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Voorwoord

In het kader van het landschapsonderzoek, dat verricht wordt door de
Hoofdafdeling Milieu en Inrichting van de Deltadienst Rijkswaterstaat
te Middelburg werd in de zomer van 1977 in opdracht van de Deltadienst
een bodemkundige bartering verricht van de buitendijkse gronden van
het Haringvliet en het Hollandsch Diep.
De bartering is verricht door twee studententeams van het Instituut
voor Bodemkunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht in het kader van
het doctoraal bijvak bodemkunde.
De gebieden gelegen aan de noordoever van het Haringvliet - Hollandsch
Diep zijn gekarkeerd door Ph. van Diest, R.F.M. Onck en G. Simons,
terwijl de zuidoever gekarteerd is door L.J. Veen en M. Witmer.
Het onderzoek werd begeleid door Drs. J. Visser van de Deltadienst
en Dr. Ir. J.J. Reynders van het Bodemkundig Instituut.
Van de Afd. Milieu-Onderzoek is een financiele tegemoetkoming ontvangen
en tevens zijn luchtfoto's en kaarten ten behoeve van het onderzoek
beschikbaar gesteld, waarvoor onze dank.
Verder zijn wij dank verschuldigd aan de tekenkamer van de Afd.
Milieu-Onderzoek en aan ing. R.A. Buijsrogge voor de medewerking
bij het onderzoek.
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1.

KORTE SAMENVATTING VAN DE BODEMGESTELDHEID VAN DE BUITEND
LANGS DE NOORDOEVER VAN HET HARINGVLIET EN HOLLANDSCH PIER TUSSEN
HELLEVOETSLUIS EN STRIJENSAS

1. De Quack ten westen van Hellevoetsluis
In dit buitendijk.se gebied worden overgangen aangetroffen van hoge, droge
zandgronden naar laaggelegen, vochtige zandgronden; eveneens van oude,
rijpe kleigronden naar jonge, minder rijpe kleigronden.
De oude, rijpe kleigronden hebben een homogeen zwaar profiel (LK-ZZL)
en behoren tot de poldervaaggronden.
De jonge kleigronden zijn minder rijp (nesvaaggronden); ze zijn gemiddeld
textureel lichter door het voorkomen van zandlaagjes in het ZZL-profiel.
De oude, hooggelegen zandgronden vormen duintjes in het terrein (duinvaaggronden). Ten zuiden hiervan liggen de jonge zandgronden, die nog regelmatig
overstroomd worden. Ze bestaan uit een afwisseling van LZL- en zandbanden
(vlakvaaggronden).

2. Gebieden ten oosten van Hellevoetsluis
Deze kleine graslandjes hebben een homogeen, zwaar profiel, bestaande uit
LK en ZZL. Ze zijn rijp en behoren tot de poldervaaggronden.

3. Het buitendijks gebied tussen Nieuwendljk en Numansdorp (Zuid-Beijerland)
Dit buitendijkse gebied vormt een smalle strook land, voornamelijk bestaande
uit grasland; ten oosten van Nieuwendijk is recent bouwland aanwezig.
De voor de zomerdijk gelegen rietstrook ligt net boven het gemiddelde peil
van het Haringvliet. Ten oosten van de Haringvlietbrug is een recreatiebos
aangelegd.
Uitgezondeid de gebieden ten oosten van de Haringvlietbrug en ten westen van
de "Buitenste Haven" zijn de bodemprofielen van de buitendijkse gebieden
vrij zwaar; de textuur varieert van LK tot MZL.
De gebieden ten oosten van de Haringvlietbrug en ten westen van de "Buitenste
Haven" hebben bodems met een complex profielverloop; de textuur loopt uiteen van
LK tot zand.
De binnen de zomerdijk gelegen gronden zijn alle goed gerijpt en behoren tot
de poldervaaggronden.
De rietkragen buiten de zomerdijk hebben een minder gerijpte ondergrond
(gors- en nesvaaggronden).
De meeste bodemprofielen zijn kalkrijk; binnen de zomerdijk is een begin van
ontkalking aanwezig in de bouwvoor.
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4. Beninger Slikken
De Beninger Slikken zijn voor het grootste deel met een rietruigtevegetatie
begroeid. Het bedijkte deel is in gebruik als bouwland.
De kuststrook bestaat uit zandgronden of lichte kleigronden met een lichte
bouwvoor. Vender landinwaarts wordt de bouwvoor steeds zwaarder.
In de meeste gevallen is zand in de ondergrond aanwezig binnen 1.20 m.
De oostelijke kustzone wordt gekenmerkt door bodemprofielen met een afwisseling van dunne zand- en zavellaagjes.
Langs de grote kreken hebben zich zwak ontwikkelde oeverwallen ontwikkeld.
De smalle strook land, die over de gehele lengte van de Beninger Slikken aan
de voet van de winterdijk loopt, is een deel van het thans bedijkte oude
grasgors. Textureel wordt deze strook land gekenmerkt door homogene zware
profielen in het westelijk deel en afwisselende lichtere profielen in het centrale
en oostelijke deel. Ongeveer 7% van het totale landoppervlak wordt ingenomen
door zandgronden. De laaggelegen zandgronden langs de kust zijn met biezen
begroeid en worden regelmatig overstroomd. Hooggelegen zandgronden bevinden
zich in de oostelijke kustzone en op het oude grasgors.
De kleigronden bestaan voor 87% uit polder- en nesvaaggronden; beide groepen
beslaan een ongeveer gelijk landoppervlak. De poldervaaggronden bevinden zich
in het bedijkte deel van de Beninger Slikken en verder voornamelijk in het
oostelijk deel van de Beninger Slikken.De nesvaaggronden treft men overal aan;
in het westelijk deel strekken ze zich uit vanaf de kuststook tot aan het
oude grasgors.

De kleigronden langs de kust zijn voornamelijk gorsvaag-

gronden, die veelal met biezen en riet begroeid zijn. Een klein gebied wordt
nog ingenomen door slikvaaggronden.
Alle bodems op de Beninger Slikken zijn kalkrijk. In de bouwvoor is soms sprake
van een lichte ontkalking.

5. Hoogezandse Gorzen
De textuur van dit buitendijkse gebied wordt gekarakteriseerd door zandige
kustafzettingen, die in landinwaartse richting overgaan in zwaardere bodemprofielen. De bodemprofielen worden verder gekenmerkt door een afwisseling
van dunne zand— en zavelbandjes. Op de meeste plaatsen bevindt zich zand
binnen 1.20 m. in de ondergrond. Naast zandgronden worden hier polder- en
nesvaaggronden aangetroffen. De

poldervaaggronden beslaan het grootste deel

van de Hoogezandse Gorzen. De nesvaaggronden komen op de laagste delen voor,
vooral in het meest westelijke gebied.
Alle profielen zijn kalkrijk.
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6. Plaat van het Land van Essche, Zeehondenplaat, Sassenplaat
Het land is begroeid met verwaarloosd wilgengriend. Er komen aflopende
bodemprofielen voor, in het algemeen vrij zwaar (ZZL en MZL); in soimnige
gevallen lopen ze af tot zand. In de bodems lopen laminaire zandlaagjes door
het hele profiel heen; deze zandlaagjes zijn vooral boven in het profiel
aanwezig.
Afgezien van een kleine, smalle kuststrook met nesvaaggronden zijn alle
bodems goed gerijpt en behoren ze tot de poldervaaggronden.
Alle profielen zijn kalkrijk; in het noordwestelijk deel van de Plaat van
het Land van Essche was sprake van een lichte ontkalking van de bouwvoor.

7. Gebied ten oosten van Strijensas
Hier komen homogene, zware bodemprofielen voor, voornamelijk bestaande uit
LK en ZZL. In een brede zone langs de kust is zand aanwezig binnen 1.20 m.
In het begreppelde wilgengriend en op het grasland worden poldervaaggronden
aangetroffen. De gronden waarop een rietruigtevegetatie staat zijn minder rijp
en behoren tot de gorsvaaggronden.
Alle profielen zijn kalkrijk.
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2. INLEIDING; DOEL VAN HET ONDERZOEK

In het kader van het landschapsonderzoek, dat verricht wordt door de
Hoofdafdeling Milieu en Inrichting van de Deltadienst Rijkswaterstaat
te MiddeIburg, werd in de zomer van 1977 een bodemkundige kartering
verricht van de buitendijkse gronden van het Haringvliet en het Hollandsch
Diep.
Het doel hiervan is een inventarisatie te verkrijgen van de buitendijkse
gronden tussen de Moerdijkbrug en de Haringvlietdam, en zo een bijdrage te
leveren tot een beter inzicht in de actuele ontwikkeling van dit gebied.
Met behulp van de resultaten van dit onderzoek en van andere onderzoeken
die in het betreffende gebied werden en nog worden verricht kan een plan
tot beheer opgesteld worden, en/of de ontwikkeling van de gebieden na een
aantal jaren vergelijken met de huidige situatie.
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3. BODEMVORMENDE FACTOREN

3.1. GEOLOGISCHE GESCHIEDENIS VAN HET DELTAGEBIED
De in het onderzochte gebied aangetroffen afzettingen zijn alle in het
Holoceen gevormd. In tabel 1 is een indeling van het Holoceen gegeven.

CHRONOLOGIE
O

Subatlanticum 2000 jr. BP
Subboreaal
5000
Atlanticum

8000
Boreaal
9000
Preboreaal

Tabel 1. Indeling van het Holoceen
(Bron: JIS Zonneveld, 1964).

De oudste holocene afzettingen worden gevormd door de fluviatiele kleien
die de eindfase vertegenwoordigen van het pleistocene verwilderde rivierpatroon (fig. D.'Deze kleien komen in het deltagebied alleen voor in de
ondergrond van Voorne-Putten en het Westland (De Jong, 1960) .
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Schematische dwarsdoorsnede van de Holocene sedimenten
in West Nederland,
a.- naar diepte

b.- naar tijd

uit: Hageman (1960)
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Ten gevolge van de afsmelting van de ijskap in het eind-Pleistoceen
trad er een transgressie op, waardoor in het kustgebied de grondwaterspiegel begon te stijgen. Ten gevolge van de zeespiegelrijzing
trad in een smalle zone direct langs de kustlijn een stijging van de
grondwaterspiegel op. In deze zone kon veenvorming (eutroof bosveen)
optreden, en ten gevolge van de in oostelijke richting opschuivende kust kon
deze veenvorming zich in een brede zone uitbreiden.In het Boreaal bereikte
dit zg. Basisveen het huidige kustgebied, maar het kreeg zijn grootste
uitbreiding in het Atlanticum (Zonneveld, 1964). Het Basisveen ontbreekt
op die plaatsen waar een rivier in zee uitmondde of waar later zeeinbraken plaats zouden vinden. Het Basisveen wordt plaatselijk afgedekt
door een 1 - 2 m. dikke kleilaag, de laag van Velzen (zie fig. 2).
Deze kleilaag duidt op een lagunair, brak sedimentatiemilieu en de aanwezigheid van een beschermende strandwal op enige kilometers uit de kust.
(De Jong, 1960).

Ni«uw« Waterweg

Briesche Maas
Grevelingen

Goeree

—

Overflakke

Haringvliet

voorne

— Putten

J

Westland
Rozonburg

&

v;:

Afz. van Duinkerken, hoofdzakelijk in kleiige facies

Afz. van Duinkerken, hoofdzakelijk in zandige facies, voorkomend in estuariumplaten, stroomgeulen en kreken

Afzettingen van Holland, hoofdzakelijk veen

Afz. van de

laat:-subboreale transgressie ("Cardium afzettingen")

Af z. van de vroeg-subboreale transgressie

("Rollevoeter zand")

Af z. van Calais, kleiige facies

wnmv'/.

Afz. van Calais, zandige getijden afzettingen

imii

Atlantische lagunaire klei

("Laag van Velsen")

Pleistocene afzettingen
Fig.

2 Geologisch dwarsprofiel (v. n zuid naar noord)
uit: Hageman (1960)
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Na verloop van tijd, in het Vroeg-Atlanticum, werden de kustgebieden
volledig overstroomd. Er werden fijnzandige wadsedimenten afgezet, de
afzettingen van Calais,

die

een dikte van 10 - 20 m. bereiken

(Hageman). Ze zijn in de ondergrond van het Westland, Voorne-Putten
en Schouwen Duiveland opgebouwd uit afwisselende zand- en kleilaagjes.
In de ondergrond van Goeree-Overflakkee zijn ze echter geheel zandig
Hageman (1960) beschouwt dit als een opvulling van de Rijn-Maasmonding,
die in het Vroeg-Atlanticum dus zuidelijker lag dan tegenwoordig.
Deze Rijn-Maasmonding is tevens de verklaring voor de afwezigheid
van het Basisveen onder Goeree-Overflakkee (zie fig. 2).
In het Laat-Atlanticum neemt de snelheid van de zeespiegelrijzing
af, waardoor meer kleiiger sedimenten worden afgezet. De kleiige
afzettingen worden onderbroken door twee veenlaagjes, die respectievelijk
de Laat-Atlantische en Vroeg Subboreale regressiefase vertegenwoordigen
(Hageman, 1960)

(zie fig.2.). In de hierop volgende Vroeg-Subboreale

transgressiefase werd plaatselijk zandig materiaal afgezet. Het zg.
Hellevoeterzand, liggend op een diepte van 1.50 m. - 3.50 m. - N.A.P.
maakt hiervan deel uit. Het vormt de laatste transgressiefase voor
de vorming van het Hollandveen.
In het Laat-Atlanticum begon de Rijn-Maasmonding bij Goeree-Overflakkee
te verzanden; de huidige digging van het mondingsgebied dateert uit het
Vroeg-Subboreaal.
Vanaf het Laat-Atlanticum begon de lagune te verlanden en slechts
plaatselijk traden nog mariene invasies op. De lagune veranderde in
een veenmoeras. Slechts de Schelde, Maas en Rijn braken nog door het
veenlandschap heen. Het Hollandveen bestaat aan de basis uit kleiig
rietveen (brak en eutroof milieu). Het rietveen (Phragmites) gaat over
in het mesotrofe zeggeveen (Carex) met resten van els en berk. Dit
gaat op de hogere delen over in het oligotrofe mosveen (Sphagnum) met
o.a. heide (Stiboka, 1965). Het veenpakket varieert in dikte van
1 - 2 m (Hageman). De veenontwikkeling wordt plaatselijk, zoals op
Voorne-Putten, onderbroken door de zg. Cardiumtransgressiefase
(1600 - 1700 v. Chr.)

(De Jong).

De kleiige afzettingen hiervan wijzen

op een rustig binnendringen van de zee.
In het Subatlanticum werden bij nieuwe transgressies de buiten de
huidige kustlijn gelegen strandwallen aangetast en drong de zee locaal
het veenlandschap binnen, vooral via de mondingsgebieden van de grote
rivieren. Plaatselijk werd het veen weggeslagen.
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Door overslibbing tijdens de transgressiefasen kwam er een einde aan
de veenvorming in het kustgebied. De afzettingen uit deze tijd behoren
tot de Formatie van Duinkerken (Zie schema).
300 v. Chr. - pre

- Romeinse transgressiefase

300 n. Chr. - post - Romeinse transgressiefase

Duinkerken I
Duinkerken II

900 n. Chr. - post - Karolingische transgressie Duinkerken III
Ten gevolge van de zee-inbraken werden er brede geulen in het veenlandschap uitgeschuurd; in deze geulen en op het omringende gebied werden
mariene sedimenten. Omstreeks 1000 n. Chr. bestond het gebied uit
een aantal met zavel en klei bedekte veeneilanden, waartussen de
talrijke getijdegeulen lagen, waarvan Ooster- en Westerschelde,
Grevelingen en het in die tijd ontstane Haringvliet de belangrijkste
waren (Verbraeck, 1971).
Aan de kust werd in deze tijd een nieuwe duinenrij gevormd.
Ten gevolge van de zeespiegelrijzingen en stromingspatronen ontstonden
de slikken, schorren en platen. Hun ligging werd herhaaldelijk verlegd
onder invloed van de sterk wisselende stromingspatronen (zie fig.11).

Genese van op- en aanwassen
Langs de oevers en in het midden van de rivier wordt sediment (zand)
afgezet op plaatsen, waar de stroomsnelheid relatief gering is.
Volgens Beeftink (1965) speelt horizontaal transport, optredend tussen
twee stroombanen met verschillende snelheid en lading een grote rol
bij de sedimentatie.
Na voortgaande sedimentatie komen ondiepten biven het peil van gemiddeld
laagwater (MLW) uit.
- Langs de oevers: slikken (aanwassen). Naar boven toe worden de
sedimenten fijnkorreliger.
- In de rivier: platen (opwassen). Door de onrustigere sedimentatieomstandigheden wordt ook tussen gemiddeld laagwater (MLW) en gemiddeld
hoog water (MHW) zand afgezet (Oomkens, Terwindt, 1960).
Komt een aanwas of opwas nog hoger te liggen, dan kunnen zich planten
vestigen. Deze remmen de waterbeweging, zodat fijn materiaal afgezet
wordt. Op een gegeven moment komt het gebied zo hoog te liggen, dat
het allleen nog bij stormvloed overstroomd wordt. Hierbij wordt weer wat
grover materiaal afgezet.
Tegelijk met het opgroeien van het gebied ontwikkelt zich een krekenstelsel,
dat het water afvoert. De kreken hebben steile oevers, doordat de
vegetatie de bodem vasthoudt. Ook draagt de vegetable bij tot structuurverbetering van de bodem.
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Op de onbegroeide slikken zijn de oevers van de waterlopen flauwer
(prielen).
Bij opkomend water lopen de kreken vol en stromen over, waarbij,
afhankelijk van de snelheid waarmee dit gebeurt, meer of minder
duidelijke oeverwallen ontstaan. Achter de oeverwallen, in de kommen,
wordt kleiig materiaal afgezet.

n

I

-" --

-

in

V;

y

_ - lFig. 3.

- vr-'
Genese van(begraven)klifjes.

Het ontstaan, van klifjes

valt vooral nu het waterpeil gestabiliseerd

is goed te bestuderen. Het huidige constante waterniveau kan met een
erosieve fase vergeleken worden. De oevers van de op- of aanwassen
kalven af door inwerking van stroming en golfslag. Door het sedimentair
onrustige milieu kan alleen grof materiaal worden afgezet; er ontstaat
een soort zandstrandje met schelprestjes. Indien door veranderingen
elders, zoals een zandbank voor de kust, de golfslag en stroming
afneemt, zal er weer sedimentatie optreden, waardoor het klifje
begraven wordt/ i.h.a. met zwaarder materiaal (fig. 3).
Voorbeelden van klifjes en begraven klifjes zijn te vinden langs het
oude grasgors van de Beninaer Slikken en in de Quack.
Zie boorpunten 1010, 1012

(bijlage I, blad 1) 831 (bijlage I, blad 3)

m
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3.2. KLIMAAT
Aan de Klimaatatlas van Nederland, KNMI 1972, zijn de volgende klimaatgegevens ontleend betreffende het Haringvlietbekken (alle gegevens
dateren van 1931 - 1960).

1. Temperatuur
- gemiddelde temperatuur in graden Celsius, zie fig. 4.1.
- gemiddeld aantal vorstdagen, zie fig. 4.3.
- koudste temperatuur, ooit gemeten: -14,8°C, ten zuiden van Rotterdam,
16 februari 1956.
- warmste temperatuur, ooit gemeten: 36.5 - 36.2 (Kortgene - Naaldwijk),
27 juni 1947.
- gemiddelde dagelijkse max. temperatuur:
jan. 5.0°C (koudste maand)
juli 20-21°C (warmste maand)
- gemiddelde dagelijkse minimumtemperatuur
jan. 1.0 - 0.0°C (koudste maand)
juli 14.5 - 13.5°C (warmste maand)
- gemiddelde maandelijkse max. temperatuur:
jan. 10.0 - 11.0 C
juli 27.0 - 29.0°C
- gemiddelde maandelijkse min. temperatuur:
jan. -5.0 - -7.0 C
juli 11.0 - 9.0°C
- gemiddeld aantal dagen met een gemiddelde temperatuur hoger dan
5°C:

nov. 22 - 25
dec. 14 - 15
jan. 10
feb.

8

mrt. 16
apr. 2 8
- gemiddeld aantal dagen met een max. temperatuur lager dan 0 C (ijsdagen)
dec.

1 -

2

jan.

3 -

4

feb.

3
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2.

Neerslag en verdamping
- gemiddelde hoeveelheid neerslag in mm's, 1931 - 1960, zie fig. 4.2.
- gemiddelde hoeveelheid water in mm's, verdampt uit een vrij
wateropp., berekend volgens de methods van Pennman, zie fig. 4.2.
- gemiddeld vochtoverschot of -tekort (P-E) in mm, zie fig. 4.4.
- gemiddelde jaarlijkse neerslag: 700 mm
- gemiddelde jaarlijkse verdamping: 700-750 mm.
Aan de hand van fig. 4.2. en fig. 4.4. kan de volgende tabel geformeerd
worden, waarin het gemiddelde vochtoverschot of vochttekort (P-E) per
seizoen valt af te lezen.
p

E

P-E

winter (dec.,jan.,feb.)

170

35

+ 135

lente

(ma.,apr.,mei)

125

230

- 105

zomer

(jun.,jul.,aug.)

180

355

- 175

herfst (sep.,okt.,nov.)

240

115

+ 135

Tabel 2.

Gemiddeld vochtoverschot (P) of vochttekort (E) per seizoen

Conclusies
1. De neerslag is over het hele jaar verdeeld, er is geen sprake van een
uitgesproken droge tijd, waardoor in de bodem uitspoeling van ionen
overhearst.
2. In de lente en de zomer overtreft de verdamping de neerslag,
waardoor er sprake is van een vochttekort. Deze hoge verdamping en
relatief lags neerslag leidt tot een capillaire opstijging van
grondwater. Indien het grondwater zout zou zijn, zou dit tot verzilting
van de bodem kunnen leiden. In het onderzochte gebied is echter geen
sprake van zout grondwater.
3. Het groeiseizoen (maanden met gemiddelde temperaturen hoger dan
5 graden Celsius) loopt van april tot en met november.
4. Door de sterke invloed van de zee zijn in het onderzochte gebied
de zomers koeler en de winters milder dan in het binnenland. Hierdoor
wordt het bodemklimaat eveneens beinvloed (kortere vorstperiode,
langer groeiseizoen).
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1931 - 1960

E: gem. hoeveelheid water in mm's, verdampt uit een vrij
wateroppervlak, volgens de methode van Pennman.
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Gemiddeld overschot (+)
°C
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in mm's
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Bron: Klimaatsatlas van Nederland,
KNMI, 1972.
Fig. 4.

Klimaatsdiagrammen
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3.3. Vegetatie
De buitendijkse gebieden van Haringvliet en Hollandsch Diep hadden
voor de afsluiting van het Haringvliet, een karakteristieke begroeiing
bestaande uit biezen (Scirpus), riet (Phragmites) en wilgen (Salix).
Daarnaast kwamen grasgorzen voor. Tengevolge van de afsluiting van
het Haringvliet en ander menselijk ingrijpen zijn de vegetatiepatronen
verstoord.
Toch zijn er nog wel sporen van een bepaalde vegetatiezonering zichtbaar
in het landschap. Deze zonering hangt nauw samen met de volgende
factoren:
- hoogte ten opzichte van het grondwater
- overspoelingsduur en -frequentie
- saliniteit
- bodem
- menselijke activiteiten

Op grond van de hoogteligging ten opzichte van N.A.P. kunnen drie
vegetatiezones worden onderscheiden. Deze zones lopen min of meer
evenwijdig met de kustlijn van het Haringvliet.

1. Op de laagst gelegen delen, aan de waterlijn bevonden zich de biezenvelden. Deze gebieden werden gekenmerkt door een lange overspoelingsduur en nauwelijks gerijpte bodemprofielen. De biezen werden elke twee
jaar in de voorzomer gesneden (Kimmel,

1978). Ten gevolge van de verzoeting

van het Haringvliet en de afkalving van de oevers zijn veel van deze
terreinen verloren

gegaan.

2. Op de hogere delen lagen de rietvelden. Het riet werd tot voor kort
iedere winter gesneden. Volgens Kimmel (1978) is daarna verruiging
opgetreden op plaatsen waar de afwatering stagneerde. Volgens onze
waarnemingen treedt de sterkste verruiging (o.a. haagwinde, brandnetel, harig wilgeroosje) juist op de oeverwallen op, met een relatief goede
afwatering. De verruiging vindt nu uitgebreid plaats in gebieden, waar
het riet niet meer gekapt wordt.
Door de kortere overspoelingsduur en de aanwezigheid van een rietvegetatie zijn de bodemprofielen in deze zone beter gerijpt dan in
de biezenvelden.
3. Op de hoogste delen bevonden zich, afhankelijk van de saliniteit de
grasgorzen en de wilgengrienden. Van west naar oost
de saliniteit af.

nam in het Haringvliet
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De grasgorzgn worden aangetroffen in de voormalig brakke invloeds
sfeer van het Haringvliet, namelijk ten westen van de lijn Willemstad
Numansdorp. Ten oosten hiervan, in het zoete gedeelte, bevinden zich
de wilgengrienden (Zonneveld, 1960)

(fig. 5). De wilgen werden iedere

drie a vijf jaar gekapt (Kimmel, 1978) • Op plaatsen waar dit
niet meer gebeurt is verruiging opgetreden,

zoals op de Plaat van het

Land van Essche en de Zeehondenplaat.
Sinds de afsluiting van het Haringvliet zijn enkele hooggelegen
gebieden omkaad en in gebruik genomen als akkerland.

HOEK VAN HOLLAND
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De gearceerde gedeelten geven de gebieden aan met relatief zoet
grondwater binnen het onderzochte gebied.

Fig. 5.

Zoet grondwater.
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3.4. Invloed van de mens
Tegen het einde van de tiende eeuw ging men over tot het bedijken van de
bewoonde gebieden. In een later stadium werden ook de eerste aanwassen
bedijkt(Verbraeck, 1971). Rond 1400 waren al verschillende nieuwe
polders aanwezig. Soms moest het bedijkte land weer worden prijsgegeven,
zoals bij de St. Elisabethsvloed van 1421. Oorzaken hiervoor waren behalve
de zeespiegelstijging, het op grote schaal afgraven van veen voor de zoutwinning (seinering of moernering) en het slechte onderhoud van de dijken.
De ingepolderde gebieden werden gebruikt voor landbouw en veeteelt.
Ook de buitendijkse gebieden werden benut. Afhankelijk van hun hoogteligging en de aard van de bodem werden ze gebruikt voor het snijden van
biezen, riet en griendhout. Hoog opgeslibde gebieden werden gebruikt als
weidegrond (grasgors).
De meest recente invloed van de mens is de afsluiting van het Haringvliet
in november 1970, in het kader van de Deltawerken. De belangrijkste
consequenties hiervan voor het landschap zijn:
1. Het waterpeil wordt kunstmatig op ca. 50 cm + N.A.P. gehouden.
Dankzij de open verbinding met zee via 't Spui en Dordtse Kil treedt
er nog een gering (schijn)getijdeverschil op van ca. 20 cm. Voor de
afsluiting bedroeg dit getijdeverschil nog ca. 2 m. Dit heeft tot gevolg,
dat de golfwerking geconcentreerd is op deze smalle zone van 20 cm.,
waardoor op vele plaatsen afhankelijk van de hoogteligging van het
gebied, een steilrandje is ontstaan, en grote stukken land afgekalfd
zijn (Stockman, 1974). Deze golfwerking komt bijna geheel voor rekening
van de (duw) scheepvaart.
2. Het gebied tussen het gemiddelde laagwaterniveau en het huidige
gemiddelde waterniveau ligt nu permanent onder water.
3. Voor het gebied tussen het vroegere gemiddelde hoogwaterniveau en het
huidige gemiddelde waterniveau is de overstromingsfrequentie sterk
afgenomen (Oomkens en Terwindt, 1960) .
4. Aangezien er geen zeewater in het Haringvliet kan binnendringen stroomt
het water permanent in een (zeewaartse) richting, en begint het Haringvliet en Hollandsch Diep te verzoeten. Door de permanente stromingsrichting beginnen de mondingen van de kreken dicht te slibben. In zout
water vlokt klei uit en sedimenteert. In het Haringvliet (zoet) blijft
het voornamelijk in suspensie. Sedimentatie van klei treedt op in de
diepste, meest rustige delen van het Hollandsch Diep, en in het zoute
milieu van de Rotterdamse haven en Spuisluizen.
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5. Hoewel de sedimentaanvoer door de Rijn en Maas blijft doorgaan, is
er geen sprake meer van snelle opslibbing. Bit is het gevolg van
de veel geringere stroomsnelheid, maar meer nog van het ontbreken
van extreem hoge waterstanden, waarbij immers materiaal uit de
bedding opgenomen en hoger weer afgezet wordt (Oomkens en Terwindt,
1960) .
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4. BODEMVORMENDE PROCESSEN

4.1. Inleiding
Recent drooggevallen sedimenten hebben een weke consistentie; ze zijn
(fysisch) ongerijpt. De sedimenten bevatten nog een grote hoeveelheid
water, gebonden aan klei en organische stof. Ten gevolge van wateronttrekking neemt de consistentie toe, hetgeen gepaard gaat met chemische
en biologische veranderingen in de bodem. Rijping moet dan ook gezien
worden als een pedogenetisch proces (Pons, en Zonneveld, 1965) .
Het rijpingsproces heeft fysische, chemische en biologische aspecten,
die

echter niet altijd duidelijk van elkaar te scheiden zijn.

1. Fysische rijping behelst voornamelijk de fysische veranderingen in de
bodem ten gevolge van dehydratie van sedimenten, zoals veranderingen in
waterbergend vermogen, volume, consistentie en structuur van de
bodem (zie hoofdstuk 4.2.) .
2. Chemische rijping omvat veranderingen in het chemisch systeem
van de bodem; de overgang van een zuurstofarm naar een zuurstofrijk
milieu en de gevolgen hiervan (zie hoofdstuk 4.3.).
3. Biologische rijping omvat de rol van bodemorganismen; deze hebben zowel
een fysische werking (homogenisatie) als een chemische werking
(vb. rol van micro-organismen)

(zie hoofdstuk 4.4.).

In de Nederlandse bodemclassificatie wordt met name de fysische rijping
als criterium (op sub-orde niveau) gebruikt. Dit komt omdat
- fysische rijping relatief eenvoudig te bepalen is in het veld
- fysische rijping het duidelijkst irreversibel is
- fysische rijping als criterium toepasbaar is op zowel zout- als zoetwatersedimenten alsook op veen

4.2. Fysische rijping
Dehydratie van drooggevallen sedimenten verloopt in hoofdzaak op twee
manieren:
1. Uitzakken van water vanuit holten naar de diepte onder invloed van de
zwaartekracht. Deze neerwaartse beweging wordt sterk beinvloed door de
texturele opbouw van het moedermateriaal. Dehydratie verloopt in een
zandig profiel sneller dan in een kleiig profiel. Kleilenzen hebben
een stagnerende werking op de infiltratie in de bodem.
2. Verdamping. In het algemeen speelt de verdamping binnen het dehydratieproces een veel grotere rol dan de hierboven genoemde infiltratie
(Smits, Zuur, e.a. 1962).
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Verdamping treedt op in het contactvlak tussen bodem en atmosfeer;
het heeft een opwaartse waterbeweging in het profiel tot gevolg.
De verdamping wordt door de volgende factoren bepaald:
A. De textuur en porositeit van het bodemprofiel
B. De aanwezigheid en aard van de vegetatie. Riet speelt een grote rol
bij de uitdroging van de bodem; het vormt een uitgebreid wortelstelsel
waardoor grote hoeveelheden water uit de bodem opgenomen kunnen
worden. Plantenwortels kunnen in enkele gevallen (Phragmites) zelfs
tot in de permanent gedreduceerde zone doordringen, zodat daar
de rijping al kan beginnen. Kan de vegetatie zich niet ontwikkelen,
dan stagneert de rijping. Dit vindt o.m. plaats in de pyrietrijke
sedimenten,

die ■ na aeratie verzuren en zo plantengroei omnogelijk

maken (Pons, 1965).
C. Bij de periodiek overstroomde gronden is de tijdsduur van belang
waarin de bodem aan de atmosfeer is blootgesteld. Voor de verdamping
is ook de weersgesteldheid in die periode van belang (temperatuur,
wind).
D. Menselijke en dierlijke activiteiten. Door het graven van greppels
wordt de afwatering bevorderd. Na een overstroming kan hierdoor de
verdamping in het profiel eerder beginnen. Tevens wordt de bewortelingsdiepte kunstmatig vergroot waardoor de rijping dieper in het profiel
kan doordringen.Een ander voorbeeld van menselijk ingrijpen is
het aanplanten van riet.
Bodemdieren bevorderen door hun graafactiviteiten een betere doorluchting
en daardoor een sterkere uitdroging van de bodem.

De dehydratie van de bodem verloopt het snelst in de bovenste 20 cm van het
profiel en neemt in benedenwaartse richting geleidelijk af. Wanneer
rijping en opslibbing echter tegelijkertijd plaatsvinden, kan hierdoor
de rijpingstoestand van de bodem in het hele profiel hetzelfde zijn
(Pons, 1965) .
Bodemwater komt op drie manieren voor:
1. In grotere holten. Na droogvallen zal dit water afhankelijk van de textuur
van de bodem snel of minder snel wegzakken.
2. Capillair. Dit is water dat zich in de kleinere porieen bevindt, en dat
niet ten gevolge van de zwaartekracht wegzakt. Wei kan het door plantenwortels aan de bodem worden onttrokken.
3. Hygroscopisch. Dit water is als een film om de klei- en organische stofdeeltjes aanwezig. Deze deeltjes worden bij elkaar gehouden door electrische
krachten op de contactpunten, waarbij ze een honingraatstructuur vormen
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(Pons, 1965). Deze structuur komt voor

bij klei en zeer fijn verdeeld

organisch materiaal (bv. jong Sphagnum-veen).
Bij wateronttrekking klapt deze structuur irreversibel ineen (fig. 6)
(Pons, 1965). Het gevolg hiervan is een toename in consistentie en
volumegewicht van de bodem (zie tabel 3).

Clay particles of 20 x 3 millimicrons in section
enveloped by a 10 millimicron (A) and a 5 millimicron (B)
thick coating of absorbed water

Fig. 6.

Models of the microstructure of conglomerations of clay particles
without sand and humus of a recently emerged unripe (A) and of a
100-year old ripe (B) Zuiderzee-bottom soil.
For convenience all particles, except one large one, have been
drawn platy with the thin edge at right-angles to the intersecting
plane (Zuur, 1958).
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Tabel 3.

n-waarde

Classificatie van bodemmateriaal volgens fysische rijping.

klassebenaming

< 0.7

r

i jp

consistentie

stevig, is met knijpen niet tussen de
vingers door te krijgen, kleeft niet
aan de hand

o

1
T 1
o

bijna rijp

matig stevig, is met stevig knijpen nog
juist tussen de vingers door te krijgen,
kleeft weinig

1.0-1.4

half rijp

matig slap, loopt bij knijpen nog goed
tussen de vingers door, kleeft goed aan
de hand

1.4-2.0

bijna onrijp

slap, loopt bij knijpen zeer gemakkelijk
tussen de vingers door, kleeft stevig
aan de hand

> 2.0

onrijp

zeer slap, loopt tussen de vingers door

De hoeveelheid water in de bodem kan gebruikt worden als maat voor de
rijpingsfase.
A = nL+nbH+pR

(Zonneveld, 1959,1960,1961).

waarbij:
A = totale hoeveelheid water in gr. per 100 gr. droge grond
n = waterfactor = hoeveelheid water geadsorbeerd aan 1 gr. van de kleifractie
L = lutumgehalte
b = verhouding wateropname-capaciteit organische stof en lutum
Deze waarde bedraagt +_ 4 (empirisch)
R = het niet colloidale deel van de bodem
p = waterbergingscapaciteit van het niet colloidale deel (= +2).
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Bij een voortgaande rijping daalt het n-cijfer (tabel 3)
weke, ongerijpte modder

3.0 - 5.0

recent drooggevallen sediment

2.0 - 3.0

met gras begroeide, gerijpte schorren

1.0 - 1.4

(Pons, 1965).

Structuurveranderingen
Door de indroging van de bodem ontstaan rekkrachten zowel in horizontale
als in verticale richting. In een kleirijk bodemprofiel uit zich dat in het
optreden van verticale scheuren en inklinking.
De scheuren zijn het duidelijkst ontwikkeld naarmate het dehydratieproces
sneller plaatsvindt (Pons, 1965). Door de scheurvorming (horizontaal en
verticaal) wordt de grond opgedeeld in 5- of 6-hoekige elementen.
Op grotere diepte neemt de horizontale scheuring af, waardoor de bodemstructuur daar prismatisch is (Smits, Zuur et al., 1962). Door het optreden
van scheuren wordt de rijping naar de diepte bevorderd. De irreversibiliteit
van de rijping hangt nauw samen met de scheurvorming in de bodem en de honingraatstructuur van de bodemdeeltjes (Pons, 1965).
Indien rijping niet irreversibel zou zijn, zou de bodem na iedere overstroming weer nat, week en ondoorlatend zijn.
Een geheel ander voorbeeld van structuurverandering is de verstoring van de
sedimentaire gelaagdheid door activiteiten van bodemdieren (homogenisatie).
Dit vindt al tijdens de opslibbing plaats.

In een opslibbingsgebied is de bodem niet op iedere plaats in dezelfde
rijpingsfase. Dergelijke laterale rijpingsverschillen berusten voornamelijk
op verschillen in:
1. relief: de hoogste delen hebben de beste afwatering, waardoor ze langer
droog zijn en in het algemeen beter gerijpt zijn.
2. textuur.
3. vegetable.
Hierdoor neemt in het algemeen de rijping af in de richting van de kust,
dus van het relatief hoge grasgors, via rietgors naar biezengors.
Ook neemt de rijping af van de relatief hoge, en textureel lichte oeverwallen naar de lage, kleiige kommen.
Dit algemene beeld kan verstoord zijn door het voorkomen van zandige zones
(bijvoorbeeld langs de kust),
omgevende bodems.

die

beter gerijpt zijn ten opzichte van de
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4.3. Chemische rijping
De zuurstofspanning in een profiel stijgt door de fysische rijping en de
grondwaterstand verlaging. De aanpassing van het chemisch systeem in de
bodem aan deze verandering is chemische rijping.
Een ongerijpt profiel of een ongerijpte laag hebben de volgende eigenschappen:
- lage zuurstofspanning. De zuurstofspanning wordt enerzijds door de
afstand tot de atmosferische druk bepaald, anderzijds door de snelheid
waarmee zuurstof door microbiologische omzettingen wordt weggenomen.
Een maat voor deze snelheid is de hoeveelheid en soort organische stof.
- een lage Eh waarde.
- een pH tussen de 7 en 8, indien de grond kalkrijk is.
CaCO^ buffert de pH omstreeks deze waarde.
- IJzersulfides zijn stabiel. Het zwarte FeS wordt gevormd door microorganismen: de omzetting van sulfaat naar sulfide, waarbij amorf ijzersulfide neerslaat. Dit maakt een langzame diagenese door naar pyriet.
2CH20 + S042
Fe2+ + HS_

HC03_ + HS~+ C02 + H^
> Fe S

+ H+

FeS + Sn_^—> Fe S2

Door deze reactie wordt er veel ijzer aan sulfide gebonden.
- Het adsorptie complex is veelal met natrium en kalium bezet.
Dit is een gevolg van het marine milieu waarin de sedimentatie heeft
plaatsgevonden.
Tijdens het rijpen zullen de volgende processen optreden:
- de zuurstofspanning stijgt
- het zwarte FeS is niet meer stabiel, en ontleedt volgens:
FeS + 3/2 0„ + nH O —^ Fe„ Cn H O + 2S°
2
2
2 3n 2
'

2
2S° + 3/2 02 + H20~>2H+ + S04
De oxidatie van de zwavel wordt door micro-organismen zoals de thiobacilli
uitgevoerd. De ijzerverbindingen die zich vormen hangt af van de verbindingen
r,

die bij een gegeven pH, Eh en concentraties van de componenten Fe
22C02, S , S04
stabiel zijn.

11

11

TT I

,Fe

- De pH wordt door enkele processen bepaald:
- de sulfaatvorming, de overgang van protolytisch naar nietprotolytische
species, dit werkt sterk pH verlagend.
- Fe203nH20 werkt omstreekt pH 4 lets bufferend, daarboven door de opname
van OH'ionen pH verlagend.
- CaC03 werkt bufferend omstreeks pH 7.

,
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- Omzetting van organisch materiaal geeft de vorming van organische
zuren en basen en C02, dit werkt over het algemeen pH verlagend.
- De CaCO^ bepaalt dus de pH, zolang het nog aanwezig is.
Indien de pH daalt, dus de H+ concentratie groter wordt, zal
+
2+
CaCO oplossen: CaCO + 2H
Ca
+ 2HC03
+

het carbonaat ion "neutraliseert" het H

ion. CaHCO^ is beter oplosbaar dan

CaCO^. Hierdoor kan er meer kalk met het regenwater naar beneden uitspoelen.
Ook de CO^ spanning heeft invloed op de oplosbaarheid van kalk.
C0„ vormt in water het hypothetische zuur "H CO "; dat reageert met kalk
^
2+
2^
CaC03.^Ca
+

H2CO3?=^H

+ C03

C02 + H20^=*H2C03

_

+ HCO3

GO/"'—HCO3'

De C02 spanning is afhankelijk van de omzetting van organisch materiaal door
micro-organismen, de productie door plantenwortels en de hoeveelheid
regenwater.
- Het gevormde sulfaat spoelt met het regenwater uit of slaat neer als gips
(CaSO^) met de calcium dat vrijkomt door het oplossen van de kalk.
- Een ander gevolg van de hoge calciumconcentratie in het interstitiele
water is dat in zoute profielen een snelle (1 a 2 jaar) ontzilting optreedt.
Dit komt doordat calcium in het adsorptiecomplex van de kleien natrium
en kalium vervangt.
- Het ijzer wordt als ijzer (oxi)hydroxides vastgelegd.
Onder invloed van grondwaterfluctuaties worden de eventueel gevormde ijzer(III)-verbindingen door bacteriele omzettingen naar ijzer (II) omgezet.
Deze oplosbare verbindingen/complexen gaan of met het regenwater naar
beneden of door diffusie naar plaatsen waar een Eh groot verschil optreedt,
zoals wortelgangen, wormsporen enz. Daar zal door neerslag van Fe

+++

een

accumulatie van ijzeroxide optreden: roestvlekken.
De bovenbeschreven veranderingen zijn irreversibel als er uitspoeling
van de componenten optreedt. Indien er nog voldoende makkelijk oxideerbare
organische stof en sulfaat over is, bestaat de mogelijkheid dat er weer
FeS ontstaat bij hoge grondwaterstanden.
De ontleding van het zwarte FeS is in het veld herkenbaar.
De diepte waarop de zwarte kleur voorkomt is de grens van de chemische
rijping als veld kenmerk.
De Eh waarde die heerst bij deze overgang zal lager liggen dan de waarde
van het koppel Fe(II)/Fe(III), daar de grens van de chemische rijping
altijd onder deze overgang ligt.

26

Thermodynamisch gezien zou kristallijn FeS en pyriet nog stabiel moeten
zijn onder deze Eh waarde, bij pH 7. Daar men met amorf materiaal te
maken heeft, zal de ontleding reeds bij lagere Eh waarden aanvangen.
Na verloop van jaren zal een profiel tot 1,5 meter gerijpt zijn bij
grondwatertrap III.
Kattekleien. In het bovenstaande is steeds er van uitgegaan dat er
voldoende kalk aanwezig zou zijn om de pH op ongeveer 7 te bufferen. Indien
dit niet het geval is, zal de grond snel verzuren door de vorming van
zwavelzuur.
+

FeS + 3 02 + n + 1 H20H»Fe203nH20 + 2H

2+ SC>4

Men kan nagaan of een grond of laag zal verzuren door de verhouding Calcium/
Totaal zwavel te meten; is deze verhouding kleiner dan een, dan verzuurt
de grond.

Conclusies
- Het voorkomen van het zwarte FeS is een teken van chemische ongerijptheid.
- Het voorkomen van roestconcreties en vlekken is een teken van chemische
gerijptheid.
- Ontkalking is een gevolg van rijping; in een gerijpt profiel treedt er
ontkalking op ten gevolge van verwering.
- De grond zal verzuren als er plaatselijk minder calcium dan zwavel is.

4.4. Biologische rijping
Biologische rijping omvat de fysische en chemische veranderingen in de
bodem, die het gevolg zijn van dierlijke en/of plantaardige activiteiten.
Wat betreft de fysische veranderingen is de vorming van gangenstelsels het
belangrijkst. Deze gangen kunnen zowel aangelegd zijn door bodemdieren
(slakken, wormen, krabben, etc.) als ontstaan zijn ten gevolge van de
ontwikkeling van wortelstelsels. Het heeft tot gevolg dat de aeratie dieper
in het profiel kan doordringen. Bovendien treedt door opvulling van de gangen
van bovenaf een homogenisatie van het bodemprofiel op.
De ontwikkeling van gangenstelsels heeft een aantal chemische processen
tot gevolg: een hogere zuurstofspanning en een lagere CC>2 spanning waardoor
neerslag kan optreden (zie chemische rijping).
Ook op andere wijzen kan biologische activiteit een rol spelen bij de chemische veranderingen in de bodem. Voorbeelden hiervan zijn de afbraak van
organische stof door bodemdieren en de invloed van micro-organismen (o.a.
Thiobacilli) op reductie- en oxydatieprocessen, onder andere van ijzer
en mangaan.
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5.

GEBRUIKTE MATERIALEN EN WERKWIJZE

5.1. Gebruikte materialen
De materialen die gebruikt zijn bij het veldwerk en het maken van het
rapport zijn:
- handboren, een zandboor en een kleiboor, lengte 120 cm.
- guts
- spade
- zandlineaal
- HCl-oplossing van 5%
- revised Standard Soil Color Chart
- Guide Lines for Soil Description (F.A.O.)
- kompas
- 4m. lange balk
- roeiboot
- topografische kaarten 1 : 50.000
1 : 25.000
1

:

10.000

1 :

5.000

- luchtfoto's, zwart-wit en false color

1 : 20.000
1 :

5.000

- historische topografische kaarten
- literatuur.

5.2. Werkwijze
Als doel was gesteld, het uitvoeren van een bodemkundige bartering, 1 : 5.000,
van de buitendijkse gebieden van Haringvliet en Hollandsch Diep (noordoever).
Bij het uitvoeren van de bartering en het schrijven van het verslag konden
de volgende fasen onderscheiden worden:

1. Verzamelen van informatie over het te karteren gebied, teneinde het
werk in het veld efficient te doen verlopen.
Aan de hand van luchtfoto-analyse en -interpretatie, kaartanalyse
en literatuuronderzoek werd informatie ingewonnen over het te karteren
gebied.
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2. Veldwaarnemingen.
Tijdens de werkzaamheden in het veld warden waarnemingen gedaan
omtrent vegetatie, bodemgebruik, morfologie van het terrain (relief)
en processen, zoals kustaanwas en -afslag.

3. Het doen van systematische boringen, teneinde een zo goed mogelijk
inzicht te krijgen in de bodemkundige toestand van het terrein.
Met behulp van gegevens, verkregen uit fase 1 en 2 kon een aantal
landschappelijke eenheden onderscheiden worden, die in grote lijnen
overeenkomt met de ligging van de bodemkundige eenheden in het terrein.
De landschappelijke eenheden liggen voornamelijk gerangschikt in parallelle zones, evenwijdig aan de kustlijn, en langs de grote kreken
(oeverwallen). Op grond hiervan werd geboord in raaien, loodrecht op
de kustlijn (dus loodrecht op de landschappelijke eenheden) en langs
de kreken.
Zoveel mogelijk werd in iedere raai een onderlinge afstand van
50 meter gehandhaafd tussen twee boringen.
De raaien warden zoveel mogelijk parallel van elkaar gelegd, op een
onderlinge afstand van ongeveer 300 meter. Deze laatste afstand varieerde
nogal (200 - 400 m) als gevolg van de wisselende toegankelijkheid van
het terrein.
In moeilijk begaanbare gebieden werd voor orientatie op de kaart gebruik
gemaakt van een kompas en een 4-meter lange balk (hoogopgaande rietruigte op de Beninger Slikken) of van luchtfoto's, waarop paden en dijken
zichtbaar zijn.
Het totale gekarteerde gebied beslaat 660 ha, waar in totaal 900 boringen
verricht werden. De boordichtheid bedraagt 1.4 boring per ha.

4.

Met behulp van een handboor werd de bodem om
op een diepte van 120 cm beneden het maaiveld.
In onderstaand overzicht wordt een lijst van de informatie gegeven, die
verzameld werd bij het boren, alsmede de symbolen, waarmee de gegevens
op de boorstaten vermeld staan.
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- textuur

1. FZ

13FZ
LZ1

MZ1
ZZ1
LK
MK
zie ook Hfst. Legenda (5.3.)

ZK

- ligging van de permanent gereduceerde zone

G

- voorkomen van zwarte vlekken

zw

- kleur

br

bruin

gr

grijs

grbr grijsbruin
brgr bruingrijs
blgr blauwgrijs
zw

zwart

rbr

roestbruin

- roest

X
X
X
- fysische rijping zie hfst. fysische rijping

I

l
1

—»-

X

.grondwaternivo

i
i

- diepte van het grondwaternivo beneden

vochtig

het maaiveld
- vochtigheid van de bodem
ca

- voorkomen van kalk

ca

++
+

ca

kalkrijk
kalkhoudend
kalkloos

sch

- voorkomen van schelpenresten
- structuur van de bodem
- beworteling; aard en diepte
- humeusiteit
- voorkomen van

plantenresten

plr

riet

r

veenlaagjes

v

Profielbeschrijvingen
Naast een 900-tal boringen werd een achttal profielkuilen gegraven in
verschillende bodemkundige eenheden. Met behulp van de FAO soil classification (guide lines for soil description) en met de Munsell color chart
werd van iedere kuil een profielbeschrijving gemaakt (zie bijlage III).
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Uit de profielkuilen werden bovendien uit verschillende horizonten
bodemmonsters genomen.

5. Na beeindiging van bet veldwerk werd met behulp van alle gegevens,
verkregen tijdens fases 1, 2, 3 en 4 een legenda opgesteld. In deze
legenda zijn de criteria, die de Stiboka in bet systeem van bodemclassificatie van Nederland gebruikt, zoveel mogelijk gehandhaafd en
verder uitgebreid (zie hfst. 5.3. legenda).
Met behulp van deze legenda werd de bodemkaart vervaardigd. Om practische
redenen is de bodemkaart opgedeeld in een textuurkaart en een "echte"
bodemkaart (rijpingskaart). Zie ook hfst. 5.3. Legenda.
Van de bodemmonsters werd in bet laboratorium een texturele en
chemische analyse gemaakt (zie bijlage IV).

5.3.

Legenda

5.3.1. Inleiding
De criteria, die de Stiboka in bet systeem van bodemclassificatie voor
Nederland toepast, zijn als richtlijn gebruikt voor bet vervaardigen van
de legenda. Gezien de schaal waarop gekarteerd werd (1 : 5.000), is de
indeling van de legenda, waar mogelijk, verder gedetailleerd uitgewerkt.
De twee belangrijkste verschillen tussen de legenda en de legenda
bij de bodemkaart van Nederland (Stiboka) zijn:
a. bet begrip "chemische rijping" is aan de legenda toegevoegd als
criterium. Dit met bet oog op de nog niet geheel voltooide chemische
rijping in sommige bodemsoorten.
b. de textuur van de bodemsoorten is gescheiden gehouden van de andere
criteria in de legenda. Hierdoor zijn van elk gebied twee kaarten gemaakt
een textuurkaart en een bodemkaart, die als overlay dienst doet.
De bodemkaart bestaat dus uit twee delen: een textuurkaart en een bodemkaart in engere zin. De bodemkaart in engere zin (transparant overlay)
wordt in bet gehele verslag aangeduid met de term "bodemkaart".
Textuurkaart en bodemkaart hebben ieder bun eigen codering, zoals verder
in dit hoofdstuk zal blijken. Om verwarring te voorkomen wordt bij bet
noemen van een bepaalde codering de letter (b) of (t) toegevoegd.
De letter (b) verwijst naar de bodemkaart, de letter (t) verwijst naar
de textuurkaart.
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De scheiding textuurkaart-bodemkaart is aangebracht, omdat:
1. De buitendijkse gebieden zijn, sinds de afsluiting van het Haringvliet,
in grotere mate ondergevig aan bodemvormende processen, met name
aan het proces van bodemrijping. Hierdoor zijn de bodemeigenschappen,
zoals structuur, fysische en chemische rijpingstoestand van de bodem
aan snelle veranderingen onderhevig.
Deze bodemvormende processen belnvloeden de textuur van de bodem niet.
De bodemvormende processen zelf worden in beperkte mate door de textuur
van de bodem bepaald; de invloed van de grondwatertrap en de hoogteligging
van het terrein op de bodemvormende processen is echter veel groter.
Als gevolg hiervan is van elk gebied een textuurkaart gemaakt, waarvan
de gekarteerde eigenschappen in de loop der jaren niet zullen veranderen
alsmede een bodemkaart, waarop in het algemeen behalve de textuur ook
andere eigenschappen van de bodem staan aangegeven, die aan snelle
veranderingen onderhevig zijn. Door deze bodemkaart als overlay te
gebruiken, wordt correlatie tussen textuur en andere eigenschappen van
de bodem mogelijk.
2. Het gebrekkig correleren van de textuur met de andere bodemkundige eigenschappen leidt tot nog een (onoverkomelijk) bezwaar,
Het op een kaart brengen van alle bodemkundige eigenschappen, inclusief
textuur, zou leiden tot een onoverzichtelijk, ongestructureerd kaartbeeld, met teveel en te kleine kaarteenheden, of met hiaten.

5.3.2. Codering bodemkaart (b)
De voor de legenda bij de bodemkaart gebruikte criteria zijn vermeld in
bijlage II. 1., met uitzondering van het criterium op het tweede niveau,
het al of niet aanwezig zijn van hydromorfe kenmerken. Dit is het gevolg van
het feit, dat alle kleigronden en op een enkele uitzondering na, alle
zandgronden, voldoen aan de eisen van hydromorfe kenmerken.
Textuur
Er wordt op het hoogste niveau een indeling gemaakt in kleigronden en
zandgronden.
Kleigronden zijn gronden waarvan het niet moerige deel tussen 0 en 80 cm
voor minder dan de helft van de dikte uit zand bestaat (Stiboka) M.
Zandgronden zijn minerale gronden waarvan het niet moerige deel tussen
0 en 80 cm voor meer dan de helft van de dikte uit zand bestaat
(Stiboka). Z.
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- Zandgronden, die per definitie fysisch gerijpt zijn, worden aan de hand
van hydromorfe kenmerken ingedeeld in:
a. duinvaaggronden. Stuifzanden en duinen zonder hydromorfe kenmerken.
b. vlakvaaggronden. Zandgronden met hydromorfe kenmerken.
De criteria voor de hydromorfe kenmerken voor vaaggronden luiden als volgt:
a. een G-hor binnen 80 cm beginnend, en/of
b. een niet gerijpte ondergrond,
c. een moerige bovengrond, en/of
d. een moerige laag binnen 80 cm beginnend
e. bij zandgronden met een

dunner dan 50 cm geen ijzerhuidjes op de

zandkorrels onder de A hor
f. bij kleigronden met een A^ dunner dan 50 cm roestvlekken beginnend
binnen 50 cm diepte, in een hoofdkleur met chroma 2 of kleiner,
of andere grijzevlekken, die minstens 2,5 eenheden in hue geler of/en
een eenheid in chroma lager zijn dan de hoofdkleur (Stiboka).

De zandgronden worden niet verder ingedeeld naar fysische rijping, daar
alle zandgronden per definitie fysisch gerijpt zijn. Wei wordt een verdere
indeling gemaakt naar chemische rijping (5).
De grens chemisch gerijpt/ongerijpt is daar waar in het profiel zwarte tot
blauwzwarte vlekken of lagen beginnen op te treden. Bij de indeling van
chemische rijpingsklassen is gebruik gemaakt van dezelfde grenzen als bij
de indeling van de fysische rijpingsklassen, nl. 10, 20, 40 en 80 cm.
Ook de grenzen die aangehouden worden bij de bepaling van de grondwatertrappen zijn bij deze dieptes gelegen (Stiboka).
- Kleigronden
Alle kleigronden vertonen hydromorfe kenmerken.
Aan de hand van de rijping van de ondergrond en de bovengrond (2 en 3) kunnen
de volgende bodemtypen onderscheiden worden:

(de Bakker, H., Schelling, J.,

1966)
Poldervaaggronden, M
Een hydrokleivaaggrond, met een ondergrond die niet voldoet aan de
definitie van niet gerijpte ondergrond.
Onder een niet gerijpte ondergrond wordt verstaan: onder een gerijpte
bovengrond komt een bijna gerijpte laag binnen 50 cm en/of een half of
nog minder gerijpte laag binnen 80 cm diepte.
Nesvaaggronden, Mo
Hydrokleivaaggronden met een niet gerijpte ondergrond.
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Gorsvaaggronden, MOb
Initiale vaaggronden die dieper dan 20 cm half of bijna gerijpt zijn.
Slikvaaggronden, MOo
Overige initiale vaaggronden, waarin binnen 20 cm diepte bijna of geheel
ongerijpt materiaal voorkomt (Stiboka).
De kleigronden worden vender onderverdeeld op grond van mate van fysische
rijping, voorkomend op een bepaalde diepte van het bodemprofiel
(zie bijlage I1.2).
Verdere indeling van de kleigronden op grond van chemische rijping en
grondwatertrap geschiedt op dezelfde wijze als bij de zandgronden.

Voorbeeld van het gebruik van de legenda bij de bodemkaart:
MOb (12)lb:
MOb

gorsvaaggrond

1

tussen 10-20 cm bijna rijp; dieper dan 40 cm half rijp (fysisch)

2

grens tussen chemisch rijp/onrijp tussen 40 en 80 cm

lb

permanent gereduceerde zone G binnen 20 cm

■G
R2-l

■20

I

-40
Ro-

zwarte vlekken

=
-60
-80
100
120
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BIJLAGE II.1.

Legenda bodemkaart.

Letter

letter

letter

(cijfer

cijfer)

romeins

cijfer

letter

Textuur

-(D

Ondergrond rijping

►(D

Bovengrond rijping

-<D

Detaillering rijping
Chemische rijping

©-*-1 Grondwatertrap

1 Textuur

M Kleigrond
Z Zandgrond

2 Rijping ondergrond

- gerijpt
o - half gerijpt
0 - ongerijpt

3 Rijping bovengrond

- gerijpt
b - half gerijpt
o - ongerijpt

4 Rijpingsindex zie bijlage II.2.
5 Chemische rijping

0 - gerijpt
1 - grens tussen 80 en 120 cm
2 - grens tussen 40 en

80 cm

3 - grens tussen 20 en

40 cm

4 - grens tussen 10 en

20 cm

5 - grens tussen

10 cm

0 en

6 Grondwatertrap I a - G binnen 10 cm
I b - G binnen 20 cm
I c - G binnen 40 cm
II
III
IV
V
VI

- G binnen 40 - 80 cm
- G binnen 80 - 120 cm
- G binnen 80 - 120 cm, roest niet boven 40 cm
- G beneden 120 cm, roest binnen 40 cm
- G beneden 120 cm, roest niet binnen 40 cm
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BIJLAGE II.2.

Indeling hydrokleivaaggronden naar fysische rijping

Poldervaaggrond

Nesvaaggronden

Gorsvaaggronden

M

Mo

MOb

1 R2

dieper dan 80 cm beginnend

2 R2.

40-80 cm en R3 dieper dan 80 cm beginnend

1 R2.

40-80 cm en R3.40-80 cm

2 R2.

20-40 cm en R3 dieper dan 80 cm beginnend

3 R2.

20-40 cn en R3.40-80 cm

1 R2.

10-20 cm en R3 dieper dan 40 cm beginnend

2

R3.20-40 cm

3

R3.10-20 cm

4 R2.

Slikvaaggronden

MOo

0-10 cm en R3 dieper dan 40 cm beginnend

5

R3.20-40 cm

6

R3.10-20 cm

7

R3. 0-10 cm

1 R4.

10-20 cm

2 R4.

0-10 cm

. = beginnend binnen

Rl

rijp

R2

bijna rijp

R3

half rijp

R4

bijna onrijp

R5

onrijp

Voor definities van bovenstaande rijpingssymbolen: zie hoofdstuk 4.2.
fysische rijping.

Gebruikte symbolen op de bodemkaart

M

MO

MOb

MOo

Z

36-

-

M

Mo

121

MOb

231

MOo

23456712

cm
IQ-

R4

20

R1

/'

/

/ R3

R2

40

/

-20

\

\

/
\

/
\
\

-40

/
/
60

60-1
/"

80

N

\

/
\

/
/

100-

/

80

/
vV

/

-100

/

/

/

/

120-T

/
-120

'

polder -

gors

slik-

bovengrens bijna rijpe zone (R2)
bovengrens

half rijpe zone (R3)

bovengrens onrijpe zone (R4)

lllustratief schema bij bijlage H-2: Indeling hydrokleivaaggronden
naar fysische rijping.

fI

cm
10

vaaggronden
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5.3.3. Codering textuurkaart (t)
De textuurindeling is gebaseerd op een indeling in textuurklassen.
Deze textuurklassen zijn weergegeven in de textuurdriehoek van de
Stiboka (fig. 7A).
De codering van de grondsoorten, zoals deze in de legenda bij de
textuurkaart (bijlage II.3.) is weergegevem is als volgt opgebouwd:
Op het hoogste niveau is een indeling gemaakt in kleigronden en
zandgronden (1). Voor een nadere definitie van de begrippen zandgrond
en kleigrond wordt verwezen naar 5.3.2.
Vervolgens staat in de code verwerkt het eventueel voorkomen van een
zand/kleidek, -ondergrond of -band (2, 3 en 4).
Hierna wordt de textuur van de bouwvoor in de code weergegeven (5).
Tenslotte staat in de code vermeldt het profielverloop (6 en 7).
De codering van de kaarteenheden is dusdanig, dat sommige informatie
dubbel is aangegeven. Een voordeel van het gehanteerde systeem is echter
dat aan de hand van de code snel een indruk verkregen wordt van de textuur
en de profielopbouw.
Voor het gebruik van de legenda van de textuurkaart dienen nog enkele
begrippen te worden gedefinieerd:
Klei wordt in de tekst gebruikt als: mineraal materiaal met een lutumpercentage hoger dan 8%.
Textuurklasse: een vakje in de textuurdriehoek (fig. 7A).
Kleidek: een minerale bovengrond van minimaal 20 cm dikte, bestaande uit
materiaal met meer dan 8% lutum, en binnen 40 cm liggend op een zandlaag,
die dikker is dan 40 cm.
Zanddek: een minerale bovengrond van minimaal 20 cm dikte, die minder dan
8% lutum bevat en binnen 40 cm diepte op een kleilaag dikker dan 40 cm ligt.
Kleiband: een minerale tussenlaag van minimaal 10 cm dikte, die minimaal
2 textuurklassen zwaarder is dan de boven- en onderliggende 40 cm.
Zandband: een minerale tussenlaag van minimaal 10 cm dikte, met minder
dan 8% lutum.
Kleiondergrond: de onderlagen van het profiel zijn minstens 2 textuurklassen
zwaarder dan de bovenliggende 40 cm.
Zandondergrond: minerale ondergrond die minder dan 8% lutum bevat.
Homogeen: minder dan twee textuurklassen verschil van 0-120 cm.
Homogeen op- of aflopend:een geliedelijke overgang van verschillende
textuurklassen, niet meer dan twee klassen verschil binnen 40 cm profielverloop. Oplopend: van boven naar onderen toe steeds zwaarder. Aflopend:
van boven naar onderen toe steeds lichter.
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Wisselende lagen: meer dan twee textuurklassen verschil binnen 40 cm.
Andere textuur: minstens 2 textuurklassen verschil.

Voorbeeld:
zM 324
z
zM
kleigrond met zanddek
z

op zand

3

textuur van de bouwvoor (zanddek): kleiig fijn zand

2

homogeen aflopend, binnen 80 cm op een andere textuur

4

textuurverloop: ZZ1/MZ1 op LZ1/Z

IzFZ
ZZ1

40

-

MZI
80

-

IzFZ

Voor de op de textuurkaarten gebruikte kleuren wordt verwezen naar
bijlage II.4.
Over de gebruikte kleuren kan nog opgemerkt worden dat bepaalde tinten
de zwaarte van de bouwvoor weerspiegelen. Dit geschiedt aldus:
Kiel in de bouwvoor : blauw
ZZl

groen

MZI

bruin

LZ1

rood

zand

geel

Over de verschillen per tint: hoe donker de tint, hoe zwaarder het
profiel.

39
7\

Fig. 7a

Ji|ik0

Textuurdriehoek
Stiboka

V/.- -\A70

-■r^-rrrX-^rrrX
■ -2EER ZVARE. KlEKv'-y'v

60

§kmmmkmmk

o-

■/ .\ '/.-.V-'/,’.V.:/.'.V.7.'.\'.■/.'.'

.' A •/

o
o

vj.

A 4?

50
0

^K

y.v.
.mT>& ZWARE KLEI .:
A
- x-x {MM
.
\ :

MO

30 AA

:.y. A^*

YAV\v/.-\v/ \/ \/y / \A»
L\CHTE KLEI
(LX) .
.
/ V

' ■ A:

' io*i) .

ZVARE23VEL(2ZU

v
zo

./A\Y/A\ &

•6\:/XY;
.•8
n

• ? ■ 7X

I

riATtCr LICHTE ZRYEL A flZU /Xv/Xv/ y ^ A
\o

^

XA-rr/VA-YA-V^

ZEER UKHTE ZRV6L vLZLV

_._3_
■

/•' • V/
■£,

%

.
y*H KlE\ARn Z9N0 :\7\
K IE l ARM .^U- . / :, A \ /
'
O
\ Xl A'YAAAAZA^A-1-_ ■VbAAAAA A\XAAil:Ai:-AAA_A'7 ■ - V;.-.-.V.AAVA_yl:-- .AAA,.AA:-AA^

^

°

^'^10

o

°

%-Z.AND

Fig. 7b

1 = 6-4

100

2

Textuurdriehoek
FAO

=

8-

3 = 2-3

30 4YA\

4 = 2-2
5 = 8-2

30.

8

-

1

7 = 2

-

1

6
, A)

8
^ 60

=

=

6-2

9 = 6

• - A. • • • A • • A • • • A. • ■ - A • • • A • • • A * • 'A
X

(3

-

1
1

10

=

10-

11

=

9-

12

=

9 - 1

O <0

51LTY .<6
CldY

to 50
Hr

-

40

63NQY CL3V
<

\ ■

. X-AAKAX

.\

30

O 'A

.

.

p

\S\LTy CI-3Y LdACI :x

CLAY L09M ..

SANDY CLAY LOAM

• *

A' v-SF^T* A
A^A
y: f
\
lo

SANDY LOAM

LCAn

o\LT

O?

A-OAMY ' .

\bAND
SAND

A..'

-

1

*5

x|;x;
s

or

°

PeKC.eNT SAND

^DT.

o
o

40

BIJLAGE II.3.

Legenda textuurkaart

In de code gebruikte symbolen:

1

2

zandgrond

Z

kleigrond

M

z voor de hoofdletter: met zanddek
k voor de hoofdletter: met kleidek

3

z achter onder hoofdletter: op zand
k achter onder hoofdletter: op klei

4

z achter boven hoofdletter: zandband
k achter boven hoofdletter: kleiband

5

textuur van de bouwvoor
- indien zandgrond of zanddek:
0,1

kleiarm 0-5% lutum

2,3

kleiig

5-8% lutum

- indien kleigrond of met kleidek: textuur van de bouwvoor

6

0

lichte zavel

8-12% lutum

LZl

1

matig lichte zavel

12 - 17% lutum

MZ1

2

zware zavel

17 - 25% lutum

ZZ1

3

lichte klei

25 - 35% lutum

LK

4

midden klei

35 - 50% lutum

MK

profielverloop
0

homogeen of homogeen op- of aflopend

1

wisselende lagen
(a binnen

80 cm op een andere textuur)

(b binnen 120 cm op een andere textuur)

7

2

0 + a

3

0 + b

4

1 + a

5

1 + b

textuurverloop
homogeen
0

1
2
oplopend

aflopend

3
5
7
9
4

6
8

zand
boven -»• zand 0
LZl/zand
LZl/Zand
MZ1/ZZ1
MZ1/ZZ1
klei
klei
LZl/zand op MZ1/ZZ1
*
LZl/zand op MZ1/ZZ1
|
MZl/ZZl op klei
o
MZl/ZZl op LZl/zand p,
klei op LZl/zand
n
klei op MZl/ZZl

1

MZ1/ZZL
4

5
7

2

_6
8

9

3

LZl/zand

klei

TEXTUOR

BOUWVOOR

TEXT.BOUWVOOR

PROFIELOPBOUW

TEXT.PROFIELOPBOUW

Caran
PROFIELOPB. d'Ache

"puur" zand
licht

No.

Codes op kaart

240

Z000, Z100, Z300

31

Z011, Z311
Z014,2214,Z215,Z314,Z324

HZ I

51

kZlOO ,kZl 11 ,kZH4

ZZI

211

kZk250

LK

171

kZ315,kZ300

geen kleidek

10

Zandgrond

kleidek

niet op zand

licht

30

M001,M011

midden

50

M004,M005,M014, M015

70

M007

30

Mz012,Mz042

LZI rood
op zand < 80 cm

I
.1

-

H

60

Mz034

licht

65

Mill

midden
zwaar

59
49

Ml02,Ml04,Mll2,Mll4
Ml 18
Ml 15

op zand < 80 cm

35

Mzl24,Mzl42,Mzl45

op zand <120 cm

149

Mzl34,Mzl54

homogeen

229

M202,M204,M205

wisselend

210

M212,M214,M215

180

M203,M208,M218

op zand < 80

230

Mz220,Mz224,228,249

op zand <120 cm

220

Mz232,Mz234,Mz235

zandband

245

MZ212,MZ214

160

M302,M312,M304,M315

159
161

M303/13/08/09/18/19
Mz328,324,349

141

Mz334,336,354
Vergraven dijk, enz.

op zand <120 cm

niet op zand
MZI bruin

licht/midden

Kleigrond
niet op zand
ZZI groen

Bijlage II.4.
Kaartcodes en bijbehorende kleuren (t)\

midden
LK blauw

niet op zand
op zand < 80

!
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6.

BESPREKING VAN DE BODEMGESTELDHEID PER GEBIED

6.1.

Beninger Slikken

kaartbladen la, lb, 1c

6.1.1. Inleiding
De Beninger Slikken vormen het buitendijkse gebied, dat zich uitstrekt
ten zuiden van de polder Zuidland en de polder Beningerwaard, tot aan
het Haringvliet en het Spui. Polder Zuidland werd in 1436 ingedijkt, de
Beningerwaard in 1698.
De Beninger Slikken bereikten hun huidige omvang in 1970, toen het
Haringvliet afgesloten werd. Voor de afsluiting vormden ze een slikkengebied, dat zich uitstrekte vanaf de laagwaterlijn ( 0,80 m - N.A.P.)
tot aan de dijk. De hoogwaterlijn lag voor de afsluiting op 1,20 m + N.A.P.
Na de afsluiting kwam het gemiddelde waterpeil van het Haringvliet op
50 cm + N.A.P. te liggen, met een getijde verschil van

+_

20 cm. Dit had

een verkleining van het oppervlak van het buitendijkse gebied ten gevolge,
waarbij de Beninger Slikken de omvang bereikten die op de bodemkaart
staat aangegeven.
In 1973 is een 40 ha groot rietgebied grenzend aan Polder Beningerwaard,
omkaad en wordt door een windmolen bemalen. Het is in gebruik genomen
als bouwland.

6.1.2. Huidige morfologie
De Beninger Slikken vormen een vlak, flauw hellend gebied; het westelijk
en centrale deel loopt vanaf de dijk richting kust af van 1.50 m + N.A.P.
tot 0.50 m + N.A.P. De kustlijn is diffuus; het verloop van deze lijn is
afhankelijk van de getijde bewegingen. Het oostelijk deel van de
Beninger Slikken loopt vanaf de dijk van 1.50 tot 1.00 m + N.A.P. naar de
kust af; de kustlijn langs het Haringvliet en het Spui wordt gevormd door
een erosieklifje, ^ - 1 m hoog.
Langs de gehele winterdijk, die de Slikken aan de noordgrens omgeeft,
loopt een smalle lets hoger gelegen strook land. Deze strook is een
deel van het oude grasgors dat nu omdijkt is. Het ligt boven de 1.50 m
+ N.A.P. en wordt plaatselijk door een steilrandje van de rest van de
Beninger Slikken gescheiden.
Het gehele buitendijkse gebied wordt doorsneden door kreken en geulen,
voornamelijk loodrecht op de kustlijn. Langs de grotere kreken liggen
oeverwallen. Alleen langs het Spui is de oeverwal goed ontwikkeld.
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In het westelijk deel van de Beninger Slikken liggen vlak voor het oude
grasgors aan de voet van de dijk, kleine plassen. Bit zijn kleiputten,
waaruit men klei gehaald heeft in 1953 om de dijk, die door de
watersnood op meerdere plaatsen vernield was, te herstellen.

6.1.3. Vegetatie
De volgende vegetatiezonering valt te onderscheiden op de Beninger Slikken:
a. Biezengordel, op de laagste delen langs de kust, die regelmatig overspoeld wordt. De biezengordel is afwezig in het uiterste westen
(grasland) en langs de hooggelegen oevers van het oostelijk deel.
b. Rietgordel, direct achter de biezengordel en langs de kreekmondingen
gelegen op de lets hogere delen langs de kust. Meestal is er sprake van
een bestand van riet en biezen door elkaar heen, waardoor beter
gesproken kan worden van een biezen-riet gordel. Deze gordel is op de
oevers van het westelijke en centrale deel tussen twee kreekmondingen in
plaatselijk 50 tot 100 meter breed.
c. Rietruigte, dat het grootste oppervlak van de Beninger Slikken beslaat.
Na afsluiting van het Haringvliet en Volkerak daalde het zoutgehalte
van het grondwater en bleven de dagelijkse overstromingen over het
gehele slikkengebied uit, waardoor vele onkruiden een kans kregen
zich te vestigen. Het riet raakte overwoekerd door Malvacaeen, distels,
brandnetels, hagewinde, engelwortel, etc. Deze rietruigte strekt zich
uit vanaf het oude grasgors langs de zomerdijk tot de biezen-riet
gordel langs de kust.
Langs de hooggelegen oostelijke oevers komt de rietruigte langs de
kust voor.
d. Grasland, wordt in het uiterste westen en op het oude grasgors
aangetrotfen. In het westelijke deel was dit grasland oorspronkelijk
rietland. Op het oude grasgors is de halofyle vegetatie verdwenen
en vindt

men nu beweid grasland.

e. Oeverwal vegetatie, de hogere en daardoor drogere oeverwallen in het
gebied met een rietruigte vegetatie onderscheiden zich vegetatiekundig door het veelvuldig voorkomen van het wilgenroosje.
De oeverwallen langs enkele grote kreken zijn begroeid met gras en
langs de monding van de kreken zijn ze begroeid met riet.
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6.1.4. Sedimentatiegeschiedenis
Aan de hand van de textuurkaart van de Beninger Slikken en van de
literatuurgegevens over het sedimentatie mechanisme in een estuarium
kan de sedimentatie geschiedenis van de Slikken ten dele gereconstrueerd
worden. Bij bestudering van de huidige morfologie en de textuurkaart
kunnen zes geomorfologische eenheden onderscheiden worden:
— Oud grasgors gelegen boven 1.50 m + N.A.P. in een smalle strook langs
de dijk
- Oude zandplaten bedekt met ongeveer een meter zavels of klei
- Een smalle met zavels opgevulde kreek, gelegen tussen het grasgors en de
platen
- Het gebied in het oosten van de Beninger Slikken, gekenmerkt door het
ontbreken van zand binnen de 1.20 m en door afwisselende laagjes zand
en zavel
- Kusteenheid, een smalle zone langs de kust, bestaande uit zandgronden
of lichte zavels op zand
- Oeverwallen langs het spui en de grote kreken
Er kunnen drie stadia onderscheiden worden in de sedimentatie geschiedenis,
tijdens welke bovenstaande eenheden ontstaan zijn.

6.4.1. Eerste stadium: Zandplaten voor de kust
Als oudste stadium kan een situatie onderscheiden worden, waarbij zandplaten voor de kust gelegen zijn. Deze situatie kan gereconstrueerd worden
aan de hand van de zone, die op de textuurkaart aangegeven staat met MzDeze zone loopt over de gehele lengte van de Beninger Slikken. Ze is
in het westelijk deel vrij breed, in oostelijke richting echter steeds
smaller (zie fig. 8 en fig. 9);
De oude zandplaten, die uit kleiig zeezand bestaan, zijn waarschijnlijk
ontstaan als opwas in het Haringvliet, waarbij sprake kan zijn geweest
van meerdere, zich verplaatsende en tenslotte aaneengroeiende zandplaten.
De toenmalige kustlijn werd waarschijnlijk gevormd door het erosieklifje
dat thans het oude grasgors begrenst. Dit is de buitenste zone van het
gebied dat in 1436 bedijkt werd en als zodanig voor 1436 is ontstaan.
De zandplaten waren van het gors gescheiden door een kreek, die over de
gehele lengte van de huidige Beninger Slikken liep. Deze kreek is thans
op de textuurkaart te vervolgen als een smalle zone zware bodemprofielen
waar geen zand binnen de 1.20 m aanwezig is (M). Zie ook profielen fig. 8
en fig. 9. Deze kreek was waarschijnlijk een getijdegeul.
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6.4.2. Tweede stadium: Slikken
Aan de hand van de verticale en horizontale textuurzonering van de
sedimenten, zoals op de textuurkaart aangegeven is, kan het tweede
stadium in de genese van het gebied gereconstrueerd worden.
Ten gevolge van erosie van de oude zandplaten aan de Haringvlietzijde
en aanslibbing aan de landzijde slibde de kreek tussen de zandplaten
en het gors geleidelijk dicht, het gebied van de zandplaten veranderde
ten gevolge van verdergaande opslibbing in een slikken gebied. Deze
sedimentatie geschiedde ten gevolge van de getijdestromen; door een getijde
verschil van + 2.00 meter was er sprake van sterke eb en vloed stromen,
die zich vooral langs de kust van het Haringvliet en het Spui deden gelden.
Bij opkomend water drong het eerst de kreken en prielen binnen, om
zich vervolgens over het gehele gebied te verspreiden. Deze kreken liepen,
zoals thans nog zichtbaar is, ongeveer loodrecht op de kustlijn.
Afgaand water werd gedeeltelijk langs deze kreken afgevoerd. De gevolgen
van dergelijke dagelijkse waterbewegingen voor de sedimentatie waren:
a. verticale zonering in de textuur van de bodemprofielen. Ten gevolge
van een steeds hogere opslibbing werden in een steeds rustiger milieu
zwaardere sedimenten afgezet. Hierdoor ontstonden in de meeste delen
van de Beninger Slikken aflopende profielen. In deze profielen neemt
de hoeveelheid lutum van boven naar beneden af. Een uitzondering vormen
de profielen in het oostelijk gedeelte van de Beninger Slikken, waar
een oplopende profiel voorkomt (zie fig. 8) .
b. horizontale textuurzonering, parallel aan de kust. Op de kust nabije
delen zijn door de relatief sterke get ijdestroming, de meest lutumarme
sedimenten afgezet. Zo ontstond de zandige kuststrook. De kuststrook
in het westelijk deel, alsmede een brede kustzone in het oostelijk
deel van de Slikken wordt gekenmerkt door het voorkomen van een snelle
ritmische afwisseling van zand en zavellaagjes. De zand en zavel laminae
zijn 0.1 - 2 cm dik en nemen landinwaarts en van boven naar beneden
in het profiel, sterk af. In het westelijk dedeelte rust deze wisselende
gelaagdheid op zand. In het brede oostelijke stuk worden de profielen
onderin steeds zwaarder (oplopende profielen). Zo ontstond een texturele
zonering van de kust naar de dijk, zoals duidelijk te zien is op de
textuurkaart.
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c. De vorming van oeverwallen langs het Spui en langs de kreken.
Langs het Spui heeft zich een ongeveer 80 meter brede oeverwal
ontwikkeld, waarvan de bouwvoor ongeveer een a twee textuurklassen
lichter is dan die van het achterland.
De oeverwallen die langs enkele grote kreken liggen, zijn maximaal
25 meter breedt en 0.1 - 0.5 meter hoger dan het omliggende land;
de bouwvoor is gemiddeld een textuurklasse lichter dan die van het
omliggende land. De vorming van deze oeverwallen kan beinvloed zijn
door ingrijpen van de mens (zie 3.3.).

6.1.4.3. Derde stadium: Menselijke invloeden
Rond 1900 werd op de Beninger Slikken begonnen met het aanplanten van
riet en biezen. De biezen en riet begroeiing werkte als sedimentvanger,
waardoor de opslibbing van de Slikken sterk toenam. Er werden vooral
slibrijke sedimenten afgezet. Kreken werden gekanaliseerd en sloten
en greppels gegraven. Het materiaal uit de sloten en kreken is op de
oevers gedeponeerd waardoor zich zwakke oeverwallen konden vormen,
oftewel bestaande oeverwallen geaccentueerd werden.
De afsluiting van het Volkerak in 1969 en het Haringvliet in 1970
had verstrekkende gevolgen:
a. Afname van het getijdeverschil van 2.00 m tot 0.20 m en een
waterpeil gelegen rond N.A.P. + 50 cm. Dit had tot gevolg dat
slikken en zandplaten onder de + 50 cm N.A.P. onder water kwamen
te liggen. Dit was voornamelijk voor het biezenbestand funest.
Door het uitblijven van overstromingen trad geen sedimentatie meer
op buiten de kreken. Kleine kreken en sloten slibden dicht. Door de
concentratie van golfslag op een niveau kon langs de hogere kustdelen erosie optreden en een klifje ontstaan. Een dergelijk klifje
komt voor in het uiterste westen en in het gehele oostelijke deel.
b. Afname van het zoutgehalte van het water. Het water van het Haringvliet veranderde van brak in zoet, waardoor ook het grondwater verder
verzoette. Bijna overal werd op de Beninger Slikken zoet grondwater
aangetroffen. Slechts op enkele plaatsen (kuil 2) werd brak water
geconstateerd. Voor de vegetatie had de verzoeting van het grondwater
grote gevolgen, de rietruigte deed zijn intrede.
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6.1.5.

Bespreking van de bodemkaart (b)

kaartblad 1c

6.1.5.1. Bodemtypen. Inleiding
Op de Beninger Slikken wordt globaal de volgende grondsoortenzonering
van de kust naar de dijk aangetroffen:
'o

Oppervlak

ha

Chemische
rijping

Grondwatertrap

Z

0,1,2,3

I,II,III,V

Slikvaaggronden

MOo

4

la

Gorsvaaggronden

MOb

2

I, II

5.8

14

Mo

0,1

II,III

43.3

105

M

0,1

III,V

43.3

105

Grondsoort

Code (b)

Zandgronden

Nesvaaggronden
Poldervaaggronden

6.6

16

1

2.5

De zandgronden (Z) zijn op sommige plaatsen aan de kust aanwezig,
evenals op sommige plaatsen van het grasgors. De slikvaaggronden (MOo)
worden aangetroffen in een klein gebiedje in het centrale deel van de
kuststrook. De gorsvaaggronden (MOb) vormen een lange smalle kuststrook,
ze ontbreken in het oostelijk deel van de Beninger Slikken. De nesvaaggronden (Mo) beslaan een groot gebied, dat over de hele lengte van
de Slikken loopt. In het westelijke deel strekken ze zich uit tot aan
het oude grasgors. De poldervaaggronden (M) tenslotte worden voornamelijk
op het oude grasgors en in het oostelijk deel aangetroffen.

6.1.5.1.1. Correlatie rijping, grondwater, hoogte en textuur
Afgezien van de zandgronden vertonen de grondsoorten genoemd in 6.1.5.,
als kenmerk een toename van de fysische rijping, waarmee globaal
gecorreleerd kunnen worden:
- een toename van de chemische rijping
- een dieper gelegen permanent gereduceerde zone (G, grondwatertrap)
- een hogere digging van het maaiveld ten opzichte van N.A.P.
De mate van rijping, de grondwatertrap, etc. wordt o.a. bepaald door de
vegetatie, bemaling etc.

(zie hoofdstuk 4.2., fysische rijping).

De gronden van het grasgors, de oeverwallen en de hoger gelegen gronden
in het oostelijk deel van de Beninger Slikken hebben door hun hoge digging
een goede natuurlijke drainage en zijn het best gerijpt. Dit geldt
eveneens voor de omkade gronden, die kunstmatig (windmolen) gedraineerd
worden en in gebruik zijn als bouwland.
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Er bestaat een relatie tussen de fysische rijping en de textuur, hoewel
deze niet altijd even makkelijk aantoonbaar is. Geconstateerd kan worden
dat de fysische rijping van een bodem toeneemt naarmate de hoeveelheid
lutum afneemt. Hierbij worden grondwatertrap (G) en tijd, waarin
bodemvorming plaatsvindt, constant geacht.
Dwarsprofielen fig. 8 en fig. 9 bijvoorbeeld wijzen op een relatie
tussen de fysische rijping en de dikte van de zware zavel bovengrond
van het bodemprofiel. Het voorkomen van zand in de ondergrond is hier
niet van invloed, omdat dit zand onder het grondwater ligt.
Het oostelijk deel van de Beninger Slikken is goed gerijpt, dat
waarschijnlijk een gevolg is van de hoge digging van dit deel en van
het voorkomen van veel zandlaminae in de kleigronden.
De zandgronden zijn a priori fysisch gerijpt. De chemische rijping is
afhankelijk van de hoogteligging en de grondwatertrap.

6.1.5.1.2. Karakteristieken van de verschillende gronden, structuur, beworteling
Slikvaaggronden
Vormen de meest onrijpe gronden. Ze worden bij vloed overstroomd, ze
bezitten grondwatertrap la en roest is slechts in de bovenste 10 cm
aanwezig. Ze zijn begroeid met biezen, die niet dieper dan 20 cm wortelen.
Plantenresten zijn slechts in de bovenste 10 cm aanwezig.
Een A

horizon ontbreekt. De bodem heeft een CG-G profiel. Van enige
o
bodemstructuur is nog geen sprake.
Gor svaaggronden
De gorsvaaggronden hebben een iets verder gerijpte bovengrond en een
lagere grondwatertrap. Op de laagste delen langs de kust zijn ze
begroeid met biezen en riet, deze delen worden herhaaldelijk overstroomd.
Op de hogere delen meer landinwaarts staat een rietruigte vegetatie.
Hier dringen de wortels tot een meter diep de grond in en vindt een
versnelde fysische rijping plaats. De laaggelegen gorsvaaggronden
bezitten een kruimige bodemstructuur in de bovenste 10 cm; plantenresten bevinden zich alleen in de bovenste 20 cm. De hoger gelegen gronden
hebben een dun laagje rietstrooisel (A^ horizon) aan de oppervlakte.
In de bovenste 20 cm is sprake van een zwak ontwikkelde kruimige structuur.
Nesvaaggronden
Deze zijn in de bovenste 40 cm volledig gerijpt; beneden 40 cm worden ze
onrijper. Roest is aanwezig vanaf het oppervlak. De nesvaaggronden zijn
begroeid met een rietruigte vegetatie.Het riet wortelt tot een meter diep.
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De bodemstructuur is in de eerste 40 cm kruimelig, vender struetuurloos.
Rietresten bevinden zich in het gehele profiel. Het oppervlak is
bedekt met een dunne (1-2 cm) strooisellaag, bestaande uit rietresten (A0). Het profiel heeft de volgende horizonten differentiering:
A

- A.
-C -CG-G.
o
Ig
g
Poldervaaggronden

Deze vormen de meest gerijpte kleigronden; ze zijn begroeid met
rietruigtevegetatie of gras, of zijn als bouwland in gebruik. Rietresten
bevinden zich in het gehele profiel; de wortels reiken tot meer dan
een meter diep. Waar de gronden met rietruigte begroeid zijn is een
dunne strooisellaag aanwezig, bestaande uit rietresten. Onder grasland
is een 2 cm dikke zode aanwezig (A^). In de bovenste 40 cm wordt een
kruimelige bodemstructuur gevonden. Op de hooggelegen, meest gerijpte
kleigronden op het oude grasgors wordt een prismatische structuur
aangetroffen. In de gronden waar een sterke afwisseling van dunne
zavel en zandlaminae aanwezig is, is sprake van een platige structuur.
Bit is het geval in h^: meest westelijke en oostelijke deel van de
Slikken, inclusief de oeverwal langs het Spui.
Zandgronden
Deze worden langs de kust en op het oude grasgors aangetroffen. De grondwatertrap loopt van I tot V, de chemische rijping van 0 tot 3.
Van laag naar hoog neemt de rijping toe en komt dezelfde vegetatiezonering voor als bij de kleigronden. Qua structuur van de meestal
kleiige bouwvoor, bewortelingstoestand en voorkomen van plantenresten
wijken de zandgronden niet af van de kleigronden met overeenkomstige
grondwatertrap en chemische rijpingstoestand.

6.1.5.1.3. Kalk- en zoutgehalte
In alle bodems van de Beninger Slikken werd tot op een diepte van 1.20 m
kalk aangetroffen. In enkele gevallen in de rietruigte (kuil 2) en op
het oude grasgors is sprake van een lichte ontkalking in de eerste
10 cm. Bijna overal was het grondwater zoet; slechts in kuil 6 werd brak
grondwater aangetroffen (6 mho).

6.1.5.2.

Bespreking van de geomorfologische eenheden qua textuur en rijping
kaartbladen lb, 1c

6.1.5.2.1. Oude grasgors
Het oude grasgors vertoont een textureel complexe sterk wisselende
opbouw. In het westelijk deel komen de zwaarste profielen van de
Beninger Slikken voor, M308 (t).
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Het kleiprofiel wordt slechts onderbroken door een dunne zand- of
veenlaag.
De bodemprofielen ten oosten hiervan (M 218, Zk327)
2

bodemprofielen in het omkade gedeelte (ass. M

—

(t) alsmede de

—

^z wordt

gekenmerkt door een afwisseling van 30 cm dikke klei- en zavelbanden en
het voorkomen van een zandlaag, 5-40 cm dik, op een sterk wisselende
diepte.
In eenheden Ml 12 en M212 (t) ontbreekt de zandlaag. In het meest
oostelijke deel van het grasgors wordt de textuur van de bouwvoor
landinwaarts vanaf het Spui steeds zwaarder. Langs het Spui is sprake
van een wisselende gelaagdheid van dunne zand- en zave1-laminae.
In de ondergrond van het oostelijke deel bevindt zich een zandrug die
in de flanken tot binnen 80 cm onder het maaiveld reikt (M^)

(t), en

middenin een zone van zandgronden met een kleidek vormt (kZ)

(t).

In eenheden M 324 en kZ300 (t) werd plaatselijk in de ondergrond een
z
mengsel van zand, klei, verslagen veen en schelpen aangetroffen.
Dit is gesedimenteerd als gevolg van erosie van het klif langs het
oude grasgors, zie boorpunten no. 1010-1012.
Rijping
De bodems van het oude grasgors zijn het hoogst gelegen (1.50 m + N.A.P.)
en zijn de meest gerijpte gronden van de Beninger Slikken. Een uitzondering vormen de gronden binnen het omkade deel die wat lager liggen.
Afgezien hiervan zijn alle gronden chemisch en fysisch gerijpt. Ze zijn
onderverdeeld in poldervaaggronden en vlakvaaggronden (M10V en ZOV)

(b).

De permanent gereduceerde zone ligt onder de 1.20 m. Er is wel binnen
40 cm roest. De binnen de omkading gelegen gronden zijn fysisch rijp.
De G horizon ligt binnen de 120 cm, soms zelfs binnen 80 cm (Mil HI,
Mil II)

(b). Bovendien zijn er binnen 120 cm diepte zwarte vlekken

aanwezig, wat duidt op een nog niet geheel voltooide chemische rijping.

6.1.5.2.2. Dichtgeslibde kreek voor het oude grasgors
Deze eenheid vormt een langgerekte zone, in het westen 25-50, in het
oosten 50-100 m breed. M302, M202, M204 (t).
De bodems in deze eenheid worden gekenmerkt door homogeen aflopende
profielen, waarbij binnen de 120 cm geen zand aanwezig is. Door het
bodemprofiel lopen vaak dunne zand laminae, echter in zo'n geringe mate
dat de textuur van de bodemprofielen in zijn geheel zwaar blijft.
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De textuur in de bovenste 20 cm is in het westelijk deel het zwaarst
(M302)

(t). De bodemprofielen bij het Spui hebben de lichtste onder-

grond (M204(

(t).

Rijping
In het westelijk deel komen nesvaaggronden: Mo (11) II, Mo (10) II (b)
voor. Het westen is chemisch minder rijp. Poldervaaggronden in het
oosten: M (10)11, M (10) III (b).
De poldervaaggronden worden voornamelijk gevormd door bouwland, gelegen
binnen het omkade deel van de Beninger Slikken. De grotere fysische rijping
is hier een gevolg van de bemaling. Dit gebied is in 1973 in cultuur
gebracht, voorheen was het rietland. De bodems hier zijn echter nog niet
geheel chemisch rijp.

6.1.5.2.3. Kleigronden met zand in de ondergrond
Onder deze eenheid wordt verstaan de zone die over de gehele lengte van
de Beninger Slikken loopt en gecodeerd is als Mz334, M2234 en M^224 (t).
Deze eenheid vormt de grootste texturele, geomorfologische eenheid en
beslaat ongeveer de helft van het oppervlak.
Kenmerkend zijn de aflopende profielen. Onderin bevindt zich kleiig zand.
De bovenste 20 cm is ZZI en in het westen lichte klei. Behalve in een
klein gebiedje in het oosten zit het zand tussen de 80 en 120 cm. In de
meeste profielen komen dunne zandlaminae voor, die de textuur van de
bodem in zijn geheel echter niet beinvloeden.
Ri jping
Het westelijk deel van deze eenheid bestaat uit nesvaaggronden MolO II,
Moll II (b). Het oostelijk deel bestaat uit nesvaaggronden MolO II,
MolO III en poldervaaggronden Mil III (b). Deze poldervaaggronden liggen
in het omkade deel. Ze zijn chemisch nog niet geheel rijp. De poldervaaggronden in het centrale deel van eenheid 5.2.3. vormen een overgang
tussen de polder- en nesvaaggronden, M2 (0-1)

(b) II. In deze textureel

zo homogene eenheid heeft de hoogteligging en het bodemgebruik de doorslag
gegeven bij de rijping.

6.1.5.2.4. Oostelijke zone
Deze eenheid vormt de langgerekte zone in het oostelijk deel van de
Beninger Slikken, gelegen tussen eenheid 5.2.3.

(kleigronden met zand-

ondergrond) en de kusteenheid (5.2.5.). Eenheid 5.2.4. is gecodeerd
als M214. M212 en M112 (t).
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Een algemeen textureel kenmerk van deze eenheid vormt de ritmische
gelaagdheid. Een snelle afwisseling van zand en zavellaagjes,
0.1 - 2 cm dik. De hoeveelheid en de dikte van de zandlaagjes neemt
van de kust landinwaarts en van boven naar beneden in het profiel af
(zie de sedimentatie geschiedenis). Zand ontbreekt in bijna alle
gevallen in de ondergrond. Slechts in enkele gevallen was zand binnen
de 120 cm aanwezig. Dit kon niet op de kaart worden aangegeven. M112

(t)

vlak bij de kust heeft homogene zware profielen. De zandlaagjes
verdwijnen op

\ tot 1 m diepte. M212 en M214 (t) hebben een zwaardere

bouwvoor en minder zandlaagjes. M212

(t)

is ongeveer gelijk aan Ml 12

qua opbouw. M214 heeft een tot vrij licht aflopende textuur.
Rijping
Er is een grote variatie in fysische en chemische rijping. In het
meest oostelijke deel van de eenheid doet zich het opvallende verschijnsel voor dat de bodems vanaf de kust landinwaarts fysisch onrijper worden. De grens van de chemische rijping is bij ongeveer een
meter diepte. De volgende zonering valt vanaf de kust te constateren:
M(11)III,M(11)II,M(21)II,Mo(10)II

(b). Deze zonering valt niet te

verklaren aan de hand van de hoogteligging (max.

10 - 30 cm verschil).

Een betere verklaring is te vinden in de textuur van de bodems.
De hoeveelheid en dikte van de zandlaagjes correleert met de fysische
rijping. In het westelijk deel van deze eenheid loopt het terrein op
van 50 tot 120 cm (zie hoogtezone kaart). Hiermee is het fysisch en
chemisch steeds rijper worden van de bodem landinwaarts verklaard:
MOb

(12)Ic-II, Mo(32)II, Mo(11)II, M2(0-1)11, M(11)III

(b).

6.1.5.2.5. Kusteenheid
De zandgronden met code Z300

(t) komen voor in kleine smalle zones

direct aan het water en zijn begroeid met biezen. De bodems bestaan
voornamelijk uit kleiig zand, de bovenste 20 cm is meestal lets zwaarder.
Op 90 cm diepte komen vaak zwaardere stukken voor. De zandgronden met code
Z311

(t) beslaat de meest oostelijke hooggelegen kuststrook (100 - 120 cm

+ N.A.P.). Deze bodems worden gekenmerkt door een ritmische gelaagdheid van dunne zand- en zavellaagjes, waarbij de hoeveelheid zand naar
beneden toe afneemt. Tussen de 60 en 80 cm komt vaak een dikke zandband
voor. De naam zandgrond voor deze bodems is subjectief gekozen, het percentage lutum valt in het veld moeilijk te schatten; de verhouding zandzavel werd bovendien op 50 - 50 geschat om onderin tot 20 - 80 terug te
lopen.
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Verder landinwaarts neemt de hoeveelheid en dikte van de zandlaagjes
ook af; Z311 en Ml 12 vormen een continue overgang (t) .
De kleigronden in de kuststreek hebben het volgende gemeen:
a. het voorkomen van een homogeen zandpakket in de ondergrond, op 60 cm;
Mzl24, Mz224, Mz012 of op 100 cm; Mzl54, Mz034 (t).
b. een lichte, bovenste 20 cm bestaande uit LZI of MZI. Alleen Mz224
heeft een zwaardere bouwvoor.
Op vele plaatsen werden in deze eenheid op uiteenlopende dieptes
schelpenresten aangetroffen.
Rijping
Parallel met de hoogte neemt de fysische en chemische rijping toe
Z (3)lb, Z(2)Ic, Z (2)II, Z(1)II, Z(1)III (b) . De met Z300 (t) op de
textuurkaart aangegeven gronden zijn minder rijp: Z(2)Ia, Z(2)Ic,
Z (0) lb (b) .
De kleigronden zijn het minst gerijpt op de lage delen langs de kust.
Er zijn, slik-, gors-, nes- en poldervaaggronden. De poldervaaggronden
zijn chemisch niet geheel gerijpt. Deze bodems liggen binnen de
textuureenheid Mzl54 (t). Waarschijnlijk is de al ver voortgeschreden
fysische gerijptheid te wijten aan de ritmische zand zavel gelaagdheid.

6.1.5.2.6. Oeverwallen
Langs de grote kreken komen zwak ontwikkelde oeverwallen voor die soms
25 m breed zijn. Alleen langs het Spui is een goed ontwikkelde oeverwal aanwezig, die ongeveer 80 m breed en 0,5 m hoog is.
Algemeen kan gesteld worden dat de bovenste 20 cm van oeverwallen een
textuurklasse lichter is dan de bovenste 20 cm van het omliggende land.
De oeverwal langs het Spui, M015 (t) wordt gekenmerkt door een
ritmische gelaagdheid van zand- en zavellaagjes. Onderin het profiel
verdwijnen de zandlaagjes. In de oeverwallen gelegen binnen eenheid
5.2.4. is alleen op de kustnabije delen een ritmische afwisseling van zanden zavellaagjes aanwezig in het bodemprofiel, M015 (t). De oeverwallen
die in eenheid 5.2.3. liggen, hebben in de meeste gevallen geen zand
binnen de 120 cm. Dit kan een gevolg zijn van het hoogteverschil.
Direct langs de kust van het Haringvliet kan in de meeste gevallen
geen duidelijke oeverwal meer onderscheiden worden; de oeverwallen
gaan over in de kusteenheid (5.2.5.) . Alleen de grootste kreek van de
Beninger Slikken heeft langs de kust oeverwallen, die opgebouwd zijn
uit een homogeen LZL profiel, gelegen temidden van zandgronden.
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Rijping
Ten gevolge van hun relatief hogere ligging zijn de oeverwallen
goed gedraineerd en chemisch en fysisch rijper dan de omliggende
gronden. Het zijn dan ook voornamelijk poldervaaggronden. Langs
de kust in de laagste delen komen gors- en nesvaaggronden voor.
Over het algemeen kan gesteld worden dat in de oeverwallen de
permanent gereduceerde zone dieper beneden het maaiveld ligt, en
de zwarte vlekken ook dieper zitten dan bij de omliggende gronden.
M(10)III (b) is de meest voorkomende code voor oeverwallen op de
bodemkaart. De vegetable bestaat uit rietruigte; plantenresten zijn
door het hele profiel aanwezig. Het gehele profiel is sterk doorworteld.

6.2.

Plaat van Land van Essche, Sassenplaat, Zeehondenplaat
kaartbladen 2a, 2b, 2c

6.2.1. Inleiding
De drie platen zijn opwassen in het Hollandsch Diep ten zuiden van
Strijen, ontstaan tussen 1800 en 1900. De huidige vorm was omstreeks
1880 reeds bereikt. Ten gevolge van afkalving is recent weer terrein
verloren gegaan. Naar de Plaat van het Land van Essche is een brug
aangelegd; de andere twee platen zijn met een boot bereikbaar. Op de
Zeehondenplaat en de Plaat van het Land van Essche zijn enkele paden
aanwezig. Wegens de slechte toegankelijkheid van het terrein zijn voornamelijk deze paden gebruikt bij de kartering. De boorpunten zijn
5-10 m. naast het pad, op de hoogste delen tussen twee greppels
gesitueerd.

6.2.2. Huidige morfologie
De drie platen zijn onderling en van de kust gescheiden door een diepe
en brede geul.
De Plaat van Land van Essche is vroeger grotendeels in gebruik geweest
als wilgengriend. Dit noordelijk deel ligt tussen 1.50 en 1.80 m + N.A.P.
Het wilgengriend wordt om de vijf meter doorsneden door een greppel;
deze greppels monden uit in een wijd vertakt krekenstelsel. Langs de
grotere kreken is aan weerszijden een dijkje aangelegd. De strook grasen rietland aan de zuidzijde langs de Vinkekoot ligt ongeveer 30 cm lager
hier zijn geen greppels gegraven. Langs de kust van het Hollandsch Diep
is een bekading van losliggende stenen aangebracht.
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De Zeehondenplaat, die op een hoogte van 1.30 tot 1.50m +N.A.P. ligt, is
begroeid met een rietruigte. Over de hele plaat lopen dijkjes, die het
gebied in vakken verdelen. In het midden is een gedeelte wilgengriend,
waartussen weer greppels lopen. Ook de Zeehondenplaat is tegen afkalving beschermd door losliggende stenen;in het midden ligt hier nog
een zandig dijkje achter.
De Sassenplaat is niet bekaad. De plaat, gelegen op 1.30 tot 1.50 m + N.A.P
is geheel beplant met wilgen; de greppels tussen de rijen wilgen lopen
loodrecht op de stroomrichting van het Hollandsch Diep.

6.2.3. Vegetatie
Er zijn drie vegetatie-gemeenschappen te onderscheiden:
- wilgengriend.
Het terrain is verwaarloosd en verruigd. Het bos ligt vol met omgewaaide bomen; overal zijn de brandnetels hoog opgeschoten.
- Riet- en biezengemeenschappen.
Deze liggen op de lagere delen in het terrein. Behalve riet komen er
soorten voor als Bereklauw, Harig Wilgeroosje en verder veel brandnetels en distels.
Ten gevolge van kust-afslag is de biezenzone sterk gereduceerd.
- Grasland.
Plaatselijk, op de hogere delen, is het riet gemaaid en is het
terrein als grasland in gebruik.

6.2.4. Sedimentatiegeschiedenis van de drie platen
Uitgaande van de boorgegevens en historische informatie wordt getracht
een beeld te

geven van de ontstaanswijze van de platen; de opslibbings-

genese is bepalend voor de huidige verspreiding van de bodemtypen.
De zandige opwas, die op de kaart van 1850 (fig. 10) staat aangegeven
als de Plaat van Essche is in de 18e eeuw ontstaan. Deze plaat is in
de 19e eeuw aan twee processen onderhevig geweest.
1. Waarschijnlijk is er aan de noordzijde van de plaat een zeer geringe
stroomsnelheid geweest (wantij), waardoor relatief zwaar materiaal
kon sedimenteren. Door het ontbreken van erosie door snelstromend
water en golfslag groeide de plaat aan de noordzijde snel aa.
2. Door het veranderen

van het patroon van stroomdraden konden grote

stukken langsaan de zuidzijde afkalven.
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Omstreeks 1880 is nog slechts een gedeelte van de oorspronkelijke
plaat aanwezig (fig. 11 en 12). Op de textuurkaart is dit stuk onder
andere terug te vinden als de eenheden Ml 14/1 en Z114/1 (t) (een snelle
afwisseling van zand en zavels). Dit zijn afzettingen in een getijdegebied
wisselende stroomsnelheden door eb en vloed en zich verleggende stroompatronen, waardoor zowel zand als klei kan sedimenteren. Aan de
noordzijde is er een groot stuk bijgekomen, bestaande uit zware zavel
en lichte klei. De zandbandjes zijn het gevolg van stormvloed, waarbij
de hele plaat overstroomde en zand getransporteerd kon worden door
golfwerking. Uit het afwateringspatroon kan afgeleid worden dat de
"oude kern" van de plaat het hoogst ligt.
Tegelijkertijd, en volgens de zelfde processen, zijn de Zeehondenplaat
en de Sassenplaat ontstaan. Ook deze platen vertonen sporen van een
geleidelijke opschuiving in de richting van de kust (fig. 13).

Vorraing van een plaat, schematisch

Fig. 13.

richting afwatering.

Landwaartse verplaatsing van de Plaat van het Land van Essche
en de gevolgen voor de textuur en afwatering (schematisch).
d

Omstreeks 1880 gaan de menselijke ingrepen bepalend worden voor de
verdere vorm van de platen. Er wordt een bekading aan de kust met het
Hollandsch Diep aangelegd, om verdere afkalving te voorkomen.
Grote delen van de platen zijn als wilgengrienden in cultuur genomen.
Dit heeft grote gevolgen gehad voor de bodemgesteldheid. Er zijn
toen om de vijf meter greppels van ongeveer twee meter breed en
een meter diep gegraven. De aarde uit deze greppels is op het tussenliggende land geworpen. Hierop werden de wilgen geplant.
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Om de afwatering te verbeteringen zijn sloten gegraven, terwijl de
kreken gekanaliseerd zijn om erosie te voorkomen.
In de huidige situatie is de Vinkekoot dicht geslibd

vanaf de

Zeehondenplaat tot een sloot van vier meter breed.
Na de afsluiting van het Haringvliet is er nog een ingreep geweest
namelijk het aanleggen van stuwen in sommige kreken van de Plaat
van het Land van Essche, om de grondwaterstand 's zomers kunstmatig
hoog te houden.
De Sassenplaat heeft sterk te

verduren gehad van erosie aan de zuidzijde;

er is nog maar een derde van het oppervlak van 1880 over.

6.2.5.

Bespreking bodemkaart

6.2.5.1. Bodemtypen; inleiding
Het grootste gedeelte van het gebied wordt ingenomen door poldervaaggronden. Als men bedenkt, dat de zandgronden die zijn aangetroffen maar
net voldoen aan het criterium hiervoor, en het verschil in rijping van
de ondergrond, uitgezonderd bangs de kust, weinig verandert, kan gesproken
worden van een zeer uniform gebied. De enige differentiatie is de textuur.

6.2.5.2. Bespreking textuurkaart
De profielen M102, M202, Mz234 en M2/302 (t)

vormen een continue over-

gang (zie fig. 14). Ze bestaan voor 90% uit zwave zavel, afgewisseld
door zeer dunne zandbandjes tot 0,5 cm dik, en soms een dun bandje
verslagen veen. Dieper in het profiel neemt het aantal zandbandjes af.
Het verschil tussen de profielen is het aantal zandbandjes en de textuur
van de tussenliggende lagen.

N
ZZL
zanct
ZZL

ZZL/LK

;V

/arid . :
ZZL
; za nd

;

'-u veen

■w*

.' zand

:.v
-U

‘ .* •

&

■

ZZL/MZL

M 102

M202

M 234
toenemend

Fig. 14.

M 202

M 2/302

lutum %

Plaat van het Land van Essche. Schematisch textuurverloop,
van noord naar zuid, met bijbehorende codering.

(t)
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M102
Vrij veel zandbandjes, die samen met de zware zavel, gemiddeld een
Uiatig lichte zavel in de bovenste 20 cm geeft.
M2/302
Er zijn slechts enkele laminaire zandbandjes in een ZZl/LK-profiel.
M 234 (t) verschilt van de twee bovenstaande profielen door het zand
z
in de ondergrond.
De profielen Mll4, M214, Mzl54 (t) bestaan uit een afwisseling van
1-20 cm dikke banden, die qua textuur uiteenlopen van zware tot
lichte zavel. Alle profielen lopen gemiddeld af, M7154 zelfs tot zand.
Tussen deze lagen zitten nog dunne (<1 cm) zandbandjes. Het aandeel van
de zandbandjes in het totale profiel kan tot 20% oplopen. Ook worden
er soms dunne veenbandjes aangetroffen. Het onderscheid tussen de
profielen berust op de textuur van de bouwvoor (bovenste 20 cm) en
de aanwezigheid van zand in de ondergrond.
De kaarteenheid M114/1 Z114/1 (t) wordt gekenmerkt door een sterke
afwisseling in de diepte van lagen kleiarm zand (1-70 cm dik), lichte
zavel (1-50 cm), matig lichte zavel (1-50 cm) en dunnere bandjes
klei (1-5 cm) en veen (1 cm); soms komen schelpjes voor. De gemiddelde
samenstelling van de bovenste 20 cm varieert van lichte zavel tot zware
zavel, maar is in de meeste gevallen matig lichte zavel. De verschillende
lagen zijn niet lateraal te vervolgen als er om de 50 m geboord wordt.

6.2.5.3. Bespreking van de bodem van enkele landschappelijke eenheden

Poldervaaggronden in de grienden
Een probleem bij de kartering van deze gronden zijn de greppels.
Over het algemeen is de greppel 2 m breed en de strook land ertussen
4 m breed, maar er zijn ook gedeelten waar ze even breed zijn.
De boringen werden,66k in het laatste geval, systematisch op de strook
tussen de greppels verricht. De meeste greppels lopen bij hogere waterstanden vol met water; in andere staat permanent water.

De bodems in de

greppels zijn voornamelijk gorsvaaggronden; een verdere indeling is
niet mogelijk. Alle differentierende kenmerken zitten 50 - 100 cm
hoger in het profiel dan bij de op het hoge stuk gelegen poldervaaggronden.

