thickness of the surface clay layer depends on it. I n freshwater tidal areas
shrinkage is considerable as a consequence of the high organic matter content (50 % and more). Therefore a prediction of shrinkage is indispensable
for reclamation planning.
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D R E N T S E DALGRONDEN1)
Uniforme gronden?
Reclaimed Peut Moor Soils of Drente
Uniform Soils?

A. H. Booy
I. I N L E I D I N G

Alom meende (en meent?) men dat de dalgronden tot de meest uniforme en
lang niet tot de minst ideale gronden van ons land behoren. Was dit laatste
misschien geheel onjuist, het eerste is dat zeer zeker wel. Bij de opname voor
de Nebo is dit opnieuw duidelijk gebleken.
2. H E T B E G R I P ,,DALGRONDENv

a. De oude omschrijving
Onder dalgrond verstaat men een grond welke is ontstaan door na de afgraving van hoogveen een, op een los gespitte en geëgaliseerd minerale
ondergrond, teruggeworpen (gebonkte) bolsterlaag (jong veenmosveen) te
bezanden. Een dergelijke grond zou dan een volgende profielopbouw vertonen :
f 10 cm zand (150-2 10 mu) als bouwvoor;
50 cm bolster;
60 cm beneden maaiveld en dieper: losgespit zand.
Uit de nieuwste literatuur en het gezegde ,,Veenkoloniën-noodgebieden"
is het duidelijk, dat een dergelijke grond niet bestaat, terwijl bovendien nog
minder dan 1 % van de dalgronden dit profiel ooit precies heeft gehad. Vandaar :
l) In plaats van het woordje ,,dalgrondenw kan men het o.i. minder juiste ,,Veenkoloniale gronden" gebruiken.
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b. Een aanbevolen nieuwe omschrijving
,,Een dalgrond is een grond ontstaan door, na de afgraving van hoogveen,
materiaal door middel van bezanding in cultuurgrond te
het achterbliivende
veranderen."
Het is misschien raadzaam te stellen dat men over dalgronden kan spreken,
zodra en zolang een grond bestaat uit:
a. Een door de mens opgebracht mineraal dek als bouwvoor.
b. Een achtergebleven enlof teruggestort deel van een voormalig hoogveen
dat ter plaatse aanwezig was.
c. Een minerale ondergrond (geen klei).
Uit het voorgaande blijkt, dat de tweede omschrijving vager is dan de eerste. De bouwvoor wordt bij de laatste formulering aangegeven als een opgebracht mineraal dek zonder vermelding van korrelgrootte en dikte van het
pakket. De tussenlaag wordt ook niet naar dikte en aard aangegeven, tenvijl
van de ondergrond alleen wordt gezegd, dat het een minerale is, zonder de
toevoeging losgespit en zand. Al is in het laatste geval de definitie vager, het
neemt echter niet weg, dat zij juist daardoor beter is.
3. DE V E R S P R E I D I N G VAN DE DALGRONDEN I N D R E N T E

Evenals de opbouw, is ook de verspreiding van de dalgronden verschillend
(zie schetskaartje fig. l).
I n Drente treffen wij enkele grote complexen dalgrond aan en wel:
a. ten oosten van de Hondsrug (de zg. ,,mondenn) zich voortzettend in de
provincie Groningen en in Duitsland (I);
b. het daarop aansluitende ,,Zuidoost-Drente", gedeeltelijk eveneens aan
Duitsland grenzend (11) ;
c. rondom Smilde, zich voortzettend in Friesland (111) ;
d. rondom Hoogeveen, zich voortzettend in Overijssel (IV) ;
e. het ,,Odoornerveen", dat geheel binnen Drents gebied is gelegen (V).
I n de eerste vier gebieden komt, bij de een in meerdere bij de ander in
mindere mate, eveneens onvergraven hoogveen voor, terwijl plaatselijk een
bovenveencultuur wordt uitgeoefend.
Een dalgrond is geheel door de mens gemaakt; om deze reden en door de
ingeburgerde oude beschrijving, is het niet te verwonderen dat men de vraag
stelt:
4. WAAROM ZIJN H E T GEEN U N I F O R M E G R O N D E N ?

Uit de aanbevolen nieuwe omschrijving van het begrip dalgrond is duidelijk
geworden, dat een dergelijke grond bestaat uit drie hoofdcomponenten. Het
is duidelijk, dat deze drie kunnen verschillen en dat doen ze dan ook in niet geringe mate.
*e zullen derhalve de verschillende componenten afzonderlijk bespreken :
a. de ondergrond;
V

1. het vaste J pakket;
2. het losse
c. de bouwvoor (het opgebrachte dek).
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Fig. 1. Kaartje aangevende de dalgrondcomplexen in Drente.
Ma+ of the reclaimed leut moor soil areas in Drente.

a.

De ondergrond

De minerale ondergrond van de dalgronden kan dezelfde topografie, dezelfde
profielopbouw en daardoor dezelfde verschillen vertonen als de gronden van
het zg. zand- en keileemlandschap van het Drentse plateau. De smeerlaag
kan nagenoeg direct rusten op de keileem, maar evengoed op zand. In dit
Zand kunnen de allerdroogste, maar ook de allernatste humuspodzolen voorkomen, terwijl het ook (of nagenoeg) zonder bodemprofiel kan zijn. En aangezien de minerale ondergrond maar zelden (liever gezegd nooit) is aange-

roerd, kan men wat dit betreft, zeker niet spreken van uniform (zie luchtfoto
fig. 2).

b. De tussenlaag
1. D e v a s t e t u s s e n l a a g
Het is zeker, dat onder 90 van de dalgronden nog vast veen voorkomt, hetzij oud veenmosveen, moeras-bosveen of rietzeggeveen, hetzij alle drie boven
elkaar. Onder minstens 95 % van de dalgronden is de smeerlaag (gliede-meerbodem) aanwezig. Deze kan ook tot de vaste tussenlaag worden gerekend zodat van uniformiteit ook in deze geen sprake is. Het is zeker, dat vast veen,
onverschillig in welke dikte het voorkomt, storend is voor de waterhuishouding. Dit geldt eveneens voor de zeer dikwijls voorkomende vaste veenwallen
(Booy, 1957). Vast veen in het verticale vlak is storend voor een horizontale
waterbeweging. Vast veen in het horizontale vlak is storend voor een verticale waterbeweging.
2. D e losse t u s s e n l a a g
I n d e losse tussenlaag komen zeer grote verschillen voor. Zij kan bestaan uit
bolster, maar bestaat meestal uit ander materiaal. De alleroudste percelen
van een streek bevatten vaak ook nu nog de meeste en zuiverste bolster. Deze
percelen zijn nl. niet aan bolsterroof (turfstrooiselfabrieken) blootgesteld geweest. Het is meestal een veeg teken, indien moet worden overgegaan tot
reglementeren. Dit geldt zeer zeker ook voor de provinciale verordening van
10 juli 1900 in Drente en die van 18 november 1902 in de provincie Groningen, waarin het bonken van resp. 50 en 40 cm bolster werd voorgeschreven.
Voor Groningen kwam deze maatregel te laat, omdat daar het grootste deel
reeds was verveend, terwijl in Drente met de verordening meestal de hand
gelicht werd en nog wordt.
De controle op het afbonken is overigens zeer moeilijk en wordt bovendien
onvoldoende uitgeoefend, al menen velen dat het voorschrift het terugbonken
waarborgt (Tienstra, 1951, 1955).
Wat de losse tussenlaag betreft, kan men dan ook zeker niet van uniformiteit spreken.

De bouwvoor (het opgebrachte dek)
Daar het zand uit de ondergrond zeer verschillend kan zijn, zowel wat betreft textuur als humositeit, zal ook het opgebrachte dek, dat toch meestal
via de wijken en sloten, uit deze ondergrond is gekomen, deze verschillen
vertonen. Daarbij komt, dat deze be~andingslaa~
nooit regelmatig is aangebracht (Booy, 1957). Daar het bovendien nogal eens gebeurde, dat er geen
zand uit de wijken kwam en de bouwvoor dus geheel van elders moest worden aangevoerd, is het begrijpelijk dat men deze niet te dik maakte. I n zulke
gevallen bestaat de bouwvoor soms geheel of gedeeltelijk uit ,,wierdegrondfl
(Boov.
19571.
,
Naast deze dunne bouwvoor komen ook zeer dikke bouwvoren voor, die in
de vorm van zandmestdekken zijn aangebracht (zo bijvoorbeeld in Drogteropslagen en mndom Hoogeveen), welke ook vaak nu nog, zij het door de
hoge arbeidslonen echter zeer vertraagd groeien. I n deze streken hield (en
houdt) men, dit in tegenstelling tot de meeste veenkoloniën, vrij veel vee.
Zie luchtfoto fig. 3, bos en weiland op dalgrond. Vroeger waren er geen gier100
G.

a .

kelders voor het opvangen van het mestwater en de gier, terwijl het aanwezige stro, en dat was niet zo erg veel, gebruikt werd voor veevoeder. O m de
mest en de gier vast te houden werd vrij veel zand gebruikt, dat men door
deze mest mengde. O p deze wijze werd per jaar/ha ongeveer 24 ton (24.000
kg) zand toegediend. Door de hoge arbeidslonen is de aanvoer van dit zand,
welke geheel per kruiwagen plaatsvond, niet meer rendabel. Bovendien zijn
er nu wel gierkelders.
Zoals blijkt, kunnen de afzonderlijke componenten zeer verschillen. Het is
in ieder geval wel duidelijk, dat van uniforme dalgronden geen sprake is.
Een ander probleem echter, dat enerzijds de heterogeniteit bevordert,
maar anderzijds op de lange duur de uniformiteit in de hand werkt, is het
probleem van de slijtage van de dalgronden.
5. H E T S L I J T E N VAN D E D A L G R O N D E N

Indien er ten aanzien van de dalgronden wel eens van ,,noodgebieden"
wordt gesproken, gebeurt dit niet ten onrechte. Er wordt gezegd, dat de dalgronden & 1 cm per jaar zakken. Hoogtemetingen hebben aangetoond, dat
hiervan inderdaad sprake is. Wat is echter de oorzaak van dit zakken van de
dalgronden? Hieromtrent bestaan drieërlei opvattingen :
l. Algehele bodemdaling.
2. Inklinking van het veen.
3. Het regelmatig aanploegen van de bolster (indien aanwezig).
Wat de eerste opvatting betreft, menen wij te kunnen zeggen, dat deze niet
houdbaar is. Het is uitgesloten, dat de Nederlandse bodem 1 cm per jaar zou
dalen (Bennema, 1954). Trouwens, de vaste punten, waaraan de hoogte gemeten wordt, zouden dan eveneens moeten dalen, waardoor de daling dus
niet te constateren zou zijn. Dat het veen klinkt, willen wij niet ontkennen,
maar er moet buiten deze klink toch nog een andere factor zijn, welke maakt
dat de daling overal & 1 cm per jaar is. Het is zonder meer duidelijk, dat een
dikke veenlaag (van bijv. 2 meter) sterker inklinkt dan een dunne (van bijv.
10 cm). De gevolgen van het aanploegen van de bolster blijft echter voor
beide gelijk. Er gaat bij beide evenveel verloren.
De belangrijkste oorzaakvan het slijten van de dalgronden is ons inziens dan
ook gelegen in het regelmatig aanploegen van de bolster. Uit de opmerkingen
van talloze boeren ,,wie dan (d.i. later) leeft, wie dan (d.i. later) zorgt" blijkt
wel, dat velen zich onder dit aanploegen niet zo erg rustig voelen. Men wil
de slijtage daarom op de klink schuiven. Zij voelen voor het merendeel echter
dat de belangrijkste oorzaak van het veenverlies is gelegen in het aanploegen
van het losse veen.
Waarom ploegt men de bolster aan? We kunnen hier niet uitweiden over de
wijze van aanmaken van een dalgrond. Wanneer men zich echter het-klassleke voorbeeld uit ,,Grondverbeteringy' deel 2 (Ten Rodengate Marissen,
1949) voor ogen houdt, dan blijkt:
1 dat er zuiver zand op het vlak gemaakte veen wordt aangebracht en
2. dat het dunne pakket zand later met een paar cm bolster wordt vermengd.
Daardoor wordt de bouwvoor van humus voorzien en tevens dikker gemaakt. In hetzelfde boekje wordt bovendien aanbevolen, dit aanploegen van
de bolster gedurende de eerste jaren nog eens te herhalen. Aangezien echter
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de bolster snel opraakt, wordt de bouwvoor later dunner en minder 10s en
luchtig. Vooral dit laatste is een bezwaar voor de verbouw van aardappelen.
Daarbij komt dan nog, dat wanneer de bolster niet aangeploegd wordt, op de
duur een ploegzool ontstaat. Deze ploegzool kan dus worden voorkomen
door juist even door de bolster te ploegen. Er zijn dus drie redenen waarom
ook later de bolster wordt aangeploegd.
1. Het dikker maken van de bouwvoor.
2. Het van humus voorzien van de bouwvoor.
3. Het daardoor luchtig en los maken van de gehele bouwvoor (voorkomen
van ploegzoolvorming).
Het is algemeen bekend, dat de waarde van de bolster is gelegen in zijn
prachtige eigenschap om als waterreservoir te dienen. Door regelmatig aanploegen van de bolster wordt ieder jaar een deel van dit waterreservoir aan
de inwerking van de vorst blootgesteld. Hij vriest stuk, wordt fijn gemaakt,
droogt uit, verbrandt en verstuift ten slotte. Dit betekent een onherstelbaar
ltapitaalverlies (fig. 4). Zo gaat er telken jare voor millioenen guldens verloren. Het is dan ook duidelijk, dat dit aanploegen van de bolster de voornaamste oorzaak is van het sluiten van de dalgronden.
De foto fig. 5 toont een deel van een dalgrond welke ongeveer honderd jaar
i n cultuur is. Dit is een van de oudste ,,plaatsen"l) uit de streek van NieuwAmsterdam. Van turfstrooiselfabrieken was daar toen nog geen sprake. Het
is duidelijk te zien, dat de bolster is aangeploegd, soms in plakken van 2 à 3
cm dikte. In dit geval is het aanploegen alleen gebeurd om een ploegzool te
verbreken. O p dejongere (niet de jongste) ,,plaatsen" is men iets minder vlot
met het aanploegen. De bolster is daar niet of weinig aanwezig en aan het
bovenploegen van knip2) en oud veenmosveen heeft men een hekel. Velen
zijn namelijk reeds lang door hun bolster heen. Zolang de bolster echter
onder de bouwvoor blijft, verteert ze niet. Ons zijn voorbeelden bekend van
percelen, welke 100jaar en langer in cultuur zijn waarvan de bolster nog dezelfde fysische eigenschappen heeft als die welke wij uit een woest hoogveen
kennen. I n bijlage tabel l is weergegeven hoe het met het aanploegen van
bolster in de praktijk is gesteld. Het opzettelijk aanploegen gebeurt meestal
voor de verbouw van aardappels waarvoor immers een luchtige bouwvoor
nodig is. I n geval nr. 13 (zie tabel 1) werd echter voor haver met opzet de 22
mm dikke bolsterlaag aangeploegd. Meestal doet men dit voor dit gewas niet
opzetteli&. Behalve een onherstelbaar groot kapitaalverlies als gevolg van
aanploegen van de bolster, nl. het verkleinen en ten slotte verdwijnen van het
waterreservoir, veroorzaakt deze handelwijze ook nog gr-te schade door ver:
groting van het nachtvorstgevaar. Een nachtvorstschadekartering in juni
1955 toonde duidelijlt aan, dat deze het grootst was op percelen met aangeploegde bolster (zware nachtvorst in de nacht van 18-19 juni).
Foto's fig. 6 en 7 geven een beeld van een dergelijke schade.
W A A R GAAT H E T H E E N M E T D E DALGRONDE~\T?

Indien
afvragen,

zich deze gang van zaken goed voor ogen stelt, dan zal men zich
deze roofbouw zal uitlopen. Men raakt door de bolster

l) Onder ,,plaatsen1' hier te verstaan: boerderijen, boerenplaatsen (dit ,,plaats9' heeft
dus niets met dorp, streelc, stad, e.d. te maken) ; een ,,dalplaats" is de helft van de grond
tussen twee wgken gelegen.
Knip is stoffijne mot.

Luclitioto 1C.L.M. Aerocarto

ArcIiieC Topografisclie Dienst

Fig. 2. Luchtfoto omgeving Nieuweroord-Tiendeveen.
Dalgrond uniforme grond?
De ondergrond van de dalgronden kan dezelfde topografie cn bodemprofielen vertonen als
het zand- en keileemlandschap van het zg. Drents plateau. Het bonte beeld op deze luchtfoto laat zien dat dit niet bepaald unirorm is.
De witte vlekken (A) zijn, aan droogte lijdende gronden met weinig of geen veen. De
donkere vleklwn (B) zijn meestal te nat en als weiland in gebruik. Lei op de afstand der
150 meter). Na de vervening zijn d e gronden eerst
wijken (C-C' 200 meter cn D-D1
als bos in gebruik geweest: (E),d e bezanding gebeurde dan mede uit greppels (F). AIS deze
grond later tot bouwland wordt ontgonnen, blijven d e oude greppels (G) op d e luchtfoto
zichtbaar.
Voor het stremmen van de mest gebruikte men veel zand uit de hoogten (A), soms groef men
dit zo diep weg d a t er te lage plcklten (J) overbleven.
Fig. 2. Aerial photo environments of flieuweroord- Tierzdeveetz.
Reclaimed leut moors z~niJormsoils?
The subsoiì of reclaimed keut moors often show the same relicf and /,roJile developmerit as the saizd- arzd
bodder clav landscabe o f the so-called ,,Drerzts plateau". The variegated picture o f the aireal )hot0
shows clea& the un'uniformity.
The white spots ( A ) are drought-susceptible soils without or with a smal1 amourtt ofleat. The dark
slots ( B ) are most& too wet and are used as pastures. Mind the distances between the channels (C-C' is
200 metres, D-Dl is 150 metres). Ajler reclamation of the peut tlze soils were a t f i s t in use asforests
( E ) and covered (raised) with sand out o f the gr@ ( F ) ..Ajler conversion of Lhe forests itzto arable land
these grifis remain visijle from the air (G). For curdlzng stable matzure muclz sand was needed d%
from heights ( A ) , sometimes this sand was dug to such a dekth that locally very low karts remazned (3).
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heen. Daardoor komt het maaiveld niet alleen dichter bij het grondwater te
liggen (natter), maar bovendien dichter bij het vaste veen. Er is dus minder
ruimte tussen ,,zolder" en ,,vloer".l) Dit heeft weer tot gevolg, dat er wisselend een te natte en te droge toestand optreedt (fig. 8). Velen gaan dan ook
draineren, waardoor voorlopig beide euvels worden genezen, Doch als daarna wordt voortgegaan met het aanploegen, zal op zekere dag al het losse materiaal op zijn. Dan is het uiterste tijdstip aangebrokenom te gaan herontginnen. I n landbouwerskringen zegt men dan ook, dat eens in de dertig jaar
het gehele terrein herontgonnen moet worden. Dit zou voor de ideale dalgronden gelden (met een los pakket van 50 cm). Dit houdt dus in, dat steeds
3'5 %van de dalgronden herontginningsbehoeftig is. Als we echter rekenen,
dat er bijna nooit 50 cm los materiaal is en dus geen enkele dalgrond ideaal is,
dan wordt dit percentage veel hoger. Van de ideale dalgronden is 33 % steeds
herontginningsbehoeftig, d.w.z. dat er bij benadering ieder jaar 2000 ha dalgrond in Drente zou moeten worden herontgonnen. Al ligt er onder de meeste dalgronden een behoorlijk pakket vast veen, toch zal op zekere dag al het
veen verbruikt zijn. De tijd is dan gekomen, dat men tot zandboer moet overschakelen, alle tegenwerpingen ten spijt. Velen zijn momenteel reeds zover.
Voor zover men echter nog niet daaraan toe is, kan de vraag worden gesteld,
wat er nog te doen valt ten einde verdere achteruitgang tegen te gaan.
7. W A T N O G T E DOEN?

a. Het aanploegen van bolster om daarmede de bouwvoor te verdikken, zou
men kunnen vervangen door bezanding toe te passen. Het aanploegen van
de bolster heeft geen blijvend resultaat, het moet immers steeds herhaald
worden. Nu er slechts eens in de drie jaar aardappels verbouwd mogen worden (op percelen vrij van aardappelmoeheid) kan men moeilijk de dunne
bouwvoor handhaven. Voor bieten en tarwe, trouwens voor alle granen en
grassen, wordt een zwaardere bouwvoor gunstiger geacht. Bovendien moet
het land thans bij gebruik van zware machines een betere draagkracht hebben, waarvoor een dikke bouwvoor eveneens dienstbaar kan zijn.
Door de bouwvoor dikker te maken, wordt tevens het optreden van nachtvorst beperkt of voorkomen, althans is de schade op dikkere bezandingslagen
geringer dan op dunnere, zoals duidelijk is gebleken bij de, reeds eerder aangestipte, nachtvorstschadekartering. Ook uit de literatuur is hierover wel iets
bekend.
b. Het met humus verrijken van de bouwvoor is een der redenen waarom
de bolster wordt aangeploegd maar het is niet verantwoord daarvoor de gehele grond op te offeren. Er zijn andere middelen voor de voorziening met
organische stof, met name compost, groenbemesting en wisselbouw (o.a.
kunstweide). Men zou daarvoor tevens enig vee moeten houden (stalmest),
waar vele dalboeren niet aan willen beginnen.
Door deze middelen zou ook het stuiven van de gronden kunnen worden
tegengegaan, terwijl het de vraag is of bolster dit ook tegengaat.
c. Voor de doorluchting van de bouwvoor willen velen perse bolster aanploegen, hetgeen o.a. zeer noodzakelijk zou zijn voor de aardappelcultuur.
Andere middelen kunnen daarvoor geen dienst doen, zo meent men. Tevens,
zo zegt men, komt daardoor organische stof in de grond. Het is echter wel opvallend, dat de oudste, tevens meest humeuze dalgronden een geringere
l)

Het deel van het profiel tussen maaiveld en vaste (ondoorlatende) ondergrond.
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aardappelopbrengst geven dan de jongste, tevens humusarmste dalgronden
(volgens Wiggers, 1950). Hieruit blijkt bovendien, dat de aardappelopbrengst niet afiankelijk is van het percentage organische stof, maar wel van
het al dan niet luchtig zijn van de bouwvoor. Indien dit zo is, verdient het
wellicht aanbeveling ook op de dalgronden proeven te nemen, bijvoorbeeld
met synthetische humusstoffen of basis van kurk of plastics.
d. Het voorkomen of verbreken van ploegzolen is ook op een andere wijze
te bereiken, het is niet nodig om daarvoor bolster aan te ploegen. Met een
woeler achter de ploeg kan hier hetzelfde worden bereikt, zonder dat daarbij
tot landvernieling behoeft te worden overgegaan. Derhalve moet met kracht
worden geprobeerd te redden wat er nog te redden valt. Het tegengaan van
het aanploegen van de bolster kan hieraan medewerken. Vele gronden zijn
echter al zover, dat ze in zandgrond moeten worden omgezet. Het zou daarom aanbeveling verdienen van dit moment af meer dan 50 cm bolster te bonken, ja zelfs het bolstersteken ten behoeve van de turfstrooiselfabrikage in ons
land te verbieden.
e. Het zou gewenst zijn nikt met herontginning te wachten totdat alle veen
op is, maar nu reeds die gronden, waarover nog geen ,,klachten" zijn, zo diep
te bewerken dat een goed mengsel van zand en veen ontstaat. Dit kan niet
door gewoon omploegen worden verkregen. Na verwijdering van de bouwvoor moet een ,,innigw mengsel van bijv. half zand-half veen ter dikte van
minstens l meter worden verkregen, waarna de oude bouwvoor weer moet
worden teruggezet.
Hiermede bereikt men dat:
l. de bolster of het (dan geheel) losse veen goed geconserveerd blijft;
2. het bovenploegen van los veen na enkele jaren niet meer mogelijk is;
3. een grond ontstaat die niet beter is te wensen.
Het veen in het mengsel zorgt, dat er genoeg water wordt vastgehouden en
het zand maakt dit water voor de wortels bereikbaar tot op grote diepte.
Meerjarige niet gepubliceerde onderzoekingen van Dr. J.J. Schuurman (Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Groningen) en Ir. B. van Heuveln(Stichting voor Bodemkartering) wezen uit, dat de beworteling in gemengde zandveenprofielen veel dieper gaat dan in dalgrondprofielen met alleen bolster of
ander veen.
Nadrukkelijk zij nog vermeld, dat een dergelijke grond inderdaad een innig
mengsel moet vormen. Het mengen moet gebeuren als er nog voldoende veen
is, dus niet wachten tot de grond reeds slecht is. Liever vandaag dan morgen!
Het ,,aanmakenD van nieuwe dalgronden moet grondig herzien worden.
Vermoedelijk is het gewenst reeds nu van het oude systeem (en van het ideale
systeem volgens de schoolboekjes) af te stappen en direct ,,mengprofielen"te
maken.
Afgesloten december 1955

Summary
Reclaimed peat moor soils are, according to the composition of the profile,
not such uniform soils as many people believe or wil1 make believe.
The greatest uniformity lies nearly always in the occurrence of firm pe?t
and ,,greasyYy
layers. This, however, is a wrong uniformity. A big problem 1s
the ,,wearhg outy' of the reclaimed peat moors, for which the plowing-up of
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the upper layer of the peatbog is to be blamed. Plokving this layer is done for :
1. strengthening the till;
2. supplying the till with organic matter;
3. breaking of the plow sole;
4. loosening the till (for a better ventilation) for potato-cultivation.
As for the three first-mentioned reasons other ways exist to reach the purpose. The last argument is not easily to rebut. Experiments are to be carried
out to find some material having the Same properties. The layer in question
has magnificent water-storing properties which make it very valuable. Plowing
of this layer, irrespective of other reasons, can never outweigh the harm of
diminishing the water holding capacity.
I t would be better to return the upper layer of the peatbog to a thickness
of at least 50 cm and as controling the execution is very difficult, the only
remedy lies in closing down the peat litter factories.
Modification of the usual method to obtain reclaimed peat moor soils has
to be considered.
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P O T K L E I EN G U M B O T I L
,,Potklei" and Gumbotil

Ir. B. van Heuveln
1. I N L E I D I N G

Bij de opname voor de bodemkaart van Nederland 1 : 200.000 werd in liet
Drentse Noordenveld, het Groningse Westerkwartier en in de Friese Wouden
op vele plaatsen binnen 1,25 m onder maaiveld een grijze, zware klei aangeboord. Fig. l geeft een overzicht van dit gebied. Uit de analyseresultaten en
zijn ligging onder keileem of grof fluviatiel materiaal bleek, dat deze klei potklei moest zijn.
Potklei is een omstreden begrip geworden sinds Brouwer (1948) aantoonde
dat hiermede een aantal, in ouderdom zeer verschillende afzettingen worden
aangeduid, die als enig gemeenschappelijk kenmerk zouden hebben, d a t ~ e
Uit klei bestaan. Hij vindt het daarom een waardeloos geologisch begrip.
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