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WOORD VOORAF

In opdracht van de landinrichtingsdienst te Utrecht heeft het Staring Centrum de
bodemgesteldheid van de toekomstige landinrichtingsgebieden Achtkarspelen,
Drachten en Eestrum in kaart gebracht en de gronden beoordeeld op hun geschiktheid voor lelieteelt. Het bodemgeografisch onderzoek hiervoor werd in 1990 en
1991 uitgevoerd door H. Makken. G.A. van Soesbergen verleende medewerking
aan de geschiktheidsbeoordeling voor lelieteelt. De organisatorische leiding van
het project had het hoofd van de afdeling Veldbodemkunde drs.J.A.M. ten Cate.
De dank van het Staring Centrum gaat uit naar de vele grondeigenaren en -gebruikers die toestemming verleenden om hun grond te betreden en er onderzoek te
verrichten.

SAMENVATTING

Om gegevens te verzamelen over de bodemgesteldheid en om de gronden te
beoordelen op hun geschiktheid voor het telen van lelies, heeft het Staring
Centrum in 1990 en 1991 een bodemgeografisch onderzoek uitgevoerd in de
landinrichtingsgebieden Achtkarspelen, Drachten en Eestrum. De resultaten
hiervan zijn vastgelegd in dit rapport met kaarten en op magneetbanden.
Achtkarspelen, Drachten en Eestrum liggen in de provincie Friesland ten noorden
en noordoosten van Drachten. De gekarteerde oppervlakte van deze gebieden
bedraagt ca. 9100 ha.
De afzettingen die in dit gebied aan of nabij de oppervlakte voorkomen, ontstonden in het Pleistoceen en Holoceen. In het Saalien en Weichseüen zijn oude,
midden-pleistocene afzettingen (potklei en zeer fijn zand van de Formatie van
Peelo) bedekt met keileem, dekzand en fluvioperiglaciale afzettingen. Tijdens het
Weichselien zijn ook de zgn. dobben ontstaan, die verspreid over het gebied
voorkomen. In het noordeüjk deel van het gebied is het pleistocene zand grotendeels bedekt met veen en kleiafzettingen uit het Holoceen. Het hooggelegen deel
van het gebied is in het Holoceen grotendeels bedekt met veenmosveen dat vanaf
de Middeleeuwen is afgegraven of in cultuur gebracht.
Nadat bovengenoemd materiaal afgezet was, kwamen verschillende bodemvormende processen op gang. Er werd organisch materiaal gevormd, maar ook
weer afgebroken en omgezet (humusvorming), en er vond en vindt uitspoeling en
inspoeling plaats (podzolering). Bij bodemvorming in keileem, veen en klei spelen
ontwatering en verwering een grote rol. Al naar gelang de aard van de processen
ontstonden nieuwe horizonten en daardoor nieuwe bodems. Door jarenlange
bemesting met potstalmest zijn zgn. cultuurdekken ontstaan (laarpodzol- en
enkeerdgronden). Naarmate de bevolking toenam, werden steeds meer woeste
gronden ontgonnen en zijn de zgn. jonge ontginningen (veldpodzolgronden)
ontstaan.
Tijdens het bodemgeografisch onderzoek zijn verspreid over het onderzoeksgebied
boringen verricht tot maximaal 120 cm beneden maaiveld en zijn de onderzoeksgegevens gebruikt die verzameld zijn ten behoeve van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. Voor het vaststellen van de keileemdikte zijn boringen
verricht tot maximaal 250 cm beneden maaiveld en zijn de onderzoeksgegevens
vandeRijksGeologischeDienstgebruikt.Aandehandvandezeonderzoeksresultaten
zijneenbodemkaart,eengrondwatertrappenkaart eneenkeileemdiepte/keileemdiktekaartsamengesteld (bijl. 1,2en3).Degegevensvandebijlagen 1 en2zijn gedigitaliseerd en opgenomen op een magneetband.
Opdebodemkaart, schaal 1: 25 000(bijl. 1),zijn onderscheiden: legenda-eenheden,
toevoegingen, grondwatertrappen en overige onderscheidingen. Dekaartvlakkenbestaan voorten minste70%vanhun oppervlakte uitdedoorcoderingenkleuraange11

geven legenda-eenheid. De toevoegingen hebben betrekking op kenmerken die niet
als indelingscriterium zijn gebruikt, maar wel van belang zijn voor de beschrijving
vandebodem.Degrondwatertrappen gevendediepteenfluctuatie vanhetgrondwaterweer.Degrondwatertrappen staanookopeenapartekaartweergegeven,degrondwatertrappenkaart, schaal 1 :25 000 (bijl. 2). De overige onderscheidingen op de
kaarten omvattendenietbijhetonderzoekbetrokkenterreingedeelten,Ozoalsbebouwing, wegen, water, vliegveld e.d.
Degrondenzijningedeeldinveengronden,moerigegronden,zandgrondenenzeekleigronden. Binnen deze 4 grondsoorten zijn de gronden verder onderverdeeld in 38
legenda-eenheden.
Veengronden (676,2 ha)bestaantussen0en80cm-mv.voormeerdandehelft van
diedikteuit moerigmateriaal.Naardemate van veraarding van de bovengrond zijn
eerdveengrondenenrauwveengrondenonderscheiden.Veengrondenmeteenveenpakket vanminderdan 120cmdiktezijn naardeaardvandeminerale ondergrondingedeeldingrondenmetenzondereenhumuspodzol.Bijveengronden,waardeminerale
ondergrond dieperdan 120 cm -mv.begint,is de veensoort benoemd. Het veenbestaat voornamelijk uit zeggeveen, rietzeggeveen of broekveen.
Moerige gronden (934,5 ha) hebben een minder dan 40 cm dikke, moerige bovengrond of een moerige tussenlaag die afgedekt is door een zand- of kleidek. Ze zijn
onderverdeeld naardeaardvandebovengrondennaardeaardvandemineralezandondergrondinmoerigepodzolgronden(741,2ha)enmoerigeeerdgronden(193,3ha).
Zandgronden(6131,7ha)zijnmineralegronden(zondermoerigebovengrondofmoerige tussenlaag) waarvan het niet-moerige deel tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer
dan de helft van die dikte uit zand bestaat. Op een klein deel van de zandgronden
komteenkleidekvoorvan20-40cmdikte.Binnendezandgronden zijn naardeaard
van de bodemvorming humuspodzolgronden (5193,1ha)en eerdgronden (938,6ha)
onderscheiden.
Dehumuspodzolgronden zijnnaardediktevandebovengrondonderverdeeld inveldpodzolgronden (1130,4ha) en laarpodzolgronden (4062,7 ha).
Eerdgronden hebben een donkere,humushoudende bovengrond die minstens 15cm
dik (minerale eerdlaag) is.Alle zandgronden zonder duidelijk podzol-B en met een
mineraleeerdlaag wordeneerdgronden genoemd.Erkomen zandondergronden voor
metenzonderroest.OokzandgrondenmeteenA-horizontdikkerdan50 cmbehoren
onafhankelijk vaneenpodzol-Btotdeeerdgronden.Erzijn onderscheiden:beekeerdgronden (540 ha),gooreerdgronden (292ha) en enkeerdgronden (106,6 ha).
De zeekleigronden (801,2ha) behoren geheel tot de vaaggronden en zijn onderverdeeld in drechtvaaggronden (258,8ha)enpoldervaaggronden (542,4ha).Binnen de
poldervaaggronden komen voor:
- gewone poldervaaggronden (114,5 ha);
- knippige poldervaaggronden (269ha);
- knippoldervaaggronden (158,9ha).
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Er zijn 6 toevoegingen onderscheiden, waarvan 1voor de bovengrond, 4 voor de
ondergrond en 1voor vergravingen. De toevoegingen worden gebruikt om een bepaaldprofielkenmerk aantegevendatovereengedeelteofoverhetgeheleoppervlak
vanéénofmeerlegenda-eenheden voorkomt.Zezijn meteen arceringopdebodemkaart aangegeven.
Deoverigeonderscheidingenomvattenaaneengeslotenbebouwing,wegen,waterlopen
e.d. Deze zijn niet in het onderzoek betrokken.
In Achtkarspelen, Drachten en Eestrum zijn 7 grondwatertrappen onderscheiden; de
verbreidingervanisopdegrondwatertrappenkaart, schaal1:25 000(bijl.2)weergegeven.Inaanhangsel 1 isperlegenda-eenheidvandebodemkaartdeoppervlaktevan
de voorkomende grondwatertrappen inha aangegeven. Grondwatertrap Ikomt over
slechts 17,9 ha voor, terwijl grondwatertrap Vb en VI de grootste oppervlakten beslaan met 2696,6 en 1942,5 ha.
Dekeileemdiepte- enkeileemdiktekaart, schaal 1 :25 000,(bijl. 3)geeft aan datde
keileem verspreid over het gebied voorkomt en dat de dikte hiervan sterk varieert.
De gebruikswaarde van de grond berust opbodemfactoren die sterk door de diepte
van hetgrondwaterworden beïnvloed.Naardegegevens overde bodemgesteldheid,
inclusiefdewaterhuishouding,isaandegrondenvolgenshetdoorSTIBOKAontworpenbeoordelingssysteem,eengeschiktheidsklassetoegekendvoorhettelenvanlelies.
Aanallekaarteenhedenzijngradatiesvoordebeoordelingsfactoren (bv.ontwateringstoestand,vochtleverendvermogenenstevigheidvandebovengrond)toegekend.Hieruitvolgttotwelkegeschiktheidsklassedeeenheidbehoort.Deresultatenzijnweergegeven in een tabel. Uit deze tabel (tabel 49) en de bodemgeschiktheidskaart voor
lelieteelt, schaal 1 :25 000(bijl.4),blijkt datslechts een geringe oppervlakte (1300
van de ca. 9100 ha) geschikt is voor lelieteelt.
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1 INLEIDING

1.1 Doel en opzet van het bodemgeografisch onderzoek
Hetdoelvanhetbodemgeografisch onderzoekindelandinrichtingsgebieden Achtkarspelen, Drachten en Eestrum (provincie Friesland) was:
- de bodemgesteldheid in kaart te brengen op schaal 1 :25 000;
- de begindiepte en dikte van de aanwezige keileem in kaartje te brengen;
- De gronden te beoordelen op hun geschiktheid voor lelieteelt.
Onder bodemgesteldheid verstaan we:
- de opbouw van de bodem tot 1,20 m - mv.;
- de aard, samenstelling en eigenschappen van de bodemhorizonten;
- het grondwaterstandsverloop.
Verschillenenovereenkomsten indebodemgesteldheid gaanvaaksamenmetvisueel
waarneembare verschillen en overeenkomsten in het landschap, omdat beide onder
invloedvandezelfde omstandigheden zijn ontstaan.Daardoorishetmogelijk deverbreidingvandeverschillenenovereenkomsten invlakkenopeenkaartvastteleggen.
De bodemgeschiktheid voor lelieteelt is beoordeeld volgens WIB stadium C (Van
Soesbergen 1986;Van der Knaap en Wopereis 1987).
Bij ons onderzoekhebben wegebruik gemaaktvanreeds eerderverzamelde bodemkundige, hydrologische en geologische gegevens:
- Debodemgesteldheid vanhet object Achtkarspelen (Vander SchansenVleeshouwer 1956);
- De bodemgesteldheid van de Friese Wouden (Veenenbos 1952);
- Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50 000, bladen 6West en 6 Oost
(1981);
- Bodemkaart van Nederland, schaal 1 :50 000, blad 11Oost (1971).
De bodemlijnen van de hiervoor genoemde bodemkaarten, schaal 1 :50 000, zijn
digitaalovergebrachtopwerkkaarten,schaal1:25 000.Dezelijnenzijninhetterrein
aangevuld of aangepast aan de kaartschaal 1:25 000.
De bodemkaart, schaal 1 :25 000, onderscheidt zich van de bodemkaarten, schaal
1 :50 000, door de gedetailleerdere informatie.
DegeologischegegevenszijngrotendeelsontleendaandetoelichtingenbijdeBodemkaartvanNederland, schaal 1 :50 000,debladen6 West,6 Oosten 11Oost,enaan
detoelichtingbijdeGeologischeoverzichtskaartvanNederlandvandeRijksGeologische Dienst (Zagwijn en Van Staalduinen 1975).
Bij het aanvullende veldbodemkundige onderzoek hebben we gegevens verzameld
over de bodemgesteldheid door aan bodemprofielmonsters deprofielopbouw vande
15

gronden tot 1,20 m - mv. vast te stellen. Voor het vaststellen van de dikte van de
keileem zijn boringen tot ca.2,50 m -mv.verricht en zijn gegevens over de begindiepte en dikte van de keileem verkregen van de Rijks Geologische Dienst. Tijdens
het veldbodemkundig onderzoek is, op de plaatsen waar boringen verricht zijn, het
grondwaterstandsverloopgeschatenvandehorizontendedikte,deaardvanhetmateriaal, het organische-stofgehalte en de textuur gemeten of geschat. De puntsgewijs
verzamelde gegevens en de veld- en landschapskenmerken, alsmede de topografie,
steldenonsinstaatdegegevensvandeBodemkaartvanNederland,schaal1 :50 000,
aan te vullen of te corrigeren.
Tijdens het onderzoek is het verloop van de grondwaterstand in stambuizen
bijgehouden. Op tijdstippen dat de grondwaterstand in de stambuizen de GHG en
GLG benaderde,ishet meetnet uitgebreid door verspreid overhet gebied boorgaten
temaken.Hierinisvervolgensdegrondwaterstandgemeten.Viaregressievergelijking,
berekenduitdemetingen indestambuizen,isvoordeextrameetpunten deGHGen
GLG afgeleid.
Methode,resultatenenconclusiesvanonsonderzoekzijnbeschrevenofweergegeven
in het rapport en op vier kaartbijlagen. Rapport en kaarten vormen een geheel en
vullen elkaar aan. Het is daarom van belang rapport en kaarten gezamenlijk te
raadplegen.

1.2 Overzicht van rapport en kaarten
In hoofdstuk 2 van het rapport geven we informatie over de ligging van de onderzochtegebieden (2.1)eneenbeeld vandeontstaansgeschiedenis van Achtkarspelen,
Drachten en Eestrum naar de aspecten geogenese (2.2) en bodemvorming (2.3).In
3.1 beschrijven we de methode van het bodemgeografisch onderzoek en in 3.2 hoe
weonzetoetsingsgegevens hebben verzameld.In 3.3en 3.4zetten weuiteen hoewe
de gronden en het grondwaterstandsverloop hebben ingedeeld en in 3.5 hoe de
legenda van de bodemkaart is opgezet. In 3.6 wordt de methode beschreven om de
gronden te beoordelen ophun geschiktheid voor lelieteelt. In 3.7 is de indeling van
keileem naar begindiepte en dikte weergegeven en 3.8 beschrijft hoe de bodem- en
grondwatertrappen digitaal verwerkt zijn en op welke wijze de gebruiker over de
bestanden kan beschikken of ermee kan manipuleren. In hoofdstuk 4 vatten we de
resultatenvanhetonderzoeknaardebodemgesteldheid samenindevormvanprofielbeschrijvingen per legenda-eenheid en lichten we deze toe in een beschrijving van
de bodemgesteldheid. In hoofdstuk 5 bespreken we de verbreiding, begindiepte en
diktevan dekeileem. Hoofdstuk 6geeft deeisen,randvoorwaarden en geschiktheid
van de gronden voor lelieteelt.
In de aanhangsels staan gegevens, documentatie en verklaringen, waarmee we het
rapport niet wilden belasten. In aanhangsel 1staande oppervlakten van de legendaeenheden van de bodem- en grondwatertrappenkaart weergegeven. In aanhangsel 2
is de codering van de legenda-eenheden van de bodemkaart van Achtkarspelen,
Drachten enEestrum,schaal 1 :25 000,vergeleken metdievandeBodemkaart van
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Nederland, schaal 1 :50 000.In aanhangsel 3verklaren of definiëren wedetermen
en begrippen die we in het rapport of op de kaarten hebben gebruikt.
Bij het rapport behoren vier kaarten, alle op schaal 1: 25 000 (bijl. 1,2, 3 en 4):
1 de bodemkaart waarop we de bodemgesteldheid tot 1,20 m - mv. hebben weergegeven;
2 degrondwatertrappenkaart,waaropwehetgrondwaterstandsverloop vandebodemkaart apart hebben weergegeven;
3 de keileemdiepte- en keileemdiktekaart;
4 de bodemgeschiktheidskaart, waarop we de geschiktheid voor lelieteelt hebben
weergegeven.
Binnen vrijwel ieder kaartvlak komen delen voor, waarvan de profielopbouw en/of
grondwatertrap afwijkt van de omschrijving diewe inde legenda voor dit kaartvlak
geven. Zulke delen zijn de zogenaamde onzuiverheden. We kunnen ze door hun
geringe afmetingen bij de gebruikte kaartschaal niet afzonderlijk weergeven of we
merken ze door het beperkte aantal boringen niet op. We hebben ernaar gestreefd
kaartvlakken aftegrenzen meteen gemiddelde zuiverheid (Marsman enDe Gruijter
1982) van ten minste 70%.
Kaartschaalenboringsdichtheidbepalendehoeveelheidinformatie opeenkaart.Meer
of gedetailleerdere informatie wordt nietverkregen doordekaartte vergroten, zoals
ten onrechte nogal eens wordt gedacht, maar alleen door een gedetailleerder onderzoek. Bij vergroting neemt de waarnemingsdichtheid per vierkante centimeter
kaartvlak af, en daarmee vermindert denauwkeurigheid van de vergrote kaart sterk
(Steur en Westerveld 1965).
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2 FYSIOGRAFIE

2.1 Ligging en oppervlakte
De landinrichtingsgebieden Achtkarspelen, Drachten en Eestrum (afb. 1) liggen in
de provincie Friesland.
Hetlandinrichtingsgebied Achtkarspelenligtbinnenhetgrondgebied vandegemeente
Achtkarspelen met als belangrijkste woonkernen Augustinusga, Boelenslaan,
Drogeham,Harkema,Surhuisterveen enSurhuizum.Degekarteerde oppervlaktevan
dit gebied bedraagt ca.5830 ha.
Het landinrichtingsgebied Drachten ligt binnen het grondgebied van de gemeente
Smallingerland met als belangrijkste woonkernen Drachtstercompagnie en Houtigehage. De gekarteerde oppervlakte van dit gebied bedraagt ca. 2490 ha.
Het landinrichtingsgebied Eestrum ligt binnen het grondgebied van de gemeenten
Achtkarspelen en Tietjerksteradeel met als belangrijkste woonkern Eestrum.De
gekarteerde oppervlakte van dit gebied bedraagt ca. 780 ha.
Detotalegekarteerdeoppervlaktevandedrielandinrichtingsgebieden Achtkarspelen,
Drachten en Eestrum bedraagt ca. 9100 ha.
Detopografie vanAchtkarspelen,DrachtenenEestrumstaatafgebeeld opdebladen
6D, 6G, 6H, UB en HE van de Topografische kaart van Nederland, schaal
1 :25000.

2.2 Geogenese
Indelandinrichtingsgebieden Achtkarspelen,DrachtenenEestrumkomenaanofnabij
het oppervlak afzettingen vanpleistocene enholocene ouderdom voor (tabel 1).De
aandeoppervlakteliggendepleistoceneafzettingen bestaanhoofdzakelijk uiteolische
zanden.In het Holoceen vormde zich veen op het grootste deel van het toenmalige
pleistoceneoppervlak.Nadienoverdektezeekleinietalleenlaaggelegenveengebieden,
maar ook delen van het aangrenzende pleistocene zandgebied.

2.2.1 Afzettingen uit het Pleistoceen
De pleistocene afzettingen die hier aan of nabij het oppervlak voorkomen, zijn
hoofdzakelijk gevormd tijdens de drie laatste ijstijden, het Elsterien,het Saalien en
het Weichselien (tabel 1).Tijdens het Elsterien raakte een klein deel en tijdens het
Saaliendegehelenoordelijkehelft vanNederlandmetijsbedekt.Hierbijwerdenresp.
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potklei en keileem afgezet. Tijdens het Weichselien bleef ons land vrij van een
ijsbedekking, maar de wind verplaatste veel zand.
Tabel 1 Stratigrafischoverdekt vande beschrevenafzettingen

Afzettingen en veenlagen

Tijdsindeling
C-14jaren
1 200

Duinkerke III
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1 500

Subatlanlicum
3>

«
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c

c
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>
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o
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zwakke bodemvorming (Bollinglaag)

w

Vroeg

Oud dekzand
fluvio-periglaciale afzettingen

LU
_l
CL

Eemien

verwering keileem,mariene afzettingen

Saalien*

Formatievan Drente (keileem)

c
o

Holsteinien

Formatievan Eindhoven (zand)

5

Elsterien*

FormatievanPeelo
(fijnezandenen potklei)

"Cromerien" complex

Formatievan Urk (grove en fijne zanden)

"O
"O

* koude periode (Glaciaal)

2.2.1.1 Afzettingen uit het Elsterien
Tijdens het Elsterien kwamen in het noorden van ons land met de ijsbedekking
samenhangende sedimenten tot afzetting, die als Formatie van Peelo worden
aangeduid. Deels bestaatdezeformatie uit veelalfijne, vuilgrijze, glimmerhoudende
zanden, die men op een aantal plaatsen in het pleistocene zandgebied ondieper dan
120cm - mv. onderjongere zanden aantreft, zoals in de omgeving van Drogeham
(Cnossen en Heijink 1958). Ook behoort tot deze formatie een zeer zware, slecht
doorlatende,grijzeofzwarteklei,dezgn.potklei(ZagwijnenVanStaalduinen 1975).
TenwestenvanSurhuizumentenzuidwestenvanSurhuisterveenkomtpotkleibinnen
120cm - mv. voor.
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Indevoorlaatste ijstijd, het Saalien,bereiktehetlandijs opnieuw onsland. Voordien
werden onder periglaciale omstandigheden fijne zanden afgezet (Formatie van
Eindhoven). Ze bestaan uit eolisch en fluvioperiglaciaal materiaal, dat afkomstig is
uit nu diep in de ondergrond liggende oudere fluviatiele afzettingen (Ter
Wee 1976).Deze zanden liggen rond Drogeham en Drachtstercompagnie plaatselijk
ondieper dan 120cm onder het maaiveld. Ze zijn plaatselijk bedekt met een dunne
laag keileem.

2.2.1.2 Afzettingen uit het Saalien
Tijdens het Midden-Saalien waren de drie noordelijke provinciën geheel met ijs
bedekt. Onder dit ijs werd een grondmorene afgezet, bestaande uit door het ijs
vermalen materiaal,gemengdmetgrind enstenen,dezgn.keileem.Het leemgehalte
vandekeileem,dietotdeFormatievanDrenthebehoort,bedraagtoverhetalgemeen
25 à 50%,waarvan veelal 10-25%lutum. Het materiaal is grotendeels kalkloos en
het heeft een matige tot slechte doorlatendheid. De begindiepte van de keileem ligt
in een groot deel van de pleistocene gronden binnen 120cm - mv. (bijl. 3). Een
diepere ligging komt o.a. voor onder dekzandruggen. In dalen of vroegere dalen is
de keileem veelal door erosie verdwenen. Nahet Saalien vond tijdens een warmere
periode (Eemien) verwering van de keileem plaats.

2.2.1.3 Afzettingen uit het Weichselien
Tijdens de laatste glaciale periode, het Weichselien, bleef ons land buiten de
ijsbedekking, dochhetklimaatstond sterkonderinvloedvandenabijgelegen ijskap.
Dit periglaciale klimaat was gedurende een deel vanhet Midden-Weichselien vaak
ergkoud,maarbetrekkelijk vochtig.Doorverspoeling,erosielangshellingenendoor
lokalestroompjes werdenfijne, plaatselijk ookwelgrovezanden,vermengdmetkeitjes afgezet, de fluvioperiglaciale zanden. Plaatselijk komen hier dunne leemlaagjes
in voor. Tevenstrad verspoeling enuitwaaiing opvan dedoor verwering aangetaste
bovenste keileemlaag.Er bleef minder lemig,grofzandiger materiaal met veelgrind
en stenen achter, het zgn. keizand.
In het laatste deel van het Midden-Weichselien traden verspoeling enerosie minder
op de voorgrond. Wel werd met westelijke winden veel zand verplaatst dat min of
meer alseen dekoverdeoudere afzettingen werdneergelegd. Ditzgn.Ouddekzand
behoortmetandereafzettingen uithetWeichselientotdeFormatievanTwente.Ook
tijdens het Laat-Weichselienontstondendekzanden.Hetklimaatwasinhetalgemeen
iets milder, waarbij twee iets warmere en vochtiger perioden afwisselden met twee
koudereperioden,hetVroegeenhet LateDryas Stadiaal.Dedekzandenuitdebeide
koudeperioden wordenrespectievelijk Jongdekzand IenJongdekzand IIgenoemd.
Voor de afzetting van het Jong dekzand IJ heeft in het Jong dekzand I of, indien
afwezig inhet Oudedekzand een zwakkebodemvormingplaatsgevonden.Eenbleke
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horizont met veelhoutskool (zgn.Laag van Usselo) vormt in dit geval de grensmet
het eventueel bovenliggendeJongdekzand II.Het Ouddekzand bestaat uit zwaktot
sterk lemig, zeer fijn zand dat veelal gelaagd is afgezet. De jonge dekzanden
onderscheiden zich vanhet Oud dekzand door een meestal wat lager leemgehalte en
een wat grovere samenstelling.
In dit gebied ligt waarschijnlijk overwegend Oud dekzand of Jong dekzand Iaanof
nabij het oppervlak. Het Jong dekzand U heeft een geringe verbreiding en ligt
waarschijnlijk alleen afgezet in de rug die loopt van Rottevalle via Houtigehage in
noordoostelijke richting.
Tijdens het Weichselien zijn ook de zgn. dobben ontstaan. Dit zijn in grootte en
diepte variërende depressies die veelal gevuld waren met veen uit het LaatWeichselien en/of Holoceen. Een gedeelte van deze dobben isuitgegraven t.b.v. de
turfwinning. Dezedobbenzijnnugevuldmetwaterengroeiengeleidelijk weerdicht.
Bij deontginning vanhetland zijn sommigedobben bezand en worden alsgrasland
gebruikt. Sommige van deze dobben zijn geheel of gedeeltelijk door een ringwal
omgeven.Eendeelvandedobbenmoetalszgn.pingoruïnes (MaarleveldenVanden
Toorn 1955)worden beschouwd.Ondiepe dobben kunnen, volgens De Gans (1976),
ten dele uitblazingsbekkens zijn, waarbij het uitgeblazen zand, soms als een
gedeeltelijk gesloten ring, rondom de dobbe werd afgezet. In veel gevallen is de
ringwal om de dobben niet meer aanwezig, veelal door wegvloeien, wegwaaien of
door menselijke invloed. In dit gebied komen de dobben verspreid voor met de
grootste concentratie ten noorden van Surhuisterveen.

2.2.2 Afzettingen uit het Holoceen
Door de blijvende verbetering van het klimaat bij de overgang van het Late Dryas
Stadial naar het Praeboreaal laat men (o.a. Zagwijn en Van Staalduinen 1975) hier
hetHoloceenbeginnen.Hetklimaatwasaanvankelijknogvrijdroog,maargeleidelijk
werdhetvochtiger,waardoorveenvormingopdepleistocene zandondergrond begon
(Basisveen). Door een verdere stijging van de zeespiegel werd de veenvorming
onderbroken doordeafzetting vankleien,waarnazichopdezekleienenverderlandinwaarts opnieuw veen vormde (Hollandveen). Aanvankelijk ontwikkelde het veen
zich onder invloed van het grondwater, waarin het kwelwater van de omliggende
hogere gronden een belangrijk aandeel had. Naarmate het veenpakket groeide,
verminderde deinvloed vanditrijkere waterenverschoof deveensamenstelling van
riet- en zeggeveen naar een armere variant, het veenmosveen. Het Hollandveen
breidde zich juist in deze tijd het verst over de zandgronden uit en ontstonden de
uitgestrekte oligotrofe venen.
In het Subatlanticum was de zeespiegel zo ver gestegen, dat de zee via de afwateringsstroompjes het gebied binnendrong en grote delen van het veengebied
overstroomde.De veengroeibrak gedeeltelijk af en opde lager gelegen venen werd
zware klei (Afzettingen van Duinkerke) afgezet.
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Na een rustige tijd van omstreeks de jaartelling tot ca. 300 na Chr. werd dieper
landinwaarts,inlagergelegen gebieden achterdehoogopgeslibdekwelders eenlaag
kalkloze, zware klei, zgn. knipklei, afgezet.
Naca.800naChr.drongde zeeviade Lauwers verderditgebied binnen.Een groot
deelvanhetveenmetdeeropliggendeklei-afzetting werdopgeruimd.Spoedigwerd
echter in het noorden van het gebied weer lichte tot zware kwelderklei afgezet. Op
de knipklei kwam in deze tijd nog een dun kleidekje tot afzetting. Mogelijk is een
deel van dit dekje door de mens opgebracht.
DeLauwerswasdebelangrijksteaan-enafvoerstroom. Aanweerskantenvormdezich
een oeverwal,dienu duidelijk inhet landschap zichtbaar isdoor klink vanhet veen
in het naastliggende gebied.
Gedurendehet Holoceen ontstond opeengrootdeelvandepleistocene zandgronden
inditgebiedeenuitgestrektveenmosveengebied (FormatievanGriendtsveen).Zowel
in dit veengebied als in de dobben groeide het veen door tot het in cultuur werd
gebracht of werd afgegraven.
Langs de oostelijke rand van het Bergumermeer ligt een laag grof zand. Deze is
waarschijnlijk ontstaan door erosie van delen van de oevers van het meer. Het los
gewerkte zand werd door het water schoongewassen en opkorte afstand als vrijwel
wit zand weer afgezet (Cnossen en Heijink 1958).

2.3 Bodemvorming
De fysische, chemische en biologische processen die het bovenste deel van de
aardkorst veranderen, noemt men bodemvormende of pedogenetische processen.
Debodemkanuitverschillendesoortenmateriaal,hetzgn.moedermateriaal,bestaan.
IndelandinrichtingsgebiedenAchtkarspelen,DrachtenenEestrumbestaatdituitzand,
klei en veen. Onder invloed van o.a. de factoren klimaat, flora, fauna, water en de
mens treden in het moedermateriaal veranderingen op. Deze factoren stimuleren
bodemvormendeprocessendievaninvloedzijngeweestophetontstaanvan duidelijke
horizonten (= bodemvorming). Naast de eventuele gelaagdheid die ontstaan is door
geologischeprocessen(sedimentatiedoorwind,water,enz.),degeogenegelaagdheid,
is door bodemvorming een pedogene gelaagdheid ontstaan. Deze lagen worden
horizonten genoemd. De verticale opeenvolging van horizonten heet bodemprofiel.
Bodemvormende processen zijn: humusvorming, ontkalking verwering van veen,
rijping, podzolering, het ontstaan van hydromorfe verschijnselen, homogenisatie,
antropogene bodemvorming en het ontstaan van een A-horizont. In de volgende
paragrafen wordendezebodemvormendeprocessenafzonderlijk besproken.Voormeer
informatie verwijzen we naar De Bakker en Schelling (1989), en De Bakker en
Locher (1990).
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2.3.1 Humusvorming
Een van de meest universele bodemvormende processen is de omzetting van
organische stof tot humus en de ophoping hiervan op en in de bovengrond. Bij
maagdelijke, armegronden zoalsindezegebiedendekalklozezandgronden,isdeze
omzetting gering en ontstaat er een ophoping op de bovengrond en wordt er
gesprokenvanruwehumus.Indegrondwordtdegevormdehumusvoornamelijkdoor
bodemdieren gemengd met minerale bestanddelen (vorming van de A-horizont). In
zandgronden isdemenging minderintensief met de minerale bestanddelen en komt
de humus voor als losse excrementen van antropoden.

2.3.2 Ontkalking
Het gehalte aan koolzure kalk van een grond is afhankelijk vanhet kalkgehalte van
het pas gesedimenteerde materiaal en van de veranderingen die daarna in het
kalkgehalte zijn opgetreden. Onder Nederlandse omstandigheden zal na de sedimentatie vrijwel altijd ontkalking optreden.
Op een kaal slik is van ontkalking nauwelijks iets merkbaar. In een sterk begroeid
gebiedwordtdeontkalkingveroorzaaktdoorverschuivinginhetbestaandecarbonaatbicarbonaat evenwicht in de richting van het beter oplosbare bicarbonaat, waardoor
CaC0 3 in oplossing gaat en het kalkgehalte daalt. Daarvoor is een grote produktie
van C 0 2 (door afbraak van organische stof) nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval op
debegroeidekweldersenbijgrasland,waarveelorganischestof wordtgeproduceerd
en afgebroken.
Een proces dat eveneens een rol speelt bij de ontkalking, is de snelheid van de
opslibbing (Zonneveld 1960).Een matige ontkalkingssnelheid zal,in geval van een
snelle opslibbing nog resulteren in een kalkrijke afzetting. Bij een langzame
sedimentatieeneenmatigsnelleontkalkingkanhetaangevoerdeCaC0 3reedsgeheel
worden opgelost. Het resultaat is dan een kalkloos sediment.

2.3.3 Verwering van het veen
Wanneer lucht tot het veen toetreedt, wordt dit door chemische en biologische
processen aangetast en treedt oxidatie op.De bruine en roodbruine kleuren van het
veenverdwijnen enhetveenwordt zwart.Lidit stadium zijn nogslechts enkelelaag
ontwikkeldeorganismen,zoalsschimmelsenbacteriën,instaatdeveensubstantieaan
te tasten. Het kenmerk van verweerd veen is dat de plantaardige structuur van het
veen zichtbaar blijft.
In de bovenste laag van het ontwaterde en verweerde veen kan veraarding plaatsvinden. Bepaalde bodemdieren, zoals regenwormen en duizendpoten, gebruiken het
veen alsvoedselen veranderen het inexcrementen. Ditproceskan zichenigemalen
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herhalen, zodatdeoorspronkelijke veenstructuurverdwijnt ennieuwehumusvormen
ontstaan.

2.3.4 Rijping
Nadat het met water aangevoerde materiaal als een zeer waterrijke, slappe en nog
onbegaanbare massa is afgezet, beginnen in dit sediment tal van veranderingen op
te treden. Deze processen worden door Zonneveld (1960) aangeduid als initiale
bodemvorming. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen fysische en chemische
rijping, diegedeeltelijk gelijktijdig maarooknaenonafhankelijk vanelkaar,kunnen
voorkomen.
- Fysische rijping
Het proces van de fysische rijping wordt gekenmerkt door een geleidelijk
waterverlies en een zekerekrimp.Wordt als gevolg vanwateronttrekking doorde
planten ofdoorverlagingvandegrondwaterstand dezuigspanninghoger,dantrekt
hetaanvankelijk zeerruimgebouwdebodemskeletzichsamen(Zuur1958en1961).
Dezesamentrekkingveroorzaakteenverlagingvanhetporiëngetalenleidtdaardoor
tot krimp. Bij kleilagen ontstaan scheuren. De verlaging van het poriëngetal is
groter, naarmate de grond meer lutum en/of humus bevat. Het waterverlies is een
niet omkeerbaar proces; naherbevochtigingheeft de grond het vermogen omhet
volume en het watergehalte van deuitgangstoestand weer aan tenemen, verloren.
De mate van fysische rijping kan bij klei in het veld redelijk goed aan de
consistentie (mate van stevigheid) worden beoordeeld. Bij zavel is dit wat
moeilijker, vooral als er al enigerijpingis opgetreden.
- Chemische rijping
Tengevolge van de fysische rijping wordt de grond doorlatend en doorlucht; de
chemische veranderingen die hierdoor in het rijpende sediment ontstaan, worden
chemische rijping genoemd.
Enkele veranderingen zijn o.a.:
- Oxydatie van het gereduceerde slib;
- Oxydatie van Fe 2+ tot Fe 3+ met als gevolg het neerslaan als ijzerverbindingen
(roest) in gangen en langs scheuren.

2.3.5 Podzolering
Het bodemvormendeproces (pedogenese) vanuitspoeling eninspoeling vanhumus,
aluminiumenijzer wordtpodzoleringgenoemd.Ditproceskomtvoorineenklimaat,
waarbij de neerslag de verdamping overtreft en in gronden met diepe en ondiepe
grondwaterstanden. Bij podzolering spoelt organische stof samen met ijzer- en
aluminiumverbindingen, die in water oplosbaar zijn, uit de bovengrond en wordt
vervolgens op geringe diepte weer afgezet. Als gevolg vandezeuitspoeling ontstaat
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onder de A-horizont een laag waaruit organische stof, ijzer en aluminium voor een
belangrijk deel zijn verdwenen. Deze laag is de E-horizont of uitspoelingshorizont,
die om zijn grauwe kleur ook wel bekend staat als loodzandlaag. Onder bepaalde
omstandigheden slaandeuitgespoelde stoffen weerneeronderdezeE-horizont.Daar
ontstaatdaneeninspoelingslaag,dezogenaamdeB-horizont.Het podzoleringsproces
heeft in Achtkarspelen, Drachten en Eestrum geleid tot één soort
humuspodzolgronden,nl.diezonderijzerhuidjes opdezandkorrelsonmiddellijk onder
de Bh-horizont.
Degrondenzonderijzerhuidjes zijnontstaaninarmmoedermateriaaldattotdichtaan
het oppervlak permanent ofperiodiek met water is verzadigd. De organische stof in
deB-horizont isamorf;zijligtalshuidjes opdezandkorrelsenverbindt dezekorrels
onderling.Vaakzijnookdeholtentussendekorrelsgeheelofgedeeltelijk met amorfe
humus gevuld. Naarmate het grondwater tijdens de bodemvorming ondieper
voorkwam, is de B-horizont dikker. In het zand onder de B-horizont ontbreken de
ijzerhuidjes op de zandkorrels. Veelal is dit het gevolg van de (periodiek) hoge
grondwaterstanden; deze gaan gepaard met een reducerend milieu, waarin een deel
van het ijzer werd opgelost en afgevoerd. De ontijzerde C-horizont kenmerkt zich
door wat vale, grauwe kleuren. In dit gebied komen vrij veel humuspodzolgronden
voor met roestvlekken in de C-horizont. Ook dit is een gevolg van de bewegingen
van het grondwater.

2.3.6 Het ontstaan van hydromorfe verschijnselen
Indeliteratuurwordentermenalsgleyengleyverschijnselen uitsluitendgebruiktvoor
gronden, waarinijzer voorkomt.Hetisinverband methet voorkomen van ijzerarme
"natte"grondenjuisterdebrederetermhydromorftegebruiken, zoals indenaamgevingvandesubordenisgedaan.Eenvandeessentiëlevoorwaardenvoorhetontstaan
vanhydromorfe verschijnselen isdeperiodiekeverzadigingvandegrondmet water.
Deze kan in goed doorlatende gronden worden veroorzaakt door periodiek voorkomende hoge grondwaterstanden, maar in slecht doorlatende gronden ook door
periodiek voorkomende schijnspiegels of door langzaam percolerend water. Li het
profielgedeelte dat afwisselend met water verzadigd en doorlucht wordt, komen
driewaardige ijzerverbindingen heterogeen verdeeld voor. De ontijzerde C-horizont
vanhydro-gronden is indemeest voorkomende gevallen nagenoeg homogeen bleek
van kleur. De ijzerhoudende C-horizont is veelal heterogeen gevlekt. Zowel tussen
deroestvlekkenindeijzerhoudende grondenalsindeblekeondergrondvanijzerarme
grondenontbrekendeijzerhuidjes opdezandkorrels;enditisjuisthet hoofdcriterium
voor de hydrozandgronden en voor de hydropodzolgronden.

2.3.7 Homogenisatie
Homogenisatie is het proces, waarbij de oorspronkelijke sedimentaire (geogene)
gelaagdheid eneventueelaanwezigegrijze vlekkenenroestvlekkendoor biologische
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mengingverdwijnen. Hetprocestreedtalleenopbijgoedeontwateringenhogebiologische activiteit; dit laatste ligt door de herhaalde grondbewerking in bouwland op
een lager niveau dan onder bos of oud grasland. Gravende bodemdieren en de
vegetatie spelen een belangrijke rol bij de homogenisatie.

2.3.8 Antropogene bodemvorming
Zowel vanuit het verleden als het heden is de invloed van de mens op de bodemvorming belangrijk. Vanuit het verleden dateert de geleidelijke ophoging van de
zandgronden methumushoudend materiaal: hetresultaat van depotstalbemesting in
de landbouw. In Achtkarspelen, Drachten en Eestrum zijn op deze wijze "oude
bouwlandgronden"(enkeerdgrondenenlaarpodzolgronden)ontstaanovergrotedelen
van het dekzandgebied. Andere aspecten uit heden en verleden zijn ontginning,
ontwatering, vervening, bemesting, grondbewerking, het dempen van sloten en het
afgraven van terreingedeelten voor zand-, klei- en turfwinning.

2.3.9 Het ontstaan van een A-horizont
Het afsterven van de vegetatie veroorzaakt op en in de bovengrond ophoping van
organisch materiaal.Door biologische en chemische processen wordt de organische
stof afgebroken en omgezet. Hierbij spelen micro-organismen een belangrijke rol,
maar ook wormen en mollen zijn erbij betrokken. Het oorspronkelijke materiaal is
tenslotte niet meer te herkennen en men spreekt dan van humus. Doordat kleine
bodemdieren de humus met de bovenste grondlagen vermengen, wordt een donker
gekleurde, humushoudende bovengrond gevormd.
Op talrijke plaatsen in het gebied is de humushoudende bovengrond mede ontstaan
door ophogingmetmateriaal uitdepotstal(heideplaggen en/of graszoden vermengd
met mest). Het onderste gedeelte van een opgebracht dek is veelal wat bruiner dan
het bovenliggende, zwarte materiaal. Waarschijnlijk is dit deels een gevolg van
menging van de vroegere bovengrond met een deel van de B-horizont bij de
verwerking. Opveeleerdgronden isdebruinebovengrond ontstaan doorhet gebruik
vangraszodenuitdebeekdalen bijgebrekaanheideplaggen ofdoorvermengingvan
de bovengrond met de eronder liggende verweerde keileem.
De mate van ontwikkeling van de Ah-horizont is een belangrijk criterium bij de
indeling vangronden.Wemakenonderscheid ingronden meteenduidelijk donkere,
humushoudende bovengrond (minerale eerdlaag) en gronden met een minder
ontwikkelde Ah-horizont. Gronden meteenmineraleeerdlaagnoemen weeerdgronden; ontbreekt de minerale eerdlaag dan spreken we van vaaggronden.
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3

BODEMGEOGRAFISCHONDERZOEK, BODEMGESCHIKTHEIDSBEOORDELINGENDIGITALEVERWERKING/MANIPULATIEVANBODEMKUNDIGE GEGEVENS

3.1 Bodemgeografisch onderzoek
Het bodemgeografisch onderzoek van de landinrichtingsgebieden Achtkarspelen,
Drachten en Eestrum is uitgevoerd in de periode maart 1990t/m april 1991.
Onder bodemgeografisch onderzoek verstaan we:
- eenveldbodemkundig onderzoeknaardevariabelendietezamendebodemgesteldheid bepalen:
- profielopbouw (als resultaat van de geogenese en pedogenese);
- dikte van de horizonten;
- textuur van dehorizonten (lutum- en leemgehalte, en zandgrofheid);
- aard van de veensoort;
- organische-stofgehalte van de bovengrond of laag van 0-30 cm -mv.;
- grondwaterstandsverloop;
- het determineren van de grond volgens De Bakker en Schelling (1989);
- hetruimtelijk weergevenvandeverbreiding vandezevariabelen in bodemkundige
eenheden op een kaart en de omschrijving ervan in de bijbehorende legenda.
Tijdens het bodemgeografisch onderzoek van Achtkarspelen, Drachten en Eestrum
hebben wemeteengrondboor perkaartvlak eenin aantalsterk wisselendehoeveelheidboringenverricht.Dedieptevandezeboringenvarieerdevan0,50 mtot 1,20 mmv.Deboorpuntenwerdenselectgekozen.Inhetveldwerdelk bodemprofielmonster
veldbodemkundig onderzocht, dus van elk monster werden de hiervoor genoemde
variabelengeschatofgemetenenwerddeprofielopbouw gekarakteriseerd.Perlegenda-eenheid is een wisselend aantal profielschetsen gemaakt, waarvan 1of 2pergenoemde eenheid inhoofdstuk 4 zijn weergegeven. De schattingen vandetextuur en
het humusgehalte hebben we getoetst aan bestaande gegevens.
Omde verbreiding vande gevonden bodemkundige verschillen inkaart te brengen,
tekenden wegrenzen opdekaart, of bestaande grenzen van deBodemkaart vanNederland, schaal 1 :50 000 (ziehoofdstuk 1)werden overgenomen of aangepast.We
gingenhierbij niet alleenuit vandeprofielkenmerken maarook van veldkenmerken
envanlandschappelijke entopografische kenmerken,zoalsmaaiveldsligging,reliëf,
slootwaterstanden, soort vegetatie en de kwaliteit ervan, en bodemgebruik.
Omhetgrondwaterstandsverloop vasttestellenhebben weinhetveldgeschat welke
grondwatertrap aan een grond moest worden toegekend. Uit de profielopbouw en
vooraluitdekenmerkendiemetdewaterhuishouding samenhangen (roest-enreductievlekkenenblekingsverschijnselen),leiddenwedegemiddeldhoogstewintergrondwaterstand en de gemiddeld laagste zomergrondwaterstand (GHG en GLG) af en
daaruitdegrondwatertrap.Kennisoverhetverbandtussenprofiel- enveldkenmerken
enhetgrondwaterstandsverloopisverkregendooreldershetbodemprofieltebestude29

ren opplaatsen waargedurende eenlangereeks vanjaren degrondwaterstanden zijn
gemeten,namelijk bijstambuizen vanhetInstituutvoorGrondwaterenGeo-energieTNO. Hoe we de schattingen hebben getoetst, staat beschreven in par. 3.2.2.
De conclusies van het onderzoek naar de bodemgesteldheid werden samengevat op
een bodemkaart, schaal 1 :25 000 (bijl. 1).Omdat het niet mogelijk is een kaart te
makendiedeverbreidingvanzoweldebodemeenheden alsdegrondwatertrappen in
kleurenweergeeft, zijnopdebodemkaartalleendebodemeenhedenvankleurenvoorzien.Omdeverbreidingvandegrondwatertrappen weertegeveniseen afzonderlijke
kaart vervaardigd, degrondwatertrappenkaart, schaal 1 :25 000 (bijl. 2);dezekaart
bevat dezelfde informatie, maar is alleen naar grondwatertrappen ingekleurd.

3.2 Toetsing aan meetresultaten
Onze schattingen van textuur en humusgehalte hebben we getoetst aan bestaande
gegevensdiestaanweergegeven indetoelichtingen bijdekaartbladen 6West/6Oost
en 11 Oost van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 :50 000 (1971 en 1981).
Omonzeschattingenvangrondwaterstandentetoetsenaanmeetresultatenhebbenwe
resultaten van grondwaterstandsmetingen gebruikt.

3.2.1 Grondwaterstandsmetingen
Omdeschattingen vandegemiddeldhoogsteengemiddeldlaagstewinter-enzomergrondwaterstand (GHG en GLG) te toetsen, hebben we resultaten gebruikt uit:
- hetArchiefvanGrondwaterstandenvanhetInstituutvoorGrondwaterenGeo-energie-TNO (IGG-TNO);
- eigen metingen.
Als meetpunten dienden in de eerste plaats de peilbuizen met meerjarige gegevens
uithetArchief vanhetGrondwaterstanden vanhetIGG-TNO.Dezegegevenshadden
betrekking op 4 stambuizen, waarin de grondwaterstand op of omstreeks de 14een
28evaniederemaand wordtgemeten.Afbeelding 2geeft deliggingvandezebuizen
weer.
Tijdens het onderzoekishetverloopvandegrondwaterstand indestambuizen bijgehouden.Opdetijdstippen datdegrondwaterstand indestambuizendeGHGbenaderde,ishetmeetnetuitgebreiddoorverspreidoverhetgebiedboorgatentemaken.Hierin is vervolgens de grondwaterstand gemeten. Deze zgn. gerichte opname voor de
GHG isuitgevoerd op4 maart 1990en op 11januari 1991,en die voor deGLG op
2 augustus 1990.Tussentijds,nl.op21juni 1990,isingenoemdeboorgaten ooknog
eengrondwaterstandsmeting verricht.Intotaalisop88 plaatsen(afb.2)vierkeereen
grondwaterstand gemeten (tabel2).
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Tabel2 Gemetengrondwaterstandenin cm - mv.
Boorgat

Datum

¥11*
III•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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14-03-90

21-06-90

02-08-90

11-01-91

55
55
55
60
50
60
40
55
55
40
50
80
35
75
90
130
40
35
45
55
140
30
40
45
45
60
105
100
95
145
85
95
80
70
55
55
401
60
100
45
55
80
60
30
95
901
25
30
80
40

125
135
125
90
95
110
120
110
100
90
100
120
90
145
120
180
90
90
115
115
190
135
125
120
100
100
135
120
160
180
115
130
145
130
120
125
101
120
145
110
130
135
120
100
135
401
110
130
130
70

150
145
140
100
130
135
135
125
130
115
135
155
110
160
145
240
110
100
130
135
220
150
165
160
115
120
150
130
210
220
135
155
160
145
135
170
40
150
190
155
140
155
135
140
150
50
115
140
145
85

30
25
40
25
10
30
15
30
40
20
30
60
10
55
45
105
10
15
20
30
105
20
25
30
35
30
70
75
65
90
60
70
60
55
40
35
25
30
75
30
30
55
30
10
70
70
15
20
55
20

Boorgat
nr.

Datum
14-03-90

21-06-90

02-08-90

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

as

135
105
145
135
120
80
100
80
140
135
135
145
100
90
125
70
60
80
190
85
60
125
120
95
75
45
130
105
150
145
115
115
20
50

25
30
30
155
145
100
120
105
170
175
210
180
110
100
140
85
80
95
215
115
70
140
140
130
90
65
150
115
180
160
145
135
120
60

>200

>220

130
95
115

145
100
130

TNOstambuis
nr.

Datum
21-06-90

02-08-90

6Gl27
6Gl45
11El19
11El36

565
485
100
50
50
60
52
77
75
78
85
75
50
65
22
38
52
145
70
17
90
60
50
32
18
70
55
100
70
55
52
701
26
170
65
40
65

14-03-90

56
35
45
65

80
65
110
130

100
70
140
170

11-01-91

55
40
20
20
20
60
15
60
70
30
30
40
15
20
35
120
20
0
65
15
35
10
10
45
25
45
50
15
30
40
15
125
45
20
25

11-01-91

35
10
25
30
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3.2.2 Berekening van de GHG en GLG van TNO-stambuizen
De HG3 en de LG3 zijn het rekenkundig gemiddelde van de gemeten hoogste drie
wintergrondwaterstanden (oktobert/mmaart)enlaagstedriezomergrondwaterstanden
(aprilt/mseptember)ineenhydrologischjaar.DeGHGendeGLGwordenberekend
uit de HG3-en LG3-waarden van een reeks van hydrologische jaren (rekenkundig
gemiddelde). Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
- gedurendedeperiodewaaroverdeberekeningwordtuigevoerd,mogengeenveranderingen in het grondwaterregime zijn opgetreden (bijv. veranderingen door verplaatsing van de buis of een ingreep in de ontwatering);
- degrondwaterstand moetmeteenfrequentie van2keerpermaandovereenperiode
van6-8 jarenzijngemeten;langdurigeonderbrekingen indewaarnemingenmogen
niet voorkomen;
- voor een vergelijking met de schatting van het vlak in de omgeving van de buis
dient deplaats vandebuis,waarin demetingen zijn verricht,betrouwbaarte zijn.
Deresultaten van de berekening van de GHGen deGLG van de 4gebruikte TNOstambuizen staan weergegeven in tabel 3.
Tabel3Berekende GHG en GLG in
cm ' mv.van4TNO-stambuizenmet
meerjarigegegevensoverdeperiode
1980-1989
Stambuis
nr.

GHG GLG

Gt

Aantal
jaren

6 Gl27
6 Gl45
11El19
11EI 36

52
16
22
38

m/Vb
II
V
Vb

8
9
6
7

89
55
127
148

Opmerkingen:
1 Stambuis 6 Gl 27 ligt op de grens
tussen grondwatertrap m en Vb en
staat waarschijnlijk onder invloed
vanhetPrinsesMargrietkanaal.
2 Stambuis 6 Gl 45 ligt buiten de
landinrichtingsgebieden ten zuidoostenvanEestrum.

3.2.3 Benadering van de GHG en GLG
Op 14maart 1990,21juni 1990,2 augustus 1990en 11januari 1991zijn inhetgebied grondwaterstandsmetingen verricht in stambuizen en boorgaten. Metregressievergelijkingen, afgeleid uit de gegevens van de stambuizen, zouden de grondwaterstandsmetingen die zijn verricht bij 88boorgaten,omgerekend kunnen worden naar
GHG- en GLG-waarden.
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Bij deze omrekening wordt de onderlinge samenhang bekeken door de grondwaterstandengemeteninboorgatenuittezettentegengrondwaterstanden vaneenstambuis
met meerjarige gegevens.Meteen visueel/handmatigtetrekken lijn doordepunten,
wordtde 'nauwste"samenhanggesuggereerd.MetbehulpvandezelijnkandeGHG
en GLG van het boorgat met een korte reeks metingen worden voorspeld uit de
GHG/GLG-waarden van de meerjarige stambuis, onder de aanname dat de
GHG/GLG-standen in de stambuis en het boorgat op ongeveer dezelfde tijdstippen
voorkomen.
Gezienhetgeringeaantal(4)bruikbare(metvoldoendemeerjarige gegevens)stambuizenwaseenregressievergelijking niet ofnauwelijks mogelijk. Deafbeeldingen 3en
4tonenhetverbandtussenmetingendieop 11-01-91,21-06-90en02-08-90zijn verricht in de stambuizen en de berekende GHG en GLG van deze buizen.
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Aß. 3 Het verbandtussen de metingen instambuizen op 11-01-91endeGHG
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Aß. 4 Het verbandtussende metingen in de stambuizenop 21-06-90,en 02-08-90 en deGHG
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Tijdens het onderzoekheeft zichechter geentijdstip voorgedaan,waaropeengoede,
gerichte opname voor de GHG mogelijk was. De opname op 11-01-91 benaderde
echternoghetmeestdeGHG.Degrotehoeveelheid neerslag vlakvoordezeopname
en de onregelmatige afvoer van overtollig regenwater is waarschijnlijk de oorzaak
van het matige verband tussen de gemeten grondwaterstand en de berekende GHG
vandestambuizen weergegeven opafbeelding 3Tijdens de grondwaterstandopname
op21-06-90en02-08-90voordeGLGwashetgrondwaterinrustenisop afbeelding
4eengoedverband aftelezentussengemetengrondwaterstandendeberekendeGLG
vandebetreffende stambuizen.Gezien hetgoedeverband,hiervoor genoemd,endat
op21-06-90 en 02-08-90 de metingen respectievelijk iets boven en iets beneden de
berekende GLG lagen, kan worden aangenomen dat dit ook geldt voor de gemeten
grondwaterstanden in de boorgaten op genoemde data.

3.2.4 Resultaten van gerichte opname voor de GHG en GLG
Tijdens het onderzoek hebben we op4datain 88boorgaten degrondwaterstand gemeten.Deze4data zijn zogekozen datwegerichte waarnemingen voordeGHGen
GLGkonden verrichten.Bijdezemethodeveronderstellen wedatbinnen een,inhydrologischopzicht,homogeengebieddegrondwaterstandenzichongeveerophetzelfdetijdstip ophetniveauvanrespectievelijk deGHGenGLGzullenbevinden.Tijdens
degerichteopnamehebbenwetevensgrondwaterstanden indestambuizengemeten.
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GemetengrondwaterstandeninboorgatenenbuizententijdevanhetGHG-niveau,uitgezetinhetGHG-tranject van degeschattegrondwaterstand
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Aß. 6 GemetengrondwaerstandeninboorgatenenbuizententijdevanhetGLG-niveau, uitgezet in het GLG-traject vande geschattegrondwatertrap

Deboorgjiten (1t/m88opafb. 2)hebben wezoveelmogelijk verspreid overhetgebiedenwelzodanigdatzerepresentatief warenvooreenbepaaldgebiedwatdebodemeenheid endegrondwatertrap betreft. Deresultaten vandegerichteopnames staan
vermeld intabel2.
In afbeelding 5zijn alle grondwaterstanden, gemeten op11-01-91 ten tijde van het
GHG-niveau, uitgezet inhetGHG traject van degeschatte grondwatertrap vanhet
vlakwaarinzeliggen.Inafbeelding 6zijn allegrondwaterstanden gemetenop02-0890tentijde vanhetGLG-niveau,uitgezet inhetGLG-traject vandegeschattegrond37

watertrap van het vlak waarin ze liggen. Uit de afbeeldingen 5 en 6 blijkt dat een
goed verband bestaat tussen de gemeten grondwaterstanden t.b.v. de GHG en GLG
endegeschattegrondwatertrappen inhetterrein.Deplaatsenvandegemeten grondwaterstanden die afwijken vande geschatte grondwatertrap liggen veelal tedicht bij
een sloot of een waterleiding. Ook komen afwijkende grondwaterstanden voor waar
de profielopbouw ter plaatse afwijkt van die in het betreffende kaartvlak, b.v. een
boorgat met een goed doorlatende ondergrond dat ligt in een gebied met keileem.

3.3 Indeling van de gronden
Inhetveldhebben wedegrondenperboorpuntgedetermineerd volgenshet systeem
vanbodemclassificatie voorNederlandvanDeBakkerenSchelling(1989).Ditiseen
morfometrischclassificatiesysteem: hetgebruiktdemeetbarekenmerkenvanhetprofiel alsindelingscriterium. Vervolgens zijn degrondeninkarteerbareeenhedeningedeeld.Dezeeenhedenzijnindelegendaondergebracht,omschrevenenverklaard.We
hebben getracht de verschillende soorten gronden er zodanigin tegroeperen,dat de
legenda de wijze van indeling overzichtelijk weergeeft. Deindeling van degronden
in Achtkarspelen, Drachten en Eestrumkomt deels overeen met die van de BodemkaartvanNederland,schaal 1 :50 000.Hetdoelvanhetonderzoekendemeergedetailleerdekartering indit gebied hebben ertoe geleid datwe opbepaalde punten van
delandelijke indelingzijn afgeweken ofdeonderverdelinghebbenverfijnd. Zolieten
we ophet hoogste niveau de grondsoort prevaleren (veen, zand, klei); op een lager
niveau hebben we de indeling naar textuur aangepast. We hebben de gronden eerst
onderverdeeld naar grondsoort in:
- veengronden;
- moerige gronden;
- zandgronden;
- zeekleigronden.
Binnen deze drie grondsoortgroepen zijn de gronden verder onderverdeeld in 38 legenda-eenheden. In de volgende subparagrafen lichten we de verdere indeling van
dezegroepentoe.Tussen[]staattelkensdecodevooreenindelingscriterium.Sommige letters encijfers kunnen tweekeer in een code voorkomen en duiden dan opeen
ander indelingscriterium; omditte onderscheiden hebben wehun positie inde code
aangeduidmet...,bijvoorbeeld: [z...]=zanddeken[...z]=zandzonderhumuspodzol
bij (zWz) moerige eerdgronden met een zanddek.

3.3.1 Veengronden [V]
Veengronden bestaan tussen 0en 80cm -mv.voor meer dan dehelft van die dikte
uitmoerigmateriaal,datuitveen,zandigveen,kleiigveen,venigzandofvenigeklei
kanbestaan.Binnendeveengrondenhebbenwenaardeaardvandebovengrondeerdveengrondenenrauwveengrondenonderscheiden.Eerdveengrondenhebbeneenmoerige eerdlaag, rauwveengronden niet.
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De eerdveengronden zijn onderverdeeld in:
- koopveengronden: veengronden met een kleiige, moerige eerdlaag [h...];
- madeveengronden: veengronden met een kleiarme, moerige eerdlaag [a...].
De rauwveengronden zijn naar de aard van de bovengrond onderverdeeld in:
- waardveengronden: kleidek zonder minerale eerdlaag [k...];
- veengronden met een kleihoudend dek (wisselend in dikte en humeusiteit) [1...].
Deveengronden zijnverderonderverdeeld naardesoortveenennaarde begindiepte
en aard van de minerale ondergrond:
- zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen [...c];
- zand met humuspodzol [...p];
- zand zonder humuspodzol [...z].

3.3.2 Moerige gronden [W]
Moerigegronden zijn zandgronden meteenmoerigebovengrond ofeenmoerigetussenlaag die 10tot 40 cm dik is en ondieper dan 40 cm - mv. begint. Naar de aard
van de ondergrond hebben we onderscheiden:
- moerigepodzolgronden: zandondergrond meteen duidelijke humuspodzol-B-horizont [...p];
- moerigeeerdgronden:zandondergrond zonderduidelijkehumus-podzol-B-horizont
[...z].
De moerige gronden zijn naar de aard van de bovengrond onderverdeeld in:
- een zavel- of kleidek [k...];
- een moerige bovengrond [v...];
- een humushoudend zanddek [z...].

3.3.3 Zandgronden (H en Z)
Zandgronden zijn mineralegronden (zondermoerigebovengrond ofmoerigetussenlaag)waarvan hetniet-moerige deeltussen 0en 80cm -mv.voormeerdande helft
vandiedikteuitzandbestaat.Opeengedeeltevandezandgronden komteenkleidek
voor.
Binnen de zandgronden hebben we in Achtkarspelen, Drachten en Eestrum naar de
aard van de bodemvorming podzolgronden [H] en eerdgronden [Z] onderscheiden.
Podzolgrondenhebbeneenduidelijkepodzol-B-horizont.InAchtkarspelen,Drachten
en Eestrum komen alleen humuspodzolgronden voor.
Dehumuspodzolgronden [H]vormdenzichinmineralogisch "arm"moedermateriaal.
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Dehumuspodzolgronden zijn onderverdeeldnaardediktevandebovengrondennaar
de invloed van het grondwater ophun ontstaanswijze.Deze invloed is zichtbaar aan
hydromorfe kenmerken. Humuspodzolgronden zonder hydromorfe kenmerken (...d)
komen in dezedrie gebieden niet voor. Humuspodzolgronden met hydromorfe kenmerken (...n) zijn onderverdeeld in:
- veldpodzolgronden, bovengrond dunner dan 30 cm [geen code];
- laarpodzolgronden, bovengrond 30-50 cm dik [c...].
Eerdgrondenhebben eendonkerehumushoudende bovengrond (Al-horizont).Wanneer deze horizont ten minste 15cmdik is en aan bepaalde eisen van humusgehalte
of kleur voldoet, spreken we van een minerale eerdlaag. Alle zandgronden zonder
duideüjkepodzol-Bdieeenmineraleeerdlaaghebben,wordeneerdgrondengenoemd.
Zandgronden meteen Al-horizont dikkerdan50 cmbehoren onafhankelijk vaneen
eventuele podzol-B eveneens tot de eerdgronden. In Achtkarspelen zijn 3 soorten
eerdgronden onderscheiden:
- enkeerdgronden: de minerale eerdlaag is dikker dan 50 cm [E...];
- gooreerdgronden:demineraleeerdlaagis 15-30[p...]of 30-50 cmdik [c...];ondieperdan 35cm-mv.komtgeenroestvooroferiseenroestzonedieovertenminste
30 cm is onderbroken [...n];
- beekeerdgronden:demineraleeerdlaagis 15-30[p...]of30-50 cmdik [c...];ondieper dan 35cm- mv.begint roest diedoorgaat tot 120cm -mv. of tot deCr-horizont [...g].
De zandgronden zijn verder onderverdeeld naar de textuur van de bovengrond:
- zeer fijn zand [3...];
- zeer fijn en matig fijn zand [4...];
- matig fijn zand [5...];
- leemarm [...1];
- leemarm en zwaklemig [...2];
- zwak lemig [...3];
- zwak en sterk lemig [...4];
- sterk lemig [...5].

3.3.4 Zeekleigronden [M]
Zeekleigronden zijn minerale gronden waarvan hetniet-moerige deeltussen 0en80
cm diepte voor meer dan de helft van die dikte uit zeeklei bestaat. De in dit gebied
voorkomende zeekleigronden behoren geheel tot de vaaggronden.
Vaaggrondenzijngrondenwaarvandehorizontendermatezwakofonduidelijk (vaag)
zijn ontwikkeld dat ze niet voldoen aan de eisen die bv. aan een minerale eerdlaag
worden gesteld.
Devaaggronden zijn onderverdeeldnaardeaardvandemineraleondergrond ennaar
de begindiepte van de veenondergrond:
- drechtvaaggronden:metveenondergrondtussen40en80cm-mv. beginnend [...v];
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- poldervaaggronden: met gerijpte kleiondergrond en met roest- en reductievlekken
[...n].
Depoldervaaggronden zijn naarde aard vandekleilaagdirect onderde bovengrond
onderverdeeld in:
- gewone poldervaaggronden [Mn...];
- knippige poldervaaggronden [gMn...];
- knippoldervaaggronden [kMn...].
De zeekleigronden zijn verder onderverdeeld naar de textuur van de laag van 0-30
cm - mv., naar het profielverloop en naar het kalkverloop:
- lichte zavel [1...];
- zware zavel [3...];
- lichte klei [5...];
- matig zware klei [7...];
- met meer dan 40 cm moerig materiaal beginnend tussen 40en 80cm -mv. [...1];
- meteenzandlaagof-ondergronddiedieperdan25,maarondieperdan80 cm - mv.
begint [...2];
- met kalkloze, zware kleitussenlaag [...3] (zgn. oplopend profiel).
Oplopend: een minstens 15-20 cm dikke laag beginnend binnen 80 cm, die meer
daneenlutumklasseofminimaal 10%lutumzwaarderisdandebovenste20-30 cm;
- met een homogeen profiel tot > 80 cm - mv. [...4].
Homogeen:binnen80cmdiepteminderdantweelutumklassen ofminderdan10%
lutumverschil ten opzichte van de bovenste 20-30 cm;
- kalkhoudend [B];kalkrijke klei beginnend tussen 25 en 40 cm - mv.
- kalkloos [C];kalkrijke klei beginnend > 50 cm - mv. of afwezig.

3.3.5 Associatie van enkelvoudige legenda-eenheden
In dit gebied is deze associatie toegepast bij de zgn. petgaten. Dit zijn lage verveningsgebieden die niet zijn drooggelegd en/of aangemaakt.

3.3.6 Toevoegingen
Eenaantal(bodemkundige)verschijnselen kondenwenietgebruikenalscriterium bij
de indeling van de gronden, vooral omdat dan het aantal bodemeenheden onnodig
groot zou worden. Daarom hebben we deze verschijnselen in kaart gebracht in de
vorm van toevoegingen. We hebben 6toevoegingen onderscheiden. Ze geven extra
informatie overdebodemeenheden.Hiervanduiden5toevoegingen opbodemkundige
verschijnselen diemetdegeogenesesamenhangen,enééntoevoegingopverschijnselen die door toedoen van de mens zijn ontstaan:
- zavel- of kleidek, 15-40 cm dik [k...];
- keileem beginnend tussen 40 en 120cm - mv. en tenminste 20 cm dik [...x];
- pleistoceen zand beginnend tussen 40 en 120cm - mv. [...p];
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- moerigmateriaal 15-40 cmdik beginnend tussen 40en 80 cm - mv.en liggend op
pleistoceen zand [...wp];
- moerig materiaal beginnend dieper dan 80 cm - mv. en doorgaand tot dieper dan
120cm - mv. [...v];
- afgegraven [...G].

3.4 Indeling van het grondwaterstandsverloop
De grondwaterstand op een bepaalde plaats varieert in de loop van een jaar. Doorgaans zalhetniveau indewinterhogerzijn (meerneerslag,minderverdamping)dan
indezomer(minderneerslag,meerverdamping).Bovendienverschillen grondwaterstanden ookvanjaartotjaarophetzelfde tijdstip (VanHeesen enWesterveld 1966).
Hetjaarlijks wisselend verloop van degrondwaterstand opeen bepaaldeplaats is te
herleidentoteengeschematiseerdecurve.Dezekangekarakteriseerdwordendooreen
gemiddeldhoogstewintergrondwaterstand, gecombineerd meteengemiddeldlaagste
zomergrondwaterstand (GHG en GLG).Hieronder verstaan wehet rekenkundig gemiddelde overzoveelmogelijk achtereenvolgendejaren (liefst tenminste8jaar)van
dehoogste driewintergrondwaterstanden (oktobert/mmaart),ende laagste driezomergrondwaterstanden (aprilt/m september) van buizen die op of omstreeks de 14e
en 28e van elke maand gemeten worden (zie par. 3.2.2).

3.4.1 Grondwatertrappen
De waarden die we voor de GHG en de GLG vinden, kunnen van plaats tot plaats
vrijsterkvariëren.Daaromisdeklasse-indeling,dieopbasisvandeGHGendeGLG
isontworpen,betrekkelijk ruimvanopzet(zielegendavanbijl.2).Elkvandezeklassen, de grondwatertrappen (Gt), is door een GHG- en/of GLG-traject gedefinieerd
(bijv. GHG = 40-80 cm - mv. en GLG > 120cm -mv. is Gt VI).
Meteenletterachterdecode(inditgebiedeen ...b)iseenpreciezereaanduidingvan
de GHG bedoeld.
Wanneeraaneenkaartvlakeenbepaaldegrondwatertrapistoegekend,wildatzeggen
datdeGHGenGLGvandegrondenbinnendatvlak,afgezien vanafwijkingen tengevolge van onzuiverheden, zullen liggen binnen de grenzen die voor die bepaalde
grondwatertrapgesteldzijn.Daarmeewordtdusinformatiegegevenoverdegrondwaterstandendiemenerindewinterofzomervaneengemiddeldjaarmagverwachten.

3.4.2 Overschrijdingsduur van grondwaterstanden
Eriseenmethodeontwikkeld omuitdeGHGendeGLGde overschrijdingsfrequentie van een bepaalde grondwaterstand te berekenen (De Gruijter en Van der Sluijs
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i.V.).Daaruit kan de overschrijdingsduur van een bepaalde grondwaterstand binnen
deverschillende Gt-klassen worden afgeleid (tabel 4).Deze overschrijdingsduur die
nietuiteenaaneengeslotenperiodebehoefttebestaan,isdegesommeerdegemiddelde
tijdsduur per hydrologisch jaar met grondwaterstanden ondieper dan een bepaalde
waarde. Voor de omzetting naar de grondwatertrappen zijn per grondwatertrap de
GHG ende GLG vande natste en dedroogste variant gebruikt, waarbij alleen inde
praktijk voorkomendeuiterstenzijn genomen.BovendienistussenGHGenGLGeen
minimaal verschil van 30 cm voorondersteld.
Tabel4Omzetting van grondwatertrappen (Gt) in tijdsduurklassen
GLG
(cm-mv.)

Tijdsduurklasse
vandegrondwaterstand
(maand)

Grondwaterstand
(cm-mv.)

.
-

<50
50-80

m*

<40

80-120

IV

>40

80-120

<40
<80
<40
<120
<80
<40
<120

V*

<40

>120

VI

40-80

>120

>K0

-

>10
>10
<10
>10
<10
>1
>10
<10
<1
5-10
>1
5-10
<1
<5

GHG
(cm -mv.)

Gt

I

n*

vn**

<40
<120
<40
<120
<40
<120

Bij II, Dl en V is de grondwaterstand van het "droger
deel"minderdan1 maandondieperdan25 cm- mv.
Bij VII is de grondwaterstand van het 'zeer droge deel'
minder dan 1 maandondieper dan120cm- mv.

3.5 Opzet van de legenda
Indelegenda'svandebodem-engrondwatertrappenkaartzijndeverschilleninbodemgesteldheid weergegeven in de vorm van:
- legenda-eenheden;
- toevoegingen;
- grondwatertrappen.
Legenda-eenheden bestaan voorten minste70%vanhun oppervlakteuitgrondenmet
eengrootaantalovereenkomendekenmerkeneneigenschappen.Iederelegenda-eenheid
heeft een eigen code en is door een lijn omgrensd: de bodemgrens.
Toevoegingen worden gebruikt omeen bepaald profielkenmerk aantegeven dat over
eengedeelteofoverhetgeheleoppervlakvanéénofmeerlegenda-eenheden voorkomt.
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Zehoren welthuis opde bodemkaart, maar ze zijn niet als indelingscriterium gehanteerdomdatandershetaantallegenda-eenheden onnodiggrootzouworden.Detoevoegingen zijn op de bodem- en op de grondwatertrappenkaart met een arcering en een
signatuuraangegeven.Zezijnomgrensdmeteenonderbrokenlijnvoorzoverdezeniet
samenvalt met een bodemgrens. In het rapport zijn de toevoegingen met een letter
aangeduid.
Grondwatertrappen geven degemiddeldefluctuatievanhet grondwater weer. Ze zijn
inblauwelijnenencodesopdebodemkaartaangegeven.Opdegrondwatertrappenkaart
(bijl. 2) is hun verbreiding in kleur weergegeven.
Een combinatie van legenda-eenheid + eventuele toevoeging + grondwatertrap heet
kaarteenheid.
Voorbeeld: legenda-eenheid
toevoeging
grondwatertrap

cHn45
.../x
Vb

te zamen kaarteenheid cHn45/x-Vb
Bij elkelegenda-eenheid hoort ten minste éénkaarteenheid,maar afhankelijk vanhet
aantalcombinaties metgrondwatertrappen entoevoegingen zullen erdoorgaans meer
kaarteenhedenvoorkomen.Kaarteenhedenvormendebeoordelingseenheidbijhetvaststellen van de bodemgeschiktheid (hoofdstuk 6).
Overige onderscheidingen omvatten delen van Achtkarspelen, Drachten en Eestrum
die niet in het onderzoek zijn betrokken, zoals bebouwing, water en moeras, en de
percelen die we niet mochten betreden. Ze zijn omgrensd met een niet-onderbroken
lijn.

3.6 Inventarisatie van de keileem
Tothetonderzoekbehoordeookhetinkaartbrengenvandevoorkomendekeileem/potklei,beginnende binnen 120cm-mv.Vandekeileemen/of potkleiisde begindiepte
en dikte op een kaart (bijl. 3) in klassen weergegeven.
De indeling is als volgt:
begindiepte in cm - mv.
A 40-80 cm
B 80-120 cm
C > 120cm of afwezig
dikte in cm
1 40- 80cm
2 80-120 cm
3 > 120cm en doorgaand tot dieper dan 250 cm - mv.
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Voorbeeld van een kaartvlakcode:
B2
B... begindiepte tussen 80 en 120cm -mv.
..2 de dikte van het keileem/potkleipakket bedraagt 80-120 cm.

3.7 Bodemgeschiktheidsbeoordeling voor lelieteelt
Het doel van het onderzoek in Achtkarspelen, Drachten en Eestrum was niet alleen
de bodemgesteldheid inkaart tebrengen, maar ook de gronden te beoordelen ophun
geschiktheid voor het telen van lelies.We moeten de gegevens interpreteren.
Deze interpretatie vindt plaats volgens een schema dat landelijk wordt toegepast en
waarvoor landelijke normen gelden.
(VanSoesbergen etal.1986).Voordegeschiktheid vangronden voorlelieteelt isverder gebruik gemaakt van de Interne Mededeling nr 83 (Van der Knaap et al. 1987).
Omgronden ophun geschiktheid te beoordelen, stellen wevan elkekaarteenheid het
niveau of de grootte (gradatie) vast van een aantal beoordelingsfactoren (par. 3.7.2).
Naardecombinatievandegradatiesvandezebeoordelingsfactoren delenwedekaarteenheden van de bodemkaart in verschillende geschiktheidsklassen in.
Afbeelding 7 geeft schematisch de methode weer die we volgen om via interpretatie
vandebodemkaarttekomentoteenindelingingeschiktheidsklassen.Vooruitvoeriger
informatie overdegeschiktheidsbeoordeling wordtverwezen naar VanSoesbergen et
al. (1986).

3.7.1 Interpretatie
Bij de interpretatie gebruiken we de kaarteenheden van-debodemkaart, of preciezer
gezegd: de tot een bepaalde kaarteenheid behorende verzameling gronden. We gaan
daarbijuitvandeeigenschapvandegronden zoalsdieopdebodemkaart zijn weergegeven, dat wil zeggen zoals die bestonden bij de opname in 1990.
Onzuiverhedendiebinneneenkaarteenheidkunnenvoorkomen,blijveninhetalgemeen
bij de interpretatie buiten beschouwing.
De gegevens over de eigenschappen van de gronden van een kaarteenheid ontlenen
we aan de legenda van de bodemkaart en aan de beschrijving van de gronden in het
rapport. Uit deze eigenschappen, meestal aangevuld met kennis over het klimaat of
over bepaalde aspecten van het bodemgebruik, worden beoordelingsfactoren opgebouwd en gradaties ervoor vastgesteld.
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bodemkaart

kaarteenheid

bodemeigenschappen
klimaaten andere
ecologische factoren

beoordelingsfactoren
ingradaties

.,

''

eisen i.v.m.
bodemgebruik

beperkingen

"
geschiktheid in
hoofdklassen
middenklassen

Afb. 7Schema vandeinterpretatieprocedure

3.7.2 Beoordelingsfactoren
Een beoordelingsfactor iseenmetdegrond samenhangende factor waarmee eenvoor
hetbodemgebruikbelangrijkproces,eengedragsaspectvandegrondofeengroeiplaatsomstandigheid wordt gekarakteriseerd en het niveau ervan wordt beschreven (Van
Soesbergenetal.1986).Voorbeeldenvanbeoordelingsfactoren zijn:hetvochtleverend
vermogen endeverkruimelbaarheid vandebovengrond (zietabellen 6en 7).Eenbeoordelingsfactor berustopeencombinatievanbodemeigenschappen.Zobepaleneigenschappen alstextuur,dichtheidenorganische-stofgehalte vandebovengrond,endrukhoogte vanhet bodemvocht bij GHGenGVGnaeen periode vanweinigneerslag de
beoordelingfactor stevigheidvandebovengrond,diehetgedragvandegrondbijbetreding en berijding karakteriseert. Soms worden er ook niet-bodemkundige factoren in
betrokken,zoalsbijdebeoordelingsfactor vochtleverend vermogen,waaropnietalleen
bodemkundige factoren, maarookklimaatsfactoren (neerslag en verdamping) vaninvloed zijn.
Het niveau of de grootte van een door een beoordelingsfactor aangeduid proces of
gedragsaspectvandegrondgevenweaanmeteenwaarderingscijfer, gradatiegenoemd.
Indevolgendeparagrafen zullenwedehieronderstaandebeoordelingsfactoren dievan
belang zijn voor lelieteelt, toelichten:
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n - ontwateringstoestand
v - vochtleverend vermogen
b - verkruimelbaarheid
s - slempgevoeligheid (structuurstabiliteit)
c - storing in de vertikale waterbeweging.

3.7.2.1 Ontwateringstoestand
Debeoordelingsfactor ontwateringstoestand isniet alleeneen aanduidingvoordeontwatering, maarookvoordeluchthuishouding vaneengrond.De ontwateringstoestand
geeft daardoor ookinformatie overde zuurstofvoorziening vanplantewortels en over
de wijzigingen die zich hierin in de loop van het jaar voordoen onder invloed van
neerslag, verdamping en afvoer. Het gaat vooral om de bovenste 50 tot 100 cm van
degrondwaarinzichdemeesteplantewortelsbevindenenwaarinzichhetbodemleven
afspeelt.
Het lucht- (en water)gehalte van de grond is afhankelijk van de poriënfractie en de
poriëngrootteverdeling,eninbelangrijkematevandegrondwaterstand.Daaromnemen
we voor deze beoordelingsfactor een grondwaterstand en wel de gemiddeld hoogste
grondwaterstand (GHG) als voornaamste maatstaf voor de indeling aan. Er zijn vijf
gradaties in ontwateringstoestand (tabel 5).
Tabel5 Gradatieinontwateringstoestandals
afhankelijke van degrondwatertrap
Gradatie
code benaming

1
2
3
4
5

zeerdiep
vrydiep
matigdiep
vry ondiep
zeer ondiep

Grondwatertrap

VU
VI
Vb
II,m, V
IsomsII

GHG
referentiewaarde
(cm- mv.)
> 80
40-80
25-40
< 40
< 40

3.7.2.2Vochtleverend vermogen
Debeoordelingsfactor vochtleverend vermogen duidt opdehoeveelheid vochtdieeen
grond in een groeiseizoen van 150dagen (1 april-1 september) en in een droog jaar
(zgn. 10%droogjaar)aandeplantewortelkanleveren.Bijberekeningvanhetvochtleverend vermogen wordt altijd uitgegaan van een neerslagtekort in een 10%jaar van
200 mm.
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Het vochtleverend vermogen van de grond is afhankelijk van:
- de aard en opbouw van het bodemprofiel; belangrijk zijn vooral de dikte en het
vochthoudendvermogenvandewortelzoneenhetcapillairgeleidingsvermogenvan
de ondergrond (kritieke z-afstand). Inhoog boven het grondwater gelegen gronden
wordt het vochtleverend vermogen voornamelijk bepaald door de hoeveelheid beschikbaar water in de wortelzone; het capillair aangevoerd water draagt weinig of
niets bij aan het vochtleverend vermogen (hangwaterprofïel). Gronden, waarvan
gedurendehetgroeiseizoen overdeafstand vandegrondwaterspiegeltotdewortelzone een voldoende capillair transport mogelijk blijkt (de kritieke z-afstand wordt
niet bereikt), worden tot de grondwaterprofielen gerekend.
Gronden, waarvan het capillair vochttransport gedurende slechts een deel van het
groeiseisoenvoldoendeisvooreenwerkelijkebijdragetothetvochtleverendvermogen, behoren tot de tijdelijke grondwaterprofielen.
- hetgrondwaterstandsverloop;hiervanzijnvooraldegemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand in een 10% droog jaar
(LG3) van betekenis. De GVG is de gemiddelde grondwaterstand op 1april.
We berekenen het vochtleverend vermogen met geschatte cijfers van eigenschappen
van de gronden. Er zijn vijf gradaties in vochtleverend vermogen (tabel 6).
Tabel6 Gradatieinvochtleverend
vermogen alsafhankelijke van de hoeveelheid
vocht(mm)
Gradatie
code
1
2
3
4
5

Vocht

benaming
zeer groot
vry groot
matig
vrij gering
zeer gering

>200
150-200
100-150
50-100

<50

3.7.2.3 Verkruimelbaarheid
Debeoordelingsfactor verkruimelbaarheid duidt ophetgemakwaarmeede bouwvoor
zich laat verkruimelen en van de breedte van het vochtgehalte traject waarbinnen dit
mogelijk is.Verkruimelbaarheid wordt hier beschouwd als een hoedanigheid van het
bodemmateriaal zelf.Deverkruimelbaarheid isafhankelijk vanhetgehalte aanlutum,
leem, organische stof enkoolzure kalk van de bouwvoor. Er zijn drie gradaties (tabel
7).
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Tabel 7 Gradatie in verkruimelbaarheidals afhankelijk vande samenstelling vande bouwvoor
Samenstelling bouwvoor

Gradatie
code benaming

1

gemakkelijk

vochtgehalte
traject

breed

textuur

org^tof
(%)

koolzuurhoudende
kalk (%)

-

moerig

-

zand, zandige
leem, lichte
zavel
>0,5
zware zavel

>2
<0,5

2

tamelijk
gemakkelijk

betrekkel^k
breed

<2

-

lichte klei,
siltige leem

-

-

zware klei

>5

>0,5
3

moeilijk

nauw

<0,5
<5

-

3.7.2.4Slempgevoeligheid
De beoordelingsfactor slempgevoeligheid duidt aan in hoeverre de bodemaggregaten
bestand zijn tegen:
- uiteenvallen in micro-aggregaten of in afzonderlijke korrels onder invloed van de
neerslag;
- vervloeien bij hoge vochtgehalten.
Als alleenhet bodemoppervlak verslempt,spreken wevan oppervlakkige slemp.Zakt
degehele bouwvoor inelkaardannoemen wedatinterne slemp.Slempbeïnvloedt de
aëratie van de grond ongunstig, waardoor de zuurstofvoorziening van de wortels in
gevaarkomt.Doorslempkanookdeinfiltratiecapaciteit verlagenenhet waterbergend
vermogenverminderen.Eenslempkorst aanhetoppervlakkandekiemplanten/plantewortels beschadigen.
Of slemp op een slempgevoelige grond werkelijk zal optreden, hangt onder meer af
van deneerslag,deontwateringstoestand endebegroeiing.Ookdetopografie kaneen
belangrijke rol spelen.
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De gevoeligheid voor verslemping is vooral afhankelijk van het gehalte aan lutum,
leem, organische stof en kalk van de bouwvoor. Deze eigenschappen worden daarom
ook voor de gradatie gebruikt. Er zijn drie gradaties (tabel 8).
Tabel8 Gradatie inslempgevoeligheidals afhankelijk van desamenstelling van
de bouwvoor
Gradatie

Samenstelling bouwvoor

code benaming

textuur

org.stof
(%)

koolzuurhoudende
kalk(%)

-

moeng

•

leemarm zand,
klei

-

-

zware zavel

-

gering

>0,5
<0,5
siltigeleem
matig

-

•

>3

lichtezavel

>0,5
>3

<0,5
groot
zandigeleem
Voor lemig zand zyn nog geen richtlijnen opgesteld; afhankelijk
van de fijnheid van het zand en van het lutumgehalte komt gradatie
2of3 voor.

3.7.2.5 Storing in de verticale waterbeweging
Slecht doorlatende lagen, soms van zeergeringe dikte en ondiep in hetprofiel, kunnen
de wortellengte van lelies beperken. Door de slechte doorlatendheid kunnen namelijk
op een slecht doorlatende laagtijdelijk grondwaterspiegels ontstaan, zodat de zuurstofvoorziening onvoldoende wordt. Slecht doorlatende lagen zullen niet alleen de opbrengst, maar ook het aantal werkbare dagen voor het planten en rooien verminderen,
doordat de berijdbaarheid afneemt na regenval.

3.7.3 Geschiktheidsclassificatie voor lelieteelt
We gebruiken de beoordelingsfactoren om kaarteenheden in geschiktheidsklassen te
plaatsen. Bepaalde combinaties van gradaties, toegekend voor relevante beoordelings-
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factoren, leiden tot bepaalde geschiktheidsklassen. In overlegmet teelt-engewasdeskundigen;rijnsleutelsontworpenomkaarteenhedeningeschiktheidsklassen teplaatsen
metbehulpvandegradatiesvanderelevantebeoordelingsfactoren. Debodemgeschiktheidsclassificatie bestaat uit hoofdklassen en klassen. Er zijn drie hoofdklassen:
1 gronden met goede mogelijkheden;
2 gronden met beperkte (matige) mogelijkheden;
3 gronden met weinig mogelijkheden.
De hoofdklasse 2 is onderverdeeld in 2 klassen, terwijl bij de hoofdklassen 1en 3
slechts 1 klassevoorkomt.Dezeklassen zijn intermen vanhetdesbetreffende bodemgebruik omschreven; hierin zit geen volgorde van waardering.
In tabel 9 staat een omschrijving van de bodemgeschiktheidsklassen voor lelieteelt.
Tabel9Omschrijving van bodemgeschiktheidsklassen voorlelieteelt
Hoofdklasse 1
Klassela

Grondenmetgoedemogelijkheden voorlelieteelt
Weinigteeltrisico;goedtebeheersen grondwaterstanden
(weinigfluctuatie),grootvochtleverend vermogenengoede
verkruimelbaarheid

Hoofdklasse 2
Klasse2a
Klasse2b

Grondenmetbeperktemogelijkheden voorlelieteelt
Grondenmetmatigetekortkomingent.a.v.ontwateringstoe
stand en/of vochtleverendvermogen
Grondenmetmatigetekortkomingent.a.v.ontwateringstoe
standen/ofvochtleverend vermogenenmetstoringenindever
ticalewaterbeweging

Hoofdklasse 3
Klasse3a

Grondenmetweinigmogelijkheden voorlelieteelt
Zeergrootteeltrisico;ernstigebeperkingent.a.v. ontwate
ringstoestand en/ofvochtleverend vermogenenprofielopbouw

3.8 Digitale verwerking/manipulatie van bodemkundige gegevens (ARC-INFO)
Van de bodemkaart zijn de volgende bodemkundige gegevens gedigitaliseerd en op
magneetband opgeslagen:
- delijnenvandebodemeenheden,grondwatertrappen,toevoegingenenoverigeonderscheidingen zijn bijeengebracht in het zgn. lijnenbestand (ARC);
- de code van de kaarteenheid, waartoe een vlak(je) van de bodemkaart behoort, is
vastgelegd in het zgn. vlakkenbestand (INFO).
Deze bestanden zijn overgedragen aan de afdeling landinrichtingsonderzoek van de
landinrichtingsdienst te Utrecht.
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3.8.1 Digitale bodemkaart
Het lijnenbestand bevat alle lijnen die op de bodemkaart voor afgrenzing zijn toegepast.Bij een uitvoer tekenopdracht worden alleen die lijnen getekend die een grens
vormen tussen vlakken met verschillende (gevraagde) informatie.

Het vlakkenbestand bevat van elk vlak de volgende informatie:
- het kaartvlaknummer. Het kaartvlaknummer bestaat uit 4 cijfers
- de volledige code van het kaartvlak, maximaal bestaande uit:
1 voorvoegsel (bijv.: k/.„);
2 hoofdcode (bijv.: Hn45);
3 achtervoegsel (bijv.: .../x);
4 vergravingstoestand (bijv.: .../G);
5 grondwatertrap (bijv.: Vb);
- de oppervlakte;
- de coördinaten van een visueel gekozen zwaartepunt;
- de minimum en maximum x- en y-coördinaten van een vlak;
- de eventuele ligging van een vlak binnen een ander vlak.

3.8.2 Locatie van de digitale bestanden
HetStaringCentrumdraagtdedigitaleinformatievandelandinrichtingsgebiedenAchterkarspelen, Drachten en Eestrum opmagneetband over aan de afdeling LandinrichtingsonderzoekvandeLandinrichtingsdienstteUtrecht.Dezeinformatieomvatdeverzamelde bodeminformatie, nl. het lijnen- en vlakkenbestand.
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4 BODEMGESTELDHEID;BESCHRIJVING VANDEBODEM-ENGRONDWATERTRAPPENKAART

De bodemgesteldheid van Achtkarspelen, Drachten en Eestum,is weergegeven opde
bodemkaart, schaal 1:25 000 (bijl.1). Deze kaart geeft informatie over de gronden
en het grondwaterstandsverloop, maar is alleen naar de bodemeenheden ingekleurd.
Erisookeengrondwatertrappenkaart, schaal 1 :25 000,gemaakt(bijl.2).Deze geeft
dezelfde informatie, maar is alleen naar de grondwatertrappen ingekleurd.
Erisnogeenanderekaartvervaardigd dieéénofmeeraspectenvandebodemgesteldheid weergeeft: een keileemdiepte- enkeileemdiktekaart, schaal 1 :25 000,(bijl. 3).
Voor een verklaring of definiëring van de gebruikte terminologie verwijzen we naar
aanhangsel 3,de woordenlijst.
Indevolgendeparagrafen beschrijven wedebelangrijkste kenmerken vandegronden
(par.4.1t/m4.5),vandetoevoegingen (par.4.6),vandegrondwatertrappen (par.4.7)
envandeoverige onderscheidingen (par.4.8).Vooreen overzicht vande oppervlakte
per legenda-eenheid en grondwatertrap verwijzen wenaar aanhangsel 1.

4.1 Veengronden
Veengronden komen in Achtkarspelen, Drachten enEestrum overwegend voor inhet
noorden van het gebied langshet Prinses Margrietkanaal, rond Eestrum, ten noorden
van Opeinde,ten oosten van Drachten enin enkele afgesloten laagten in het midden
van het gebied.
Veengronden bestaan tussen 0en80 cmdiepteuitmeerdan40 cmmoerigmateriaal.
Dedikte vanhet veenpakket varieert, afhankelijk vandebegindiepte vande minerale
ondergrond, van 40cmtotdikkerdan 120cm.Erkomen veengronden meten zonder
een kleidek voor.De meest voorkomende veensoort is zeggeveen, rietzeggeveen of
broekveen.Binnendeveengrondenkomenzoweleerdveengrondenalsrauwveengronden
voor (voor indeling en codering zie par. 3.3.1).

4.1.1 Eerdveengronden
Eerdveengronden komenvoorrondEestrum,tennoordenvanOpeinde,tenoostenvan
Drachten en in kleine oppervlakten bij Harkema en Drogeham.
Eerdveengronden zijn veengronden meteenmoerigeeerdlaag,d.w.z.eengoed veraarde, moerige bovengrond die ten minste 15cm dik is. In dit gebied zijn de eerdveen-
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gronden onderverdeeld in koopveengronden en madeveengronden (voor indeling en
codering zie par. 3.3.1).

4.1.1.1 Koopveengronden
Koopveengronden hebben eenkleiige,veraarde, moerige bovengrond (moerige eerdlaag) met een dikte van 15-25 cm. Het organische-stofgehalte van deze laag varieert
van 20 tot 50%;het lutumgehalte is hoger dan 8%.
Dekleihoudendebovengronden zijnhierontstaan doorhetuitwiggen vandekleiover
het veen vanuit de zee of doorhet opbrengen van terpaarde enpotstalmest. Doorhet
opbrengenvanpotstalmestenzandvanuitdeslotenkomtplaatselijk eenflinkezandbijmenging in de bovengrond voor.
Onder de veraarde bovengrond komt plaatselijk een indragend gruislaagje voor.
De koopveengronden zijn verder onderverdeeld naar de veensoort en de aard van de
zandondergrond, beginnend binnen 120cm - mv. (zie par. 3.3.1).
Deontwateringstoestandvandekoopveengrondenisvrijslecht;innatteperiodentreedt
gauw vertrapping van de zode op.
Binnen de koopveengronden zijn 3 legenda-eenheden onderscheiden.

hVc Koopveengronden met een kleiige, moerige eerdlaag
Verbreiding: Een geringe oppervlakte ten zuidwesten van Eestrum
Oppervlakte:4,1 ha
Profielopbouw: Degrondenhebbeneenkleiige,moerigeeerdlaagvanca.15cm.dikte.
Hetlutumgehaltebedraagtca.20%.Hetorganische-stofgehalte varieertvan20tot50%.
Het veen bestaat voornamelijk uit mesotroof zeggeveen en rietzeggeveen.
Tabel10 Profielschets van legenda-eenheidHVc
Horizont
code

Textuur
lutum leem
(%) (%)

diepte
(cm - mv.)

lAhg 0 • 15
ICw 15 - 45
ICr 45 - 120
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Organische
stofgehalte

40
80
90

20

Omschrijving
M50
(um)
bruingrijs, kleiig veen
verweerd bruin zeggeveen
zeggeveen met houtresten

hVz Koopveengronden met een kleiige, moerige eerdlaag
Verbreiding: Ten westen van Eestrum en Rottevalle en ten oosten van Drachten
Oppervlakte: 150,2ha
Profïelopbouw:Degrondenhebbeneenkleiige,moerigeeerdlaagvan 15-25cmdikte.
Het lutumgehalte bedraagt 10-30% en het organische-stofgehalte varieert van 20 tot
50%. Het veen bestaat veelal uit broekveen en zeggeveen. Op de overgang van het
veennaardezandondergrondkomteendunovergangslaagje voor.Dezandondergrond
bestaat overwegend uit zwak lemig, matig fijn zand waarin plaatselijk grovere zandengrindlaagjes voorkomen.Dezezandondergrond isenigszins heterogeen vansamenstelling.
Tabel 11 Profielschets vanlegenda-eenheidhVz
Omschrijving

Horizont

Organische
stofgehalte

Textuur

code

diepte
(cm - mv.)

<%)

lutum leem
(%) (%)

0
20
45
70
80

35
80
90
15

lAhg
lCw
lCu
2Cr
3Cr

•• 20
• 45
- 70
- 80
- 120

M50
(um)

20

12

160

grjjsbruin, kleüg veen
verweerd zeggeveen
zeggeveen met houtresten
meerbodem
zwak lemig, matig fijn
zand

hVp Koopveengronden met een kleiige, moerige eerdlaag
Verbreiding: Een geringe oppervlakte ten westen van Eestrum
Oppervlakte: 20,1 ha
Profïelopbouw: Degrondenhebbeneenkleiige,moerigeeerdlaagvan 15-20cmdikte.
Hetlutumgehaltebedraagt20-30%enhetorganische-stofgehalte varieertvan25-50%.
Hetveen bestaat veelaluitmin ofmeerverweerd zeggeveen.Opdeovergang vanhet
veennaardezandondergrond komteendungliede-achtig overgangslaagje voor. Inde
zwaklemigeondergrondiseenminofmeerduidelijke humuspodzol-Bontwikkelddie
plaatselijk wat kazig is.
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Tabel12 Profielschets vanlegenda-eenheidhVp
Omschrijving

Horizont

Organischestofgehalte

Textuur

code

diepte
(cm - mv.)

(%)

lutum leem

M50

(%)

(Hm)

lAhg
lCw
lCu
2Cu
3Bhr

0
20
50
60
70

40
75
85
20

3Cr

85 - 120

•
-

20
50
60
70
85

(%)
15

14

160

12

160

grijsbruin, kleiig veen
verweerd veen
zeggeveen
meerbodem
bleekbruin,zwaklemig,matig
fijn zand
grys, zwak lemig,matig fijn
zand

4.1.1.2 Madeveengronden
Madeveengrondenhebbeneenkleiarme,veraarde,moerigebovengrond (moerigeeerdlaag).Doorbijmenging metzand indebovengrond, afkomstig uit sloten of vanelders
aangevoerd, ligt het organische-stofgehalte in de bovengrond relatief laag (15-20%).
Waarveelzandindebovengrond voorkomt,zijn dezegronden steviger.Het veenpakketbestaatvoornamelijkuitonherkenbaarzwartveen,broekveenenzeggeveen.Bijdeze
gronden begint de zandondergrond zonder een humuspodzol-B binnen 120cm - mv.
De ontwatering van deze gronden is matig en de draagkracht van de zode is in natte
perioden voor beweiding onvoldoende.
Binnen de madeveengronden komt 1legenda-eenheid voor.

aVzMadeveengronden met een kleiarme, moerige bovengrond
Verbreiding: Bij Drogeham, Eestrum en Surhuisterveen
Oppervlakte: 29,5 ha
Profielopbouw:Degrondenhebbeneenkleiarme,moerigeeerdlaagvan20-30cmdikte. Het organische-stofgehalte varieert van 15tot meer dan 30%.De zandbijmenging
is zeervariabel.Het veen bestaat voornamelijk uit verweerd zeggeveen en broekveen
dat tussen 40 en 120cm -mv. overgaat in bleekgrijs zand. Dit zand bestaat uit zwak
lemig en sterklemig, zeerfijn enmatig fijn zand;plaatselijk komt wat grindhoudend
grof zand en keileem in de ondergrond voor.
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Tabel 13Profielschets vanlegenda-eenheid aVz
Horizont
code

diepte
(cm - mr.)

lAhg
lCw
lCu
lCr
2Cr
3Cr

0
20
40
60
65
75

- 20
- 40
• 60
- 65
- 75
- 120

Organiscbestofgehalte
(%)

Omschrijving

Textuur
lutum leem
(%) (%)

M50
(Hm)

35
60
85
85
15
14

155

zwart, zandig veen
verweerd veen
zeggeveen
bruin zeggeveen
meerbodem
grijs,zwak lemig, matig fijn
zand met grove zandlaagjes

4.1.2 Rauwveengronden
RauwveengrondenkomenoverwegendvoortennoordenvanDrogeham,tenzuidenvan
Buitenpost,ten oosten van Surhuizumentennoordenvan Opeinde.Totderauwveengronden in dit gebied behoren veengronden met een kleidek (waardveengronden) en
veengronden met een kleihoudend dek dat sterk wisselt in dikte en humeusiteit.

4.1.2.1 Waardveengronden
Het25-40cmdikke,mineraledekbestaattotca.10cmuithumusrijke,kalkloze,zware
of lichte klei.Hieronder ligt grijze humeuze tot humusarme,kalkloze, zwaretot zeer
zwareklei.Deovergangvanhetkleideknaardeveenondergrond ismeestalvrijscherp.
Het veen bestaat uit een dunne laag veenmosveen op zeggeveen dat doorgaat tot >
120cm - mv. of binnen deze diepte rust op de pleistocene zandondergrond.
De ontwateringstoestand van deze gronden is matig.
Binnen de waardeveengronden komen 2 legenda-eenheden voor.

kVc Waardveengronden met een kleidek zonder minerale eerdlaag
Verbreiding: Een geringe oppervlakte ten zuiden van Buitenpost
Oppervlakte: 8,1 ha
Profielopbouw:Het25-40 cmdikkekleidekbestaattot10-12cmuithumusrijke,zware
of lichte klei.Dit dek gaat vrij scherp overinkalkloze, zware of zeer zwareklei.Het
lutumgehaltehiervan ligttussen40en55%.Onderdezekleikomteensterkverweerde
veenlaag voor die ca. 30 cm dik is en overgaat in zeggeveen of rietzeggeveen.
57

Tabel 14 Profielschets vanlegenda-eenheid kVc
Horizont

Organischestofgehalte

Textuur

code

diepte
(cm - mv.)

(%)

lutum leem
(%) (%)

0
10
35
55
90

12
5
60
80
90

lAhg
lCg
2Cw
2Cu
2Cr

• 10
- 35
- 55
- 90
- 120

Omschrijving

M50
(um)

36
48

bruine, humusrijke klei
kalkloze, zware klei
verweerd veen
zeggeveen
rietzeggeveen + houtresten

kVp Waardveengronden met een kleidek zonder minerale eerdlaag
Verbreiding: Ten noordoosten van Surhuizum
Oppervlakte: 6,2 ha
Profïelopbouw: Debovenste 10cmvanhetca.25 cmdikkekleidekbestaatuithumusrijke, zwarekleidieovergaatinkalkloze,zwarekleimet45%lutum.Deze zwareklei
gaatoverinsterkverweerd veendatopca. 50 cmovergaatinzeggeveen.Opde overgang van het zeggeveen naar de zandondergrond komt een smerende overgangslaag
voor. In de zandondergrond, bestaandeuit zwak lemig,matig fijn zand,is eenduidelijke humuspodzol-B-horizont ontwikkeld.
Tabel 15 Profielschets vanlegenda-eenheidkVp
Omschrijving

Horizont

Organischestofgehalte

Textuur

code

diepte
(cm - mv.)

(%)

lutum leem
(%) (%)

8
12
30
60
75
85

12
5
70
85
12

lAhg
lCg
2Cw
2Cu
3Cr
4Bhr

• 12
• 30
• 60
- 75
- 85
- 100

4Cr 100 - 120

M50
(um)

36
45

14

155

14

155

bruine, humusryke klei
kalkloze, zware klei
verweerd veen
zeggeveen
gliede-achtig
zwak lemig, matig fijn
zand
zwak lemig, matig fijn
zand

4.1.2.2 Veengronden met een kleihoudend dek van wisselende dikte en humeusiteit
Dezeveengronden hebben eenkleihoudende bovengrond die sterk wisselt indikteen
humeusiteit.Dediktevarieertvan10tot40cmenhetorganische-stofgehalte ligttussen
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5en40%.Dezeheterogeniteit isontstaandoorhetteerugstortenvandekleibovengrond
tijdens devervening. Door het verschil in dikte enhumeusiteit vandebovengrond en
doorenigeklinkvanhet veen inde ondergrond iseen maaiveld ontstaan metplaatselijk veelmicro-reliëf.Tijdens hetincultuurbrengenvandezegrondennadevervening
zijn ze min of meer verwerkt. Als onzuiverheid komt bij deze gronden o.a. langs het
PrinsesMargrietkanaalentennoordenvanOpeindeplaatselijk eenheterogeen zanddek
voor dat veelal vermengd is met klei.Het veen bestaat grotendeels uit zeggeveen en
rietzeggeveen dat doorgaat tot > 120 cm - mv. of binnen deze diepte via een overgangslaagje overgaat naar de zandondergrond, waarin wel of geen humuspodzol is
ontwikkeld.
De ontwateringstoestand van deze gronden is matig tot slecht.
Binnendeveengronden meteenkleihoudend dekvanwisselendedikteenhumeusiteit
komen 3 legenda-eenheden voor.

IVcVeengronden met een kleihoudend dek van wisselende dikte en humeusiteit
Verbreiding: Ten noorden van Drogeham,ten zuiden van Buitenpost en ten noorden
van Surhuizum
Oppervlakte: 154,6 ha
Profielopbouw: De in dikte en humeusiteit wisselende bovengrond is 10-40cm dik.
Hetlutumpercentageligttussen20en50terwijlhetorganische-stofgehalte varieertvan
5 tot 40%.Tijdens de vervening en het weer in cultuur brengen van deze gronden is
de bovengrond plaatselijk vermengd met veen. Het veen in de ondergrond bestaat
voornamelijk uit mesotroof zeggeveen en rietzeggeveen.
Tabel 16 Profielschets vanlegenda-eenheidWc
Horizont

Organischestofgehalte

Textuur

code

(%)

lutum leem
(%) (%)

diepte
(cm - mv.)

lAhg 0 - 10
41Cg 10 • 35
2Cu 35 • 60
2Cr 60 - 120

20
6
85
90

30
45

Omschrijving

M50
(urn)
grysbruine, venige klei
kalkloze, zware klei
zeggeveen
rietzeggeveen met wat
houtresten

IVzVeengronden met een kleihoudend dek van wisselende dikte en humeusiteit
Verbreiding: Ten noorden van Drogeham, ten noordoosten van Surhuisterveen, ten
zuiden van Buitenpost en ten noorden van Opeinde
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Oppervlakte: 170,7 ha
Profielopbouw: De kleihoudende bovengrond komt overeen met die van de hiervoor
beschreven legenda-eenheid lVc. Het veenpakket bestaat ook uit zeggeveen of
rietzeggeveen en op de overgang naar de zandondergrond komt een overgangslaagje
(meerbodem) van5-10 cm dikte voor. De zandondergrond bestaande uit zwak lemig,
matigfijnzand,isenigszinsheterogeenvanopbouwenbevatplaatselijk watgrof zand
en/of grind.
Tabel17Profielschets van legenda-eenheidWz
Omschrgving

Horizont

Organischestofgehalte

Textuur

code

diepte
(cm - mv.)

(%)

lutum leem
(%) (%)

0
20
30
60
85
95

30
10

lAhg
lCg
2Cw
2Cr
3Cr
4Cr

- 20
- 30
- 60
- 85
- 95
- 120

M50
(urn)

40
45

12
14

160

grijsbruine, kleiig veen
kalkloze, zware klei
verweerd zeggeveen
zeggeveen
meerbodem
zwak lemig, matig fijn
zand

IVpVeengronden met een kleihoudend dek van wisselende dikte en humeusiteit
Verbreiding: Ten zuiden van Buitenpost en ten noordoosten van Augustinusga
Oppervlakte: 132,7 ha
Profielopbouw: Ook bij deze legenda-eenheid komt dezelfde heterogene bovengrond
voor als bij de hiervoor beschreven eenheden lVc en lVz. Het veen onder de
kleihoudendebovengrond iswatminderrijk enwatmeerverweerd.De overgangslaag
naar de zandondergrond is wat gliedeachtig en in de zandondergrond bestaande uit
zwaklemig,matigfijn zand,iseenminofmeerduidelijkehumuspodzol-Bontwikkeld.
Tabel18Profielschets van legenda-eenheidWp
Omschrijving

Horizont

Organischestofgehalte

Textuur

code

(%)

lutum leem

M50

(%)

(um)

diepte
(cm - mv.)

lAhg 8 - 25
lCw 25 - 45
lCu 45 - 65
2Cr 65 - 75

(%)

40
70
85
12

3Bhr 75 - 90

14

155

3Cr

14

155

60

90 - 120

grijsbruin, kleiig veen
verweerd veen
zeggeveen
overgangslaag gliedeachtig)
bruin, zwak lemig, matig
fijn zand
grijs, zwak lemig, matig
fijn zand

4.2 Moerige gronden
Moerige jonden komen verspreid over het gehele gebied voor met de grootste
oppervlakten langs het Prinses Margrietkanaal.
Moerigegrondenhebbeneenminderdan40 cmdikke,moerigebovengrondofeen1040 cmdikke,moerigetussenlaagdieisafgedekt dooreenzand-ofkleilaagdunnerdan
40 cm. Veel moerige gronden in Achtkarspelen, Drachten en Eestram hebben een
kleidek datindikte varieert van20tot40 cm.Deoverige hebben een zanddek ofeen
moerigebovengrond.Hetmoerigemateriaal onderhetklei-of zanddekendemoerige
bovengrond bestaat veelal uit sterk verweerd veen.Onder de moerige bovengrond of
tussenlaagkomt zand voor.Naardeaardvandebovemvormendeprocessen dieinhet
zand zijn opgetreden, hebben we moerige podzolgronden en moerige eerdgronden
onderscheiden (voorindelingencoderingziepar. 3.3.2).Demoerigegrondenvormen
veelal de overgang van de veengronden naar de zandgronden.

4.2.1 Moerige podzolgronden
Moerigepodzolgrondenkomen verspreid overhetgehelegebied voormetdegrootste
oppervlakten ten noorden van Drogeham en Surhuizum.
Bij de moerige podzolgronden bestaat de minerale ondergrond uit zand met een
duidelijke humuspodzol-B. Onder natte omstandigheden heeft zich op het zand veen
gevormd,waarvanmededooringrepenvandemens(ontwateringenvervening)minder
dan 40 cm is overgebleven. De dikte van het veenpakket varieert van 10-40 cm.Het
veen is veelal verweerd. De podzol-B is op sommige plaatsen vrij stug en slecht
doorlatend, waardoor in natte perioden wateroverlast voorkomt. Veel moerige
podzolgronden hebbeneenkleidek eneengedeelteis bezand omzemeer draagkracht
te geven.
De aard van de bovengrond is bepalend voor de verdere indeling. Er zijn 3 legendaeenheden onderscheiden.

kWp Moerige podzolgronden met een zavel- of kleidek
Verbreiding: Ten noorden van Drogeham, ten zuiden van Buitenpost en ten noorden
en oosten van Surhuizum
Oppervlakte: 577,4 ha
Profielopbouw: Het zavel- of kleidek is meestal 20-40 cm dik. Door het ondiep
voorkomen van de pleistocene zandondergrond is het humeuze of humusrijke zavelof kleidek overal vermengd met dekzand. Het lutumgehalte in het kleidek ligt tussen
8% op de hogere ruggen en plaatselijk meer dan 35%in de lager gelegen gedeelten.
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De dikte van de verweerde veentussenlaag ligt tussen 10 en 30 cm. De pleistocene
zandondergrondwaarineenduidelijke humuspodzol-Bisontwikkeld,bestaatuitzwak
lemig, zeerfijn ofmatigfijn zand. Overeen geringe oppervlakte ten noordoosten van
Surhuizum komt binnen 120cm - mv. keileem (toevoeging .../x) voor.
Tabel19 Profielschets vanlegenda-eenheidkWp
Omschrijving

Horizont

Organischestofgehalte

Textuur

code

diepte
(cm - mv.)

(%)

lutum leem
(%)
(%)

0 - 25

12

2Cw 25 - 40
3Bhe 40 - 55

45

lAhg

M50
(urn)

24
14

145

3BC

55 - 70

14

145

3Cg

70 - 100

12

155

3Cr 100 - 120

12

155

bruingrijze, humusrijke,
kalkloze, zware zavel
verweerd veen
bruin, zwak lemig, zeer
fijn zand
bleekbruin, zwak lemig,
zeer fgn zand
grgs, zwak lemig, matig
fgn zand
grgs, zwak lemig, matig
fijn zand

vWp Moerige podzolgronden met een moerige eerdlaag
Verbreiding: Ten westen van Eestrum
Oppervlakte: 25,2 ha
Profielopbouw: Bij deze moerige podzolgronden is de bovengrond 15-25 cm dik en
bestaat uit veraard,kleiig veen of venigeklei.Het organische-stofgehalte hiervan ligt
tussen20en40%.Onderdebovengrondkomtplaatselijk een 10-20 cmdikkeveenlaag
voor diebestaat uit verweerd veen.De Bhe-horizont die onderhet veen voorkomt, is
veelalkazigofverkitenhierdoormindergoeddoorlatend.Dezandondergrond bestaat
uit zwak lemig, zeer fijn en matig fijn zand.
Tabel20Profielschets van legenda-eenheid vWp
Omschrijving

Horizont

Organischestofgehalte

Textuur

code

(%)

lutum leem

M50

(%)

(urn)

diepte
(cm - mv.)

lAhg 0 - 20
lCw 20 - 30
2Bhe 30 - 45

(»)
30
50

15
14

145

2BC

45 - 60

14

145

2Cg

60 - 75

12

160

2Cr

75 - 120

12

160
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grijsbruin, kleiig veen
verweerd veen
bruin, zwak lemig, zeer
fgn zand
bleekbruin, zwak lemig,
zeer fgn zand
grgs, zwak lemig, matig
fgn zand
grgsbleek, zwak lemig,
matig fgn zand

zWp Moerige podzolgronden meteenzanddek metofzonder minerale eerdlaag
Verbreidir.g: Verspreid over het gebied met de grootste oppervlakte ten westen van
Surhuisterveen
Oppervlakte: 138,6 ha
Profielopbouw: Het zanddek is 15-40 cm diken bestaat uithumusarm tot humusrijk,
zwak en sterk lemig, zeerfijnen matig fijn zand. Het organische-stofgehalte van het
zanddek varieert van 3 tot 14%.De homogeniteit van de bovengrond wisselt nogal.
Onder het zanddek komt een veenlaag voor die 10-40cm dik is. Het veen is veelal
verweerd. Dezandondergrondmethumuspodzol-BkomtovereenmetdievanlegendaeenheidvWp.Bijeengeringeoppervlakteisbinnen 120cm - mv.keileem(toevoeging
..../x) aangetroffen.
Tabel21 Profielschets vanlegenda-eenheidzWp
Omschrijving

Horizont

Organischestofgehalte

Textuur

code

diepte
(cm - mv.)

(%)

lutum leem

0 - 25

7

2Cw 25 • 40
3Bhe 40 •• 60

45

(%)

M50
(m)

20

145

15

155

60 - 100

12

155

4Cg 100 - 120

12

160

lApg

4Cg

(%)

zwartgrijs, matig humeus,
sterk lemig, zeer fijn zand
zwart, veraard veen
donkerbruin, zwak lemig,
matig fijn zand
bleekgrijs, zwak lemig,
zeer fijn zand
grys, zwak lemig, matig
fyn zand

4.2.2 Moerige eerdgronden
Moerigeeerdgrondenkomen,metuitzonderingvanhetuiterstenoorden,verspreidover
het gebied voor.
Bij de moerige eerdgronden bestaat de minerale ondergrond uit (bleek) zand zonder
humuspodzol-B. Op het zand heeft zich onder natte omstandigheden mesotroof veen
ontwikkeld, waarvan mede door ingrepen van de mens (ontwatering en vervening)
minderdan 40 cmisovergebleven.Hetveenbestaatuitverweerdbroek-of zeggeveen
enis 10-40cmdik.Indebovenste20 cmvanhetveenheeft zicheenmoerigeeerdlaag
ontwikkeld. Een gedeelte van deze gronden heeft i.p.v. de moerige bovengrond een
zand-ofkleidek.Dezandondergrond bestaatuitzwakofsterklemig,zeerfijn ofmatig
fijn zand, waarin plaatselijk grof zand- of grindlaagjes voorkomen. De
ontwateringstoestand van deze gronden is vrij slecht.
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Binnen de moerige eerdgronden zijn naar de aard van de bovengrond 3 legendaeenheden onderscheiden.

kWz Moerige eerdgronden met een zavel- of kleidek
Verbreiding: Ten noorden van Drogeham
Oppervlakte: 31,2 ha
Profielopbouw: Debovengrondis 15-25 cmdikenbestaatuithumeuzetothumusrijke,
zware zavel.Tussen debovengrond endezandondergrond komtverweerd veen voor.
Opdeovergangvanditveennaardeondergrond komteendun overgangslaagje voor.
Dezandondergrondisenigszinsheterogeenvanopbouw,zoalshiervoorisomschreven.
Tabel22Profielschets van legenda-eenheidkWz
Horizont

Organischestofgehalte

Textuur

code

<%)

lutum leem
(%) (%)

diepte
(cm - mv.)

14

Omschrijving

M50
(um)

20

lAhg

0 - 20

2Cw
3cu
4Cg

20 - 40
40-45
45 - 90

15

160

4Cr

90 - 120

12

165

grysbruine, humusrijke,
kalkloze, zware zavel
verweerd zeggeveen
overgangslaag
grys, zwak lemig, matig
fijn zand
grysbleek, zwak lemig,
matig fijn zand met grof
zandlaagjes

vWz Moerige eerdgronden met een moerige eerdlaag
Verbreiding: Ten westen en zuiden van Eestrum en ten noorden van Opeinde
Oppervlakte: 84,2 ha
Profielopbouw: Deoverwegendkleiige,moerigeeerdlaagis15tot25 cmdikenbestaat
uit veraard,kleiig veen of venigeklei.Het organische-stofgehalte hiervan ligt tussen
20 en 40%. Bij deze gronden ten zuiden van Eestrum komt in de bovengrond een
flinke zandbijmenging voor. Onder de bovengrond komt een 10-20 cm dikke laag
verweerd zeggeveenvoor.Opdeovergangvanditveennaardezandondergrond komt
een overgangslaagje voor. De zandondergrond is enigszins heterogeen en bestaat uit
zwak of sterk lemig,matig fijn zand metplaatselijk grovere zandlaagjes. Ten westen
van Eestrum komt bij deze gronden in de ondergrond plaatselijk grind voor.Bij een
gedeeltevandezegrondenkomtbinnen 120cm-mv.keileem(toevoeging .../x)voor.
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Tabel23 Profielschets vanlegenda-eenheid vWz
Omschrijving

Horizont

Organischestofgehalte

Textuur

code

(%)

lutum leem

M50

(%)

(um)

diepte
(cm - mv.)

lAhg 0 - 20
lCw 20 - 30
2Cu 30 • 35
3Cg 35 - 75
3Cr

(%)
28
60
12

12

75 - 100

4Cr 100 - 120

15

16

165

14

170

35

180

grijsbruin, kleiig veen
verweerd veen
overgangslaag
grijs, zwak lemig, matig
fijn zand
grgsbleek, zwak lemig,
matig fijn zand
grijsblauwe keileem

zWz Moerige eerdgronden met een zanddek met en zonder minerale eerdlaag
Verbreiding: Ten oosten van Drachten, ten zuiden van Harkema en ten noordoosten
van Surhuisterveen
Oppervlakte: 77,9 ha
Profielopbouw: Het zanddek (bovengrond) is 15-30 cm dik en bestaat uit humeus en
humusrijk (5-15% organische stof), zwak of sterk lemig, zeer fijn of matig fijn zand.
DezandbovengrondentenzuidenvanHarkemazijnheterogeenvanopbouwenkunnen
binnenéénperceelverschillen indikteenhumeusiteit.Deveenlaag,die 10-25 cmdik
is, onder het zanddek bestaat uit verweerd zeggeveen. De ondergrond is enigszins
heterogeen van opbouw en bevat plaatselijk grof zand.
Tabel 24 Profielschets vanlegenda-eenheidzWz
Omschryving

Horizont

Organischestofgehalte

Textuur

code

diepte
(cm - mv.)

(%)

lutum leem

M50

(%)

(um)

lApg

0 • 25

10

14

145

2Cw
3CeI

25 - 50
50 - 70

20

145

3Ce2 70 • 110

12

170

3Cr 110 • 120

12

170

(%)

zwartgrijs, zeer humeus,
zwak lemig, zeer fijn zand
zwart, verweerd veen
bleek, sterk lemig, zeer
fyn zand
bleek, zwak lemig, matig
fijn zand
bleekgrüs, zwak lemig,
matig fijn zand
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4.3 Zandgronden
Zandgronden komen over grote oppervlakten in Achtkarspelen, Drachten en Eestrum
voor.
Dezandgrondenbestaanbinnen80 cmdieptevoormeerdandehelftuitzand(mineraal
materiaalmetminderdan8%lutumenminderdan50%leem)enhebbengeenmoerige
bovengrond ofmoerigetussenlaag.Dediktevandehumeuzezandbovengrond varieert
vanca. 15cmtotplaatselijk meer dan 60 cm;het leempercentage bedraagt 8-35%en
hetorganische-stofgehalte van4-14%.Dezandgrofheid varieertvanzeerfijn totmatig
fijn. Plaatselijk komen zandgronden voormeteenkleidek van8-30% lutum.Dedikte
van het kleidek varieert van 15 tot ca. 40 cm. Binnen de zandgronden komen 3
toevoegingenvoor.Tweetoevoegingenhebbenbetrekkingopdeprofielopbouw enéén
op afgravingen (zie par. 3.3.6). Binnen de zandgronden zijn podzolgronden en
eerdgronden onderscheiden (voor indeling en codering zie par. 3.3.3).

4.3.1 Podzolgronden
In dit gebied komen, met uitzondering van het uiterste noorden, over grote
oppervlakten podzolgronden voor.
Door bodemvorming (zie par. 2.3) is in deze zandgronden een zgn. A-B-C-profiel
ontstaan. Het ingespoelde materiaal in de Bh-horizont bestaat uit amorfe humus.
Binnendepodzolgronden zijn veldpodzol-enlaarpodzolgronden onderscheiden (voor
indeling en codering ziepar. 3.3.3).

4.3.1.1 Veldpodzolgronden
Veldpodzolgronden hebbeneenhumushoudendebovengrond dunnerdan30 cm.Deze
gronden zijn onder vochtige of natte omstandigheden gevormd, zoals blijkt uit de
afwezigheid vanijzerhuidjes directonderdeBh-horizont.DeE-horizont (loodzandlaag)
ontbreekt veelal omdat ze door ploegen in de Ap-horizont is opgenomen. Over het
algemeenisdeBh-horizontvrijduidelijk ontwikkeld, alkunnen ookdelenvandeBhhorizont opgenomen zijn in de Ap-horizont. De dikte en kleurintensiteit van de Bhhorizont variëren afhankelijk van de hoogteligging, de aard van het materiaal en het
bodemgebruik. DeC-horizont vandezegronden isbleekmeten zonder roestvlekken.
Door de aanwezigheid van veel ijzer in de B- en C-horizonten treedt plaatselijk
verkitting op.Bij deze gronden komen plaatselijk dunne veentussenlagen voor.
Naar de textuur van de bovengrond hebben we 4 legenda-eenheden onderscheiden.
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Hn51Veldpodzolgronden;leemarm, matig fijn zand
Verbreiding: Ten noordoosten van Houtigehage
Oppervlakte: 29,9 ha
Profielopbouw: Deze gronden hebben een 15-25 cm dikke bovengrond met 3-6%
organische stof. De Bh-horizont en de eronder liggende Ce- en Cg-horizonten zijn
plaatselijk verkit. Het profiel bestaat tot ca. 90 cm - mv. uit leemarm zand en vanaf
dezediepteishetwatlemiger.Hetzijn schralegrondendiesterkdroogtegevoelig zijn.
Tabel25 Profielschets vanlegenda-eenheidHnSl
Omschrijving

Horizont

Organischestofgehalte

Textuur

code

diepte
(cm - mv.)

(%)

Iutum leem

M50

<%)

(%)

(Jim)

0 - 20

5

9

160

lBhe 20 - 35

2

9

160

lAp

lCe

35 - 90

9

160

lCg

90 - 120

11

155

zwartgrys, matig humeus,
leemarm, matig fijn zand
roodbruin, zwak lemig,
matig fijn zand (verkit)
bleekgeel, leemarm, matig
fijn zand
geelgrijs, zwak lemig,
matig fijn zand

Hn53 Veldpodzolgronden; zwak lemig, matig fijn zand
Verbreiding: Ten zuiden van Buitenpost, ten westen van Surhuisterveen rond
Houtigehage en ten zuidoosten van Drachtstercompagnie
Oppervlakte: 346,3 ha
Profielopbouw: De dikte van de bovengrond varieert van 15-30 cm,het organischestofgehalte van4-8%enhetleemgehaltevan 10-18%.Onderdebovengrondkomteen
10-30 cm dikke Bhe-horizont voor die bij de lagere gronden wat stug of kazig is en
bij de hogere gronden verkit kan zijn. Het zand bestaat veelal uit zwak lemig, matig
fijn zand (150-160|im).Ten zuiden van Buitenpost komtbij dezegronden eenzavelof kleidek (toevoeging k/...) voor. Bij de overige gronden komt plaatselijk keileem
(toevoeging .../x) voor en zijn enkele percelen afgegraven (toevoeging .../G).
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Tabel26 Profielschets vanlegenda-eenheid Hn53
Omschrijving

Horizont

Organischestofgehalte

Textuur

code

diepte
(cm - mv.)

(%)

lutum leem

M50

(%)

(tun)

0 - 25

7

14

160

lBhe 25 - 50

2

12

155

50 - 100

12

155

lCg 100 - 120

13

165

lAp

lCe

(%)

zwartgrijs, zeer humeus,
zwak lemig, matig fijn
zand
roodbruin, zwak lemig,
matig fijn zand
bleekgeel, zwak lemig,
matig fijn zand
roestig, bleekgeel, zwak
lemig, matig fijn zand

Hn54 Veldpodzolgronden;zwak en sterk lemig, fijn zand
Verbreiding: Ten westen van Boelenslaan en ten oosten van Houtigehage en
Drachtstercompagnie
Oppervlakte: 310,9 ha
Profïelopbouw: De dikte van de bovengrond varieert van 15-25 cm, het organischestofgehalte van4-8%enhetleemgehaltevan 12-22%.DeM50vandezandbovengrond
looptuiteenvan 150-165 um.Doorbijmengingvankeileemuitdeondergrond (wijken
ensloten)varieerthetleemgehalte indebovengrond. Deondergrond bestaatuit zwak
ensterklemig,matigfijn enzeerfijn zand.Ditlaatstekomtveelalvoorbijdiegronden
waar binnen 120cm - mv. keileem (toevoeging .../x) is aangetroffen.
Tabel27 Profielschets vanlegenda-eenheidHn54
Omschrijving

Horizont

Organischestofgehalte

Textuur

code

diepte
(cm - mv.)

(%)

lutum leem

M50

(%)

(%)

(um)

0 - 25

6

18

155

lBhe 25 • 50

2

12

155

lAp

1BC

50 - 75

14

145

lCe

75 - 100

16

140

40

180

lCg 100 - 120
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16

zwartgrijs, zeer humeus,
zwak lemig, matig fijn
zand
roodbruin, zwak lemig,
matig fijn zand
bleekbruin, zwak lemig,
zeer fijn zand
bleek, zwak lemig, zeer
fijn zand
grjjze keileem

Hn45 Veldpodzolgronden; sterk lemig, zeer fijn en matig fijn zand
Verbreiding: Ten oosten van Surhuizum, rond Augustinusga, ten westen van
Surhuisterveen en ten oosten van Drachtstercompagnie
Oppervlakte: 443,3 ha
Profielopbouw:Bijdezegrondenligtdegrofheid vanhet zandrond 150firn.Hetzand
is overwegend sterk lemig en het organische-stofgehalte ligt tussen 3 en 10%.Een
grootgedeeltevandezegrondenheeft een20-40 cmdikzavel-ofkleidek.Tenwesten
van Surhuisterveen zijn deze gronden heterogeen van opbouw en plaatselijk wat
verwerkt. In de ondergrond is plaatselijk keileem (toevoeging .../x) aangetroffen.
Tabel28 Profielschets vanlegenda-eenheidHn45
Horizont

Organischestofgehalte
(%)

Omschrijving

Textuur

code

diepte
(cm - mv.)

lutum leem
(%)
(%)

M50
(Jim)

lApg

0 - 25

7

20

145

lBhe 25 • 50

1

16

145

lCe

50 - 70

13

145

lCg

70 • 120

16

140

zwartgrys, zeer humeus,
sterk lemig, matig fijn
zand
roodbruin, zwak lemig,
zeer fijn zand
bleekgeel, zwak lemig,
zeer fijn zand
grijs, zwak lemig, zeer
fyn zand

Tabel29Profielschets 'vanlegenda-eenheidHn45 met een kleidek(toevoeging kl...)
Horizont

Organischestofgehalte
(%)

code

diepte
(cm - mv.)

lApg

0 • 30

6

2AB

30 - 40

4

Textuur

Omschryving

lutum leem
(%)
(%)

M50
(um)

20
12

145

2Bhe 40 •• 60

14

145

2Ce

60 - 100

14

145

2Cg 100 • 120

18

145

grysbruine, humeuze,
kalkloze, zware zavel
zwartbruin, matig
humeus, zwak lemig, zeer
fijn zand
donkerbruin, zwak lemig,
zeer fyn zand
bleekgrys, zwak lemig,
matig fijn zand
grijs, sterk lemig, zeer
fgn zand
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4.3.1.2 Laarpodzolgronden
Laarpodzolgronden komen over grote oppervlakken verspreid over het gebied voor.
Laarpodzolgronden zijn de "oudere"cultuurgronden die zijn ontstaan doorjarenlange
bemesting met materiaal uit de potstal, plaggen, strooisel e.d. Door regelmatige
bewerkingendoorhetbodemleven isereenhomogeen cultuurdek ontstaan van30tot
plaatselijk meerdan50 cmdikte.Bij veellaarpodzolgronden ontbreekt deE-horizont;
waarschijnlijk zijn deE-horizont enplaatselijk ookeen gedeelte van de Bhe-horizont
bijhetincultuurbrengen vandezegronden indebouwvoor opgenomen.Bijeengroot
gedeelte van de laarpodzolgronden komtkeileem (toevoeging .../x)in de ondergrond
vooreneenklein gedeelteis afgegraven (toevoeging .../G).Bij de laarpodzolgronden
komen plaatselijk dunne veentussenlagen voor.
Naar de textuur van de bovengrond hebben we 4 legenda-eenheden onderscheiden.

cHn33 Laarpodzolgronden; zwak lemig, zeer fijn zand
Verbreiding: Ten noordoosten van Eestrum, rond Drogeham en rond
Drachtstercompagnie
Oppervlakte: 599,0 ha
Profielopbouw:Dezegrondenzijnwaarschijnlijk ontwikkeldindeondiepvoorkomende
FormatievanEindhoven.Ditzwaklemige,zeerfijnezandiswaarschijnlijk vermengd
metouddekzand.Dezezandenhebben eenzeerlossestructuurenzijn goedbewortelbaar. De Bhe-horizont is meestal zwak ontwikkeld en is plaatselijk erg dun. Deze
horizont is waarschijnlijk inhet cultuurdek opgenomen. Dediktevan de bovengrond
bedraagt 30-50 cm;het organische- stofgehalte varieert van 4-8%enhet leemgehalte
van 12-18%. Vanaf ca. 80cm - mv. zijn deze gronden veelal wat roestig en soms
enigszins verkit.
Tabel30 Profielschets vanlegenda-eenheid cHn33
Omschrijving

Horizont

Organischestofgehalte

Textuur

code

diepte
(cm - mv.)

<%)

lutum leem

M50

(%)

(»)

(Hm)

0 - 35

6

16

140

lBhe 35 - 55

1

12

140

lAa

lCe

55 - 80

12

140

lCg

80 - 120

12

145
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zwartgrys, zeer humeus,
zwak lemig, zeer fijn zand
bleekbruin, zwak lemig,
zeer fijn zand
bleekgeel, zwak lemig,
zeer fijn zand
roestig, bleek, zwak lemig,
zeer fijn zand

cHn52 Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig, matig fijn zand
Verbreiding: Ten westen en rond Houtigehage
Oppervlakte: 53,1 ha
Profielopbouw: De dikte van de bovengrond bedraagt 30-50 cm; het organischestofgehalte varieert van 4-7% en het leemgehalte van 8-12%. De M50 van het zand
ligt rond 160u,m.DeBhe-horizont isplaatselijk verkit evenals dehieronder üggende
Ce horizont. Ondanks de matig dikke bovengrond zijn deze gronden nog droogtegevoelig.
Tabel31 Profielschets vanlegenda-eenheid cHnS2
Omschrijving

Horizont

Organischestofgehalte

Textuur

code

diepte
(cm - mv.)

<%)

lutum leem

M50

(%)

(Hm)

0 • 40

5

12

160

lBhe 40 - 65

2

8

160

65 • 100

7

160

lCg 100 - 120

7

160

lAa

lCe

(%)

zwartgrys, matig humeus,
zwak lemig, matig fijn
zand
roodbruin, leemarm,
matig fijn zand
geel, leemarm, matig fijn
zand
geelbleek, leemarm, matig
fijn zand

cHn53 Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig, matig fijn zand
Verbreiding: Verspreid over het gehele gebied met uitzondering van het noorden en
noordoosten
Oppervlakte: 1400,6 ha
Profielopbouw: De dikte van de bovengrond bedraagt 30-50 cm; het organischestofgehalte varieert van 4-8%en het leemgehalte van 10-18%.De M50 van het zand
indebovengrond looptuiteenvan 150-165 firn. Dehumushoudende bovengrond rust
op een 10-30cm dikke humuspodzol-B-horizont die plaatselijk verkit is. Op de
overgangvandeA-naardeB-horizontkomtplaatselijk eenleemarmeE-horizont van
ca.10cmYoor.Deondergrondbestaatvoornamelijkuitleemarmtotzwaklemig,matig
fijn zand. Bij een groot gedeelte van deze gronden is in de ondergrond keileem
(toevoeging.../x)aangetroffen eniseenaantalgedeeltenafgegraven (toevoeging.../G).
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Tabel32 Profielschets vanlegenda-eenheid cHn53
Omschrijving

Horizont

Organischestofgehalte

Textuur

code

<%)

lutum leem

M50

(%)

(%)

(Mm)

7

14

155

2

16

155

diepte
(cm - mv.)

lAa

0-40

lBhe 40 - 60
lCe

60 - 80

14

155

lCg

80 - 90

16

165

30
45

180
180

2Cgl 90 - 110
2Cg2 110 - 120

10
18

zwartgrijs, zeer humeus,
zwak lemig, matig fijn
zand
roodbruin, zwak lemig,
matig fijn zand
bleekgrijs, zwak lemig,
matig fijn zand
roestig, bleekgrijs, zwak
lemig, matig fijn zand
verweerde keileem
zware keileem

cHn45 Laarpodzolgronden;sterk lemig, zeer fijn en matig fijn zand
Verbreiding:Invrijgroteoppervlakten verspreid overhetgehelezandgedeelte vanhet
gebied
Oppervlakte: 2010 ha
Profielopbouw: De dikte van de bovengrond bedraagt 30-50 cm; het organischestofgehalte varieert van 4-8% en het leemgehalte van 18-30%. Het humushoudende
cultuurdek rast meestal direct op een ca. 15cm dikke humuspodzol-B. Deze
humuspodzol-B is plaatselijk vrij stug,doch rond Drogeham is deze horizont minder
goed ontwikkeld en ontbreekt plaatselijk vrijwel geheel. De ondergrond bestaat
overwegenduitzwaklemig,matigfijnzand,hoewelzeplaatselijk watfijner enlemiger
kan zijn. Op een gedeelte van deze gronden komt een kleihoudend (> 8% lutum)
cultuurdekvoor.Deoverigebovengrondiswelenigszinskleiig,dochheeft minderdan
8%lutum.Bijeengrootgedeelte vandezegrondeniskeileem (toevoeging .../x)in de
ondergrond aangetroffen. Deze keileem begint plaatselijk erg ondiep (tussen 40 en
80cm - mv.), waardoor deze gronden bij enige regen erg nat kunnen zijn.
Tabel33 Profielschets van legenda-eenheidcHn45
Omschrijving

Horizont

Organischestofgehalte

Textuur

code

(%)

lutum leem

M50

(%)

(%)

(um)

7

25

145

1

14

145

19

160

30
45

180
180

lAa

diepte
(cm - mv.)
0-40

lBhe 40 • 60
lCg

60 - 80

2Cgl 80 - 95
2Cg2 95 - 120
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12
18

bruinzwart, zeer humeus,
sterk lemig, zeer fijn zand
bruin, zwak lemig, zeer
fijn zand
roestig, bleek, sterk lemig,
matig fijn zand
verweerde keileem
zware keileem

Tabel34 Profielschets vanlegenda-eenheidcHn45 met een kleidek(toevoegingkl...)
Omschryving

Horizont

Organischestofgehalte

Textuur

code

diepte
(cm - mv.)

(%)

lutum leem

M50

(%)

(Hm)

lAag

0 - 35

7

2AB

35 - 45

4

2Bhe

(%)
15

15

145

45 - 60

15

155

2Ce

60 - 90

15

155

2Cg

90 - 120

16

160

grijsbruine, humeuze,
kalkloze, lichte zavel
gryszwart, matig humeus,
zwak lemig, zeer fijn zand
bruin, zwak lemig, matig
fijn zand
grijsbleek, zwak lemig,
matig fijn zand
gry's,zwak lemig, matig
fijn zand (gelaagd)

4.3.2 Eerdgronden
Eerdgrondenkomen verspreid overhetgebiedvoormetdegrootsteoppervlaktenrond
Eestrum,ten noorden en zuiden van Surhuisterveen en ten oosten van Drachten.
Deeerdgronden hebbeneenzwartgrijze totbruingrijze bovengrond,variërend indikte
van 15 totca.60 cm.Hetorganische-stofgehalte ligttussen4en 12%.De zandgrofheid
van de eerdgronden varieert van zeer fijn tot matig fijn. Bij de eerdgronden is, met
uitzonderingvandeenkeerdgronden,overgroteoppervlaktenkeileem(toevoeging.../x)
in de ondergrond aangetroffen.
Binnen de eerdgronden zijn beekeerdgronden, gooreerdgronden en enkeerdgronden
aangetroffen (voor indeling en codering zie par. 3.3.3).

4.3.2.1 Beekeerdgronden
Beekeerdgronden komen in Achtkarspelen, Drachten en Eestrum voornamelijk voor
rondEestrum,tenoostenvanSurhuizumtenzuidenvanRottevalleentennoordenvan
Opeinde.
Bijdebeekeerdgronden beginnen deroestverschijnselen overwegend ondieperdan35
cm - mv. en gaan meestal door tot de gereduceerde ondergrond of tot minstens 120
cm - mv.
Bij de bekeerdgronden komt overwegend een cultuurdek (30-50 cm dik) voor. Door
het ondiepvoorkomen vankeileem,overwegend beginnendtussen40en80 cm -mv.,
kunnen deze gronden erg nat zijn.
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Er zijn drie legenda-eenheden onderscheiden.

pZg53 Beekeerdgronden; zwak lemig, matig fijn zand
Verbreiding: Ten zuidwesten van Eestrum
Oppervlakte: 19,5 ha
Profielopbouw: De grijze of grijsbruine bovengrond is ca. 20 cm dik, bevat 4-14%
organische stof en 12tot 18%leem; het zand ismatig fijn. Onder de bovengrond komt
zwak lemig, matig fijn zand voor, afwisselend met grof zand- en grindlaagjes. In de
ondergrond is over een geringe oppervlakte keileem (toevoeging .../x) aangetroffen.
Tabel35Profielschets van legenda-eenheidpZg53
Horizont
code diepte
(cm -mv.)
lAhg

Organischestofgehalte
(%)

Textuur

Omschrijving

lutum leem M50
(%) (%) (um)

0 - 20

16

155

2Cgl 20 - 40

16

155

2Cg2 40 - 90

14

200

2Cr

12

160

90 - 120

zwartbruin, humusrijk,
zwak lemig,matig fijn
zand
grijsbleek, zwak lemig,
matigfijnzand (met grof
zand- en grindlaagjes
grysbleek,zwak lemig,
matigfijnzand (met
grind)
grijs, zwak lemig,matig
fijnzand

pZg45 Beekeerdgronden; sterk lemig, zeer fijn en matig fijn zand
Verbreiding: Ten noordwesten van Eestrum en ten noorden van Opeinde
Oppervlakte: 48,4 ha
Profielopbouw: De zwartbruinebovengrond is 15-25 cmdik.Het organische-stofgehalte
ligt tussen 6 en 12% en het leemgehalte van 18-30%. De bovengrond heeft enige klei
(< 8% lutum) bijmenging. De zandgrofheid ligt rond 150 firn en is onder de bovengrond erg heterogeen van samenstelling. Binnen 120 cm - mv. is regelmatig keileem
(toevoeging .../x) aangetroffen.

74

Tabel36 Profielschets vanlegenda-eenheidpZg45
Omschrijving

Horizont

Organischestofgehalte

Textuur

code

diepte
(cmi- mv.)

(%)

lutum leem

M50

(%)

(%)

(Mm)

0 - 20

10

26

155

lCgl 20 - 50

13

155

lCg2 50 - 100

12

170

45

180

lAhg

2Cr 100 - 120

16

bruingrijs, humusrijk,
sterk lemig, matig fijn
zand
roestig, bleekgrijs, zwak
lemig, matig fijn zand
bleekgrijs, zwak lemig,
matig fijn zand (met
grove zandlaagjes)
zware keileem

cZg45 Beekeerdgronden; sterk lemig, zeer fijn en matig fijn zand
Verbreiding:TenwestenennoordwestenvanEestrum,tenoostenvanSurhuizum,rond
Rottevalle en ten noorden van Opeinde
Oppervlakte: 472,1 ha
Profielopbouw:Degrondenhebbeneenoverwegendbruinebovengrondvan30-50cm
dikte.Het organische-stofgehalte varieert van5-12% enhet leemgehalte van18-35%.
Plaatselijk komt tussen het cultuurdek en de roestige zandondergrond een overgangslaag (AC) voor. Door bijmenging van keileem in de bovengrond is deze
plaatselijk zeer sterk lemig (> 32%leem)enenigszins kleiig (< 8%lutum).Het zand
onder de bovengrond is sterk heterogeen enhet leemgehalte varieert van 12-30%;en
de M50 ligt tussen 140 en 180 um. In de ondergrond komt over grote oppervlakten
binnen 120 cm - mv. keileem en/of potklei (toevoeging .../x) voor. De begindiepte
hiervan ligt veelal binnen 80 cm - mv.
Tabel37Profielschets van legenda-eenheidcZg4S
Omschrijving

Horizont

Organischestofgehalte

Textuur

code

diepte
(cm - mv.)

(%)

lutum leem

M50

(%)

(um)

0 • 40

7

lACg 40 • 50

2

lAag

lCg

6

50 - 70

2Cgl 70 - 90
2Cg2 90 - 120

12
35

(%)
30

145

24

145

18

165

45
60

180
160

grysbruin, zeer humeus,
sterk lemig, zeer fijn zand
bruingrijs, matig humusarm, sterk lemig, zeer fijn
zeer fijn zand
roestig, sterk lemig, matig
fijn zand
zware keileem
zeer zware keileem
(potkleiachtig)
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4.3.2.2 Gooreerdgronden
Gooreerdgronden komen voor ten noordwesten van Drogeham, ten zuiden van
Surhuisterveen en ten oosten van Rottevalle en Drachten.
Bijdegooreerdgronden komenbinnen35cm-mv.geenofweinig roestverschijnselen
voor en zo ja, dan zijn deze over meer dan 30 cm onderbroken. Binnen de
gooreerdgronden komen als onzuiverheid plaatselijk zeer zwak ontwikkelde
humuspodzol- enbeekeerdgronden voor.Degooreerdgronden hebben eendunne(1530 cm)ofmatigdikke(30-50 cm)humushoudendebovengrond(demineraleeerdlaag).
Dezandondergrond bestaatuithumusarm,bleekgrijs, zeerfijn enmatigfijn zand;het
leemgehalteindezandondergrondwisseltenisafhankelijk vandegeogenese.Wanneer
de zandondergrond uit dekzand bestaat, zal het zand voornamelijk zwak lemig zijn;
fluvioperiglaciaal materiaal loopt uiteen van leemarm tot zeer sterk lemig. In de
ondergrond is,evenalsbij debeekeerdgronden, overeen groot gedeeltekeileemen/of
potklei (toevoeging .../x) aangetroffen.
Er zijn 2 legenda-eenheden onderscheiden.

pZn45 Gooreerdgronden; sterk lemig, zeer fijn en matig fijn zand
Verbreiding: Geringe oppervlakte ten zuidoosten van Drachtstercompagnie
Oppervlakte: 13,0ha
Profielopbouw: De 15-30cmdikke bovengrond bevat 6-12% organische- stof en 1830% leem. De zandondergrond bestaat uit bleek, overwegend zwak lemig,matig fijn
zand.In dit zand komen plaatselijk grof zand en grindlaagjes voor. Binnen 120cmmv. komt veelal keileem (toevoeging .../x) voor.
Tabel38 Profielschets vanlegenda-eenheidpZn45
Omschrijving

Horizont

Organischestofgehalte

Textuur

code

diepte
(cm - mv.)

(%)

lutum leem

M50

(%)

(*)

(urn)

lAp

0 - 25

9

25

145

lCe

25 - 45

14

160

lCg

45 - 90

18

170

2Cg

90 - 120

45

180
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15

zwartgry's, humusrijk,
sterk lemig, zeer fijn zand
bleek, zwak lemig, matig
fijn zand
grys, zwak lemig, matig
fijn zand met grindjes
gryze keileem

cZn45 Gooreerdgronden; sterk Iemig, zeer fijn en matig fijn zand
Verbreiding: Ten noordwesten van Drogeham, ten zuiden van Surhuisterveen, ten
oosten van Rottevalle en Drachten
Oppervlakte: 279,0 ha
Proflelopbouw: Dematigdikke bovengrond (30-50 cm)bevat 5-12% organische stof
en 18-30% leem. De zandondergrond bestaat uit bleek tot bleekgrijs, zwak en sterk
lemig, zeer fijn en matig fijn zand. Plaatselijk komen roestvlekken in de
zandondergrond voor.Op veel plaatsen begint tussen 40 en 120 cm - mv. keileem
(toevoeging .../x) of, zoals ten zuiden van Surhuisterveen potklei, die ook met de
toevoeging x op de bodemkaart is aangegeven.
Tabel39 Profielschets vanlegenda-eenheid cZn45
Horizont
code

diepte
(cm - mv.)

lAap

0 - 35

lCe

Organischestofgehalte
(%)
10

Textuur
lutum leem M50
(%)
(%) (um)
4

35 - 70

2Cgl 70 • 90
2Cg2 90 • 120

Omschrijving

15
70

26

145

11

160

45

180

zwartgrijs, humusrijk,
sterk lemig, zeer fijn zand
(zwak roestig)
bleek, zwak lemig, matig
fijn zand
gryze keileem
potklei

4.3.2.3 Enkeerdgronden
Enkeerdgronden komen alshooggelegen "oudebouwlandgronden" alleen bijEestrum
voor.Deenkeerdgronden hebbeneendikkemineraleeerdlaagdieindiktevarieertvan
50-70 cm. Deze dikke minerale eerdlaag is ontstaan door jarenlange bemesting met
potstalmest.Degrijszwartemineraleeerdlaagisoverwegendzwakofsterklemig,bevat
4-7% organische stof en het zand is matig fijn. De ondergrond, waarin een
humuspodzol-B is ontwikkeld, bestaat uit zwak lemig, zeer fijn of matig fijn zand.
Er is één legenda-eenheid onderscheiden.

EZ54 Enkeerdgronden; zwak en sterk lemig, matig fijn zand
Verbreiding: Rond Eestrum
Oppervlakte: 106,6 ha
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Profïelopbouw:Demineraleeerdlaag,zoalshiervoorisomschrevenkanplaatselijk wat
dunner zijn dan 50 cm.
Tabel40 Profielschets vanlegenda-eenheidEZ54
Omschrijving

Horizont

Organischestofgehalte

Textuur

code

diepte
(cm - mv.)

(%)

lutum leem

M50

(%)

(%)

(um)

lAap

0 - 30

6

16

155

lAa

30 - 55

4

14

155

lBhe 55 - 70

14

145

lCe

70 • 110

12

145

lCg 110 - 120

16

140

grijszwart, zeer humeus,
zwak lemig, matig fijn
zand
zwartgrys, matig humeus,
zwak lemig, matig fijn
zand
bruin, zwak lemig, zeer
fyn zand
geelgrys, zwak lemig, zeer
fyn zand
grijs, zwak lemig, zeer
fijn zand

4.4 Zeekleigronden
In dit gebied komen alleen in het noorden en noordoosten van Achtkarspelen
zeekleigronden voor. Het betreft overwegend kalkloze kleigronden. Alleen in een
opgevulde zij-arm van de Lauwers komt kalkhoudende op kalkrijke klei voor. Het
minerale deel bestaat tussen 0-80 cm voor meer dan de helft uit zavel en/of klei.
In dezegebieden komen alleen vaaggronden voor. Vaaggronden zijn kleigronden die
meestal wel een A-horizont hebben, maar die niet voldoen aan de eisen die aan een
minerale eerdlaag zijn gesteld. Binnen de vaaggronden zijn drechtvaaggronden en
poldervaaggronden onderscheiden (voor indeling en codering zie par. 3.3.4).

4.4.1 Drechtvaaggronden
Drechtvaaggronden zijn zeekleigronden met ten minste 40 cm moerig materiaal
beginnend tussen 40 en 80 cm diepte. Ze zijn in dit gebied kalkloos.
Er is één legenda-eenheid onderscheiden.

Mv71C Drechtvaaggronden; zware klei op veen
Verbreiding: Ten zuiden van Buitenpost en ten noordoosten van Surhuizum

78

Oppervlakte: 258,8 ha
Profielopbouw:Dezegrondenhebbeneen5-10 cmdikke,humeuzebovengrond(6-10%
organische;stof) dieuit zwareklei bestaat. Hieronder komt humusarme tot humeuze,
kalkloze zware klei voor. Op ca. 70 cm diepte gaat deze klei, via een smerend
overgangslaagje, over in enigszins verweerd veenmosveen. De dikte van dit veen
varieert van enkele decimeters tot plaatselijk meer dan 0,5 m. Het veenmosveen rust
op rietzeggeveen.
Tabel41 Profielschets van legenda-eenheidMv71C
Horizont
code diepte
(cm - mv.)

Organischestof
(%)

Omschrijving

Textuur
lutum leem
(%)
(*)

M50 kalk(um) klasse

lAhg

0 - 10

10

40

1

lCg

10 - 65

4

48

1

2Cw
2Cr

65 - 85
85 - 120

75
90

donkergrijze, zeer
humeuze, kalkloze,
zware klei
grijze, kalkloze, zware
klei
verweerd veenmosveen
rietzeggeveen

4.4.2 Poldervaaggronden
Depoldervaaggrondenhebbenduidelijkeroest-enreductievlekkenbinnen50 cm -mv.
Het zijn kalklozeprofielen met zand of een zwarekleilaag binnen 80 cm -mv. ofhet
profiel is tot deze diepte homogeen van opbouw. Naar de aard van de klei zijn de
poldervaaggronden onderverdeeld in:
- normale poldervaaggronden (Mn...);
- knippige poldervaaggronden (gMn...);
- knippoldervaaggronden (kMn...);
Er zijn 7 legenda-eenheden onderscheiden.

Mn74B Poldervaaggronden; kalkhoudende, zware klei
Verbreiding: Ten zuidoosten van Buitenpost
Oppervlakte: 38,3 ha
Profielopbouw: Deze gronden bestaan tot > 80 cm - mv. uit zware klei die tot ca.
20 cm diepte kalkarm en tot ca. 40 cm diepte kalkhoudend is. Vanaf 40 cm komt
kalkrijke, zware klei voor die dieper dan 80 cm overgaat in kalkrijke, lichte klei.
Binnen deze legenda-eenheid zijn enkele percelen afgegraven (toevoeging ...IG).
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Tabel42Profielschets van legenda-eenheidMn74B
Organischeste^
(%)

Textuur
lutum leem M50
(%)
(%) (Hm)

kalkklasse

6

40

1

lCwg 15 • 35

40

2

lCgl 35 - 90

42

3

lCg2 90 - 120

26

3

Horizont
code diepte
(cm - mv.)
lAhg

0 - 15

Omschrijving

donkergrijze, matig
humeuze, kalkloze
zware klei
grijze, kalkhoudende,
zware klei
gryze, kalkrijke,
zware klei
bleekgrijze, kalkrijke,
zware klei

Mnl2C Poldervaaggronden; kalkloze, lichte zavel op zand
Verbreiding: Ten oosten van Buitenpost
Oppervlakte: 32,3 ha
Profielopbouw: Hetzijnkalklozegrondenmeteenhumeuzebovengrond vanca. 30 cm
dik. Hierin komt wat pleistoceen zand voor. Het lutumgehalte neemt naar beneden
enigszins toe. De pleistocene zandondergrond begint op 50-70 cm diepte. Dit zand
bestaat overwegend uit geelgrijs, zwak lemig, matig fijn zand. Over een geringe
oppervlakte is keileem (toevoeging ..../x) in de ondergrond aangetroffen.
Tabel43Profielschets van legenda-eenheidMnllC
Horizont
code diepte
(cm -mv.)

Organischestof
(%)

Textuur

Omschrijving

lutum leem M50 kalk(%) (um) klasse

lApg

0 - 25

12

1

lCg

25 - 60

16

1

2Ce

60 - 80

12

160

2Cg

80 - 120

12

160

80

grijsbruine, humeuze,
kalkloze,
lichte zavel
gryze,kalkloze,
lichte zavel
geelgrijs, zwak
lemig,matig
fijn zand
grijs, zwaklemig,matig
fijn zand

Mn74C Poldervaaggronden; kalkloze, zware klei
Verbreiding: Ten zuidoosten van Buitenpost en langs de Lauwers
Oppervlakte: 43,9 ha
Profielopbouw:Ditzijnkalkloze,zwarekleigrondenmeteenca.10cmdikke,humeuze
bovengrond. Het kleipakket varieert in dikte van 80cm tot > 120cm, dat op ca. 60
cm -mv. veelal overgaat in kalkrijke of kalkhoudende zware klei. In de ondergrond
is plaatselijk veen aangetroffen (toevoeging .../v).
Tabel 44 Profielschets vanlegenda-eenheid Mn74C
Organischestof
(%)

Textuur
lutum leem M50
(%) (Hm)
(%)

kalkklasse

8

38

1

lCwg 10 - 60

42

1

lCg

60 • 90

45

3

lCgr 90 - 120

45

1

Horizont
code diepte
(cm - mv.)
lAhg

0 • 10

Omschrijving

grysbruine, matig
humeuze,kalkloze,zware
klei
grijze, kalkloze, zware
klei
bleekgrijze, kalkrijke,
zware klei
grijsbleke, kalkloze,
zware klei

gMn33C Knippige poldervaaggronden; kalkloze, zware zavel met een zware
kleitussenlaag
Verbreiding: Ten oosten van Buitenpost
Oppervlakte: 34,9 ha
Profielopbouw: De bovenste 30-35 cm van deze gronden bestaat uit matig humeuze,
kalkloze,zware zavel. Hieronder ligtknippige,kalkloze, zwareklei (zie Bodemkaart
van Nederland 1981). Deze knippige, kalkloze kleilaag kan de waterhuishouding
ongunstig beïnvloeden. Deknippige klei rust op kalkloze, zware klei. Hieronder ligt
een laag verweerd veen die 10-15cm dik is en viaeen overgangslaag overgaat in de
pleistocene zandondergrond (toevoeging .../p). In deze zandondergrond is plaatselijk
een humuspodzol-B-horizont ontwikkeld.
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Tabel45 Profielschets vanlegenda-eenheidgMn33C
Omschrijving

Organischestof
(%)

Textuur
lutum leem M50
(%)
(%) (Hm)

kalkklasse

4

22

1

lCgl 30 • 60

40

1

lCg2 60 - 75

40

1

Horizont
code diepte
(cm - mv.)
lApg

0 - 30

2Cw 75 - 90
3Bhe 90 - 110

60

3Cg 110 - 120

12

150

12

150

grijsbruine, matig
humeuze, kalkloze,
zware zavel
grijze, kalkloze,
knippige, zware klei
gryze, kalkloze, zware
klei
verweerd veen
bruin, zwak lemig,
matig fijn zand
bleekgrys, zwak lemig,
matig fyn zand

gMn53C Knippige poldervaaggronden; kalkloze, lichte klei met een zware
kleitussenlaag
Verbreiding: Ten oosten en zuidoosten van Buitenpost
Oppervlakte: 207,3 ha
Profielopbouw:De25-30 cmdikkebovenlaagbestaatuithumeuze,kalkloze,lichteklei.
De knippige, kalkloze, zware kleilaag in de ondergrond komt sterk overeen met de
hiervoor beschreven legenda-eenheid gMn33C. De veentussenlaag is niet overal
aangetroffen of gaat plaatselijk, indien aanwezig, door tot dieper dan 120cm - mv.
Bij deze gronden zijn 3toevoegingen aangegeven namelijk:
- pleistoceen zand beginnend tussen 40 en 120cm - mv. (toevoeging .../p);
- moerig materiaal (15-40 cm) dik beginnend tussen 40 en 80 cm - mv. en liggend
op pleistoceen zand (toevoeging .../wp);
- moerig materiaal beginnend dieper dan 80 cm - mv. en doorgaand tot dieper dan
120 cm - mv. (toevoeging .../v).
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Tabel 46 Profielschets vanlegenda-eenheid g\fn53C
Omschrijving

Organischestof
(%)

Textuur
lutum leem M50
(%)
(%) (um)

kalkklasse

4

30

1

lCgl 25 - 50

42

1

iCg2 50 - 70

42

1

Horizont
code dieple
(cm » mv.)
lApg

0 - 25

2Cw 70 - 100
3ABr 100 - 120

70
2

12

160

grijsbruine, matig
humeuze,kalkloze,lichte
klei
grijze, kalkloze, knippige, zware klei
gryze, kalkloze, zware
klei
verweerd veen
bleekbruin, zwak
lemig,matig fijn zand

gMn74C Knippige poldervaaggronden; kalkloze, zware klei
Verbreiding: Ten zuidoosten van Buitenpost
Oppervlakte: 26,8 ha
Profielopbouw: Deca.20 cmdikke,matighumeuze,kalkloze bovengrond bestaatuit
zwareklei.Onderdebovengrond komtmerendeelskalklozeklei.Tussen50en80cm
komtplaatselijk eendunnelaagkalkrijke kleivoor.Opveelplaatsenbegintdieperdan
80 cm een veenlaag (toevoeging .../v) die doorgaat tot dieper dan 120cm - mv.
Tabel47 Profielschets vanlegenda-eenheidgMn74C
Organischestof
(%)

Textuur
lutum leem M50
(%)
(%) (um)

kalkklasse

4

40

1

lCgl 20 - 50

42

1

lCg2 50 - 100

40

1

Horizont
code diepte
(cm • mv.)
lAhg

0 - 20

2Cu 100 • 120

80

Omschrijving

grijsbruine, matig
humeuze, kalkloze
zware klei
grjjze,kalkloze,knippige,
zware klei
gryze, kalkloze zware
klei
weinig verweerd veenmosveen
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kMn73C Knippoldervaaggronden; kalkloze, zware klei
Verbreiding: Ten oosten van Surhuizum
Oppervlakte: 158,9 ha
Profielopbouw: Debovengrond bestaat uit kalkloze,zwarekleidietot ca. 10cmzeer
humeus tot humusrijk is en via matig humeuze, zware klei overgaat in zeer zware
(> 50%lutum),kalklozeknipklei.Dezeknipkleigaatmeestalopca.50 cmdiepte,via
eensmerendeovergangslaag,overindepleistocenezandondergrond (toevoeging .../p)
waarin veelal een humuspodzol-B is ontwikkeld. Plaatselijk komt tussen de zware
knipklei en de overgangslaag een sterk verweerde veenlaag voor.
Tabel48 Profielschets vanlegenda-eenheid kMn73C
Horizont

Organische-

Omschrijving

Textuur

ster
code diepte
(cm -1 mv.)

(%)

lutum leem M50
(%) (um)
(%)

kalkklasse

0 -

10

10

38

1

lACg 10 -

20

4

40

1

ICg

20 -

50

52

1

2Cw
3Cu

50 60 -

60
70

70
10

4Bhe

70 -

85

2

4Cg

lAhg

12

160

85 - 100

12

160

4Cr 100 • 120

9

160

grysbruine, humusrijke, kalkloze, zware
klei
gryze, kalkloze,
zware klei
gryze, kalkloze, zeer
zware knipklei
verweerd veen
zwarte, smerende
overgangslaag
bleekbruin, zwak
lemig, matig fijn zand
grysbleek, zwak lemig,
matig fijn zand
grys, leemarm, matig
fyn zand

4.5 Associatie van enkelvoudige legenda-eenheden
Totdezeassociatiebehorendezogenaamdepetgaten.Petgatenzijn lageverveningsgebieden die niet drooggelegd en/of aangemaakt zijn.
ZeliggentenzuidenenzuidoostenvanBuitenpostentennoordoostenvanSurhuizum.
Naast uitgeveende stroken worden stroken aangetroffen waar weinig of geen veen is
weggegraven(zetwallen).Deuitgeveendegedeeltenbestaanuitofverkereninverschillende stadiavan verlanding. De zetwallen zijn veengronden waarhet oorspronkelijke
veennoggeheelaanwezigis.DezezetwallenhebbengrondwatertrapI.Omdateendeel
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van de petgaten uit open water bestaat is voor deze legenda-eenheid op de
grondwatettrappenkaart (bijl 2) geen grondwatertrap aangegeven.

AP Petgaten
Verbreiding: Ten zuiden en zuidoosten van Buitenpost en ten noordoosten van
Surhuizum
Oppervlakte: 79,8 ha.

4.6 Toevoegingen
Een aantal bodemkundige eigenschappen is op de bodemkaart met een toevoeging
aangegeven. In deze paragraaf geven we een korte toelichting.
k/... Zavel- of kleidek (15-40 cm dik)
Verbreiding: Ten westen en noorden van Augustinusga en ten noordoosten van
Surhuizum.
Toelichting:Hetbetreft een zavel- ofkleidek van20-40 cmdikte.Het is overwegend
matig humeus en het lutumgehalte ligt overwegend tussen 8 en 30%.Dit dek komt
voor bij veldpodzolgronden (Hn53 en Hn45) en bij laarpodzolgronden (cHn45).

.../x Keileem beginnend tussen 40 en 120 cm - mv. en ten minste 20 cm dik
Verbreiding: Verspreid over het gehele gebied met de grootste oppervlakten rond
Eestrum, in het midden en het zuiden van het gebied
Toelichting: Deze toevoeging komt vrijwel alleen voor bij de zandgronden. De
samenstelling vandekeileemvarieert vanverweerde,zandigetot zwarekeileem.Ten
oosten van Surhuizum en ten zuiden van Surhuisterveen is onder een in dikte
wisselende keileemlaag potklei aangetroffen, die ook met deze toevoeging is
aangegeven.

.../p Pleistoceen zand beginnend tussen 40 en 120 cm - mv.
Verbreiding: Ten noorden en oosten van Buitenpost en ten oosten van Surhuizum
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Toelichting: Deze toevoeging komt alleen voor bij de zeekleigronden en betreft
overwegend zwak lemig, matig fijn zand, waarin plaatselijk een humuspodzol-Bhorizont is ontwikkeld.

.../wp Moerig materiaal (15-40 cm dik) beginnend tussen 40 en 80 cm - mv. en
liggend op pleistoceen zand
Verbreiding: Ten oosten en zuidoosten van Buitenpost
Toelichting: Het betreft veelal een sterk verweerde veenlaag die enigszins smerend
(gliedeachtig) is. Deze laag, die overwegend 15-30 cm dik is, rust op een
zandondergrond zoals die hiervoor (toevoeging ..../p) is omschreven.

...Jv

Moerig materiaal beginnend dieper dan 80 cm - mv. en doorgaand tot
dieper dan 120 cm - mv.

Verbreiding: Ten zuidoosten van Buitenpost
Toelichting: Het betreft vrijwel uitsluitend wat verweerd en/of gereduceerd
veenmosveen.

..../G Afgegraven
Verbreiding: Verspreid over het gehele gebied
Toelichting:Deafgravingen zijnhetgevolgvan zand-ofkleiwinning.De afgravingen
zijn door hun lage ligging in het veld goed te herkennen.

4.7 Grondwatertrappen
Indezeparagraaf geven weeen toelichting opdegekarteerde grondwatertrappen (zie
bijl. 2).
I

GHG < 20 cm - mv.; GLG < 50 cm - mv.

Verbreiding: Ten westen van Eestrum en ten noorden van Opeinde
Oppervlakte: 17,9 ha
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Toelichting:Dezegrondwatertrapkomtvoorbijlaaggelegen veengronden enmoerige
gronden.Ii de winterperiode komthet grondwater regelmatig tot aanhet maaiveld of
zelfs daarboven. Ze hebben een geringe fluctuatie.
H

GHG < 40 cm -mv.; GLG = 50-80 cm -mv.

Verbreiding:Ten westen van Eestrum,inhetnoorden ennoordoosten vanhet gebied,
ten noorden van Opeinde en ten oosten van Drachten.
Oppervlakte: 790,8 ha
Toelichting:Dezegrondwatertrap komt overwegend voorbij veengronden en geringe
oppervlakten bij moerige gronden en zeekleigronden. Li natte perioden komt het
grondwater veelal binnen 20 cm - mv.; laagten kunnen zelfs blank komen te staan.
m

GHG < 40 cm -mv.; GLG = 80-120 cm -mv.

Verbreiding: Verspreid over het gehele gebied met de grootste oppervlakten ten
noordoosten van Surhuizum
Oppervlakte: 1678,0 ha
Toelichting: De grondwatertrap komt overwegend voor bij zeekleigronden, moerige
gronden en laaggelegen zandgronden. Bij gronden met deze grondwatertrap komt,in
natte perioden,het grondwater veelalbinnen 25 cm - mv.voor, doch bij die gronden
die goed ontwaterd zijn, ligt het hoogste grondwater veelal wat dieper.
V

GHG < 40 cm -mv.; GLG > 120cm - mv.

Verbreiding:Verspreid overhet gebied metdegrootste oppervlakten bijEestrum,ten
oosten van Surhuizum en ten oosten van Drachten
Oppervlakte: 951,2 ha
Toelichting: Deze grondwatertrap komt hoofdzakelijk voor bij zandgronden met
keileemen/ofpotkleiindeondergrond. Ookbijgronden metdezegrondwatertrapkan
innatteperiodenhetgrondwaterregelmatigindebovengrondvoorkomen.Defluctuatie
van het grondwater is bij deze grondwatertrap vrij groot en zal veelal meer dan 100
cm bedragen.
Vb GHG = 25-40 cm - mv.;GLG > 120cm - mv.
Verbreiding:Verspreid overhetgebiedmetdegrootsteoppervlakten inhetzuidenvan
het gebied
Oppervlakte: 2696,6 ha
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Toelichting: Deze grondwatertrap komt vrijwel uitsluitend bij zandgronden voor en
verdernog over een geringe oppervlakte bij zeekleigronden. In de winterperiode kan
bij veel regen ookbij dezegrondwatertrap grondwater in de bovengrond voorkomen.
Bij de gronden met deze grondwatertrap komt over vrij grote oppervlakten keileem
indeondergrondvoor,waardoordefluctuatievanhetgrondwaterhierveelalmeerdan
100cm zal bedragen. Doordat het grondwater zomers vrij diep kan wegzakken, zal
een vochttekort kunnen optreden.
VI GHG = 40-80 cm - rav.; GLG > 120cm -mv.
Verbreiding: Verspreid over het gehele gebied
Oppervlakte: 1942,5 ha
Toelichting: Deze grondwatertrap komt vrijwel geheel voor bij zandgronden en over
een geringe oppervlakte bij zeekleigronden. Bij degronden met deze grondwatertrap
komt regelmatig keileem in de ondergrond voor. Het betreft dan veelal dunne en/of
verweerde keileemlagen, die matig tot goed doorlatend zijn.
Bijdezogenaamde opengronden,d.w.z.grondenzonderstorendelagen,kanhetwater
vrij snelwegzakken endaardoorkanbijdeschraleregronden (o.a.Hn53) zomers vrij
snel een vochttekort optreden.
VH GHG = 80-140 cm - mv.; GLG > 180cm - mv.
Verbreiding: Verspreid over het gehele gebied met de grootste oppervlakten tussen
Drogeham en Harkema
Oppervlakte: 466,6 ha
Toelichting: Deze grondwatertrap komt alleen voor bij veldpodzolgronden,
laarpodzolgronden en enkeerdgronden. Het zijn hooggelegen gronden, waarvan de
schraalste (o.a.Hn51encHn52) zomers vrij snelkunnen verdrogen.Bij gronden met
deze grondwatertrap komt tussen Drogeham en Harkema plaatselijk keileem binnen
120cm -mv. voor. Opdezekeileem kan in natte winterperioden wat stagnatiewater
voorkomen.

4.8 Overige onderscheidingen
Deoverigeonderscheidingen omvatten aaneengesloten bebouwingen,de belangrijkste
wegen,waterlopen, open water, moeras,dobben en sterk opgehoogde percelen (zoals
een vuilstort).Bij Eestrum komen percelen voor, waar ons geen toestemming werd
verleend omdepercelentebetreden.Dezepercelen zijn ookopgenomen indeoverige
onderscheidingen.
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5 INVEOTARISATIE VAN DE KEILEEM

5.1 Verbreiding
Dekeileern/potkleibeginnendondieperdan120cm-mv.komtovergroteoppervlakten
inhet zuiden,midden enwesten vanhet onderzochte gebied voor.Inhet noordoosten
is slechts over geringe oppervlakte keileem binnen die diepte aangetroffen.
Uit gegevens van de Rijks Geologische Dienst is gebleken dat bij de zandgronden
waar,ondieperdan 120cm-mv.,geenkeileemisaangetroffen dezeopgroterediepten
wel kan voorkomen.

5.2 Begindiepte en dikte
Waardekeileemondieperdan 120cm-mv.voorkomt,ligtdebegindiepte grotendeels
tussen 80 en 120 cm - mv. Ten westen van Surhuizum en ten zuidwesten van
Surhuisterveen ligt de begindiepte echter tussen 40 en 80 cm - mv.
Dediktevandekeileem varieert van 40cmtot meerdan 120cm.Uitde boringen tot
250cm -mv.enuitgegevens vandeRijks Geologische Dienst blijkt datdediktevan
de keileem veelal doorgaat tot dieper dan 250 cm - mv.
Gezien het onregelmatige voorkomen van de keileem zijn afwijkingen binnen de
aangegeven vlakken zowel in begindiepte als in dikte mogelijk.
Dekeileembestaatvrijwelgeheeluitgrijze,roestigekeileem,dierondhetGLG-niveau
overgaat ingrijsblauwe meestalvrij slappekeileem.Tenwesten van Surhuizumkomt
onder de meestal dunne keileemlaag grijszwarte potklei voor. Tussen Opeinde en
Drogeham isdekeileemveelaldunnerdan 120cm.Dezeismin ofmeerverweerd en
redelijk doorlatend.
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6 BODEMGESCHIKTHEID VOOR LELIETEELT

6.1 Eisen en randvoorwaarden
Omtekunnenbepalenwelkebodemsgeschiktofgeschikttemakenzijnvoorlelieteelt,
is het belangrijk te weten welke eigenschappen een bodem moet hebben om een
optimaleteeltmogelijktemaken.Lelieswordengeteeldopnagenoegallegrondsoorten.
Veengronden, humeuze zandgronden en zavelgronden zijn goed geschikt. De lelie is
een oppervlakkig wortelend gewas.Hetmaakt stengelwortels.die zich in de bovenste
teeltlaag bevinden (ca. 10cm).Een laag van minstens 50cm goed ontwaterde grond
is echter wel vereist. Een goede drainage
met eventuele onderbemaling is onontbeerlijk.
In overleg met het Laboratorium voor Bloembollenteelt te Lisse zijn de volgende
criteria voor de teelt van lelies opgesteld:
- een homogeen profiel van 80-100 cm dikte;
- voor zandgrond een M50 van 150-180 m (matig fijn zand);
- een zwak lemige bovengrond (10-18% < 50 urn);
- een humeuze bovengrond (3-8%humus);
- een zuurgraad pH(KCl) van 5-7;
- een goede ontwatering (draindiepte 70-90 cm -mv.);
- vrij van ziekten.
De gunstige eigenschappen van zo'n profiel zijn:
- goede bewerkbaarheid;
- weinig kans op structuurbederf en ploegzoolvorming;
- goede doorlatendheid;
- weinig slempgevoelig;
- weinigkluitvorming (van belang bijhet machinaleplanten en oogsten vanbollen).
Er kunnen nuances aangebracht worden bij het hier geschetste profiel. De
bovengenoemdecriteriazijngebaseerdoppraktijkervaringen;erzijnnauwelijks"harde"
onderzoeksgegevens.
Met behulp van gewaseisen zijn de randvoorwaarden voor de teelt van lelies in
bodemkundige zin als volgt vertaald:
- de bouwvoor moet goed verkruimelbaar zijn;
- tot minstens 100cm - mv. mogen geen waterstagnerende lagen voorkomen;
- ook in nattere perioden (voor- en najaar) moet de grond voldoende draagkrachtig
zijn;
- het maaiveld moet redelijk vlak (of tegen redelijke kosten te egaliseren) zijn;
- er moet beregenings- of infiltratiewater aanwezig zijn.
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6.2 Geschiktheid van de gronden
Intabel49 zijn degronden van Achtkarspelen, Drachten en Eestrum weergegeven in
volgorde van hun geschiktheid voor lelieteelt. Gronden met keileem ondiep in het
profiel, kenmerken zich door een geringe doorlatendheid, zijn gevoelig voor
verslempingenbelemmeren debeworteling.Gronden metdegrondwatertrappen I,H,
DIen V zijn tenat en daardoor weinig ofniet geschikt voor lelieteelt. Ook de zware
zavel- en kleigronden zijn weinig geschikt, vanwege een grove kluiterige grond en
daardoor een grotere kans opuidroging van de stengelwortels. Ook de minder goede
verkruimelbaarheid i.v.m.demechanisatievoordezeteeltmaaktdezegrondenminder
geschikt.De lichte zavelgronden zijn slempgevoelig en daardoor matig tot weinig
geschikt door beperking van de minder goede luchthuishouding in de bovengrond.
Verder zijn de veldpodzolgronden met grondwatertrap Vu, vanwege het grote
vochttekort in het groeiseisoen, vrijwel ongeschikt voor lelieteelt.
Enkeerdgronden engrondenmeteenmatigdikke(30-50cm),humushoudende eneen
niettelemigebovengrond engrondwatertrap VIzijn overhet algemeengoed geschikt
voor lelieteelt. In droge perioden zal bij deze gronden echter wel enig vochttekort
kunnen optreden.
Gronden met matige tekortkomingen (klasse 2a) t.a.v. ontwateringstoestand en/of
vochtleverend vermogen kunnen eventueel door drainage en/of beregening goed
geschikt gemaakt worden. De open zandgronden zijn goed doorluchtig, goed
verkruimelbaar en goed bewerkbaar. Een groot bezwaar van deze gronden is echter
dat nutriënten en bestrijdingsmiddelen gemakkelijk naar de ondergrond kunnen
uitspoelen. Bij deze zgn. open gronden moeten eventueel voorkomende stugge of
verkitte B-horizonten worden opgeheven.
Allegrondenmetpleistoceenzandbinnen 120cm-mv.enzonderkeileembinnendeze
diepte zijn potentieel geschikt te maken voor lelieteelt. Het betreft o.a.:
- gronden met een zavel- of kleibovengrond (< 40 cm) op pleistoceen zand (bijv.
kHn53);
- gronden met een moerige bovengrond of moerige tussenlaag (< 40 cm) op
pleistoceen zand (bijv. zWp);
- zavel- of kleigrond (> 40 cm) op pleistoceen zand (bijv. gMn53Cp);
- veengrond (> 40 cm) op pleistoceen zand (bijv. aVz).
Beoordelingsfactoren also.a.ontwatering(grondwatertrappen),vochtleverendvermogen
van degrond en bemestingstoestand zijn niet relevante factoren. Dezekunnen tot de
normalebedrijfsvoering wordengerekend.Bijdeactuelegeschiktheidsbeoordelingvan
degrondenvoorlelieteeltzijndeontwateringstoestand enhetvochtleverend vermogen
van de grond wel als beoordelingsfactor gebruikt.
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Tabel 49

De bodemgeschiktheidvoorlelieteelt
n = ontwateringstoestand;
v = vochtleverendvermogen;
b =verkruimelbaarheid;
s =slempgevoeligheid;
c = storing in de verticale waterbeweging
Grondwatertrap

Legenda-eenheid + toevoeging

+
+
+
+
+

VI
Vb
Vb
VI

+

VI

cHn33, cHn53, EZ54
cHn33, cHn53
Hn53
Hn53
cHn33, cHn52, cHn53, EZ54
cHn33x, cHn33G, cHn53xG, cHn53x, cHn53G,
cHn45x, cHn45, cZg45
Mnl2C
Hn53x, Hn54x, Hn45x, Hn53G
cHn33x, cHn53x, cHn45
kHn45, Mnl2Cx
Mn74B
Hn45,Hn45x, cHn33x, cHn53x, cHn45, cHn45x
zWp, Hn53x, Hn53xG, Hn54x
cZg45x, cZn45x
Mn74B, Mn74C
kWp, kHn53, kHn45, kHn45x, kcHn45,
gMn53Cp
hVz, hVp, aVz, aVzx, vWp,vWz, vWzx, zWz
aVz, zWp,zWpx,vWz, vWzx, zWz, zWzx, Hn54x,
Hn54xG,Hn45,Hn45x, cHn33G, cHn53G, cHn45,
cHn45x,cHn45xG,pZg53,pZg53x,pZg45x,pZn45x,
cZg45, cZg45x, cZn45, cZn45x
lVc, lVz, lVp, kWp
cHn53, cHn53x, cHn53G, cHn45, cHn45x,
cZg45, cZg45x, cZn45, cZn45x
kWp, kWpx, kWz, kHn45, kcHn45, gMn53C,
gMn53Cv, gMn53Cwp
Mv71C, kMn73Cp
kVc, kVp, Mv71C, Mn74C, Mn74BG, kMn73C,
kMn73Cp
Hn53, Hn54x, zWp
kHn45, kHn45x, gMn33Cp, gMn53G, gMn53Cv
gMn74Cv
hVc, hVz, vWz
Hn51, Hn53

Geschiktheidsklasse

Gradatie van de
beoordelingsfactor

la
2a

2
3
3
2
1
2

2
2
3
3
3
2

1
1
1
1
1
1

2
2
1
2
2
3
3
3
3
3

2
3
3
2
2
2
3
2
2
3

1
1
1
1
3
1
1
1
3
3

4
4

1 1
1 3

±
+

II

4
4

1 2
2 1

+

+

II
V

2b

3a

VI
VI

±
+

+

±

4
4
4
5
1

3
3
3
1
4

1
3
3
1
1

vn
VI
VI
Vb
Vb
Vb
Vb
Vb

ni

m

2 2-3
4
2 3
4 2-3 3

vn

+

n

±

ra

+
+

v
v
V
I

vn
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AANHANGSEL 1 OPPERVLAKTE(HA) VAN DE LEGENDA-EENHEDEN OP
DE BODEMKAART EN DE GRONDWATERTRAPPENKAART

Oppervlakte per groepkaarteenheden
Eenheid
hVc
hVz
hVp
Koopveengronden

I
4,1
3,0
7,1

aVz
Madeveengronden

II

kVc
kVp
Waardveengronden

Hn51
Hn53
Hn54
Hn45
Veldpodzolgronden

VH

Totaal

174,4
12,5
12,5

29,5

8,1
6,2
14,3

14,3

154,6
170,7
132,7
458,0

458,0
34,6
25,2

kWp
vWp
zWp
Moerige podzolgronden
kWz
vWz
zWz
Moerige eerdgronden

VI

147,2
20,1
167,3
17,0
17,0

lVc
lVz
lVp
Veengronden met een
kleihoudend dek

Vb

ffl

8,8

534,0
129,5

7,2

1.9

59,8

663,5

7,2

10,7

10,8

14,7
6,1

31,2
58,7
71,8

10,8

20,8

161,7

741,2

193,3

7,2
6,1

57,6
277,4
49,1
384,1

255,5
16,4
5,1
277,0

11,0
87,3
98,3

13,3

kHn45
kHn53
Veldpodzolgronden
met een kleidek

24,6

60,4

213,0
8,4

3,8

24,6

60,4

221,4

3,8

cHn33
cHn52
cHn53

19,4

23,5

389,1

384,4

850,5

3,7

18,2

29,9
17,6

47,5

820,2

310,2
167,0
53,1
143,8

97

Eenheid

I

II

III

V

Vb

VI

VII

190,7
208,9

1435,0
1842,9

293,6
1533,2

8,5
372,4

cHn45
Laarpodzolgronden

28,5
51,6

kcHn45
Laarpodzolgronden
met een kleidek

9,6

44,1

9,6

44,1

19,5
48,4

cZg45
Beekeerdgronden
(bovengrond
30-50 cm)

22,0

420,7

27,5

1,9

22,0

420,7

27,5

1.9

pZn45
Gooreerdgronden
(bovengrond
15-30 cm)

13,0

cZn45
Gooreerdgronden
(bovengrond
30-50 cm)

35,1

112,7

131,2

35,1

112,7

131,2

67,9

67,9

13,0

EZ54
Enkeerdgronden
39,2

213,1

6,5

39,2

213,1

6,5

46,7
46,7

106,6

258,8

3,9

34,4

3,9

34,4

38,3

32,3

gMn33C
gMn53C
gMn74C
Knippige poldervaaggronden
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279,0
59,9
59,9

Mnl2C
Mn74C
Poldervaaggronden
(kalkarm)

kMn73C
Knippoldervaaggronden

472,1

13,0

Mn74B
Poldervaaggronden
(kalkhoudend)

4009,0

53,7

pZg53
pZg45
Beekeerdgronden
(bovengrond
15-30 cm)

Mv71C
Drechtvaaggronden

Totaal

30,8

13,1

30,8

13,1

125,9

34,9
66,3
26,8

15,1

125,9

128,0

15,1

28,7

130,2

28,7

130,2

32,3

76,2

269,0

158,9

Eenheid

I

II

m

V

Vb

VI

vn

Subtotaal

17,9

790,8

1678,0

946,2

2696,6

1947,5

466,6

Totaal
8543,6
79,8

Petgaten (AP)

354,0

Bebouwing
Dobben

86,7

Geen toestemming

18,3

Moeras

23,8
9,9

Opgehoogd
Vliegveld

26,4

Open water

52,8

Wegen

28,0

Totaal

17,9

790,8

1678,0

946,2

2696,6

1947,5

466,6

9223,3

Opmerking: Een gedeelte van de bebouwing en het vliegveld waren reeds als enclave aangemerkt, zodat de
gekarteerde oppervlakte ca. 9100 ha bedraagt.
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AANHANGSEL 2 VERGELIJKING VAN DE CODERING VAN DE LEGENDAEENHEDENOPDEBODEMKAARTVANACHTKARSPELEN,
DRACHTEN EN EESTRUM, SCHAAL 1:25 000 (BUL. 1),
MET DIE VAN DE BODEMKAART VAN NEDERLAND,
SCHAAL 1:50 000

Veengronden
Koopveengronden
Madeveengronden
Waardveengronden
Veengronden met een
kleihoudenddek

Moerige gronden
Moerigepodzolgronden

Moerige eerdgronden

Zandgronden
Veldpodzolgronden

LaarpodzoIgronden

Beekeerdgronden

Gooreerdgronden
Enkeerdgronden

Code op de bodemkaarten
van Achtkarspelen,
Drachten en Eestrum

Code op de bodemkaart
van Nederland

hVc
hVz
hVp
aVz
kVc
kVp

hVc
hVz
hVz
aVz
kVc
kVz

lVc
lVz
lVp

hVc,pVc,kVc
hVz,kVz
hVz,kVz

kWp
vWp
zWp
kWz
vWz
zWz

kWp
vWp
zWp
kWz
vWz
zWz

Hn51
Hn53
Hn54
Hn45

Hn21
Hn21
Hn23
Hn23

cHn33
cHn52
cHn53
cHn45
pZg53
pZg45
cZg45
pZn45
cZn45
EZ54

cHn21
cHn21
cHn21
cHn23
pZg21
pZg23
pZg23
pZn23
pZn23
zEZ23
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Code op de bodemkaarten
van Achtkarspelen,
Drachten en Eestrum

Code op de bodemkaart
van Nederland

Mv71C
Mn74B
Mnl2C
Mn74C

Mv41c
Mn45A
Mn62C
Mn86C

gMn33C
gMn53C
gMn74C

gMn53C
gMn83C
gMn88C

Knippoldervaaggronden

kMn73C

kMn43C

Overige gronden
Petgaten

AP

AP

Zeekleigronden
Drechtvaaggronden
Poldervaaggronden
Knippige poldervaaggronden
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AANHANGSEL 3 WOORDENLIJST

Rapport en kaarten bevatten termen die wellicht enige toelichting behoeven. In deze
lijst, die een alfabetische volgorde heeft, vindt u de gebruikte termen verklaard of
gedefinieerd. In De Bakker en Schelling (1989) wordt veelal dieper op de betekenis
van een term ingegaan.
afwatering: afvoer van water door een stelsel van open waterlopen naar een
lozingspunt van het afwateringsgebied.
A-horizont:bovengrondvanmineraalofmoerigmateriaal,aanhetoppervlakontstaan,
relatief donker gekleurd; de organische stof is geheel of gedeeltelijk biologisch
omgezet.
AB-horizont: geleidelijke overgang van een A- naar een B-horizont.
AC-horizont: geleidelijke overgang van een A- naar een C-horizont.
AE-horizont: geleidelijke overgang van een A- naar een E-horizont.
...a-horizont:horizontdieuitvanelderstoegevoerd materiaalbestaat.Zoduidt "Aan"
opde invloed van deplaggenbemesting in bijv. deenkeerdgronden en opde invloed
van het opbaggeren in de ruineerdgronden (a = anthropos).
bewortelbare diepte: bodemkundige maat voor de diepte waarop de plantewortels
kunnen doordringen in de grond. Limiterend zijn: de pH, aëratie en de
indringingsweerstand (Van Soesbergen et al., 1986).
bewortelingsdiepte: diepte waarop een één- of tweejaars, volgroeid gewas nogjuist
voldoende wortels in een 10%droog jaar kan laten doordringen om het aanwezige
vocht aan de grond te onttrekken. Ook wel "effectieve bewortelingsdiepte" genoemd
(Van Soesbergen et al., 1986).
B-horizont:
1 inspoelingshorizont; een horizont waaraan door inspoeling uit een hoger liggende
horizont stoffen (humus,humus + sesquioxyden, lutum of lutum + sesquioxyden)
zijn toegevoegd;
2 (bijna) volledig gehomogeniseerde horizont met zodanige veranderingen dat:
- nieuwvorming van kleimineralen is opgetreden en/of
- sesquioxiden zijn vrijgekomen, of
- een blokkige of samengesteld prismatische structuur is ontstaan.
BC-horizont: geleidelijke overgang van een B- naar een C-horizont; typerend voor
vele hydropodzolgronden.
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...b-horizont: horizont diena debodemvorming met een andere afzetting of met een
opgebrachte laag (bijv. Aan) bedekt is geraakt (b =begraven).
bodemprofiel (kortweg profiel): verticale doorsnede van de bodem, die de
opeenvolging van de horizonten laat zien; in de praktijk van het Staring Centrum
meestal tot 120, 150en in boswachterijen tot 180 cm beneden maaiveld.
bodemprofielmonster: monster van een bodemprofiel dat in het veld met een
grondboor uit de bodem wordt genomen en ter plekke veldbodemkundig onderzocht.
bodemvorming: verandering van moedermateriaal onder invloed van uitwendige
factoren, waarbij horizonten ontstaan.
bovengrond: bovenste horizont van het bodemprofiel, die meestal een relatief hoog
gehalte aan organische stof bevat. Komt bodemkundig in het algemeen overeen met
de Al-horizont, landbouwkundig met de bouwvoor.
bruine minerale eerdlaag: minerale eerdlaag waarin binnen 25 cm diepte een laag
van ten minste 10cm dikte begint die bruin is.
C-horizont: minerale of moerige horizont die weinig of niet is veranderd door
bodemvorming.Doorgaans zijn debovenliggendehorizonten uit soortgelijk materiaal
ontstaan.
...c-horizont: horizont die extreem ijzerrijk is met meer dan 40 volumeprocenten
roestvlekken, roestconcreties of ijzerverkittingen.
doorlatendheid: (maat voor) het vermogen van de grond om water door te laten. In
de verzadigde doorlatendheid (K) worden landelijk vier gradaties onderscheiden (zie
tabel; in het Cultuurtechnisch Vademecum).
droogjaar, 10%:eenjaar met een neerslagtekort inhet groeiseizoen dat gemiddeld
één keer in de tienjaar voorkomt of overschreden wordt.
duidelijke humuspodzol-B-horizont:duidelijke podzol-B-horizont,waarin beneden
20 cm diepte een B2h voorkomt, of waarvan de bovenste 5-10 cm (of meer) amorfe
humus bevat, die als disperse humus is verplaatst.
duidelijkemodderpodzol-B-horizont:duidelijke podzol-B-horizont,waarinbeneden
20cmdiepte geen B2hvoorkomt; dehumuswordt inniet-amorfe vorm aangetroffen,
enwelmeestendeels alsmoder;dezehorizontbevatsteedsduidelijk ijzer,datalshuidjes om de zandkorrels voorkomt of samen met fijne minerale delen tussen de
zandkorrels ligt.
duidelijke podzol-B-horizont:horizontmeteenpodzol-Bdiekrachtig ontwikkeldis,
d.w.z. dat:
- een bijna zwarte laag voorkomt van ten minste 3 cm dikte (B2h), of:
- de B2 voldoende kleurcontrast heeft met de C-horizont.
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Naarmate de B2 dikker is, mag het kleurcontrast minder zijn, of:
- een duidelijk te herkennen B-horizont tot dieper dan 120cm doorgaat, of:
- eenveigravengrondbrokkenB-materiaalbevatwaarvandekleurgoed contrasteert
met die;van de C-horizont.
eerdgronden: minerale gronden met een minerale eerdlaag. Als de A-horizont
dunner is dan 50 cm, mag er geen duidelijke podzol-B-horizont voorkomen. Als de
Al-horizont dunner isdan 80 cm, mag er geen briklaag voorkomen.
E-horizont: uitspoelingshorizont; minerale horizont die lichter van kleur en meestal
ook lager in lutum- of humusgehalte is dan de boven- en/of onderliggende horizont.
Verarmd door verticale (soms laterale) uitspoeling
EB-horizont: geleidelijke overgang van een E- naar een B-horizont.
Ontbreekt in de meeste podzolgronden en is typerend voor de meeste brikgronden.
...e-horizont: aanduiding bij:
- B-enC-horizonten metkenmerkenvanontijzering.Wordtgebruiktbijnietvolledig
gereduceerde B- en C-horizonten in zand als deze geen ijzerhuidjes en geen
roestvlekken bevatten;
- Bh-horizonten, als de BC- of C-horizont onder de Bh-horizont ook de
lettertoevoeging e heeft (bij hydropodzolgronden);
- het bovenste deel van de Bh-horizont, wanneer in het onderste deel een sterke
concentratie van ingespoeld ijzer zichtbaar is (bij haarpodzolgronden);
- moedermateriaal dat van nature ijzerarm is, waarin geen ontijzering heeft
plaatsgevonden.
eolisch: door de wind gevormd, afgezet.
fluctuatie:zie grondwaterstandsfluctuatie.
fluviatiel:door beek- of rivierwater afgezet.
gerichte waarneming:intijdig ingereedheid gebrachte en overhet gebied verspreid
liggende boorgaten wordt de grondwaterstand gemeten op het moment dat in één of
meer van de geselecteerde meetpunten de grondwaterstand de GHG of GLG bereikt
(Van der Sluijs, 1982).
GHG(gemiddeldhoogstewintergrondwaterstand):hetgemiddeldevandeHG3 over
ongeveer achtjaar.Komt overeen metdewaarde voordegrondwaterstand, afgelezen
bij de top van de gemiddelde grondwaterstandscurve.
...g-horizont: horizont met roestvlekken (g = gley).
gleyverschijnselen: zie:hydromorfe verschijnselen.
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GLG(gemiddeldlaagstezomergrondwaterstand):hetgemiddeldevandeLG3over
ongeveer achtjaar. Komt overeen met dewaarde voor degrondwaterstand, afgelezen
bij het dal van de gemiddelde grondwaterstandscurve.
grind, grindfractie: minerale delen groter dan 2000 Jim.
grondwater: water dat zich beneden de grondwaterspiegel bevindt en alle holten en
poriën in de grond vult.
grondwaterspiegel (= freatisch vlak): denkbeeldig vlak waarop de druk in het
grondwater gelijk is aandeatmosferische, en waarbeneden dedrukinhet grondwater
neerwaarts toeneemt. De "bovenkant" van het grondwater.
grondwaterstand (= freatisch niveau): diepte waarop zich de grondwaterspiegel
bevindt,uitgedruktinmofcmbenedenmaaiveld(ofeenandervergelijkingsvlak, bijv.
NAP).
grondwaterstandscurve: grafische voorstelling van grondwaterstanden die op
geregelde tijden op een bepaald punt zijn gemeten.
grondwaterstandsfluctuatie: het stijgen en dalen van de grondwaterstand. Soms in
kwantitatieve zin gebruikt: het verschil tussen GLG en GHG.
grondwaterstandsverloop: verandering van de grondwaterstand in de tijd.
grondwatertrap (Gt):klasse gedefinieerd door een zekerGHG- en/of GLG-traject.
grondwaterverschijnselen: zie:hydromorfe verschijnselen.
GVG (gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand): langjarig gemiddelde van de
grondwaterstand op 1april.
HG3:hetgemiddeldevandehoogstedriegrondwaterstanden dieineen winterperiode
(1oktober-1 april)zijngemeten.Hierbijwordtuitgegaanvanmetingenopofomstreeks
de 14e en 28e van elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte.
hoog, middelhoog, laag en zeer laag (gelegen): in de bodemkunde hebben deze
aanduidingen betrekking op de ligging van het maaiveld ten opzichte van het
grondwater.
horizont: laag in de grond met kenmerken en eigenschappen die verschillen van de
erboven en/of eronder liggende lagen; in het algemeen ligt een horizont min of meer
evenwijdig aan het maaiveld.
humus, -gehalte, -klasse: kortheidshalve krijgt het woord humus vaak de voorkeur,
terwijl organische stof (eenruimerbegrip)wordtbedoeld.Zieook:organische stofen
organische-stofklasse (59).
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hydromorfe kenmerken: (1) Voor depodzolgronden: (a)een moerige bovengrond
of: (b) een moerige tussenlaag en/of: (c) geen ijzerhuidjes op de zandkorrels
onmiddellijk onder de B2.(2) Voor de brikgronden: in een grijze A2en in deB2
komen roestvlekken en mangaanconcreties voor. (3) Voor de eerdgronden en de
vaaggronden: (a)eenG-horizont binnen 80cmdiepte beginnend en/of:(b)eennietgerijpte ondergrond en/of: (c)een moerige bovengrond en/of: (d)een moerige laag
binnen 80cmdiepte beginnend; (e)bij zandgronden meteenAl dunner dan50 cm:
geen ijzerhuidjes opdezandkorrels onderdeA-horizont; (f) bijkleigronden meteen
Al dunner dan50cm:roest- ofreductievlekken beginnend binnen 50cmdiepte.
hydromorfe verschijnselen: door periodieke verzadiging van de grond met water
veroorzaakteverschijnselen. Inhetprofiel waarneembaarindevormvanblekings-en
gleyverschijnselen, roest- en "reductie'Vlekken eneentotaal "gereduceerde" zone.In
ijzerhoudende gronden meestal gley ofgleyverschijnselen genoemd.
hydropodzol-, -brik-, -eerd-, -vaaggronden: podzol-, brik-, eerd-, vaaggronden,
ontstaan binnen de invloedssfeer vangrondwater, hetgeen waarneembaar is doordat
er hydromorfe verschijnselen aanwezig zijn.
...i-horizont: aanduiding bijC-horizonten voor half ofminder gerijpte zavel ofklei.
kalkarm, -loos, -rijk: bij het veldbodemkundig onderzoek wordt het koolzurekalkgehaltevangrondgeschataandematevanopbruisen metverdund zoutzuur(10%
HCl).Erzijn drie kalkklassen:
1 kalkloos materiaal: geen opbruising; overeenkomend met minder dan ca.0,5%
CaC0 3 , analytischbepaald,d.w.z.degeanalyseerdehoeveelheid C0 2 , omgerekend
in procenten CaC0 3 (opdegrond).
2 kalkarmmateriaal:hoorbareopbruising;overeenkomendmetca.0,5-1à2%CaC0 3 .
3 kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising; overeenkomend metmeerdan ca.1à2%
CaC03.
klei: mineraal materiaal dattenminste 8%lutum bevat. Zieook:textuurklasse.
kleiarme moerige eerdlaag:eenmoerige eerdlaag waarin geen lutum vanbetekenis
voorkomt.
kleigronden: minerale gronden (zonder moerige bovengrond of moerige tussenlaag)
waarvan hetminerale deel tussen 0 en 80cmdiepte voor meer dandehelft vande
dikte uitklei bestaat. Indien eendikke Al voorkomt, moetdeze gemiddeld zwaarder
zijn dande textuurklasse zand.
kleiige moerige eerdlaag: eenmoerige eerdlaag waarin lutum voorkomt.
LG3:hetgemiddelde vandelaagste drie grondwaterstanden dieineenzomerperiode
(1april-1oktober)zijngemeten.Hierbijwordtuitgegaanvanmetingenopofomstreeks
de 14een28evanelke maand in geperforeerde buizen van2-3mlengte.
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leem: 1mineraalmateriaal dat ten minste 50%leemfractie bevat; 2kortweg gebruikt
voor leemfractie.
leemfractie:mineraledelenkleinerdan50firn.Wordtindepraktijk vrijweluitsluitend
gebezigd bij lutumarm materiaal (53 en 57).Zie ook: textuurklasse.
...I-horizont: aanduiding bij O-horizonten voor vers, nauwelijks aangetast blad.
Iicht(er): grond wordt licht(er) genoemd als (naarmate) het gehalte aan silt- en
lutumfractie laag is (afneemt).
lutum: kortweg gebruikt voor lutumfractie.
lutumfractie: minerale delen kleiner dan 2 um. Zie ook: textuurklasse.
meerbodem: bruin, sterk tot zeer sterk lemig, venig slik, gevormd op de bodem van
een plas.
mineraal: zie:mineraal materiaal; zie: organische-stofklasse.
mineraal materiaal: grond meteen organische-stofgehalte van minder dan 15%(bij
0% lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: organische-stofklasse.
mineraledelen:het bij 105 Cgedroogde,overde2mm zeef gezeefde deelvan een
monster na aftrek van de organische stof en de koolzure kalk. Dezeterm is eigenlijk
minderjuist, want de koolzure kalk, hoewel vaak van organische oorsprong, behoort
tot het minerale deel van het monster.
minerale eerdlaag: (1) Al-horizont van ten minste 15 cm dikte, die uit mineraal
materiaal bestaat dat (a) humusrijk is of (b) matig humusarm of humeus, maar dan
tevensaanbepaaldekleureisen voldoet.(2)dikkeAl-horizont vanmineraal materiaal.
Voor "humusrijk", "matig humusarm" en "humeus" zie: organische-stofklasse.
minerale gronden:gronden dietussen 0en 80cmdiepte voormeer dan dehelft van
de dikte uit mineraal materiaal bestaan.
mineralogisch arm,rijker:arm,rijkeraanopgeloste stoffen, inhetbijzonder stoffen
die uit bodemmineralen in oplossing gaan (zoals Ca,Na, K, Cl,Fe).
moerig: zie:moerig materiaal; zie: organische-stofklasse.
moerigebovengrond: bovengrond diemoerigis(ooknaeventueelploegentot20cm
diepte) en binnen 40 cm diepte opeen minerale ondergrond ligt.
moerige eerdlaag:moerige Al-horizont dikkerdan 15cm (of moerige Ap,ongeacht
dedikte)waarindevolumefractie planteresten meteenherkenbareweefselopbouw ten
hoogste0,10-0,15magbedragen.Voordebetekenisvan"moerig"zie:organische-stofklasse.
108

moerige gronden: minerale gronden met een moerige bovengrond of moerige
tussenlaag.
moerige tussenlaag: een laag moerig materiaal die ondieper dan 40 cm beneden
maaiveld begint en 15-40 cm dikis.
moerig materiaal:grond met een organische-stofgehalte van meerdan 15%(bij0%
lutum) tot 30% (bij 70%lutum). Zie: organische-stofklasse.
M50(eigenlijkM50-2000):mediaanvandezandfractie.Hetgetaldatdiekorrelgrootte
aangeeft waarbovenenwaarbenedendehelft vandemassavandezandfractie ligt.Zie
ook: textuurklasse.
niet-gerijpte ondergrond: bijna gerijpte laag binnen 50cm diepte en/of half of nog
mindergerijpte laagbinnen 80cmdiepte,voorkomend ondereengerijpte bovengrond
dikker dan 20 cm.
O-horizont: een moerige horizont die bestaat uit in aëroob milieu opgehoopte
planteresten en die ligt boven een A- of een E-horizont (strooisellaag).
ondergrond: horizont(en) onder de bovengrond.
ontwatering: afvoer van water uit een perceel, over en door de grond en eventueel
door greppels of drains.
organische stof: al het levende en dode materiaal in de grond dat van organische
herkomst is. Hoofdzakelijk van plantaardige oorsprong en variërend van levend
materiaal(wortels)totplanteresteninallerleistadiavanafbraak enomzetting.Hetmin
of meer volledig omgezette produkt is humus.
organische-stofklasse: berust op een indeling naar de massafracties organische stof
enlutum,beideuitgedruktinprocentenvandebij 105°Cgedroogdeenoverde2mm
zeef gezeefde grond. De volgende tabellen geven weer hoe gronden naar het
organische-stofgehalte worden ingedeeld.
Indelingvanlutumarmegrondennaar het organische-stofgehalte
Organischestof
(%)

Naam

Samenvattendenaam

0 - 0,75
0 - 0,75
1,5 - 2^

uiterst humusarmzand
zeerhumusarmzand
matighumusarmzand

humusarm mineraal

2,5 - 5
5 - 8

matighumeuszand
zeerhumeuszand

humeus

8

humusrijk zand

-15

15 -22^
22,5 -35
35 -100

venigzandmoerig
zandigveen
veen
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Indelingvanlutumrijke gronden naar het organische-stofgehalte
Naam

Samenvattende
naam

à 5

humusarmzand

mineraal

5
8

à 10
à 16

matig humeuzeklei
zeerhumeuzeklei

humeus

8 à 16 - 15

à 30

humusrijke klei

15 à 30 - 22,5
22,5 à 45 - 35
35 à 70 - 100

à 45
à 70

venigeklei
kleiigveen
veen

Organischestof
(%)
0 - 2,5
2,5 à 5 5 à 10 -

moerig

Bijdezeindelingzyndeklassegrenzen afhankelijk vanhetlutumgehaltemetdienverstande,
dathoehogerhetlutumgehalteis,hoehogerookhetvereisteorganische-stofgehalte moetzijn
omeengrond ineenbepaaldeorganische-stofklasse tehandhaven.
...p-horizont: door de mens bewerkte horizont, zoals de bouwvoor of Ap (p =
ploegen). Diep bewerkte gronden leveren meestal een menging van verschillende
horizonten op, aangeduid bijv. als (Al + B + C)p.
podzol-B: B-horizont in minerale gronden, waarvan het ingespoelde deel vrijwel
uitsluitend uit amorfe humus, of uit amorfe humus en sesquioxyden bestaat, of uit
sesquioxyden te zamen met niet-amorfe humus.
podzolgronden: minerale gronden met een duidelijke podzol-B-horizont en een Al
dunner dan 50 cm.
"reductie"-vlekken: door de aanwezigheid van tweewaardig ijzer neutraal grijs
gekleurde, in "gereduceerde" toestand verkerende vlekken.
...r-horizont: geheel gereduceerde horizont.
rijping: proces waarbij na drooglegging uit een weke, structuurloze, gereduceerde
moddereenbegaanbare,gescheurdeengeoxideerde cultuurgrond ontstaat.Hetproces
heeft drie belangrijke aspecten: een fysisch, een chemisch en een biologisch aspect.
Het meest in het oog springende fysische aspect is de blijvende volumeverandering
vandegrond,dieontstaatdooreenirreversibelvochtverlies(inklinking).Rijpingtreedt
alleen op bij zwaardere sedimenten. De volgende tabel toont de indeling in rijpingsklassen naar de consistentie van het materiaal.
Rijpingsklassen alsafhankelijken vandeconsistentie
Naam
geheelongerijpt
half gerijpt
byna gerijpt
gerypt
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Consistentie
zeerslap;loopttussendevingersdoor
byna ongerijpt slap;looptbij knijpen
zeergemakkelijk tussen devingersdoor
matigslap;looptbijknijpen nog goed
tussendevingersdoor
matigstevig;ismetstevigknijpennog
juisttussendevingersdoortekrijgen
stevig;niettussendevingersdoorte
krijgen

roestvlekken: door de aanwezigheid van bepaalde ijzerverbindingen bruin tot rood
gekleurde vlekken.
siltfractic: "tussenfractie" tussen de lutum- en de zandfractie; de minerale delen zijn
groter dan 2 en kleiner dan 50 Jim.
textuur: korrelgroottesamenstelling van de grondsoorten; zie ook: textuurklasse.
textuur-B: B-horizont in minerale gronden, waarin lutum of lutum met sesquioxyden
is ingespeeld.
textuurklasse: berust op een indeling van grondsoorten naar hun
korrelgroottesamenstelling in massaprocenten van de minerale delen.Niet-eolische en
eolische afzettingen (zowel zand als zwaarder materiaal) worden naar het lutum- of
leemgehalte ingedeeld, en de zandfractie naar de M50 als in de volgende tabellen.
Indeling niet-eolischeafzettingen* naar het lutumgehalte
Lutum (%)

Naam

Samenvattende naam

0 - 5
5 - 8

kleiarm zand
kleiigzand

zand

lutumarm materiaal

8 • 12

lichte
zavel

12 - 17,5

zeer lichte
zavel
matig lichte
zavel

lutumrijk materiaal
(wordt in zijn
geheelto.v. "zand"
ook welmet "klei"
aangeduid)

174 -25

zware zavel

25 - 35

lichte klei

35 - 50

matig zware
klei
zeer zware
klei

50 -100

zavel

klei
zwareklei

* Zowelzand alszwaarder materiaal
Indeling eolischeafzettingen* naar het leemgehalte
Leem(%)
0 - 10

Naam

Samenvattende naam

leemarm zand

10 - 17^
174- 324
324- 50

zwak lemigzand
sterk lemigzand
zeer sterk lemigzand

50 - 85
85 -100

zandigeleem
siltigeleem

zand**
lemig zand

leem

* Zowel zand alszwaarder materiaal
**Tevens minder dan 8% lutum
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Indeling van de zandfractie naar de M50
M50 (m)

Naam

Samenvattende naam

50105150-

105
150
210

uiterst fijn zand
zeer f*ynzand
matig fijn zand

fijn zand

210- 420
420- 2000

matig grof zand
zeer grof zand

grof zand

...u-horizont: toevoeging aan de code voor een hoofdhorizont zonder andere
lettertoevoeging (u van unspecified).
vaaggronden:mineralegrondenzonderduidelijkepodzol-B-horizont,zonderbriklaag
en zonder minerale eerdlaag.
veengronden: gronden die tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer dan de helft van de
dikte uit moerig materiaal bestaan.
vergraven gronden: gronden waarin een vergraven laag voorkomt, die tussen 0 en
40cm diepte begint, tot grotere diepte dan 40 cm doorloopt en dikker is dan 20cm.
waterstand: zie: grondwaterstand.
...w-horizont: aanduiding bij:
- geheel of nagenoeg geheelgehomogeniseerde B-horizonten voor nieuwgevormde
kleiminerale en/of vrijgekomen sesquioxiden (vnl. ijzer) of voor een blokkige
structuur of samengestelde prismatische structuur;
- C-horizonten die uit zavel of klei bestaan voor een blokkige of samengestelde
prismatische structuur;
C-horizonten in zand, leem of silt voor nieuwgevormde kleimineralen en/of
vrijgekomen sesquioxiden;
- C-horizonten met sterk verweerd moerig materiaal.
zand: mineraal materiaal dat minder dan 8% lutumfractie en minder dan 50%
leemfractie bevat.
zanddek: minerale bovengrond die minder dan 8% lutum- en minder dan 50%
leemfractie bevat (ook na eventueel ploegen tot 20 cm) en die binnen 40 cm diepte
ligt op moerigmateriaal, opeen podzolgrond of opeen kleilaag die dikker is dan 40
cm.
zandfractie: minerale delen met een korrelgrootte van 50 tot 2000 |im. Zie ook:
textuurklasse.
zandgronden:mineralegronden (zondermoerigebovengrond ofmoerigetussenlaag)
waarvan het minerale deel tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft van de
dikteuit zand bestaat. Indien een dikke Al voorkomt, moet deze gemiddeld uit zand
bestaan.
zavel: zie:textuurklasse.
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zavel- of kleidek: minerale bovengrond die meer dan 8% lutum- of meer dan 50%
leemfracti.e bevat (ook na eventueel ploegen tot 20 cm) en die binnen 40 cm diepte
ligt opmoerig materiaal,opeenpodzolgrond of opeen zandlaagdiedikkerisdan 40
cm.
zonder roest: (a) geen roest of (b) roest dieper dan 35 cm beneden maaiveld
beginnend, of (c)roest ondieper dan 35 cm beneden maaiveld beginnend, maar over
meer dan 30 cm onderbroken.
zwaar(der): grond wordt zwaar(der) genoemd als (naarmate) het gehalte aan silt-en
lutumfractie hoog is (toeneemt).
zwarte minerale eerdlaag:minerale eerdlaag,dieniet aan decriteriavoor de bruine
voldoet.
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