraagt dus
200 ha, Indien de baggergrond volkomen egaal over de
oppervlakte zou zijn uitgespreid, zou de laag een dikte
van 5 om bezitten, Na peiling bleek een dikte van 20 cm
vrijwel nimmer voor te komen, De bepaling van de dikte
door lodingen is'niet tot in centimeters nauwkeurig,
doch gebleken is,dat vrijwel steeds ongeveer 10 cm of
minder aanwezig was.
Deze wijze van storten verdient ongetwijfeld aanbeveling, zowel voor de gevallen waar minder gunstige
trond op goede grond gestort moet worden, als ook voor
ie gevallen waarin stortgrond voor grondverbetering
aangebracht wordt. Bij minder goede stortgrond op goede
grond is een dunne laag stortgrond gemakkelijk onder te
ploegen, bij goede stortgrond ter verbetering van b.v.
zandgronden verkrijgt men een meer homogene grond en
minder egalisatiekosten, wanneer vele malen een dunne
laag wordt aangebracht.
De verdere vorderingen van het storten van baggergrond zullen nauwkeurig worden bijgehouden, zodat het
mogelijk zal zijn, voor het droogvallen van Oostelijk
Fievoland te beschikken over kaarten, die de stortplaatsen in de polder nauwkeurig aangeven.
Kanaalprofielen. Bij het tekenen van kaart 22 (kanaalprofielen ) stond het kanalenplan van Oostelijk Fievoland nog niet
definitief vast, zodat de traces van de kanalen, zoals deze
in een situatieschets op kaart 2.2 zijn aangegeven, nog aan
wijziging onderhevig kunnen zijn.
Van de kanalen werden, met behulp van de beschikbare boringen, profielen getekend. Aangezien het aantal hiervoor geschikte boringen, gezien kaart 1, niet gering is, kan aan
deze kanaalprofielen, ook zonder dat speciale kanaalboringen
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zijn verricht, voor de volgende beschouwingen wel een voldoende nauwkeurigheid worden toegekend.
De afraetingen van de kanalen werden ontleend aan
het Driemaandelijks Bericht betreffende de Zuiderzeewerken (9).
KempenaarSpitsenklasse
klasse
Diepte onder kanaalpeil
3,0 m
2,8 m
Helling belopen
1:3
1*3
Bodembreedte
16 m
12 m
Kanaal I zal van A naar E bevaarbaar zijn voor Kempenaars,' alle overige kanalen voor sche pen van de Spitsenklasse. Rekening houdend met de polderpeilen van de beide afdelingen (6,2 en 5,2 m - N.A.P.), bedraagt de diepte van de kanaalbodems dan 9,2, 9,0 of 8,0 m - N.A,P, In
de kanaalprofielen is deze diepte van de kanaalbodems als
basis getekend,
De kanaalprofielen behoeven wellicht enige nadere toelichting.
In profiel I valt op de grote dikte van de minerale bovenlaag. Deze. bestaat vrijwel geheel uit zware zavel en zware
humeuze zavel. Deze zavellaag rust in het Westelijke gedeelte
op een laag detritus, waaronder veen volgt. Slechts in het
uiterste ./esten k°mt, nabij Lelystad, enige oude zeeklei in
het profiel voor. De totale hoeveelheid veen. in dit './estelijke gedeelte is gering. Opvallend is het feit, dat in het gedeelte tussen A en B in het geheel geen, en in het gedeelte tussen
B en C slechts zeer weinig zand zal worden aangesneden. In het
overige deel van het profiel komt van E tot F weer meer veen
voor, plaatselijk bedekt door een dunne laag detritus. De afdek.kende kleilaag is in dit gebied plaatselijk slechts 1 m
dik.
In profiel II komt, afgezien van het Noord-Zuid verlopende gedeelte van het .trace tussen K en F, geen veen, detritus
of oude zeeklei voor. Hier rust dus de zavel en de klei direct op het pleistocene zand. In dit gedeelte van het kanaal
zal een grote hoeveelheid zand gebaggerd worden. Vanaf K naaj*
F daalt de oppervlakte van het pleistocene zand, waarbij het
veen een grotere plaats gaat innemen. De. minerale deklaag op
het veen is hier plaatselijk slechts dun.
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De profielen III en IV sluiten zich, zoals uit hun ligging reeds volgt, geheel aan bij het Westelijke gedeelte van
profiel I. Vooral in profiel III ligt het pleistocene zand
slechts weinig boven de kanaalbodem.
In profiel V is wederom het type van profiel II vertegenwoordigd. Een betrekkelijk dikke laag zware. zavel, al of niet
humeus, rust direct op het pleistocene zand.
Teneinde enige indruk te verkrijgen omtrent de totale
hoeveelheden klei, zand, veen e.d., die bij het baggeren van
de kanalen zullen vrijkomen is door de Dienst der Zuiderzeewerken een globale berekening gemaakt,. waarvan de uitkomsten
in onderstaande tabel zijn weergegeven.
Tabel 16. GLOBALE BEREKENING VAN DE UTT DE KANALEN VRIJKOMENDE GROND SOORTEN.
Gemengde
KleihouLengte
grond
Veen,j
dend.;.
veeri Zand
Kanaal in m
in m3 Totaal
(klei)
in m
i
n
rn?
in mv
28.000 2.619.300 L936.900 377,900 LO48. 50C 5.982.500
I
30,, 000 1.663.000 556.500 15 6.. 000 L852..OOO 4J229, 500
II
366.500
162.500 112.500
III
99.500 763,000
4.750
346.000 122.000
IV
35.500 241, 50C 745,000
4.250
488.500
742.50C L231.000
V
7.250
Totaal

74.250

5.505.300 2.777.900

683.900 3.984.00012.951.000

Het i s , g e z i e n de i n d e l i n g i n g r o n d s o o r t e n , g e b r u i k t i n
b o v e n s t a a n d e t a b e l , gewenst, d a t i n o n d e r l i n g o.verleg t u s s e n
b e i d e b e t r o k k e n Diensten deze b e r e k e n i n g t . z . t . opnieuw wordt
gemaakt, w a a r b i j dan aan de k w a l i t e i t van de, vrijkomende grond
de nodige aandacht zal, moeten worden b e s t e e d .
In de n o t a van I r . v a n d e r Bom werd o p g e m e r k t , d a t i n
O o s t e l i j k Fievoland u i t de k a n a l e n en t o c h t e n een onvoldoende h o e v e e l h e i d zand v r i j k o m t . Deze h o e v e e l h e i d wordt v o o r
de k a n a l e n g e s c h a t op b i j n a 4.000.000 m-* en voor de t o c h t e n
op 500.000 m 3 .
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Aan zand i s i n e e r s t e i n s t a n t i e ben.odig.d ( i n n r )
Wegen (behalve p r i m a i r e )
2.000.000
Boerderijen
400.000
B-kern en dorpen
5OO.OOO
Samen
In de toekomst is nog nodig
C-kern ( L e l y s t a d )
P r i m a i r e wegen
Totaal

2.900.000

6..000,000
7.600.000
16.500.000

Aangezien van de gebaggerde h o e v e e l h e i d zand b i j t r a n s p o r t
en na h e t s t o r t e n i n d e p o t s een d e e l v e r l o r e n g a a t en n i e t a l
h e t zand u i t de depots n u t t i g verwerkt kan worden, i s e r dus
een b e l a n g r i j k t e k o r t aan zand.
I n d i t t e k o r t aan zand kan v o o r z i e n worden door h e t a a n leggen van een a a n t a l z a n d d e p o t s , w a a r b i j h e t zand o n t l e e n d
wordt aan h e t I J s s e l m e e r , z o a l s d i t i n de Noordoostpolder n a b i j Schokkerhaven ook i s g e s c h i e d .
Het i s e c h t e r ook gewenst aandacht t e schenken aan de
m o g e l i j k h e i d van zandwinning op h e t S p i j k , waar, z o a l s werd
opgemerkt, volg.ens een ruwe s c h a t t i n g 2.000.000 nr* t e r b e s c h i k k i n g s t a a n . H i e r b i j z u l l e n z i c h e c h t e r v o o r a l op het
punt van h e t t r a n s p o r t m o e i l i j k h e d e n kunnen voordoen, doch
een n a d e r onderzoek v e r d i e n t a a n b e v e l i n g .
Over de meest gewenste l i g g i n g van de zanddepots z a l de
Commissie z i c h b e r a d e n , zodra h e t v e r k a v e l i n g s p l a n en h e t o n t ginningsplan in hoofdlijnen vast l i g t .
Een punt van b e s p r e k i n g door de Commissie h e e f t de g r o t e
h o e v e e l h e i d k l e i en z a v e l gevormd, d i e b i j h e t baggeren v r i j
komt. In de genoemde n o t a werd aangenomen,dat e r geen g e b i e den van e n i g e b e t e k e n i s aan t e wijzen z i j n , d i e door een b e dekking met zwaardere grond een v e r b e t e r i n g zouden ondergaan.
De commissie kwam d e r h a l v e t o t de c o n c l u s i e , dat een doelmat i g en z e k e r minst s c h a d e l i j k g e b r u i k van de vrijkomende b a g gergrond zou worden gemaakt, i n d i e n deze g e s t o r t zou worden
i n l a n g e , b r e d e en n i e t t e hoge ruggen op de t o e k o m s t i g e wega s s e n . Voor. de argumenten moge verwezen worden n a a r de genoemde n o t a ( 2 ) .
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Na het tot stand komen van de bouwvoorkaart bleek in het
Noord-Westen een gebied aanwezig te zijn, wa.ar de bouwvoor
uit lichte zavel A en lichte zavel B bestaat. Voor een bouwvoor van lichte zavel A geldt een graslandverplichting van
2/6, indien de ondergrond, zoals in dit gebied uit zand bestaat. Voor de lichte zavel B ligt ,de graslandverplichting,
bij een ondergrond van zand, op l/6. Het is bekend, dat de
bouwkosten van bedrijfsgebouwen voor gemengde bedrijven aanzienlijk hoger liggen dan voor zuivere akkerbouwbedrijven.
Het verdient derhalve aanbeveling na te gaan of, op welke
wijze en voor welke oppervlakte,een verbetering van de bouwvoor door het aanbrengen van een laag stortgrond mogelijk is.
Vooruitlopende op de door de Commissie aan dit vraagstuk te wijden beschouwingen, zijn op kaart 23 in het NoordWesten twee gebieden aangegeven, die mogelijk voor bestorten
in aanmerking komen. Gebied 1, ter grootte van 1500 ha, vertoont thans een bouwvoor van lichte zavel A, gebied 2,ter
grootte van 800 ha, bezit een bouwvoor van lichte zavel B.
Vergeleken met het grote stortgrondcomplex bij Kuinre (700 ha)
is de oppervlakte van beide gebieden wel zeer groot. Wanneer
men aanneemt,dat slechts de goede grond uit kanaal I, traject
A-D ter beschikking kan worden gesteld, gezien de ligging van
de betreffende gebieden, dan blijkt de hoeveelheid vrijkomende zavelgrond vele malen te klein zijn om het gehele gebied
van een dunne laag stortgrond, ter verbetering van de bouwvoor,
te voorzien. Nadere berekeningen zullen moeten aantonen welke
vaarafstand nog in aanmerking kan komen, waarbij niet alleen
de kosten van de vaarafstand, de baten van de bouwvoorverbetering door goedkopere bedrijfsgebouwen, doch ook de egalisatiekosten en de materiaal-positie (onderlossers) een rol zullen spelen.
Op kaart 23 zijn in het Oosten. van de polder twee gebieden aangegeven (de gebieden 3. en 4), die eventueel ook voor
bestorten in aanmerking komen. De gebieden waar de bouwvoor
te verbeteren valt, zijn in het Oosten ze.er. groot, doch liggen vrijwel steeds ondieper dan 2,5 m - N.A.P. Wanneer men
rekent op een vereiste vaardiepte van ca 2 m,is het noodzake-
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lijk voor, s.tortplannen op enigszins grote schaal, de lijn van
2,5 m - N.A.P, als grens voor het te bestorten gebied aan te
houden.
Gebied 3 is aangegeven met het oog op het bonte karakter
van de bouwvoor, die volgens de bouwvoorkaart wel grotendeels
en gemiddeld tot groep 5 (lichte zavel B) behoort, doch waarin ook zandstroken voorkomen. Dit gebied bezit een grootte
van ca 160 ha.
Gebied 4 is aangegeven in verband met d.e dunne bovengrond op het pleistocene zand of op het veen. Een. verdikking
van de zwaardere bovengrond zou hier gewenst zijn. Het gebied
is rond 260 ha groot.
Uit een beschouwing van het kanaalprofiel II (traject
K-F) volgt reeds, dat de benodigde hoeveelheid goede stortgrond door dit kanaal niet geleverd •zal kunnen worden. Ook
is de vaarafstand betrekkelijk groot. Nader onderzoek zal
moeten aantonen of een gedeelte van de genoemde terreinen
nog voor bestorten in aanmerking kan komen, waarbij weer verschillende kosten en baten tegen elkaar afgewogen moeten worden.
De kwaliteit voor grondverbetering van de uit de kanalen
vrijkomende baggergrond loopt sterk uiteen. Vast, staat, dat de
mariene zavel en klei een goede grondsoort vormt. De sloef,
ook indien deze humeus is, kan nog onder de grondsoorten gerekend worden, waarmee de kwaliteit van zeer lichte zavel- of
zandgronden en van profielen met een dun dek van zware grond
op zand of op veen verbeterd kan worden. Het storten van humeuze sloef op mariene zavel- en kleigronden zal echter tot
enige daling van de kwaliteit van de bouwvoor aanleiding geven, tenzij de stortgrond door diepploegen weer onschadelijk
gemaakt wordt.
Het probleem van het diepploegen is vooral. belangrijk
bij de met veen of detritus te bestorten kavels. In de nota
(2) wordt opgemerkt, dat de grootste hoeveelheid veen en detritus, gezien de vaarafstand, buiten de polder gestort zal
kunnen worden. Voor een gedeelte zal dit echter wel niet
mogelijk blijken. Het is bovendien wellicht niet noodzakelijk
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het veen buiten de. polder te brengen. Ook indien een kavel, met
een goede bouwvoor,met een laag stortgrond, bestaande uit mariene zavel of uit zware sloef, is bedekt, zal diepploegen ter
verkrijging van een goede,. homogene bouwvoor vrijwel steeds
gewenst en ook lonend zijn. Het maakt dan echter wellicht geen
verschil of in de stortgrond een hoeveelheid veen verwerkt is.
Na diepploegen zal dit, door het baggeren met klei vermengende
en losgemaakte veen in de ondergrond vrijwel geen nadelige
invloed uitoefenen.
Gezien het bovenstaande kan het vraagstuk van de stortgronden in Oos.telijk Fievoland nog niet als opgelost beschouwd worden. Voor nadere gegevens en conclusies moge naar
de nog te verschijnen nota's van de Commissie Stortgronden
verwezen worden.
In dit verband zij echter nog gewezen op de vraag,
of de gebaggerde detritus niet een waardevolle grondstof zou kunnen vormen voor de tuinbouw. In de tuinbouw
worden jaarlijks grote hoeveelheden bagger gebruikt,
o.a. in Aalsmeer en Boskoop voor het ophogen van akkers
op veengrond, voor structuurverbetering en voor potgrondmengsels (1).
De voorziening van deze grondstof baart de laatste
jaren moeilijkheden. Het lijkt derhalve gewenst na te
gaan, of de detritus uit de kanalen aan' de in de tuinbouw aan de bagger gestelde eisen t.a.v. humusgehalte,
klei- en zandgehalte, gloeirest, pH enz. voldoet, waarna de vraag onder ogen gezien kan worden of het technisch en finantieel mogelijk is de detritus uit de kanalen af' te leveren aan de tuinbouw in het Westen van
ons land. De jaarlijkse behoefte aan bagger voor Aalsmeer en Boskoop bedraagt 60.000 ton.
*

Diepte vaste lagen tijdens de ontginningsperiode.
In de nota van ZUUR (16) is reeds uitvoerig gewezen op
de grote moeilijkheden, die zich bij de ontginning van Oostelijk Fievoland door de samenstelling van de grond kunnen voordoen. Hierop zal thans niet nader worden ingegaan.
Teneinde echter enige indruk te verkrijgen omtrent de
diepte. waarop vaste lagen aanwezig zijn, werd kaart 24 ontworpen.
Tot de vaste lagen werden gerekend
a) het pleistocene zand
b) de kustzanden
c) zand en de lichte zavel A uit de sloefperiode.
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Omtrent de vastheid en de draagkracht van het pleistocene zand en van de kustzanden behoeft geen twijfel te bestaan,
De zgn. droge sloef vormt, voor zover deze tot groep 2e of 2f
behoort, eveneens een vaste laag, hetgeen, zij het wellicht
in iets mindere mate, ook geldt voor de lichte zavel A. Indien
deze lichte zavel echter humeus of sterk humeus is, werd zij
niet meer tot de vaste lagen gerekend, vanwege het hogere watergehalte. Het pleistocene zand en de kustzanden bezitten
steeds een aanmerkelijke dikte. Dit geldt niet voor de vaste
lagen uit de sloef, daar deze plaatselijk slechts zeer dun
zijn. Bij de sloef heeft men dus behalve met de aard van de
afzetting ook met de-dikte van de laag rekening te houden.
Kaart 24 draagt, gezien het bovenstaande, enigermate
een subjectief karakter en kan derhalve, bij wijziging van
de inzichten, aan verandering onderhevig zijn.
Getracht zal nog worden een methode te ontwerpen,
die ons in staat zal stellen om, hetzij reeds voor het
droogvallen, hetzij kort daarna, de draagkracht van het
terrein en de weerstand van de grond tegen verschuiving
in een maat vast te leggen. Mogelijk kan de kaart 24 op
deze wijze een meer gedetailleerd beeld geven van de
draagkracht van de grond, waarbij wellicht ook de moeilijkheden bij het voorspellen van de draagkracht van
dunne zandige lagen in het profiel kunnen worden opgelost.
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HOOFDSTUK VII
DE VRUCHTBAARHEIDSGEGEVENS.

In hoofdstuk III, handelend over de verschillende sedimenten en hun eigenschappen, is reeds opgemerkt, dat de in
landbouwkundig opzicht zo belangrijke grootheden als stikstof-,
fosfaat- en kaligehalte, een afzonderlijke bespreking vereisen,
Wel dient bij deze behandeling vooraf opgemerkt te worden,
dat het onderzoek naar genoemde grootheden nog slechts ten
dele gereed is. Zo staan o.a. nog geen gegevens betreffende
^"tot e n P"tot t o t o n z e beschikking, terwijl ook de bepalingen van de uitwisselbare kationen nog niet verricht zijn,
Het 3tikstofgehalte.
De stikstof, die de grond bevat, is gebonden aan de humus.
Het gehalte aan stikstof, dat de humus bevat, is landbouwkun*
dig gezien, een belangrijke grootheid. Teneinde dus een indruk
te verkrijgen over de stikstofbehoefte van de gronden bij het
in cultuur nemen, dient aandacht geschonken te worden aan het
humusgehalte en het stikstofgehalte van de humus.
Het humusgehalte van de mariene bovengrond en van het
IJsselmeerslik werd reeds besproken in hoofdstuk III. Hier
mogen de belangrijkste gegevens nogmaals in het kort samengevat worden.
Het humusgehalte van jong.e gronden vertoont een nauwe
samenhang met het lutumgehalte. Dit verband kan, althans boven 10$ lutum, wel ongeveer als rechtlijnig beschouwd worden.
In de volgende tabel zijn voor verschillende lutumgehalten de humusgehalten opgenomen, waarbij onderscheid gemaakt
is tussen zeer jong slik (Andijk, Dollard, IJsselmeer) en de
bovengrond uit de Noordoostpolder, Wieringermeer en uit Oostelijk Fievoland.
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T a b e l 1 7 . HET VERBAND TUSSEN HET.LUTUMGEHALTE EN HET HUMUSGEHALTE IN VERSCHILLENDE GRONDEN.

Lutumgehalte
in g per 100 g
droge grond
IP
15
20
30
40

Humusgehalte in g per
Andijker
IJsselslik
meerslik
Dollard
slik
1,9
2,5
3,2
4,5

4,5
5,6

100 g droge grond
Noordoost- Oostelijk
polder
Wieringer- Fievoland
meer
1,7
2,2
2,7
3,3

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

Uit deze tabel blijkt duidelijk, dat de mariene bovengrond uit Oostelijk Fievoland een lager humusgehalte bij overeenkomstig lutumgehalte vertoont, dan het jonge IJsselmeerslik en het Dollard- of Andijkerslik, doch ook lager dan de
mariene bovengrond uit de Wieringermeer en de Noordoostpolder.
Bij 25$ lutum bevat het IJsselmeerslik 3,9$ humus, de
mariene bovengrond echter slechts 2,5$. In het centrale deel
van de Noordoostpolder en in de Wieringermeer bedraagt het
humusgehalte bij 25$ lutum ongeveer 3,0$.
Waaraan deze verschillen toegeschreven moeten worden,
is niet nauwkeurig bekend. Uit het feit dat het humusgehalte, uitgedrukt in $ Van het lutumgehalte, voor het
slik van het IJsselmeer, van de Dollard en van J^ndijk
even hoog is, zou men kunnen afleiden, dat dit gehalte
ongeveer het normale verband voor zeer jong slik aangeeft.
Na de afzetting van dit jong slik vindt afbraak van humus plaats, ook reeds in de ongeaereerde sliktoestand.
Nieuwvorming van humus in dit stadium treedt niet op of
wordt geheel overschaduwd door de afbraak,
Slik dat reeds geruime tijd' geleden gesedimenteerd
is, heeft een lager humusgehalte. Uit het feit, dat het
humusgehalte bij een zelfde lutumgehalte zowel bij het
betrekkelijk jonge slik uit de Noordoostpolder als bij
het veel oudere uit de Wieringermeer"ongeveer even hoog
is, zou men misschien mogen afleiden,dat de genoemde afbraak van de humus in het slikstadium reeds snel tot
staan komt, aangezien het verschil in ouderdom tussen
genoemde afzettingen zich niet uit in een verschil in
humusgehalte
Op deze wijze valt wel het verschil in humusgehalte
te verklaren tussen het IJsselmeerslik, yAndijker- en
Dollardslik enerzijds en de gronden uit de Wieringermeer, Noordoostpolder en Oostelijk Flevolajid anderzijds.
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Niet verklaard kan echter worden, waarom in Oostelijk Fievoland lagere humusgehalten voorkomen dan in
even zware gronden in de Noordoostpolder en de Wieringermeer.
. . Welke consequentie dit lagere humusgehalte kan hebben
t.a.v. de stikstofbehoefte dient thans nader besproken te worden. Hiertoe moet echter allereerst nagegaan worden hoe het
humusgehalte van de grpnden zich na het droogvallen en in
cultuur nemen gedraagt.
N a het droogvallen vertoont het humusgehalte ,de neiging
gelijk te worden aan dat van oudere gronden, m.a.w. de gronden streven naar de evenwichtstoestand, waarbij het overgrote deel van de organische stof uit humus bestaat. Er is dan
evenwicht tussen afbraak en opbouw van de humus. Van. de toegevoerde organische stof door stalmest, stoppels enz, wordt
vrijwel alles, afgebroken en van de eigenlijke humus verteert
slecht weinig,
De evenwichtstoestand in oudere grpnden ligt bij lage
lutumgehalten boven de uitgangstoestand, Dit wil dus zeggen,
dat in de lichte gronden het humusgehalte na het in cultuur
nemen zal stijgen, Bij de zwaardere gronden daalt het humusgehalte. Dit is b.v, het geval bij de ingepolderde Dollard-.
gronden en ook bij het Andijkerslik. Het valt te verwachten,
dat ook in het IJsselmeerslik het humusgehalte een duidelijke
daling zal vertonen.
In de Wieringermeer en de Noordoostpolder is op de zwaardere gronden echter geen afname van het humusgehalte geconstateerd, hoewel ook hier het humusgehalte in d,e uitgangstoestand
nog ligt boven dat va n de evenwichtstoestand. Waaraan dit
merkwaardige gedr.ag moet worden toegeschreven, is niet precies aan te geven.
In Oostelijk Fievoland, waar het uitgangsstadium in de
zwaardere gronden nog duidelijk lager ligt dan in de Noordoostpolder en in de Wieringermeer, mag op grond van het voorgaande dan ook eerder gerekend worden op een toename, dan op
een afname van het humusgehalte na het in cultuur nemen.
Het stikstofgehalte van de humus is een, in jonge mariene gronden, vrij constante grootheid en bedraagt ongeveer
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5,5$. Zo werd gevonden voor de Dollard 5,6, voor Andijk 5,7,
voor de Wieringermeer 5,5, in de Noordoostpolder 5,4, in
Oostelijk Fievoland 5,5 en in het IJsselmeerslik 5,%.
Na het in cultuur brengen stijgt het stikstofgehalte
van de humus, zodat dit na enige tijd de waarde 6£ a 7$ bereikt. Ondanks de stijging van het stikstofgehalte van de
humus na het in cultuur nemen, daalt het stikstofgehalte van
jonge mariene gronden buiten de Zuiderzee merkbaar door de
afname van het humusgehalte. Door de afbraak van de humus
komt dus stikstof vrij.
In de Noordoostpolder- en Wieringermeergronden treedt
geen daling van het humusgehalte op. Wel neemt waarschijnlijk het stikstofgehalte van de humus toe, zodat dit dus betekent, dat er stikstof vastgelegd, inplaats van aan de planten ter beschikking gesteld wordt.
Gezien het bovenstaande mag dus verwacht worden, dat het
IJsselmeerslik wel stikstof zal leveren na het droogvallen,
zodat hier de stikstofbehoefte lager zal zijn dan in even
zware gronden in de Noordoostpolder en de Wieringermeer. Uit
het feit,dat het humusgehalte in de eigenlijke Zuiderzeeafzetting, die in het overgrote deel van Oostelijk Fievoland
de bouwvoor vormt lager is dan in de beide juist genoemde gebieden,mag afgeleid worden, dat de stikstofbehoefte van Oostelijk Fievoland, als geheel bezien tijdens het ontginningsstadium zeker even hoog zal zijn als van de gronden uit de Noordoostpolder en de Wieringermeer.
Dit kan ook nog geillustreerd worden met behulp van grafiek 6a. Hierin is het verband tussen het lutumgehalte en het
stikstofgehalte aangegeven voor mariene bovengronden uit de
Noordoostpolder en uit O0stelijk Fievoland, terwijl tevens
een curve is opgenomen van het IJsselmeerslik. Dit laatste
sediment blijkt duidelijk stikstofrijker te zijn, dan de mariene toplaag in de Noordoostpolder, die op zijn beurt weer
rijker is aan stikstof dan de bovengrond van O0stelijk Fievoland.
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Het f o s f a a t g e h a l t e .
Als maat voor het fosfaatgehalte van de. bovengrond i s
t o t nu toe s l e c h t s het P - c i t r . c i j f e r bepaald. Dit P - c t t r , o l j i t e
heeft betrekking op het a a n t a l mg P£Oc per 100 g droge s t o f
dat oplost in 1$ citroenzuur, na d e s t r u c t i e van de carbonaten
met citroenzuur.
Het fosfaatgehalte i s b i j jonge poldergronden v e e l a l
nauw gecorreleerd met het lutumgehalte, in d i e zin dat naarmate de gronden zwaarder z i j n , ook het fosfaatgehalte hoger
is.
In de Noordoostpolder i s gebleken, dat de gronden
u i t het c e n t r a l e en Westelijke deel Van de polder r e l a t i e f lagere fosfaatgehalten b e z i t t e n , d a n de gronden dicht e r onder de kust en rond Schokland. Dit geldt zowel
P - t o t a l s voor P-C.j4.r In grafiek 7 z i j n derhalve twee
l i j n e n getrokken, welke het verband weergeven tussen het
lutumgehalte en het f o s f a a t g e h a l t e , uitgedrukt i n p - c i + - r
De l i j n 3 heeft betrekking op gronden u i t het c e n t r a l e
en het Westelijke d e e l , l i j n 4 op gronden langs de kust
en b i j Schokland.
De mariene gronden u i t Oostelijk Fievoland onderscheiden
zich wat b e t r e f t hun P- ..
. n i e t wezenlijk van die u i t de
Clor•*

Noordoostpolder, zoals b l i j k t u i t de l i j n e n 1 en 3 u i t grafiek
7. Het I J s s e l m e e r s l i k b l i j k t verhoudingsgewijze d u i d e l i j k r i j ker aan fosfaat t e z i j n dan de normale mariene bovengronden.
De l i j n 2 l i g t aanmerkelijk hoger dan de l i j n 1 en l i g t z e l f s
ook hoger dan de l i j n 4 (kustafzettingen Noordoostpolder).
Van het Andijkerslik i s bekend, dat het f o s f a a t g e h a l t e eveneens hoger was dan normaal voor de Zuiderzeegronden. Bij een
lutumgehalte van ca Lfifo vertoonde d i t ilndijkerslik een P- c i+. r
c i j f e r van 65. Wanneer men de l i j n 2 doortrekt t o t Ifi'fo lutum
vindt men een bijbehorende waarde voor p - c : ; t r van ca 65, zodat het I J s s e l m e e r s l i k dezelfde verhouding tussen lutumgehalt e en P-C!!+.r b l i j k t t e b e z i t ten a l s het Andijkerslik in de
uitgangstoestand,
Het is n i e t mogelijk thans reeds nader in t e gaan
op de oorzaken van d i t r e l a t i e f hoge p , - c ^ t r c i i f e r v a j l
het IJsseJUneerslik, aangezien hiervoor een bepaling
van P-*.04. en van het anorganische en het organische
deel van het fosfaat nodig i s .
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Het is derhalve waarschijnlijk,dat de gronden uit Oostelijk Fievoland dezelfde eisen aan de fosfaatbemesting zullen
stellen als overeenkomstige gronden uit de Noordoostpolder,
Op de zware zavel B in de Noordoostpolder wordt nog een fosfaatbemesting toegediend. Het is echter mogelijk dat de kleigronden uit de nieuwe polder.het aanvankelijk zonder een fosfaatbemesting kunnen stellen, aangezien bij deze zwaardere
gronden ( 25$ lutum) het grenscijfer voor de fosfaatbemesting
van P- 4*-, = 30 steeds overschreden wordt, Verder onderzoek
C X vJ8 •

door middel van bemestingsproefveld.en zal echter moeten aantonen of dit inderdaad het geval is.
Op gronden waar een laag IJsselmeerslik tot afzetting
is gekomen zal echter zeer waarschijnlijk wel op de fosfaatbemesting bezuinigd kunnen worden,
Het kaligehalte.
Voor het onderzoek naar de kalihuishouding van de gronden van Oostelijk Fievoland is nog slechts een serie monsters
onderzocht op K-uns Het onderzoek naar de uitwisselbare kali
en K-. . is nog niet gereed gekomen. Het Kwci-ciifer S e e f t
aan het aantal mg K20 per 100 g droge grond, dat oplost in
een zoutzuuroplossing, die na instelling van het evenwicht
een eindeoneentratie van 0,1 n bezit.
K

HC1 h a n S t l*1 sterke mate af van het lutumgehalte van de
grond, zodat men de kalihuishouding steeds moet bezien in
samenhang met het lutumgehalte. Naarmate de gronden zwaarder
worden, neemt het kaligehalte toe. Dit verband is veelal nauw
en ongeveer rechtlijnig.
De mate waarin jonge gronden kali bevatten hangt echter
ook in hoge mate samen met het milieu, waarin zij zijn afgezet of waarmee zij in evenwicht verkeren. Gronden die in evenwicht zijn met zeewater (b.v. de Wieringermeergronden bij
het droogvallen) bevatten,tengevolge van het hoge kaligehalte van zeewater veel kali. Na het droogvallen spoelen de opgeloste kalizouten snel uit, terwijl door de gipsvorming ook
uitloging van uitwisselbare kali plaats vindt.
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Door bovengenoemde processen daalde het kaligehalte
na het droogvallen in de Wieringermeer aanvankelijk
zeer snel. Ook in de Noordoostpolder, waar door de verzoeting van het IJsselmeer de uitgangstoestand vermoedelijk al lager lag dan in de Wieringermeer, daalde het
kaligehalte uitgedrukt in K„Q-, reeds spoedig tot een
verhouding van 2,5 mg K^O per g lutum.
In Oostelijk Fievoland zijn de mariene gronden een
tiental jaren langer beinvloed door het zoete IJsselmeerwater. In hoeverre hierdoor de uitgangstoestand lager ligt dan"in de Noordoostpolder valt niet precies
aan te geven, aangezien de eerste monsters in de Noordoostpolder eerst na het droogvallen zijn genomen.
Zoals uit grafiek 6 blijkt, is het kaligehalte in Oostelijk Fievoland thans ongeveer even hoog als in de Noordoostpolder zeer kort na het droogvallen.
Het IJsselmeerslik heeft bij een zelfde, lutumgehalte
een lager kaligehalte dan de mariene gronden. Ten dele zou
dit verklaard kunnen worden uit de geringe bemonsteringsdiepte van het IJsselmeerslik, doch men mag zeker rekening houden
met de mogelijkheid, dat door het zeer intensieve contact tussen grond en zoet water hier het kaligehalte gedaald is beneden dat van de mariene gronden.
Nu is dit iets lagere kaligehalte van de slikmonsters in
het geheel niet verontrustend, indien men bedenkt dat het kaligehalte van deze afzetting altijd nog zo hoog is, dat een
kalibemesting op de zwaardere gronden van Oostelijk Fievoland
vele jaren achterwege kan blijven.
Het bemestingsadvies voor de kali zal in de nieuwe polder vermoedelijk weer ongeveer gelijkluidend kunnen zijn aan
dat van de Noordoostpolder, waar de zandgronden enige tijd na
het droogvallen een kalibemesting ontvangen in afhankelijkheid
van het lutumgehalte en de lichte zavel A juist op de grens
ligt, doch veelal nog geen kalibemesting van enige betekenis
verkrijgt.
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