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Inleiding

Dein 1961 verschenen BodemkaartvanNederland,schaal 1:200000,bestaat uit negen bladen pluseenlegendablad. De
opname van deze kaart was het gevolg van de wens niet alleen te beschikken over een beschrijving van de landbouwwaterhuishouding van Nederland, door de COLN uitgevoerd, maar ook over een bodemkaart.
De veldwaarnemingen in de provincie Drente vonden plaats in dejaren 1953 t/m 1955.Zij werden gedaan door de
heren J. Wieringa enA. H. Booy onder leidingvan Ir. B.van Heuveln,diedegegevens tot een bodemkaart verwerkte.
De behoefte werd gevoeld naast de kaart en de legenda een op Drente afgestemde tekst te hebben. De voor deze
provincie gevolgde opzet in hoofdstuk I is het beschrijven van de topografie, de hydrologie, het klimaat, de geologie
en de landschappen. In de eerste plaats is hierbij gedacht aan de factoren die van betekenis zijn voor de bodemvorming. Daarnaast wordt ook een indruk gegeven van het milieu, waarin deze bodems thans liggen. Hoofdstuk LI
geeft enige eigenschappen van de afzettingen. In hoofdstuk III en IV is in beknopte vorm beschreven hoe onder invloed van de van buitenaf werkende factoren in moedermateriaal een bodem ontstaat. Aan de hand van een paar
voorbeelden zijn de veranderingen en de erbij optredende processen geschetst.
Dehoofdstukken V,VIen VII gevendeeigenlijke bodembeschrijving. Er isgepoogd delezereen inzicht te verschaffen
in de indelingssystematiek van de Drentse bodems, terwijl daarnaast uitvoerig alle gebruikte termen en indelingscriteria zijn toegelicht. Ten gerieve van de gebruikers zijn bij de bodemeenheden ook de nummers vermeld van de
eenheden van de semidefinitieve kaarten, die in omloop zijn. Ten slotte worden in hoofdstuk VIII gegevens vermeld
over de landbouw als een van de belangrijkste gebruiksmogelijkheden van de bodem. Behalve van het landbouwkundige inzicht van de heer A. H. Booy hebben wij veel profijt gehad van de inlichtingen, ons verstrekt door de
heer H. Wiggers, waarvoor wij hem hartelijk dankzeggen.

Wageningen,oktober 1962

Het Drentse landschap
I TOPOGRAFIE
De hoogteverschillen in Drente zijn in figuur 1globaal weergegeven. Beschouwing van dit hoogtekaartje leert, dat
vanuit het zuidoosten een hoogteschiereiland in de provincie steekt. Naar het noorden en zuidwesten daalt het
terrein geleidelijk tot onder NAP.
Voor een nadere beschrijving hebben we Drente verdeeld in drie gebieden volgens de lijnen ABC en DEF (figuur 1).
Lijn ABC stelt ongeveer de westelijke oever van het Hunzedal voor. Hier zijn de steilste hellingen van Drente te
vinden. Het dal heeft een van het zuiden naar het noorden geleidelijk verlopend verval van gemiddeld 35 cm/km.
In het deel van de provincie, begrensd door de lijnen ABC en DEF verloopt het reliëf tweezijdig. Naar het noorden
daalt het terrein regelmatig tot onder NAP. Naar het zuiden is de helling gering en bereikt bij Coevorden amper de
10m hoogtelijn. De Hondsrug bereikt zijn hoogste deel bij punt Bin de buurt van Emmen. Tot de doorbreking bij
Borger blijft hij constant opeen niveau van meer dan 20m + NAP.Ten noorden van dedoorbraak isslechts plaatselijk deze hoogte nog aanwezig. Het rugkarakter van het zuidelijke deel maakt tussen Borger enAnnen plaatsvoor een
,,Steilwand" met de Hunzevlakte. Naar het westen helt het terrein heel flauw af. Ten noorden van Annen wordt het
hoogteverschil met de omgeving geleidelijk geringer.
Naar het westen voegt zich het reliëf aanvankelijk nog naar de Hondsrug, maar al gauw treedt er een duidelijke
naar het noorden of zuiden gerichte helling voor in de plaats.
Behoudens enige uitstulpingen, helt noordelijk Drente regelmatig naar het noorden. Vergeleken met het Hunzedal
is de helling steiler, nl. ongeveer 80cm/km en het hele niveau ligt 10m hoger.
De zuidwesthoek van Drente, aangegeven in figuur 1 met DEF-G heeft een hoogteverloop, dat geheel naar het zuidwesten is gericht.
Het gebied tussen de 5en 10m hoogtelijnen vormt een duidelijke scheiding, die culmineert in het hoge gebied van
de Havelterberg. Ten noorden van Meppel daalt het niveau tot onder NAP.
Van Veen (1925) beschreef de topografie van Drente aan de hand van waterpassingen in de madelanden. Hij hield
dus als negatief beeld de hogere gronden over en beschreef deze als ruggen (zie figuur 2).
Opvallend zijn de ruggen ten zuidwesten van Hooghalen en inde buurt van Roden. Deze passen geheel inhet patroon
van de hogere gronden tussen de Friese stroomdalen. De richting van de stroomdalen van midden- en noord-Drente
evenwijdig aan de Hondsrug wordt in figuur 2 nog eens in negatief door de ruggen bevestigd. Van Veen beschrijft
naast de Hondsrug de „Rolderrug", die van Sleen over Grolloo, Rolde, Loon, Vries en Bunne naar Peize loopt.
Voorts zijn ook de ruggen van Zeijen en die van Huis ter Heide over Norg naar Langeloo duidelijk waarneembaar.
Een indruk over de micro-topografie van een zandgebied geven de figuren 3en 4, ontleend aan De Roo (1952, 1954).
Op het schetskaartje van figuur 3 komen evenals het grillige karakter van de dekzandruggen, de vertakkingen van
de laagste terreingedeelten goed naar voren, waartussen het terrein geleidelijk daalt (figuur 4). In figuur 3is globaal
de hoogteligging van de keileem ten opzichte van maaiveld aangeduid.
Tot slot geeft figuur 5 een idee van de hoogteverschillen op kleine afstand bij de dalgronden van zuidoost-Drente.
In principe is de topografie dezelfde als die van de zandgronden. Het reliëf is evenwel afgezwakt, doordat bijdevervening op de diepste plaatsen meer veen is blijven zitten dan gemiddeld en op de hoogste delen nagenoeg alles is

FIG. 1. Hoogtckaart ran Drente.

Hoogte in m boven NAP
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vergraven. De doorsnede laat dit duidelijk zien. Naarmate het land langer incultuur iswordt meer veen aangeploegd
en de klink ten gevolge van de ontwatering is het sterkst op plekken met het meeste veen. Geleidelijk worden dus in
oudere veenkoloniën de hoogteverschillen groter.
HYDROLOGIE
De hydrologie van Drente is door Bos (1958) per waterstaatkundige eenheid, meestal een stroomgebied (zie figuur 6)
uitvoerig beschreven. Ook zijn de resultaten van de verdrogingsenquêtes en grondwaterstandsmetingen door deze
auteur op kaarten vastgelegd. Aan deze publikatie ontlenen we enige algemene gegevens.
Van de in figuur 6 schematisch aangegeven stroomgebieden lozen het Peizer- en Eelderdiep (nr. 1), de Drentse A
(nr. 2) en de Oostermoerse Vaart (nr. 3), te zamen 60000 ha cultuurgrond omvattend, hun overtollig water via
Groningen. Het water uit de stroomgebieden van de Reest (nr. 13), het Oude Diep (nr. 6), de Wold A (nr. 12),
de Middenraai (nr. 7), de Oude Vaart (nr. 5) en een groot deel van het waterschap Riegmeer (nr. 11), te zamen een
gebied van 58000 ha, wordt via Meppel afgevoerd.

FIG. 2. Heuvelruggen in noord-Drente (naar Van Veen, 1925).
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FIG. 3. Geologisch schelskaartje in het centrale zandgebied ten noorden van Schoonloo (naar De
Roo, 1952).
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FIG. 4. Dwarsdoorsnede door een stroomdal bij Borger (naar De Roo, 1959).
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FIG. 5. Bodemkiindig sehetskaartje en dwarsdoorsnede in dejonge dalgronden bij Nieuw-Amsterdam
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FIG. 6. Indeling van Drente in waterstaatkundige eenheden (naar Bos, 1958).
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Via Coevorden wateren af de stroomgebieden van het Schoonebeker Diep (nr. 9), het Loodiep en het Drostendiep
(nr. 10), te zamen 19000 ha. De Smildervenen (4000 ha) (nr. 15e.a.) lozen op de Friese boezem, terwijl het water
uit het stroomgebied van de Vledder- en Wapserveense A, ongeveer 7000ha (nr. 4) naar Overijssel wordt afgevoerd.
Van de veenkoloniale gebieden (nr. 15) lozen de Monden en een deel van zuidoost-Drente via het Winschoterdiep
op het Eemskanaal. Een ander deel van zuidoost-Drente watert af op de Hoogeveense Vaart en het kanaal Coevorden-Ane. De veenkoloniale gebieden van zuid-Drente, dus o.a. Hoogeveen en Elim-Hollandse Veld, lozen op de
Hoogeveense Vaart en de Reest. Ten slotte raakt het Odoornerveen zijn wateroverschot kwijt op het kanaal BuinenSchoonoord.
Van Duin (1956) heeft in een studie een overzicht van de watertoevoermogelijkheden gegeven. Hierin wordt beschreven dat het voor de landbouw benodigde water in eerste instantie uit het toekomstig IJsselmeerreservoir zal
moeten worden aangevoerd.
Om een indruk te krijgen hoeveel water voor de landbouw nodig is, werd gepoogd de oppervlakten, die watertekort
vertoonden, te benaderen. We volgen de indeling van Van Duin (1956) waarbij Drente wordt verdeeld in een gebied
westelijk van de Drentse Hoofdvaart en een noordelijk en een zuidelijk deel, gescheiden door het Oranjekanaal en
het Kanaal Buinen-Schoonoord. Uit de COLN-gegevens zijn door Van Duin de oppervlakten van de volgende
waterhuishoudkundige klassen becijferd:

TABEL 1. Waterhuishoudkundige klassen (naar Van Duin, 1956)

Oppervlakte in ha
Waterhuishoudkundige toestand

Regelmatig verdrogend
Droogtegevoelig
Niet verdrogend
Wateroverlast
Irreversibel indrogend veen
Afwisselend droogtegevoelig en wateroverlast
Afwisselend niet verdrogend en wateroverlast

west

noord

zuid

totaal

934

1501
15801
19433
12424

3431
25028
67512
22780

5866
45107
96176
37322

166
60
30

416
154

1635

250
94
741

2406

18196

50244

119007

187447

4278
9231
2118

—
—

Hierbij werd een schatting van de benodigde aanvullende watervoorziening in de verdrogingsklassen gemaakt van
33 m3/sec voor 100000 ha. Het optreden van oogstdepressies door onvoldoende wateraanvoer zou met deze hoeveelheid kunnen worden voorkomen.
Een meer landschappelijk gespecificeerd beeld van de hydrologie bieden de door Bos (1958) samengestelde grondwaterstandskaarten voor zomer en winter.
Uit de wintergrondwaterstandskaart blijkt, dat de gronden langs de beken en een groot deel van de middelhoge
gronden gedurende het natte seizoen geheel met water gevuld raken. Bos verklaart deze situatie door onder meer
op de stagnerende keileem te wijzen, die over een grote oppervlakte binnen 1,25 m onder maaiveld voorkomt.
In figuur 15hebben wij een overzicht gegeven van de verbreiding van deze keileem. Uit de zomergrondwaterstandskaart valt af te leiden, dat het grondwater dan in dezelfde middelhoge gebieden tussen de dalen en de uitgesproken
hoge gronden diep wegzakt. Deze grote fluctuatie is eveneens een gevolg van de aanwezigheid van keileem in de
ondergrond. De doorlatendheid hiervan is gering. De verticale waterbeweging wordt dus gestagneerd terwijl het

water in het seizoen,waarin deverdamping de neerslag overtreft, steeds verder daalt. Bij het opzoeken van correlaties
tussen de grondwaterstanden en profielkenmerken bleek dan ook dat de totale reductie, d.i. het kenmerk voor de
laagste grondwaterstand, op geen enkele wijze door de keileemdiepte werd beïnvloed.
Na hetgeen hierboven over keileem werd medegedeeld, willen wij thans bij de hydrologie van het eigenlijke bodemprofiel stilstaan. De waterhuishouding wordt bepaald door de seizoenbeweging van de grondwaterspiegel en het
vochtbergend vermogen van het profiel. De plant, die wij gebruiken als indicator voor de hydrologische toestand,
neemt het water grotendeels via zijn wortels op. Enerzijds is dus de bewortelingsdiepte bepalend voor de wateropname, anderzijds bepaalt de kracht, waarmee het bodemvocht aan de bodemdeeltjes is gebonden, hoeveel ter beschikking staat. Deze kracht wordt uitgedrukt in cm waterdruk en vereenvoudigd weergegeven als de logaritme
hiervan, dezgn. pF. Globaal gesteld isvoor de plant het bodemvocht beschikbaar, dat tussenpF4,2(hetverwelkingspunt) en pF 2,3 (de veldcapaciteit) aanwezig is.
Van Duin (1956) stelt, dat in een homogeen profiel de beworteling ongeveer lineair met de diepte afneemt. Als men
nu aanneemt, dat de beworteling aan de oppervlakte gesloten is, dan komt Van Duin tot de formule:
bodemvoorraad = 0,5 DV mm water,
D = bewortelingsdiepte in dm, V = volumepercentage beschikbaar water en met de factor 0,5 wordt de met de
diepte lineair verlopende dichtheidsafneming van de beworteling aangegeven. Hierin betekent de bodemvoorraad
de hoeveelheid opneembaar water, die in het begin van het groeiseizoen aanwezig is in de zone, die het gewas
tijdens dat groeiseizoen doorwortelt. De bewortelingsdiepte in een homogeen profiel en bij een diepe grondwaterstand is volgens Van Duin bij granen 125cm, bij hakvruchten 100cm en bij gras < 50cm. Dezelfde auteur schat de
hoeveelheid beschikbaar water voor:
veenachtige grond
humeuze, fijnzandige gronden
humusarme, grovere gronden

20-25 volumepercent
10-16 volumepercent
5-10 volumepercent

Voor zandgronden komt Van Duin dan tot een schatting van de bodemvoorraad in mm vocht:

TABEL 2. Bodemvoorraad vocht in mm zonder grondwaterinvloed (naar Van Duin, 1956)

Dikte humeuze laag in cm
uewas

50-100

25-50

<25

Granen

80-100

65-80

<65

Hakvruchten

70-80

55-70

<55

Blijvend gras

40

35-40

<35

Hierbij is de humeuze laag getaxeerd op 16volumepercent beschikbaar vocht en de onderlaag op 8 volumepercent.
Dergelijke hoeveelheden zijn reëel op de hoog gelegen essen en zandgronden zonder keileem of met keileem zeer
diep in de ondergrond. Voor de andere gronden zijn het meer minimum hoeveelheden, daar de COLN-kaart van
de wintergrondwaterstanden aangeeft, dat een groot deel van de Drentse gronden wel met een bereikbare voorjaarsgrondwaterstand de zomer ingaat.
Van Duin (1956) geeft ook oriënterende cijfers over de bodemvoorraad + capillaire opstijging uit het grondwater
bij verschillende bewortelingsdiepten en verschillende grondwaterstanden in het voorjaar. De cijfers zijn omgewerkt
naar gegevens van Wesseling en Van Wijk (1955). De beschikbare hoeveelheid vocht is in het staatje van tabel 3

op 13 volumepercent gesteld. Volgens het hiervoor gegeven staatje van Van Duin isdit dus bijvoorbeeld een humeuze
fijnzandige grond.
TABEL 3. Hoeveelheid aanwezig vocht in de bewortelbare zone in mm bij grondwaterinvloed (naar Van Duin, 1956)

Bewortelingsdiepte in cm
bij optimale groei

Grondwaterstand in cm-m.v. in het voorjaar
zeer diep

125

100

75

33
49
65
81

45
70
100
135

60
100
145
170

90
140
170
200

50
75
100
125

50
120
160
190
220

Uit bovenstaande cijfers valt de oververzadiging met capillair water bij stijgende voorjaarsstanden af te leiden.
Uit deze gegevens volgt dat, hoewel de absolute hoeveelheden aangevuld capillair vocht toenemen bij stijgende
grondwaterstand in het voorjaar, het rendement bij de verschillende bewortelingsdiepten zeer verschillend is.
In tabel 4 hebben wij deze rendementen nog eens uiteengezet.
TABEL 4. Rendement van grondwaterstandsverhoging in meer -mm capillair vocht.
Grondwaterstandsverhoging in cm-m.v.
Bewortelingsdiepte in cm

50
75
100
125

125-100

100-75

75-50

15
30
45
35

30
40
25
30

30
20
20
20

FIG. 7. Grafiek van de stijghoogte in holster (naar Granlund, 1932).
stijghoogte
in cm
40

a a n t a l dagen

Hieruit blijkt dus, dat het hoogste rendement van een grondwaterstandsverhoging verkregen wordt bij een voor
jaarsgrondwaterstand, die aansluit aan de bewortelde zone.
De bovenvermelde cijfers hebben betrekking op zandgronden. In de dalgronden ligt de situatie geheel anders.
Onderzoek van dezegronden, dieonder de bouwvoorjong mosveen (bolster) bezitten, heeft uitgewezen, dat nagenoeg
de gehele beworteling in de bouwvoor is geconcentreerd. Bij een beschikbare hoeveelheid vocht van gemiddeld
20 volumepercenten is de bouwvoordikte in de veenkoloniën 15 cm, hetgeen betekent dat de bodemvoorraad
waarschijnlijk bijna 30mm bedraagt. Het voor de plant benodigde vocht in het groeiseizoen moet dus hoofdzakelijk
capillair uit de onderliggende bolsterlaag worden aangevoerd.
Granlund (1932) heeft proeven met zuilenjong mosveen genomen om decapillaire eigenschappen ervan op te sporen.
Hij komt tot de conclusie, dat bij 50cm boven het grondwater er een evenwicht intreedt tussen de uitzakking en het
gebonden water. Bij 30cm boven het grondwater was alles met water verzadigd op de grote ruimten na. Dit houdt in,
dat dalgronden met minder dan 30cm bolster ernstige wateroverlast ondervinden in het natte jaargetijde.
Figuur 7geeft een grafiek, die eveneens uit waarnemingen van Granlund issamengesteld. Er blijkt uit, dat de capillaire stijghoogte ruim 40 cm bedraagt. Bovendien is op deze hoogte de stijgsnelheid gering. We vinden in deze 40 cm
een rechtvaardiging van het omstreeks 1900 bij Provinciaal Reglement ingesteld gebod om bij de vervening ten
minste 50 cm af te bonken. Granlund berekende uit zijn resultaten voor jong mosveen een vergelijkbare capillairdiameter van 0,003 mm.

III KLIMAAT
In deze paragraaf worden enige aspecten van licht, temperatuur, wind, verdamping en neerslag behandeld.
LICHT
Over de hoeveelheid beschikbaar licht verschaft Levert (1951) globale gegevens. Zo blijkt, dat de som der daglengten
van maart tot oktober in Drente 40 uren groter is dan in Zuid-Limburg en 11 uren kleiner dan in noord-Groningen.
Verder valt het op, dat het oosten van Nederland in de lente en de zomer een minimum aan zonneschijn ontvangt.
Het verloop van de zonneschijnpercentages gedurende het groeiseizoen wordt in figuur 8 geschetst. Hierin is het

Fio. 8. Verloop van het zonneschijnpercentage in het
groeiseizoen in Eehle (naar Levert, 1951).

gemiddelde over dertig jaren van het zonneschijnpercentage in Eelde voorgesteld. Mei is blijkbaar de helderste
maand in Eelde, terwijl de zomermaanden ongeveer op eenzelfde niveau liggen. Deze cijfers zijn ontleend aan de
maandelijkse overzichten van het KNMI (1959).

Een ander belangrijk gegeven voor de lichtintensiteit is de mate van de bewolking. Hiervoor is in figuur 9 de maat
gebruikt van het aantal dagen per maand, dat de bewolking meer dan 0,8 van de hemel besloeg. Verder is opgenomen
het aantal dagen per maand, dat de bewolking minder dan 0,2 was. Ook deze cijfers zijn ontleend aan de maandoverzichten van het KNMI. Uit figuur 9 komt de sterkere bewolking van Eelde ten opzichte van Witteveen naar
voren. De dagen met een geringe of geen bewolking ( < 0,2) blijken nagenoeg even talrijk te zijn.
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FIG. 9. Verloop van de bewolkingsbedekking gedurende het groeiseizoen in Eelde en Witteveen (naar
KNMI, 1959).
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In figuur 10hebben wehet verloop van de relatieve vochtigheid voor Witteveen en Eelde naar bovenstaande KNMIgegevens uitgezet. Ondanks de grotere afstand tot de zee blijkt Witteveen toch een gemiddeld 4% hogere relatieve
vochtigheid te hebben dan Eelde.

Eelde
Wit t e v e e n

FIG. 10. Verloop van de relatieve vochtigheid gedurende het groeiseizoen in Eelde en Witteveen (naar
KNMI, 1959).

TEMPERATUUR
Het verloop van de gemiddelde en de maximum- en minimumtemperatuur per maand is gegeven in figuur 11.
De grafieken zijn samengesteld uit KNMI-gegevens over dertigjaren voor Witteveen en Eelde. Onder en boven zijn
voor beide stations de aantallen dagen vermeld, dat de temperaturen boven 25°(resp. 30°C) komen en als minimum10

FIG. 11. Verloop vande temperatuur en vanhet aantal dagen met maximum- en minimumtemperaturen
in Eelde en Witteveen (naar KNMI, 1959).
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en als maximumtemperatuur beneden 0°C .Uit deze cijfers blijkt, dat in Witteveen de gemiddelde maximum- en
minimumtemperaturen duidelijk extremer zijn dan in Eelde. Het hele jaar door zijn de maximumtemperaturen in
Witteveen hoger dan in Eelde en de minimumtemperaturen lager. Ook in de aantallen warme en zeer warme dagen
komt dit uit. Een merkwaardige tendens is, dat terwijl in maart het aantal dagen, dat de minimumtemperaturen
beneden 0°C liggen in Witteveen groter is. dit in april juist in Eelde het geval is. Daarentegen is in november het
aantal dagen met een minimumtemperatuur < 0°C in Witteveen weer groter. Blijkbaar blijven de winterse dagen
in Witteveen langer dan in Eelde aanwezig en komen ze eerder, maar bij warmer weer is het kennelijk in Witteveen
sneller warm. Injanuari blijkt echter het aantal dagen met een maximumtemperatuur < 0°C in Eelde groter te zijn
dan in Witteveen. Ook hier komt weer de tendens naar voren, dat in Witteveen weliswaar de koude intenser is,
maar sneller dan in Eelde omslaat.
Van Gils (1957) geeft, in verband met gegevens van Post (1949) over een klimaatvergelijking van het Westland met
de omgeving van Dedemsvaart, een aantal verschillen in klimaat, die voor de ruime omgeving van Wijster gelden.
De gemiddelde etmaaltemperatuur in Naaldwijk is in de eerste decade van februari 2,6°C. Deze temperatuur wordt
in Wijster pas in de derde decade bereikt. Dit verschil van twintig dagen in februari bedraagt begin maart nog veertien dagen, begin april tien dagen en verdwijnt pas begin mei. Eind april worden de dagen in Wijster warmer dan in
Naaldwijk, maar de nachten blijven het gehelejaar door kouder. Dit komt tot uitdrukking in de nachtvorstkansen.
Als in de temperatuurhutten, 2,20 m boven het maaiveld, de temperatuur beneden 4°C daalt, is de kans op nachtvorst op de begane grond aanwezig. Deze situatie kwam over de maanden april en mei gemiddeld 25 maal voor,
hetgeen betekent voor de maand mei viermaal zoveel kans op nachtvorst als in het Westland. Booy (1961) vermeldt
in een publikatie over nachtvorstschade en bodemgesteldheid, dat in zuidoost-Drente in 1955 gedurende de nacht
van 18op 19juni nog grote nachtvorstschade in de aardappelen werd geleden. In 1957 gebeurde dit zelfs nog in de
nacht van 23 op 24 juni.

WIND
Van de wind zijn van het KNMI (1959) alleen gegevens van Eelde bekend. In figuur 12ishet percentage uren, dat de
wind per maand uit een bepaalde richting waaide, uitgezet voor iedere windrichting afzonderlijk. Voor elke maand
is in een cijfer de gemiddelde windsnelheid in m/sec. uitgedrukt. Opgemerkt moet worden, dat deze gegevens wel
over dertigjaren zijn berekend, maar dat enkel de overdag gedane waarnemingen hierin zijn betrokken. Dit in tegenstelling tot de maand- en decadegegevens van deweeroverzichten, die gemiddeld zijn over het gehele etmaal. In grote
lijnen is een tendens aanwijsbaar dat, naarmate het seizoen vordert, de maximale frequentie van de windrichtingen
zich verlegt van het oosten via het noorden naar het zuidwesten.
Per maand gerekend evenwel is de zuidwestenwind overheersend in de mate van belangrijkheid. Gedurende het
groeiseizoen is alleen in mei enjuni, resp. de noordoostenwind en noordwestenwind belangrijk. In alle andere maanden is de zuidwestenwind het meest voorkomend. In maart speelt de oostenwind nog een vrij belangrijke rol, in
april en mei is er een stevige windinvloed uit het noorden. In september komt er een windcomponent uit het zuiden
bij. De windsnelheden, die in figuur 12met cijfers zijn aangegeven, zijn uit alle richtingen het hoogst in april en het
laagst in augustus. De wind waait uit de zuidwesthoek het hardst; in het algemeen trouwens uit westelijke richtingen
hard.
Uit zuidelijke, zuidoostelijke en oostelijke richtingen is de wind in het groeiseizoen relatief zwak, hoewel in maart
en april de oosten- en noordoostenwinden van gelijke sterkte zijn als de westelijke winden.
VERDAMPING
Over langere perioden zijn hierover gegevens beschikbaar van Witteveen en Eelde. Ze zijn van deze stations met
behulp van het monogram van Rijkoort berekend uit luchttemperatuur, zonneschijnpercentage, relatieve vochtigheid
en windsnelheid volgens de formule van Penman. Kramer (1957) heeft ze gepubliceerd en van commentaar voorzien
over de periode 1933-1953, met uitzondering van 1940.
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FIG. 12. Windfrequenties en -snelheden gedurende het groeiseizoen in Eelde (naar KNMI,
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1959).

FIG. 13. Gemiddelde verdamping in mm van een vrij watervlak gedurende het groeiseizoen in Drente,
samengesteld uit verdampingscijfers van Eelde en Witteveen (naar KNMI, 1959),
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In figuur 13is de gemiddelde verdamping van Drente, samengesteld uit de verdampingscijfers van de stations Eelde
en Witteveen over de periode 1933-1959, per maand uitgezet gedurende het groeiseizoen. Naast deze Penmancijfers
zijn in het kader van het COLN-onderzoek volgens de methode Piche rechtstreekse verdampingscijfers door het
KNMI verzameld in 1953, 1954en 1955.Voor Drente en zijn naaste omgeving is dit gebeurd op de stations Roden,
Klazienaveen, Rouveen, Zweeloo, Appelscha, Gieterveen, Ter Apel, Vlagtwedde, Dedemsvaart, Rheezerveen en
Giethoorn. Deze waarnemingen zouden een indruk kunnen geven van de regionale afwijkingen in de verdamping.
Vergelijken we de gegevens van 1953, 1954en 1955van de bovengenoemde stations met het centraal gelegen station
Witteveen, dan zijn er wel enige conclusies te trekken over verschillen in verdamping. De stations Roden, Dedemsvaart, Ter Apelen Giethoorn vertonen een duidelijk sterkere verdamping dan Witteveen. Diebij de stations Rouveen
en Gieterveen is even duidelijk geringer. Bij de overige stations is in het algemeen de verdamping iets minder dan te
Witteveen. Uit de gegevens van figuur 13is de landbouwkundig belangrijke verdamping van bouwland en grasland
af te leiden. Van Duin (1956) neemt voor Drente de in tabel 5 vermelde verhoudingen tussen de verdamping van
cultuurland en die volgens Penman aan.

TABEL 5.

Bouwland
Grasland

Verhouding

verdamping cultuurland
verdamping vrij watervlak

per maand (naar Van Duin 1956)

maart

april

mei

juni

juli

augustus

september

0,55
0,70

0,55
0,70

0,65
0,80

0,65
0,80

0,65
0,80

0,65
0,80

0,55
0,70

In figuur 14is deze verdamping van cultuurland uitgezet.
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FIG. 14. Verloop van de gemiddelde neerslag en de verdamping op bouw- en weiland; en het neerslagoverschot en -tekort voor bouwland in mm per maand.
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NEERSLAG
De neerslaggegevens zijn door het KNMI injaarboeken gepubliceerd.Voor 1959isgebruik gemaakt van een particulier neerslagonderzoek, dat de heer J. H. Pelleboer voor het Nieuwsblad van het Noorden uitvoert. Behalve de
in Drente gelegen stations zijn in de beschouwingen mee betrokken de gegevens van Groningen, Annapolder, Ter
Apel, Dedemsvaart-Den Hulst, Staphorst-Rouveen, Appelscha en Marum.Wijhebben de neerslagcijfers gemiddeld
over de jaren 1933-1959 (met uitzondering van 1939 en 1953). Alleen de stations met een voldoend lange waarnemingsreeks zijn meegeteld. Hierdoor zijn de stations Rheezerveen, Giethoorn, Roden, vliegveld Eelde, Veenhuizen,
Wijster en Klazienaveen uitgevallen.
De verdeling van de neerslag vertoont grote verschillen en de hoeveelheid is het grootst in het midden en zuidwesten
van Drente, variërend van 460-480 mm gedurende het groeiseizoen. Noord- en zuidoost-Drente nemen een middenpositie in met een neerslag van 435-450 mm. Langs de oostgrens van de provincie ligt een neerslagminimum van
410-420 mm. Hierbij is Gieterveen een uitzondering met 440 mm. Deze streek vormt daarmee een neerslagbrug
tussen zuidoost- en noord-Drente.
Als we het verschil tussen de meeste en minste neerslag gedurende het groeiseizoen op 55 mm stellen, dan betekent
dit een hoeveelheid vocht, die een plant ongeveer ter beschikking staat in 30 cm esdek met een humusgehalte van
9%, overeenkomend met het gemiddelde in Drente.
In figuur 14 is het verloop van de gemiddelde neerslag over het groeiseizoen voor twintig stations in Drente en
naaste omgeving weergegeven. Dit is berekend over de jaren 1933-1959, met uitzondering van 1939 en 1953. De
maandsommen vertonen van maart tot april een lichte teruggang. Deze daling is karakteristiek voor vele Drentse
stations. De pieken liggen injuli en augustus.
Uit deze neerslaggegevens en de tot maandverdampingssommen voor bouwland en grasland omgerekende verdampingscijfers van tabel 5, kunnen wij een indruk krijgen over het klimatologisch al dan niet beschikbare vocht. Deze
maandsommen van verdamping in bouw- en grasland zijn eveneens in figuur 14 uitgezet. Hieruit blijkt, dat voor
15

bouwland in april de neerslag de verdamping nog een weinig overtreft. Maar de grote vochttekorten treden op in
mei enjuni; te zamen 35 mm. In augustus en september overtreft de neerslag de verdamping weer aanzienlijk.
Voor grasland zijn de vochttekorten veel groter. Reeds in april overtreft de verdamping de neerslag met 10mm. De
maximale vochttekorten (in figuur 14 niet apart aangegeven) treden bij grasland eveneens op in mei enjuni. Bovendien is in augustus de verdamping nog iets groter dan de neerslag. Het totale vochttekort voor grasland bedraagt
gemiddeld 85mm. Deze tekorten betekenen nog geen verdroging daar de plant in deze periode vocht ter beschikking
staat, dat in het bodemprofiel als hangwater aanwezig is. Bovendien vindt vaak, zoals in de paragraaf over hydrologie is aangestipt, nalevering uit het grondwater plaats.
IV GEOLOGIE
In het begin van het geologische tijdvak waarin we nu nog leven, het Kwartair, zijn in west-Drente mariene afzettingen (Icenien) gedeponeerd. Volgens Zonneveld (1959) helt de bovenzijde van deze afzettingen van —120 m in
zuidwest-Drente tot —180 m NAP in het westen van de provincie. Op dit Icenien liggen dikke pakketten grove en
fijne zanden. In oost-Drente, waar de mariene afzettingen ontbreken, rusten deze zanden op voor-kwartaire afzettingen.
Maarleveld (1956) heeft aangetoond, dat het oudste materiaal, op grond van zijn samenstelling, uit het oosten moet
zijn aangevoerd. Zandstra (1959) noemt twee transportmogelijkheden: rechtstreekse aanvoer uit het Oostzeegebied
in de omgeving van Estland via een oerstroom; of aanvoer via de rivieren uit Denemarken en noord-Duitsland.
Eveneens uitgegevens van dezeauteur blijkt, dat later zuid-Drente in het randgebied kwam te liggen van de Rijndelta.
In het Needien, het interglaciaal voorafgaande aan de landijsbedekking, en mogelijk nog even erna is waarschijnlijk
in heel Drente Rijnmateriaal afgezet. Nadien, in het eerste deel van de Risstijd, is dit materiaal waarschijnlijk op
veel plekken door fluviatiele erosie (dalvorming) verdwenen.
Zonneveld (1959) leidde aan de hand van zware-mineralenanalyses een geulensysteem voor noord-Nederland af.
Dit zou zijn ontstaan in het begin van de Risstijd, toen door de uitbreiding van het landijs de zeespiegel sterk daalde.
De Noordduitse rivieren zouden door het opschuivende landijs inhun loop belemmerd zijn en door noord-Nederland
hebben gestroomd. Door hun sterk verhang hebben ze in Drente diepe dalen uitgeslepen. Later raakte ook de afvoer
via deze streken door het naderende landijs gestremd. De geulen zijn met zand opgevuld.
Maarleveld (mondelinge mededeling) heeft deze verklaring sluitend gemaakt door aannemelijk te maken, dat nog
voordat het landijs noord-Nederland bereikte, lobben vanuit het in de huidige Noordzee gelegen ijsfront het Vechten IJsseldal binnendrongen. Hierdoor zou dus een zoetwaterbekken kunnen zijn ontstaan, dat geleidelijk opgevuld
raakte. Het premorenale zand, dat op vele plaatsen in Drente binnen 1,20 m wordt aangetroffen is de bekendste
van deze afzettingen. De potklei is volgens Ter Wee (1962) in een vroegere koude tijd afgezet. Van Heuveln (1959)
beschreef een potkleivoorkomen bij Roden en Visscher (1931) in zuidoost-Drente (zie tabel 6).
TABEL 6. Diepteligging van de potklei in zuidoost-Drente (naar Visscher, 1931)
Erica
-5,65 m AP

Oranjedorp
- 1 5 m AP

Klazienaveen
—6,60 m AP

Verder is plaatselijk potklei binnen 1,25 m aangetroffen onder de es van Balloo en bij Anderen. Als dunne lensjes
vergezelt de potklei het fijne premorenale zand o.a. in Emmen en Buinen. De potklei is aangegeven op de kaart
van figuur 15.
Aanwezige hoogteverschillen worden door druk van landijs soms versterkt. De stuwing bij de Emmerschans, zoals
die in figuur 16 is gedemonstreerd, zou op de aanwezigheid van een oud dal ter plaatse kunnen wijzen.
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FIG. 15. Verspreiding van de fluvioglaciale en grovere premorenale zanden, de potklei en de keileem binnen 1,25m onder maaiveld.
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De op veleplaatsen in Drente voorkomende grove,grindrijke zanden behoren ook tot de reeds genoemde premorenale afzetting. In figuur 15zijn die weergegeven, welke binnen 1,25 m zijn aangetroffen. Het is waarschijnlijk, dat het
hierboven beschreven bekken niet alleen is leeggelopen, maar ook dat daarna een snelstromend riviersysteem zijn
afzettingen heeft kunnen deponeren. Zandstra (1959) komt via zijn onderzoek naar grindassociaties, o.a. in deze
grove afzetting, tat de voorstelling, dat er een stroomsysteem moet hebben bestaan met het huidige Hunzedal als as
en met als westelijke begrenzing ongeveer de lijn Emmen, Assen, Roden. Mogelijk is in een vergelijkbare situatie
als de in figuur 17 geschetste uitbreiding van het ijs tijdens de Würmtijd, welke aan Hoppe (1959) is ontleend, ontstaan. Tussen het landijs van Engeland en Schotland en dat van Scandinavië is toen een vrije afwatering naar de
Atlantische Oceaan mogelijk geweest. Behalve in oost-Drente komen volgens Maarleveld (1956) vergelijkbare grindafzettingen bij Ten Arloo en in Gaasterland voor.
Nog voor het landijs uiteindelijk heel Drente ging bedekken, zijn hier en daar dekzanden afgezet. De Roo (1952),
Waterbolk en Van Andel (1951)beschreven ze als premorenale dekzanden, waaruit ze geremanieerd waarschijnlijk
ook voor een groot deel afkomstig zijn.
Tn figuur 18 is een profiel bij Emmen gegeven met de zojuist aangeduide afzettingen.
Op dit waarschijnlijk reliëfarme Drente heeft het landijs weinig vat gehad. Behalve de stuwingen van klein formaat
in de Hondsrug (Van Calker, 1888, Ligterink, 1953) en bij de Eeze (Zandstra, 1959), is het karakteristieke van de
ijsbedekking de afzetting van keileem geweest. Figuur 15geeft, voor zover de keileem binnen 1,25 m voorkomt, een

FIG. 16. StuwingindeHondsrug bijde Emmerschans ineen zandzuigerij.
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FIG. 17. Uitbreiding van het landijsgedurende de Würmtijd (naar Hoppe,1959).
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beeld van de enorme verbreiding hiervan. De dikte van de keileem is meestal gering. Een uitzondering vormen de
keileemvoorkomens, dievanaf Coevorden globaal de Reest volgen.Brouwer (1948)beschouwt ditalseeneindmorene,
evenals Zonneveld (1959). Veenenbos (1954) oppert de mogelijkheid dat dit stuwmorenes zijn. Zandstra (1959)
maakt op grond van de hoge ligging van Rijngrind in de door keileem bedekte hoogten van de Eeze stuwing aannemelijk. Volgens Ter Wee (1962) zijn deze terreinverheffingen eerst na de vorming der stuwwallen van middenNederland gevormd. Van een nog jongere fase zijn de hoogten nabij Winschoten.
Toen het ijs wegsmolt, zullen de daarbij vrijgekomen watermassa's in principe de huidige stroomdalen hebben uitgeslepen, resp. het Vechtdal en het Hunzedal.
In de hierop volgende warme tijd, het Eemien, steeg de zeespiegel en de Eemzee overstroomde o.a. een deel van het
huidige Hunzedal. Tot bij Gieterveen is klei uit deze tijd aangetroffen op 14-20 m diepte (Pannekoek, 1956). Het
belangrijkste facet voor Drente is echter de verwering van de keileem geweest. Dat we van afzettingen uit deze tijd
weinig terugvinden vindt waarschijnlijk zijn oorzaak in het barre periglaciale klimaat, waaronder Drente gedurende
de laatste ijstijd kreunde.
Het landijs had op het hoogtepunt van deze ijstijd (de Würmtijd) een verbreiding als in figuur 17 is geschetst. De
grond raakte diep bevroren en ontdooide alleen in de zomer zeer oppervlakkig. De uitbundige sneeuwval leverde
zoveel neerslag dat na dooi de bovengrond met water verzadigd raakte en daardoor als een modderstroom reeds
onder zeer geringe hellingen kon afglijden. Het gevolg was, dat veleverweerde keileemgronden op dezewijze hellingafwaarts werden verplaatst. Het fijne materiaal is met de grote hoeveelheden water, die in de zomer vrij plotseling
door het afsmelten der sneeuw vrijkwamen, afgevoerd. Het niet-verweerde rompgedeelte van de keileem kreeg
daarna door erosie het fijnvertakte patroon, zoals wedat nu nog kennen. In dezetijd zijn ook door spanningen onder
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FIG. 18. Lithografie van de premorenale afzettingen de Emmerschans.
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invloed van vorst de grillige verknedingen van dekeileem met het onderliggende materiaal ontstaan, welke verschijnselen met kryoturbatie worden aangeduid.
Het laatste zeer koude gedeelte van deze periode is waarschijnlijk vrij droog geweest. De zee stond laag en een
gedeelte van de Noordzeevlakte lag droog. Over dit kale landschap joegen de zand- en sneeuwstormen. Zij deponeerden over het keileemlandschap het dekzand. Het direct op de keileem rustende zand, het Oudere dekzand, vertoont een spekkoekachtige gelaagdheid. Lemige, zeer fijnzandige laagjes wisselen af met laagjes, bestaande uit iets
grover zand. Men neemt aan, dat het grove zand zich huppelend voortbewoog. Grote en brede watervlakken kon dit
zand niet overbruggen. Wel werd de windoever geleidelijk windafwaarts verplaatst. Op den duur heeft dit geleid tot
afsnoeringen in de stroomdalen en zouden meren zijn ontstaan (Van Heuveln, 1959).
Hetfijne stofjoeg hoog op en kwam alslosstot afzetting. Indietijd wasslechts indenaaste omgeving van de stroomdalen vrij belangrijke begroeiing mogelijk. Dit had tot gevolg dat alleen hier loss bleef hangen. Vooral in de streek
tussen Witteveen en Sleen vinden we ter plaatse van het Oudere dekzand dikke lösspakketten. Loss kan ook hoog in
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de lucht als condensatiekern hebben gefungeerd en kwam dan met de sneeuw naar beneden (Van Wijk en De Vries.
1960).Dezefijne fractie veroorzaakte delemige banden in de fraai horizontaal liggendelagenvanhetOudere dekzand.
Op het eind van deze toendratijd zijn ook de pingo's ontstaan. Men kent hiervan op zeer vele plaatsen de restanten,
bestaande uit een zandwal rondom een meertje of veentje. Ze komen meestal voor op de hellingen naar de stroomdalen. Een pingo kan volgens Maarleveld en Van den Toorn (1955) ontstaan door omhoogpersing van oppervlakkige
lagen door water en ijs dat onder grote druk staat, zoals in figuur 19a en b is geschetst.
Na deze barre tijden begon het klimaat aarzelend beter te worden (het Laatglaciaal). Men herkent in deze tijd twee
milderevrijkorteklimaatperioden: de Bollingtijd en de Allerodtijd. In het pollendiagram van een veentje, figuur 20,
zijn dezetijdvakken teherkennen aan een uitbreiding van het stuifmeel van bomen ten opzichte van kruidenstuifmeel.
Prof. Florschütz was zo vriendelijk dit veenprofiel voor ons op zijn polleninhoud te onderzoeken.
Behalve in veenprofielen zijn de Allerod- en Bollingtijd ook herkenbaar in de dekzandafzettingen. Het zijn witgebleekte lagen met een grillige, vaak vingervormige onder- en bovengrens. De lagen bevatten dikwijls houtskooldeeltjes.
In de koude periodetussen de Bolling-en deAllerodtijd, de Oudere Dryastijd en in de laatste koude tijd, de Jonge
Dryastijd, is het jonge dekzand afgezet als resultaat van meer lokale verstuivingen. Dit zand is volgens De Roo
(1952) grover van korrelgroottesamenstelling dan het Oudere dekzand en bovendien leemarm. Globaal gesproken
versterkt het Jongere dekzand in sterke mate de reliëfverschillen die reeds door hetOudere dekzand zijn gevormd.
Na de afzetting van het Jongere dekzand verbeterde het klimaat definitief. De bodem ontdooide en het toendrakarakter van de vegetatie verdween. Het is in deze tijd dat de veengroei doorzet.
Zoals ook blijkt uit het pollendiagram van het veentje bij Annen (figuur 20) was er reeds in het Laatglaciaal enige
veengroei geweest. Ook in de stroomdalen is de veengroei al vroeger begonnen toen het opwaaiende dekzand de
stroomdraden afsnoerde en er meren ontstonden. In het algemeen bestaan deze venen uit de resten van Hypnaceeën.
Het is een vezelige, weinig gehumificeerde, rulle veensoort.
Globaal gezien is de veenvorming begonnen met de verlanding van open water. De stroomdalen waren mogelijk

FIG. 19a. Doorsnede van een pingo (naar Maarleveld en Van den Toorn, 1955).
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FIG. 19b. Situatieschets en luchtfoto van een pingo.
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FIG. 20. Pollendiagram van een veentje bij Annen.
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in het begin van de holocene tijd grote watervlakken en de veenvorming begon er op de plaatsen, waar nu de gleygronden liggen. We herkennen de verlandingsvenen aan de afwezigheid van een bodemprofiel in de minerale ondergrond. Als het water heeft stil gestaan, komt vaak een meerbodem voor, bestaande uit min of meer zware, humeuze
klei. Dit is het geval in de diepste delen van de hoogvenen van zuidoost-Drente, Hoogeveen, Smilde, Odoornerveen
en de Monden. In het uiterste noorden, waar het zeewater en zoete rivierwater zich mengden, ontstonden rietvenen.
Vaak zijn deze kleiig, terwijl ze bovendien ook in de bovengrond een kleidekje hebben.
Omstreeks 3000 v. Chr. verdwijnen de meren van de stroomdalen. Hier ontwikkelt zich op de meerbodems een min
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of meer lemig broekveen. Er is een groot verschil tussen de veenvorming in de stroomdalen van midden-Drente en
die van het Hunzedal. De indruk bestaat, dat het Hunzedal het merenstadium heeft overgeslagen en altijd als stroompje heeft gefungeerd. Ook de aard van het broekveen is anders. Het voedingsgebied van de midden-Drentse stromen
is het zandgebied. Het water bevat behalve enig leem de uitspoelingsprodukten van het zand. Bij de Hunze was het
voedingsgebied het hoogveen. Daardoor bevatte het water weinig slib, maar relatief meer stikstof en fosfaat.
Behalve door het verdwijnen van de meren en misschien juist daardoor daalt het grondwaterniveau in brede linie.
In het huidige hoogveengebied kan dan ook de verlanding in de nu ondiep geworden plassen doorgaan. We zien
dat de darg (het moerasbosveen) zich in de diepere landschapsdelen ontwikkelt. Het moerasbos is nadien overwoekerd door het veenmos (Sphagnum). Vele Sphagnumsoorten groeien onafhankelijk van het grondwater en
kunnen zich daardoor ook buiten de vochtige, diepere centra in een landschap uitbreiden. Slechts daar, waar met de
voortdurende waterverversing een rijkere groei van de vegetatie mogelijk was, bleef de vorming van veenmosveen
(hoogveen) achterwege. Dit was in de stroomdalen het geval. Vanuit de waterscheidingen breidde het hoogveen zich
over grote delen van Drente uit.
We onderscheiden oud mosveen en jong mosveen. Het oude mosveen heeft een humificeringsproces doorgemaakt,
dat hetjonge mist. Een keerpunt, hoewel volgens Florschütz (1957) ook andere bekend zijn, isdedroge tijd omstreeks
500 v. Chr. geweest. Er viel toen te weinig regen om het Sphagnum te verzadigen. Het verdroogde, de grondwaterstand zakte en er kon lucht toetreden in het nagenoeg onaangetaste plantenmateriaal. Het veraardde tot een amorfe
massa. In dezelfde droge periode zijn ook de eerste zandverstuivingen ontstaan (Waterbolk, 1959). Ze zijn ontstaan
doordat de mens veelal het natuurlijke plantenkleed had verwijderd en de wind vrij spel liet. Veel stuifzanden zijn
echter belangrijk jonger en deze komen algemeen in Drente voor. Ook hier isde mens veelal de oorzaak. Wezijn dan
echter bij de mens beland en deze is vooral een bodemvormende factor. Men zie dus verder bij hoofdstuk III.

V BODEMKUNDIGE LANDSCHAPPEN
De dichter Jan Naarding beschrijft zijn vaderland als:
Drenthe, dat laand
mit de raand
van het vien
urn het zaand.
Het „zaand" is voornamelijk de ,,grote stille heide, waar de herder met zijn schaapjes ronddwaalde" (P. Louwerse)
en het veen de „wilde woeste ledigheid, die slechts op de nijvere mannen wachtte" (A. Winkler Prins).
Dit zo geromantiseerde en grotendeels verouderde beeld, is het grondpatroon van twee sterk in karakter en ouderdom contrasterende Drentse landschappen: het centrale zandgebied met zijn stroomdalen,veldenenessentegenover
het hoogveen en de dalgronden.

HET CENTRALE ZANDGEBIED
Hoewel het vlakke heideveld vroeger ongetwijfeld door zijn uitgestrektheid sterk aansprak als landschapselement,
wordt het patroon bepaald door de stroomdalen en de essen.
In figuur 21isdit systeem weergegeven voor zuidoost-Drente naar Van Heuveln en Wieringa (1959). De stroomdalen
zijn stroken van wisselende breedte waarin een smal beekje stroomt. De essen zijn aaneengesloten complexen oude
bouwlanden in de directe nabijheid van de dorpen. Vaak zijn ze op de hoogste terreingedeelten aangelegd.
Tussen de stroomdalen en de essen ligt het veld, de voormalige heide.
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FIG. 21. Patroon vanslroomdalen enessen inzuidoost-Drente (naar Van Heuveln en Wieringa, 1959).

essen en kampen
bovenveencultuur
madeland
begrenzing van de hoogveengebieden
markegrens
kerspelgrens

DE STROOMDALEN
Bij de geologische opbouw is vermeld, dat de stroomdalen de met zand afgevlakte en met veen gevulde afvoergeulen
in het keileemlandschap zijn. Zij vingeren zeer fijn vertakt in het veld uit (figuur 3).Zeer duidelijk zijn ze te zien aan
de oostzijde van de Hondsrug. Ze zijn steil ingesneden in het vlakke met keileem bedekte landschap en bereiken vaak
de leemarme ondergrond. In droge zomers ziet men dan ook op de onversneden terreindelen de vochteisende bieten
goed gedijen, terwijl in de dalen zelfs de rogge verdroogt.
Meestal echter zijn deze terreinvormen versluierd door een pakket dekzand en vinden ze hun voortzetting in schijnbaar ordeloos gegroepeerde dobben.
De diepste delen van de stroomdalen zijn opgevuld met broekveen. Dit veen ismin of meer lemig. Vaak bevindt zich
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in het veenpakket een dunne laag kleiachtig materiaal (meerbodem). Hieronder komt bladmossenveen met lössachtige lagen voor. De diepte van de meerbodem bepaalt bij een natuurlijke ontwatering de begaanbaarheid van het
terrein. Komt hij boven 90 cm onder maaiveld voor, dan is het veen weinig trapvast en wordt de zode ernstig vernield bij te intensieve beweiding. Bij dieper voorkomen is de zode steviger.
De aard van het broekveen is verschillend naarmate het overstromingswater afkomstig is uit het zandgebied of het
hoogveen.
Vlak langs de stromen vinden we een verkavelingspatroon van kleine grillig gevormde perceeltjes. Dit zijn de oude
madelanden. Vaak dragen ze ook namen, die aan hooiland herinneren. Het meer landinwaarts gelegen, door veen
bedekte land is verkaveld in grote regelmatige vlakken, die vaak namen bezitten welke aan bosbegroeiing herinneren
(Van Heuveln en Wieringa, 1959).
Naast de veenkern strekt zich langs de flanken van ieder stroomdal een smalle zone uit van gleygronden. Dit zijn
de in de grondschattingsregisters genoemde bonte gronden (Garming, 1955). Ze hebben een sterk humeuze bovengrond. rustend op grijs, roestig (bont) zand. De meerbodem uit het veen vinden wehier terug alseensterk slibhoudende laag op de overgang van bovengrond en minerale ondergrond. Hydrologisch liggen ze een niveau hoger dan het
veen. Komt inhet veen het grondwater regelmatig tot inhet maaiveld, bij degleygronden blijft dehumeuze bovenlaag
er juist boven. Waarschijnlijk zijn het van origine zeer ondiepe veengronden, die door een algemene peilverlaging
droger zijn komen te liggen en veraard zijn. De sliblaag, alias meerbodem, steunt deze veronderstelling.
Het vlakke madelandschap wordt vooral in de wat bredere stroomdalen omzoomd door een zone met typische
walletjes, waarlangs aan beide zijden een sloot loopt. Daar de walletjes vaak met eiken beplant zijn, geven ze dit
landschap een besloten karakter. Het zijn veekeringen in gebieden waar sloten te weinig water hebben voor dat doel.
Deze walletjesgordel was in het oorspronkelijke landschap waarschijnlijk de oever van de laatglaciale en vroegholocene meren. De ondergrond is nogal eens grofzandig en maakt de indruk van verspoeld te zijn. De keileem ontbreekt of wigt als een dunne laag uit. Hier ontmoeten twee hydrologische regimes elkaar. Het over de keileem van
de hogere gronden aflopende grondwater ontmoet hier het drangwater uit de grondlagen onder de keileem. Dit geeft
in de herfst, winter en het vroege voorjaar aanleiding tot zeer hoge grondwaterstanden. Omgekeerd daalt in de
zomer het grondwater tot het peil van de stroomdalen. Deze gronden zijn dus zowel te droog als te nat. De perceelsscheidingen zijn er met walletjes en sloten dus zeer efficiënt op aangepast.
Voor we het „veld" gaan beschrijven, willen we nog even stilstaan bij de benedenloop van de stroomdalen. De brede
trechtervormige stroomdalen van de Hunze en het Peizer- en Eelderdiep gaan in hun benedenstroomse gebied geleidelijk omlaag tot onder NAP. Het gevolg hiervan isgeweest, dat het zoete bovenstroomse water zich mengde met het
zoute zeewater. In dit milieu is in plaats van zeggeveen rietveen ontwikkeld. In het uiterste noorden bevindt zich
zelfs een dunne laag zeeklei over het veen.Ten zuiden van het Zuidlaardermeer is,misschien door het andere karakter
van de Hunze, de klei te zamen met het rietveen tot een mooi rul dek veraard. Bij Coevorden grenst het stroomdalsysteem aan dat van de rivier de Vecht. In de benedenstroom van dit systeem is het broekveen zeer sterk lemig,
terwijl in het gebied van de Kleine Vecht rivierklei tot afzetting is gekomen. Hier en daar is het karakteristieke patroon van oeverwallen en kommen reeds te herkennen.
Bij Meppel gaan de stroomdalen over in uitgestrekte rietzeggevenen, die aansluiten bij het lage zoete gebied van de
Kop van Overijssel.
HET VELD
Onder „veld" wordt in Drente het nu vrijwel geheel ontgonnen heideveld verstaan. Ligt er ergens nog een stukj e
heide tussen de ontginning, dan noemt men dat nog een stukje „veld". Uiteraard vallen de veenkoloniën als een hee^
ander landschapselement erbuiten. Het veld wordt thans ingenomen door dejonge ontginningsgronden, die ontstaan
zijn door het in cultuur brengen van de heidevelden. Voor een klein deel behoren ook de gronden er toe, die bij het
rooien van bos voor de landbouw in gebruik zijn genomen. Tot in de vorige eeuw bestonden in Drente nog de
„holten". Het waren overwegend eikenbossen, waaruit het geriefhout voor de samenleving werd gekapt. Er zijn maar
enige schamele resten van over. Daarentegen is een belangrijk deel van dejonge ontginningen weer beplant met jong
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cultuurbos. Dicht bij de dorpen lagen ook nog de „kampen". Dit zijn stukken oudere ontginningsgrond, die evenwel
het karakteristieke esdek ontberen.
Hoewel de ontginningsgeschiedenis van Drente eigenlijk al begint in de Hunebeddentijd, het derde millennium
v. Chr., is de ontginning van het veld eerst begonnen na de grote houtverkopingen in de tweede helft van de negentiende eeuw. Harm Tiesing (Edelman, 1943) beschrijft de hierdoor vrijkomende gronden. Zij hadden een zekere
natuurlijke vruchtbaarheid, die echter snel uitgeput raakte. Toch werd het daardoor reeds op kleine schaal mogelijk
de aloude relatie schapenpotstalmest-oppervlakte bouwland te doorbreken. De bodemtypen op deze oude bosgronden zijn nog goed te herkennen aan de diep doorgaande, homogeen verdeelde bruine humus in het profiel.
De grote stoot aan de ontginning is gegeven door de toepassing van de kunstmest. Toen na het aarzelende begin de
ervaringen grotendeels gunstig uitvielen, opende zich het perspectief de heide in bouwland te leggen. Naar de aard
van de ontginning zijn er grote verschillen tussen de boerenontginningen tot ongeveer 1930, en de ontginningen in
werkverschaffing of met machines van na 1930.Ze zijn echter vanwege de schaal niet apart op de Bodemkaart aangegeven. Bij de boerenontginningen is de heide oppervlakkig geploegd. De zode is gemengd met het loodzand. Deze
ondiep ontgonnen bodems hebben een zwarte, blauwachtige bouwvoor. Zeliggenvaak indenabijheid van de dorpen.
Later is het profiel veel dieper losgemaakt. In figuur 22 schetsen we een podzolprofiel, dat vrij regelmatig onder
heide voorkwam. Het loodzand werd bij deze bewerking zo diep mogelijk weggestopt, terwijl het bruine oerzand
omhoog werd gehaald. Deze bodems zijn thans nog herkenbaar aan een rosse gloed in de bouwvoor en in een
profiel aan een gestoorde oerlaag.

Fio. 22. Humuspodzol onder heide.

Vooruitlopend op een nadere publikatie kunnen we stellen, dat door het aanploegen van de vaak kazige humus uit
de oerlaag, afgezien van het voordeel van diep losmaken, vele nadelen naar voren zijn gekomen. Met de verwijdering
van een deel van de humus uit de ondergrond is tevens een gedeelte van de vochtbuffering verdwenen, terwijl dezelfde humus aan de oppervlakte enerzijds aanleiding geeft tot stuiven en anderzijds tot verslemping in de bouwvoor.
Ook op de fosfaathuishouding oefent de opgeploegde humus een nadelige invloed uit.
Een groot gedeelte van de ontgonnen heide is door Staatsbosbeheer bebost. Deze gronden zijn als diep doorgewerkt
op de Nebo-kaart aangegeven.
Hydrologisch zijn in de veldgronden drie etages te onderscheiden.
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De hoogste etage komt thans, door de uitgebreide egalisatie van langgerekte ruggen, steeds minder algemeen voor.
De Roo (1952) heeft de ruggen nabij Grolloo in kaart gebracht (figuur 3). Karakteristiek is het voorkomen van een
vochtvacuüm tussen de humeuze bovengrond en de capillaire zone boven het grondwater. In profiel worden deze
gronden gekenmerkt doordat op enige diepte onder maaiveld een harde, verkitte ijzerband voorkomt. Hierop heeft
zich gliedeachtige humus verzameld. In het hoofdstuk over de kaarteenheden is dit type beschreven, bijv. in eenheid
118. De Roo (1959) heeft deze profielen voor Rolde en Borger in detail beschreven.
In de middenetage van het veld reikt de capillaire zone tot in de humeuze bovengrond. Er ontstaat dan bovenin de
oerlaag een typische, kazige humus, die vetter wordt naarmate het profiel hydrologisch lager ligt. Deze profielen zijn
in het hoofdstuk over de kaarteenheden beschreven, bijv. in de eenheid 109. De Roo (1959) heeft er voor Rolde en
Borger een karakteristiek van gegeven. In de laagste etage komt het grondwater tot in de bouwvoor. Deze isdan ook
vaak venig ontwikkeld. De profielen in deze laagste positie van het veld onderscheiden zich van de gleygronden langs
de stroomdalen doordat de bovengrond niet rust op roestig grijs zand, maar op ijzerarm zeer sterk humeus zand.
Eenheid 134, beschreven in hoofdstuk VI, geeft dit type ongeveer weer. Nog een trap lager liggen de veendobben.
In het algemeen komt onder het veld op enige diepte keileem voor. In figuur 15is de verbreiding hiervan geschetst.
De keileem aan de oppervlakte is veranderd in keileemverweringsgronden, die voornamelijk op de oostflank van de
Hondsrug en plaatselijk ten zuiden van Hoogeveen en bij Havelte liggen; de inhet voorgaande geschetste humuspodzol ontbreekt er grotendeels. Deze gronden zijn zeer lemig in de bovengrond en hebben op enige diepte een laag, die

FIG. 23. Steewijkdom in de bouwvoor van keileemgronden.
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door ingespoelde kleideeltjes is verdicht. Ofschoon de doorlatendheid van de keileem zeker niet nul is, hebben deze
gronden toch door hun geringe doorlatendheid vaak met wateroverlast te kampen. De hydrologie wordt meer bepaald door de topografie. Zo valt bij ruggen de natheid vaak mee, in komligging daarentegen is dit euvel zo groot
dat zemerendeels ingroenland liggen. Eentypisch verschijnsel isde rijkdom aan stenen van debouwvoor (figuur 23).
Deze gronden zijn in hoofdstuk VI beschreven bij de kaarteenheden 103(de lage) en 111(de hoge).
In het noorden van Drente komt potklei tot dicht onder de oppervlakte voor. Het landschap lijkt veel op het reeds
genoemde walletjeslandschap langs de stroomdalen. De vegetatie is echter veel rijker en Waterbolk (1951) vermeldt
zelfs enige in Nederland zeldzaam voorkomende soorten. De potklei is op verschillende plaatsen ontgraven om als
grondstof te dienen voor de potten- en pannenbakkerij, zoals o.a. Ligterink (1954) vermeldt. De geringe doorlatendheid van de potklei maakt op vele plaatsen oppervlaktedrainage en zelfs rondleggen van percelen nodig.
DE ESSEN
Het ontginningslandschap van Drente culmineert in de essen. Dit zijn de met plaggemest opgehoogde, oude bouwlanden in de directe nabijheid van de dorpen. De Roo (1953) beschrijft de ontginningsgeschiedenis van de Drentse
essen. Profielonderzoek had tot resultaat dat het waarschijnlijk isdat deessen zijn aangelegd op ontgonnen gedeelten
FIG. 24. Frequentieverdeling van de humusgehalten in esgronden op de Nederlandse zandgronden
(ontleend aan Wiggers, 1950).
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van het lichte bos der zandgronden. Dat ze in de nabijheid van de stroomdalen voorkomen en niet gebonden zijn
aan de vruchtbaarste keileemgronden, schrijft deze onderzoeker toe aan de noodzaak weiland in de nabijheid te
hebben. De geringe technische ontwikkeling heeft wellicht ook een rol gespeeld. Hierdoor was het onmogelijk het
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zware woud op de keileem te rooien. De thans door de ruilverkavelingen bijna tot historie geworden indeling van
de es in grote blokken zou teruggaan op die eerste ontginningen. Edelman en Edelman-Vlam (1960) tonen aan, dat
voor de es van Deurze de ontginning is gestart met enkele blokken van 1,5 ha, elk toebehorend aan twee of drie
boeren. Deze blokken zijn eerst later verdeeld en geven dan het huidige chaotische eigendomsbeeld. De oorspronkelijke blokken zouden afzonderlijk door aardwallen omgeven zijn geweest ter bescherming tegen het wild en de
schapen (Harm Tiesing; zie Edelman 1943). Tiesing schrijft dat hij deze wallen nog heeft gekend. Zowel De Roo
(1953) als Oldenbanning (1949) hebben er echter niets van teruggevonden. Wel treffen zij resten aan van de in latere
tijden opgeworpen gemeenschappelijke wal, die de gehele es omsloot.
Opvallend is dat de dikte van het esdek in Drente niet meer dan 40 cm bedraagt, terwijl in Overijssel en Gelderland
dikten van 60 cm en meer voorkomen. Hier tegenover staat de veel grotere humositeit van de Drentse essen. In
figuur 24, ontleend aan Wiggers (1950), isaangegeven dat de Drentse essen gemiddeld 10%organische stof bevatten,
tegenover 5 à 7% in Overijssel en Gelderland. Dit zou kunnen wijzen op een verband tussen de esophoging en de
hoeveelheid gebonden vocht.
Van Heuveln (1962) vond een goede relatie tussen het neerslagdeficit in Drente en de hoeveelheid hangwater in
de essen.
Een andere verklaring voor de geringe dikte van de essen geeft Naarding (1947) als hij erop wijst dat in Drente voor
1200n. Chr. weinig schapen voorkwamen. De ophoging ten gevolge van plaggemest zou zich dan in vergelijking met
Overijssel en Gelderland over veel kortere tijd hebben uitgestrekt. De consequentie is dat voor 1200 een geheel
andere bedrijfsvoering in de Drentse dorpen plaatsvond dan thans algemeen wordt aangenomen. De Roo (1953)
wijst nog op de verschraling van het esdek door overstuiving. Dit komt vooral voor bij de hoger gelegen essen.
De gevaren van stuiven op de droge, bijna boomloze heide waren uitermate groot. Vele esdekken vertonen ook de
sporen hiervan in de vorm van dunne banden stuifzand. Volgens Harm Tiesing (Edelman, 1943) kende men in de
achttiende eeuw in Drente zandheren, die belast waren met de beteugeling van het stuifgevaar. Zij riepen de boerschap op tot het opwerpen van wallen, en later is men op vele plaatsen onder hun leiding begonnen met het aanplanten van bos. Het legendarische verhaal van Ellert en Brammert, waarvan de laatste het oude dorp Orvelte ondergeblazen zou hebben, slaat waarschijnlijk ook op dit altijd loerende stuifgevaar in Drente.
De Drentse essen zijn onderscheiden naar hun lemigheid en hydrologische hoogteligging. Op de meeste essen komt
naast een middelhoog sterk lemig, een hoog zwak of niet lemig gedeelte voor. Een uitzondering vormen de essen van
de dorpen rondom Beilen. Deze zijn middelhoog gelegen en toch zwak tot niet lemig.
HET VEEN EN DE VEENONTGINNINGSGRONDEN
Met veen worden in Drente die gronden betiteld, die zich lenen voor het turf maken. De overige veengronden, in de
zin als op de Nebo-kaart gebruikt, dragen gebruiksnamen als made, broek, landen, marsen e.d.
De ,,raand van het vien urn het zaand" besloeg inderdaad een bijna aaneengesloten veengebied, dat zich uitstrekte
in het zuidwesten rondom Meppel tot Ruinen en Havelte, in het zuiden tussen Hoogeveen en Coevorden, in het oosten van Schoonebeek tot Zuidlaren en in het westen van Diever tot Assen en Veenhuizen. Afzonderlijk lagen het
Odoornerveen en het Bunnerveen.
Naarding (1955), Keuning (1933, 1955), De Smet (1959) en Visscher (1931) beschreven de ontginningsgeschiedenis
van deze venen. In principe kunnen drie methoden worden onderscheiden:
De eerste, oudste en primitiefste vorm van ontginning is de wilde vervening in een tegen het zand uitwiggend veengebied. Er wordt gegraven voor eigen gebruik en een systeem is er niet of nauwelijks in te bespeuren. In deze vorm
zijn waarschijnlijk vanaf het begin der bewoning de afgravingen geschied. Tot ongeveer 1955kon men deze methode
nog zien langs de Hondsrug tussen Weerdinge en Buinen.
Een tweede methode is gericht op turfwinning en is meer systematisch, maar toch nog sterk individueel. Het is de
vervening vanuit een bewoonbare strook hogere gronden. De gebruikers krijgen dan het recht van opstrek, en vervenen met een geringe perceelsbreedte als basis, regelmatig dieper het veen in. De turf wordt dan via de weg of een
centraal gebruikte waterweg afgevoerd. Wevinden deze wegkoloniën vooral in het zuidwesten van Drente. Nijeveen,
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Kolderveen, Veendijk, Ruinerwold en Koekange zijn er voorbeelden van. Ze zijn dus gekenmerkt door zeer langgerekte percelen, die uitwaaieren vanuit een streepvormige bewoningskern.
Bodemkundig gezien zijn deze gronden door de afgraving van het veen veranderd tot lage en middelhoge zandgronden, vaak met een humeus dek. Is de grondwaterstand bij de vervening erg hoog geweest, dan is vrij veel veen
blijven zitten, zoals ten noorden van Meppel. Dit zijn dan restveengronden.

FIG. 25. Luchtfoto van het landschap der bovenveencultuurgronden bij Schoonebeek.
Opname K.L.M. AEROCARTO N.V. Archief Topografische Dienst 1-6

Een andere vorm van wegkoloniën vinden we op de oostelijk van de Hunze gelegen zandrug, die zich uitstrekt van
Zuidlaarderveen tot Drouwenerveen. Hier zijn koloniën ontstaan als dochterdorpen van de Hondsrugdorpen. In
opzet waren dit landbouwdorpen met hun bouwland op de Hunzerug en hun groenland langs de Hunze. Door de
noodzaak land te winnen is de veenafgraverij ter hand genomen. Deturf werd, evenals die uit het binnenveen tussen
de Hondsrug en de Hunze, oorspronkelijk via de Hunze afgevoerd. Later richt zich de vervening meer naar het
oosten naar het Stadskanaal en wordt het wijkensysteem gevolgd.
Daar, waar nog veenresten herinneren aan de vervening maar de bolster ontbreekt, zijn in dit voor-veenkoloniale
gebied de gronden als zwartveenontginningsgronden op de kaart gezet. Dit zijn de kaarteenheden 94 en 97. Soms
ontbreekt zelfs het veenrestant en dan zijn het zandgronden geworden.
Het wijkensysteem is de derde systematische en universele methode van veenafgraving. Het vraagt een gezamenlijke
aanpak van de vervening en een zekere organisatievorm. Deze bestond op het zand in de vorm van de markegemeenschappen. In de omgeving van Hoogeveen zijn het echter ondernemende eenlingen, die de ziel worden
van maatschappijen.
In principe begint deze moderne vervening met het graven van een aantal kanalen om hierdoor de ontsluiting en de
turfafvoer in een gebied mogelijk te maken. Met deze bedoeling zijn de Drentse Hoofdvaart, het Oranjekanaal, de
Hoogeveense Vaart, het Stadskanaal en nog enkele andere verbindingskanalen aangelegd. Vanuit deze hoofdaders
wordt volgens verschillende systemen een stelsel van kleinere kanalen gegraven, de wijken. Deze wijken hebben
een drieledig doel:
1. de drooglegging in grote trekken van het te vervenen complex,
2. afvoer van turf,
3. levering van zand voor de noodzakelijke bezanding van het restveen.
Het patroon van inwijken wordt in dit systeem op grond van peilingen van de zandondergrond en soms van de
veensoorten in een plan van aanleg vastgelegd.
Bij al de drie beschreven methoden is niet alleen gedacht aan de het belangrijkst geachte turfwinning maar ook aan
de mogelijkheid landbouwgrond terug te krijgen. We zien een steeds meer toewerken naar het goed bruikbaar maken
van de ontveende gronden. Dit is een aanleiding de bodemkundige gevolgen van de vervening nader te beschouwen.
Maar eerst dient nog te worden vermeld dat ook zonder vervening landbouw is bedreven op het veen. De oudste
vorm hiervan zijn de veenessen, die we ten noorden van Schoonebeek aantreffen (kaarteenheid 89). Evenals bij de
verveningen in het zuidwesten had iedere gebruiker het recht van opstrek. In dit geval is dat recht gebruikt om over
de hoogveenoppervlakte een dek aan te brengen van aardmest. Booy (1956) beschreef deze zo typisch van de zandessen afwijkende, individueel aangepakte percelen. De dikste dekken komen vlak achter Schoonebeek voor en geleidelijk wiggen deze naar het noorden uit. Figuur 25 geeft een beeld van dit landschap. Het uitwiggen van het dek
is op elk perceel zeer verschillend. Naast elkaar komen gronden voor met een dek van 70 cm en met een van 20 cm
dikte. Overigens zit in deze dekken ook een deel veraardingsmateriaal van het oorspronkelijke veen. In zwakkere
vorm komt het gebruik van het hoogveenoppervlak als bovenveencultuur voor langs de Hondsrug bijvoorbeeld in
Roswinkel en Bargeroosterveld. Door de vervening is deze vorm grotendeels verdwenen.
Een extensieve vorm van veenbouwland is de boekweitbrandcultuur geweest. Hierbij is het veen oppervlakkig ontwaterd. In de geroosterde, verweerde oppervlaktelaag werd boekweit gezaaid. Daar dit een soort roofbouw was, is
het verdwenen toen de oppervlakte veen verminderde. De percelering in kleine blokjes die ± 8,60 m uit elkaar liggen
is vaak in het onvergraven veen nog wel te herkennen.
In bodemkundige zin is het gevolg van de boekweitbrandcultuur geweest, dat de veraarde bovenlaag van het hoogveen in Drente goeddeels ontbreekt. Deze veraarde laag, die bijvoorbeeld op de Bodenkarte von Niedersachsen zelfs
nog in drie trappen wordt voorgesteld, is hier door het veenbranden verteerd.
In de moderne ontginning, het wijkensysteem, wordt het turfveen zo diep mogelijk weggehaald. Dit is bereikt door
een peilenplan te maken voor het toekomstige waterschap (veenschap), dat zo goed mogelijk is aangepast aan de
diepte van de zandondergrond. Bij provinciaal voorschrift moet de bovenste 50 cm bolster en bonkaarde op de
afgegraven ondergrond worden teruggestort. Het zand uit de wijken wordt in depot gelegd voor de bezanding van
de bolster na het gereedkomen van de vervening.
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In de praktijk is door verschillende oorzaken een minder ideaal profiel ontstaan dan wel eens wordt verondersteld.
De veenarbeiders hebben, afhankelijk van de hoeveelheid neerslag, meer of minder van het vaste veen onderin de
put laten zitten. Bovendien hebben zij zich beschermd tegen instromend water door zgn. veenwallen. Op de huidige
dalgrondpercelen is vaak de laatste veenput met turfmot en onverkoopbare turven gevuld in plaats van met bolster.
Een situatie naar de werkelijkheid is gegeven in figuur 26, ontleend aan Booy (1957). In grote lijnen kenmerken deze
moderne veenkoloniale gronden zich door hun regelmatige verkaveling en door hun profielopbouw van losgestort
veen met eenzanddek. Deze dalgronden zijn op de Nebo-kaart ingedeeld naar hun ouderdom, waarbij de af- of aanwezigheid van bolster en de klink met de daarmee samenhangende topografie-verschillen een criterium is geweest.
Hydrologisch gezien zijn ze nog weer onderverdeeld in lage gronden en in een associatie van middelhoge en hoge
gronden. Zij zijn aangegeven met de kaarteenheden 95, 96, 98 en 99.
FlG. 26. Dwarsdoorsnede door een dalgrondperceel (naar Booy, 1957).
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In deoudste veenkoloniën ten oosten van Hoogeveen is het niet mogelijk geweest steeds uit de wijken zand te halen
omdat door een onvoldoende drooglegging de zandondergrond niet kon worden bereikt. Het benodigde zand is dan
van elders aangevoerd en kwam vaak via de potstal op de akker. Dit verklaart de in deze streken veel voorkomende
dikke bouwvoren.
Omdat in deze begintijd het turfstrooisel als handelsartikel onbekend was, zijn voor een oude kolonie als Hoogeveen
zeer dikke pakketten bolster onder de bouwvoor te vinden. Een tweede reden hiervoor is,dat het thans gebruikelijke
aanploegen van de bolster in de zeventiende en achttiende eeuw achterwege bleef. Er was geen landhonger en de
dalgronden werden in bos gelegd. Maar voor latere ontginningen geldt: hoe ouder ze zijn, hoe dunner het pakket
bolster is.
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Enige eigenschappen van de sedimenten
I DEKZANDEN EN LOSS
Vele bodems in Drente zijn ontwikkeld in dekzanden. Onder Geologie is reeds uiteengezet dat dit afzettingen uit
stof- en zandstormen zijn. We onderscheiden loss. Ouder dekzand en Jonger dekzand. De loss komt alleen in de
ondergrond van vele stroomdalen en waarschijnlijk ook aan de oostflank van de Hondsrug voor. Het Oudere dekzand bezit een gelaagdheid, waarbij dunne lagen lemig fijn zand afwisselen met laagjes grover zand. Deze afzetting
vormt de hoofdmoot van centraal-Drente. Meestal komt het voor met het Jongere dekzand. Dit materiaal is niet
lemig en iets grover en vormt in het terrein vaak ruggen. Het verschilt van het stuifzand, doordat het compacter
gestapeld isen bovendien diep ontwikkelde bodems bezit.Tabel 7geeft een voorbeeld van de korrelgrootteverdeling
van loss. Ouder en Jonger dekzand.

TABEL 7. Korrelgrootteverdeling van loss, Ouder en Jonger dekzand

Loss
Ouder dekzand
Jonger dekzand

pH
(KCl)

% van
de grond
org. stof

in % van de minerale delen
<2

2-4

4.1
4,5
4,5

3,6
0,5
0,6

16
2
0

2
0
0

8-16

16-25

25-37

37-50

50-75

13
0,4
1,5

14
1,0
0,2

9
0
0,4

15
3
0,4

15
28
7

4-8
5
1.5
0

75-110 110-150150-210 >210
3
26
21

2
19
32

2,5
11
23

In tabel 8is, in dezelfde eenvoudige textuur alsbij deprofielbeschrijvingen in hoofdstuk VIgebruikelijk is,de korrelgrootteverdeling gegeven.

TABEL 8. Korrelgrootteverdeling van loss,Ouder en Jonger dekzand naar klei-en leemgehalteen M50

korrelgroottefracties
< 2 mu
Loss
Ouder dekzand
Jonger dekzand
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2-50 mu
56
6
2,5

zandmediaan fractie
> 50 mu (M50)

tussen 50 en 75 mu
tussen 75 en 110 mu
tussen 110 en 150 mu

3
9,8
16,9

Zowel de dekzanden als de löss zijn kalkarm. Zoals reeds is vermeld in hoofdstuk Iparagraaf IV, zijn deze zanden
mineralogisch als zeer arm gekarakteriseerd.
II KEILEEM
De keileem is een belangrijk sediment in Drente. Ten dele zijn er bodems in gevormd (keileemverweringsgronden).
In figuur 15iseen schets gegeven van het voorkomen van de keileem op verschillende diepten onder maaiveld.
Er bestaan globaal genomen twee soorten keileem, een rode en een grijze. Zij verschillen in mineralogische samenstelling, zoals ook De Ridder en Wiggers (1956) hebben beschreven. De rode keileem bevat veel meer vrije kalk en
er komen o.a. kalkstenen in voor en geen vuurstenen. De grijze bevat althans in onverweerde vorm veel minder vrije
kalk en wel vuursteen.
Een voorbeeld van de granulaire samenstelling van rode keileem wordt in tabel 9gegeven.

TABEL 9. Korrelgrootteverdeling van rode keileem
% van de grond

in % van de minerale delen

pH
(KCl)

CaC03

org.slof

<2

2-4

4-8

7,5

19,8

0,3

26

3,5

10

8-16 16-25 25-37 37-50 50-75

9

4,5

5

4

11

75-

9

110- 150- 210- 300- 420110 150 210 300 420
6

4

2

2

1,5

600600

>850
850

2,5

0,8

Oplosbaar in 10% HCl is 2,64% AI2O3en 2,06% Fe2C>3. Bovendien kwam in dit monster 284 mg/kg reduceerbaar
mangaan voor.
Het gehalte aan sesquioxyden en mangaan is hoog. Normaal voor de dekzanden is 0,18% Fe>03 en 0,35% Al-zCV
De grijze keileem heeft meestal lange tijd aan de oppervlakte gelegen en daarbij blootgestaan aan bodemvorming.
Dit betekent, dat er klei isverplaatst van boven naar beneden. Soms isdeze klei opgehoopt in een bepaalde horizont
en vormt dan een bank. Voor de eigenschappen van zulke profielen verwijzen we naar de profielbeschrijvingen van
de keileemverweringsgronden (eenheden 103 en 111). In vele gevallen is de bodemvorming dieper doorgegaan dan
het pakket keileem dik was. De verplaatste klei is dan in de meestal leemarme, zandige ondergrond met het grondwater afgevoerd. Er resulteert een skelet, dat in korrelgroottesamenstelling varieert van keizand tot zandige keileem.
Bovendien heeft deze keileemverweringsbodem tijdens de laatste ijstijd aan erosie en solifluctie blootgestaan en is
toen opgenomen geweest in een proces, dat onder invloed van ontdooien en bevriezen aanleiding heeft gegeven tot
een sterke verkneding. Het resultaat van al deze factoren is, dat we zeer verschillende fractiegrootten in de grijze
keileem aantreffen.
TABEL 10. Korrelgrootteverdeling van grijze keileem:
a. in keileembank onder een es
b. in keizand
in % van de minerale delen

b.

<2

2-8

8-16

16-32

32-44

44-74

26,9

5,3

5,2

11,9

11,6

8,8

5,2

1,5

0,2

1.0

2,6

14,7

35

74-105

105-150

4,5

4,8

8,5

13,5

26,8

14,0

150-210

300-420

>420

5,1

3,0

4,3

13,3

5,5

1,5

210-300

Ten opzichte van de rode keileem is het percentage leem veel geringer en is ook het zand met een mediaan tussen
150en 210mu veel grover. Desalniettemin ishet kleipercentage bij deze voorbeelden van beide keileemsoorten gelijk.
Het keizand (zie tabel 10b) sluit met zijn zandfractie goed aan tegen de grijze keileem, terwijl het in verhouding tot
het dekzand hoge lutumpercentage ook nog wel herinnert aan de keileem. Kenmerkend voor grijze keileem en keizand is hun drietoppige korrelgrootteverdeling. Beide hebben één top in de fractie < 2 mu en één in de fractie van
150-210 mu. In de niet verweerde keileem met inspoeling van klei ligt dan de derde top tussen 16en 44 mu. In het
keizand, dat dus vrij ver uitverweerd is, ligt de derde top in de fractie 44-105 mu.
Tot slot geeft tabel 11 de samenstelling weer van een keileem in het bovenstroomse gedeelte van een stroomdal.
Waarschijnlijk wordt hier de samenstelling van het oorspronkelijke materiaal het meest benaderd.

TABEL 11. Korrelgrootteverdeling van onverweerde grijze keileem

in % van de minerale delen
<2

2-16

16-50

50-105

105-150

>150

20

9

7

12

13

40

We zien ook hier de toppen bij de fractie < 2 mu en > 150 mu. Door de grovere indeling is de derde top weggevallen.
III HET PREMORENALE ZAND
Dit iseen sediment, dat vooral in het noordelijke deel van het centrale Drentse zandgebied nogal eens aan de oppervlakte treedt. Hiermede wordt een afzetting bedoeld met een heel scala van texturen die gemeen hebben dat ze vóór
de komst van het landijs zijn afgezet.
Dejongste vertegenwoordiger van deze groep iseen soort dekzand, dat vaak vlak onder de keileem voorkomt, zoals
in figuur 15 is geschetst. Volgens Crommelin (1957) is dit zand, in tegenstelling tot het zeer arme Würm-dekzand,
mineralogisch matig rijk te noemen.
Een voorbeeld van de korrelgrootteverdeling van in hoofdzaak eolisch verplaatst materiaal geeft tabel 12. Opvallend
is de zeer uitgesproken top in de fractie 74-105 mu. Er komen echter ook korrelgrootteverdelingen voor die zeer
dicht bij die van het Würm-dekzand staan.

TABEL 12. Korrelgrootteverdeling van fijn premorenaal zand; eolisch verplaatst

in % van de minerale delen
<2

2-8

8-16

16-32

32-44

44-74

74-105

105-149

149-210

210-300

300^(20

>420 mu

5,5

0,5

0,5

1,2

1,4

14,1

39,0

24,6

10,4

1,5

0,7

0,7

Het fluviatiele materiaal, dat aan de oppervlakte komt in de in figuur 15aangegeven plaatsen, heeft in zuivere vorm
de korrelgrootteverdeling zoals die in tabel 13is weergegeven. Vaak echter is het gemengd met keizand en dekzand,
waardoor het percentage in de fractie 50 mu belangrijk hoger ligt.
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TABEL 13. Korrelgrootteverdeling van grof, grindrijk, premorenaal zand; fluviatiel verplaatst

in % van deminerale delen
<16

16-50

50-75

75-110

1

0,1

0,3

1

110-150 150-210 210-300 300-420

3

4

4

420-600

600-850

25

40

13

850-1200 1200-1700
mu
6

3

Dit zand (grind) heeft dus maar 1,1% < 50 mu en een zandmediaan voor de fracties grover dan 50 mu in de buurt
van 600 mu.
IV DE POTKLEI
In de omgeving van Roden en Peize ligt over een vrij grote oppervlakte potklei dicht onder het maaiveld. Hoewel
in de potklei zelf geen bodems zijn ontwikkeld die op de Nebo-kaart staan vermeld, lijkt het toch wenselijk een
analyse te geven van deze zeer zware klei. Opgemerkt moet worden dat plaatselijk, buiten het gebied Roden-Peize,
ook potklei voorkomt (zie figuur 15). Hier isze echter meestal door keileem afgedekt, hetgeen in het gebied RodenPeize meer uitzondering is, althans bij de aangehouden waarnemingsdiepte van 1,20 m. Een deel van de potklei
isafgedekt met grove zanden van het type grof premorenaal zand. Meestal is dit materiaal echter weer gemengd met
keizand en dekzand. In de potklei zelf blijkt de zware klei vaak in een vrij grillig patroon af te wisselen met zanden.
Vaak komt bovenin het potkleipakket zeer zware, grijze, zepige klei voor, die als een laag van ongeveer een meter
rust op de vaak zeer dikke, zwarte, stugge klei.
We geven in tabel 14 een analyse van de grijze en de zwarte potklei.
TABEL 14. Korrelgrootteverdeling van grijze (a) en zwarte (b) potklei

in % van totaal

pH (KCl)

CaCOi

in % van de minerale delen

org.stof <2

2-4

4-8 8-16 16-25 25-37 37-50 50-75 75110

110- 150150 210

210- 300- 420- >600
300 420 600 mu

a.

5,9

0,1

2,2

84

5

1,5

1

1

0,2

0,2

0,5

1

2

1,5

0,5

0,4

0

0,1

b.

7,2

3,0

2,4

54

4

7

4,5

3

4

0,3

6

7

6

2

1,5

0,5

0,4

0,7

De verkorte karakteristiek, zoals bij de profielbeschrijving in hoofdstuk VI gebruikelijk, is
gegeven.

als in tabel 15is weer-

TABEL 15. Korrelgrootteverdeling van grijze en zwarte potklei naar klei- en leemgehalte en M50

korrelgroottefracties
<2 mu
grijze klei
zwarte klei

37

84
54

2-50 mu
8,8
22,8

mediaan zand > 50 mu (M50)
110-150 mu
75-110 mu

Zowel bij de grijze als bij de zwarte klei is de korrelgrootteverdeling tweetoppig met een zeer uitgesproken top in
de fractie < 2 mu en een tweede in de buurt van 110 mu. Deze tweede top is bij de grijze klei duidelijk meer naar
het grovere traject verschoven dan bij de zwarte klei. Bovendien is de fract'everdeling in de zwarte klei veel meer
gespreid. De zwarte klei bevat vrij veel vrije kalk. Het gehalte organische stof hierin is grotendeels afkomstig van
meegevoerde bruinkoolpartikeltjes.
V HOOGVEEN
Ofschoon er in Drente weinig bodems in het hoogveen zijn ontwikkeld, spelen de grondsoorten, waaruit het hoogveen is opgebouwd, een belangrijke rol bij de samenstelling van de veenontginningsgronden. We doelen hier speciaal op de dalgronden en de bovenveencultuurgronden.
In de eerste plaats is dit het jonge mosveen, waarvan de bovenste 50 cm algemeen als bolster bekend staat. Enige
karakteristieke gegevens van dit materiaal geeft onderstaande tabel.
TABEL 16. Karakteristiek van jong mosveen
in % vande grond

pH (KCl)

C/N-quotiênl

Org. stof
3,2

85-90

>65

Uiteraard heeft het percentage organische stof een geheel andere betekenis dan de percentages humus in minerale
gronden, omdat bij bolster de organische stof bijna geheel uit onverweerd plantenmateriaal bestaat. De C/N-verhouding indiceert dit ook. Belangrijker dan de mechanische samenstelling is het vochtbergend en „capillair" geleidend vermogen van bolster. Immers, in veenkoloniale gronden dient de bolster tezorgen voor de watervoorziening
van de bouwvoor. In figuur 27 is de vochtspanning uitgezet tegen het volumepercentage vocht. Het blijkt dan, dat
FIG. 27. Pf-curven van bolster, zwartveen en darg (jong en oud mosveen en moerasveen).
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bolster ongeveer 40 volumepercenten vocht bevat in het voor de planten bereikbare traject tussen pF 2,3en pF 4,2.
In figuur 7 is de stijghoogte uitgezet tegen het daarvoor benodigde aantal dagen. Het blijkt, dat bij 50 cm ongeveer
het maximum van de opstijging is bereikt. Dit maximum komt ook overeen met de provinciale voorschriften om
bolster bij de vervening terug te storten, en is eveneens in overeenstemming met een ervaring van Dr. Ir. F. W. G.
Pijls (mondelinge mededeling), dat tuinbouwgewassen uit Helenaveen droogteverschijnselen gingen vertonen als
het grondwater in de bolster dieper dan 40 cm onder maaiveld kwam te staan.
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Een tweede hoogveensoort is het zwartveen, het oude mosveen. Vooral in zuidoost-Drente vormt dit veen de basis
van vele dalgrondprofielen. Het isuitstekend turfveen, hetgeen landbouwkundig betekent dat het extreem irreversibel
indroogt. Naar aanleiding van gunstige ervaringen van Fruhstorfer (1950)wordtnadeTweedeWereldoorlog gepoogd
zwartveen voor de tuinbouw dienstbaar te maken. Het veen wordt dan in vochtige toestand doorgevroren. Een gemiddelde analyse is als onderstaand.
TABEL 17. Karakteristiek van oud mosveen
in % vande grond

pH (KCl)

C/N-quoriënt

Org. stof
3,2

86-90
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Ten opzichte van de bolster zien we een duidelijke verschuiving naar een lager C/N-quotiënt. Het oude mosveen is
dan ook sterk gehumificeerd. Uit de pF-curve van figuur 27 blijkt, dat in de buurt van pF 3.4 bij een geringe spanningsverhoging veelwater uittreedt, terwijl dan bovendien het oude mosveen gaatkrimpenenmoeilijk water opneemt.
Uit de curve blijkt, dat bij 60 volumepercent vocht de kritieke grens ligt. Bij het doorvriezen en eventueel verder
verwerken dient dit vochtgehalte dan ook aangehouden te worden.
Een derde veensoort, die in de diepere delen van het landschap vaak de basis vormt van het veenkoloniale profiel,
ishet moerasveen. Het ontstond in de diepste delen van het toenmalige zandlandschap en is sterk gebonden aan het
grondwater. Het wordt in Drente darg genoemd. Een gemiddelde analyse van deze darg is als onderstaand.
TABEL 18. Karakteristiek van moerasveen

pH (KCl)

in % vande grond

CjN-quotiënt

Org. stof
3,5

80-90

27

Deze veensoort heeft een gunstiger C/N-quotiënt dan het oligotrofe zwartveen. Dit hangt samen met het rijkere
milieu tijdens de vorming.Wat de samenstelling aangaat, ishet welhomogeen,maar heeft sterker afgebroken plantenstructuren dan de bolster, zonder evenwel desterke humificatie van het zwartveen te bezitten. Dit komt ook indepFcurve tot uitdrukking. Een scherp uitdrogingstraject is niet aanwezig. Wel ligt ongeveer bij pF 2,3 een duidelijke
ombuiging. Dus bij vochtonttrekking onder lage vochtspanningen neemt de spanning sneller toe dan bij de geleidelijke toename in het traject pF 2,3 tot pF 4,2.

VI LAAGVEEN
Invele opzichten gelijkt het laagveen in de stroomdalen op de reeds beschreven darg.Toch iser een essentieel onderscheid tussen de nu functionerende stroomdalen en de verlande stromen onder het hoogveen. Het onderscheid is een
gevolg van de regelmatig terugkerende overstroming bij de eerste. Zoals in de paragraaf over geologie reeds is
vermeld, zijn in principe twee soorten overstromingswater in Drente te herkennen. Het ene soort water komt uit
de hoogvenen, het andere uit het zandlandschap. Een voorbeeld van veen, dat met hoogveenwater regelmatig is
overstroomd, geeft tabel 19.
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TABEL 19. Analysegegevens van met hoogveenwater overstroomd laagveen
in % van de grond
pH

FeiOz

(KCl)

l

Org. stof
5,3
1

90

AhOsl

N tot.

C/N

P. tot.

C/P

0,11

2,77

17,9

99

52

1,00

Fe203 en AI2O3 in procenten oplosbaar in 10% HCl.

De basenverzadiging van dit veen is groter dan 65%.Van de geadsorbeerde kationen bestaat meer dan 95% uit Ca.
Een voorbeeld van het andere uiterste, dus met leem en klei doorspekt veen, heeft bijvoorbeeld de volgende samenstelling.
TABEL 20. Analysegegevens van met water uit de zandgebieden overstroomd laagveen
in % vandegrond

% van de minerale delen
FeïO-i1 AI2O31

pH (KCl)

4,3
1

Org. stof

<2

2-16

16-50

27,8

37

25

26

N tot.

C/N

P tot.

C/P

50-105 105-150 > 150 mu
4,5

2

4,5

5,55

2,03

1,15

16,5

5,66
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Fe203 en AI2O3in procenten oplosbaar in 10% HCl.

De basenverzadiging van dit veen is ruim 40%. Van de geadsorbeerde kationen is 94% Ca. Opvallend is de hoge
bijmenging met minerale delen. De basenverzadiging is belangrijk lager dan die van het met hoogveenwater overstroomde veen. Het C/N-quotiënt duidt een wat grotere rijkdom aan, evenals het C/P-quotiënt. Het percentage
AI2O3en Fe203 is ook wel typisch hoog voor dit met „zandwater" overstroomde veen.
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Bodemvormende factoren
In het voorgaande hebben we telkens een aspect behandeld dat van invloed was op de bodemvorming. Onder
TOPOGRAFIE (blz. 1) beschreven wehet reliëf en gaven enigevoorbeelden van de microtopografie in verschillende
landschappen. Bij KLIMAAT (blz. 9) is de uitwerking op de gehele hydrologische structuur geschetst zoals die bij
HYDROLOGIE (blz.2) isbehandeld. GEOLOGIE (blz. 16)gaf dehuidige ligging van desedimentenen sedentaten
aan. Bij de behandeling van de BODEMKUND1GE LANDSCHAPPEN (blz. 24) trad de invloed van de biosfeer
naar voren en in het zeer oude cultuurgebied Drente ishet wel voornamelijk de mens, die een zeer grote factor is bij
de beïnvloeding van het natuurlijke landschap. Ten slotte is bij ENIGE EIGENSCHAPPEN VAN DE SEDIMENTEN (blz. 34) gepoogd enkele belangrijke karakteristieken van het moedermateriaal vast te leggen.
Al deze gegevens waren nodig om de factoren, die de bodem vormen, begrijpelijk te maken. Volgens de Soil Survey
Manual (1951) kunnen we de bodem omschrijven als een natuurlijk medium voor de groei van landplanten. Zijn
kenmerken op een bepaalde plaats zijn het gevolg van de gelijktijdige inwerking van klimaat en biosfeer op het
moedermateriaal, waarbij de topografie, de tijd en de mens als grondgebruikende factor zijn aanzien mede bepalen.
We kunnen dus stellen dat, wanneer op een gegeven plaats een bepaald krachtenspel van de genoemde factoren een
bodem heeft doen ontstaan, door een verandering van één of meer van die factoren ook een andere bodem ontstaat.
Enkele voorbeelden mogen dit verduidelijken.
Wegaan uit vanhet moedermateriaal Ouder dekzand, zoals dat overal in Drente voorkomt. Op dit dekzand is tot op
de huidige dag een „holt" blijven staan. In dit bos heerst een mild microklimaat. De zon bereikt gefilterd door de
boomkronen de aarde. De wind wordt sterk afgeremd door de weerstand van de vegetatie. De regen komt voor het
grootste deel indirect op de grond. De verdamping is ten gevolge van de genoemde factoren ook aanzienlijk geringer
dan in het open veld.
Omdat het bos in een evenwichtstoestand verkeert, is ook het dierlijke leven aangepast. In de strooisellaag wordt
het bladafval plus de omgevallen bomen en afgevallen takken verteerd. Bodemdieren gaan diep in de grond en tasten
afgestorven boomwortels aan. Hun gangen en die van de wortels vallen dicht, terwijl andere opnieuw worden gevormd. De gehele doorwortelde laag is voortdurend in beweging.
Het resultaat iseen aflopend bruin profiel met slechts relatief geringe verschillen in de horizonten. Analyseren we bij
dit profiel de bodemvormende factoren, dan wordt het volgende beeld verkregen (zie figuur 28):
al. moedermateriaal: Ouder dekzand
bl. klimaat t.o.v. het vrije veld; getemperd
cl. biosfeer: in evenwicht
dl. topografie bepaalt via het grondwater de diepte van het organisch leven in de grond
el. tijd is op korte termijn van weinig invloed
fl. de mens is onbelangrijk.
Bij het tweede voorbeeld houden wehetzelfde moedermateriaal aan. Doch nu isdevegetatie reeds in de Hunebeddentijd gekapt of verbrand. Via allerlei tussenstadia is de begroeiing al eeuwenlang struikheide, die tot ± 1900 door de
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FIG. 28. Bodemprofiel onder oud bos.

42

FIG. 29. Bodemprofiel onder eeuwenlange begroeiing mei heide.

schapen in stand werd gehouden. Demens plagde de heide af voor zijn potstal en stak hem op gezette tijden in brand
omjonge heide voor de schapen te houden. De heide vormt een zure humus en wortelt ondiep. Door het geringe en
ondiepe bodemleven is er van enige grondomwisseling nauwelijks meer sprake. De zure humus aan de oppervlakte
staat direct aan de weersinvloeden bloot. Het gedeelte van de humus, dat met het regenwater verplaatsbaar is, spoelt
naar de ondergrond en blijft daar. De rest vormt een humeuze laag, die wordt verbrand of afgeplagd. Van enige
regeneratie naar bos isgeen sprake, daar de schapen dejonge opslag afvreten. Naarmate de heide langer haar invloed
kan laten gelden, spoelt meer gemakkelijk verplaatsbare humus naar de ondergrond. De topografie bepaalt via het
grondwater niet meer de bewortelingsdiepte, maar de diepte tot waar de humus kan uitspoelen. Het ijzer is grotendeels verdwenen. Het resultaat is een profiel met zeer uitgesproken horizonten, zoals figuur 29 dit vertoont; een
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bovengrond van zure humus, die gemakkelijk irreversibel indroogt en in natte omstandigheden verslempt; een uitgeloogde laag van lichtgrijs loodzand en een oerlaag van kazige humus.
We treffen hierin de volgende bodemvormende factoren aan:
a2. moedermateriaal: Ouder dekzand
b2. klimaat beïnvloedt direct de bovengrond
c2. biosfeer komt tot een „puinevenwicht", waarbij alleen die elementen, die de grove ingrepen kunnen overleven
een rol spelen
d2. topografie bepaalt via het grondwater de diepte van de humusuitspoeling
e2. tijd is een belangrijke factor voor de mate, waarin de humus in de ondergrond spoelt
f2. de mens is een zeer ingrijpende factor.
Wehebben dus met dezetwee profielen een voorbeeld, dat, op het moedermateriaal na,alle bodemvormende factoren
veranderen en daarmee in overeenstemming een geheel ander bodemprofiel is ontstaan.
We kunnen nu van elk van de bodemvormende factoren vele gradaties opnoemen, die ieder weer een andere bodem
ten gevolge kunnen hebben. Dit zou echter leiden tot een zeer gecompliceerde voorstelling. We willen daarom liever
in het volgende hoofdstuk nagaan hoe de gezamenlijke invloeden van de bodemvormende factoren uitwerken als
processen. We noemen dit de bodemgenese.
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Bodemgenese
Onder bodemgenese verstaan we de gezamenlijke processen, die een bodem doen ontstaan. Het zijn juist genoemde
bodemvormende factoren die tot bodemvorming leiden, terwijl de bodemgenese de uitwerking is van die factoren.
Bij bodemvorming hebben we geschetst welke verschillen er in de bodem optreden als in het ene geval op Ouder
dekzand oerbos staat tot op de huidige dag en in het andere geval sinds de Hunebeddentijd de grond voor veeteelt is
gebruikt.Wanneer dergelijke kennisvande bodemoverdegehelewereldwordt samengevat, blijkt dat de bodemgenese
bestaat uit vier belangrijke processen: 1.ophoping, 2. verdwijning, 3.verplaatsing, 4. omwisseling (Simonson, 1959).
Een ophoping is bijvoorbeeld de verrijking met organische stof van de bovengrond. In ruimere zin opgevat is het
ook het ontstaan van een veenpakket op een minerale ondergrond, evenzeer als de afzetting van een kleidek over
veen of het overstuiven van een oud bouwland.
Een voorbeeld van het verdwijnen is de geleidelijke ontkalking van duinzanden en zeekleigronden. Dit geldt ook
voor de Drentse dekzanden en keilemen, waaruit sinds lang de kalk is verdwenen.
Wanneer uitspoeling plaatsvindt en de uitgespoelde stoffen ergens in het bodemprofiel neerslaan, kan men spreken
van verplaatsing. Dit is in vele Drentse gronden het geval met humuscomponenten en de sesquioxyden van ijzer en
aluminium. Dit gebeurt ook als in de keileemverweringsgronden klei uitspoelt uit de oppervlaktelagen en neerslaat
in een bepaalde laag.
Een zeer belangrijke vorm van verplaatsing is de menging. Tn natuurlijke omstandigheden treedt dit proces op de
voorgrond in de gebroken gronden. Door het bodemleven wordt dan bijvoorbeeld zand uit de ondergrond gemengd
door een kleidek. Bij cultuurgrond wordt vaak tijdens de ontginning het gehele profiel door elkaar geploegd.
Een voorbeeld van omwisseling isdeverandering van primaire mineralen insecundaire. Dit ishet geval in de potklei.
Het oorspronkelijke kleimineraal illiet is ter plaatse omgezet tot beidelliet. Ook zien we in vele keileemgronden een
afbraak van de kleimineralen en nieuwvorming van secundaire mineralen als bruinsteen.
Een tweede belangrijke conclusie uit de bestudering van bodems is, dat de bovengenoemde processen zich gelijktijdig in elke bodem afspelen, alleen met een zeer verschillende intensiteit (Simonson, 1959). In de veengronden ligt
het accent sterk op de ophoping van organisch materiaal. Toch zien weook indezeveengronden humuscomponenten
verdwijnen, getuige het bruine water van de veenkoloniën.
Verplaatsing van humus met als resultaat dopplerietafzettingen wordt in vele hoogvenen aangetroffen, evenals de
vorming van gliedelagen onder dalgronden. Verplaatsing in de vorm van menging treedt op wanneer de dalgronden
en ondiepe madelanden worden gediepploegd. En ten slotte kunnen we omwisseling constateren als de verse organische stof wordt gehumificeerd.
Bij de zandgronden ligt het accent op de verplaatsing. We zien, dat in de lage profielen humuscomponenten worden
verplaatst van de oppervlakte naar de oerlaag en dat het ijzer in de hoge profielen wordt verplaatst naar het ijzerlaagje. Thans zijn bijna alle zandgronden bij de ontginning tot enige diepte doorgespit. Dit is ook een vorm van verplaatsing evenals de homogenisatie van de humus in de bosgronden ten gevolge van het bodemleven. Toch zien
we ook hier humusophoping in de vorm van een min of meer dikke humeuze bovengrond. In de lage zandgronden
leunt deze bovenlaag tegen het veen aan. In extreme vorm is de esophoging een typisch voorbeeld van ophoping bij
de zandgronden.
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Verdwijning van ijzer wordt in de lagere zandprofielen geconstateerd. Omwisselingen kunnen wevermoeden inde
hoge profielen in de siliciumverbindingen, diedeverkittingen van het schijnbaar losse zand veroorzaken.
Daar ten tijde van het opstellen van de Nebo-kaart de hierboven vermelde gedachtengang nog onbekend was,zijn
bij de indeling de oude benamingen voor de bodemvormende processen gebruikt. In dit verband magworden opgemerkt, dat podzolen bodems zijn, waarin de verplaatsing het belangrijkste proces is.Ze zijn onderscheiden in
humuspodzolen, humusijzerpodzolen en gronden met een textuur-B. Respectievelijk zijn hierbij humus, humus en
ijzer, enklei verplaatst.
Bij veengronden, gleygronden en oude bouwlanden isophoping het belangrijkste proces. Hethoofdkenmerk vande
veengronden ishet hoge gehalte aan organische stof. Bijdegleygronden endeoude bouwlanden isdedikte vanhet
humeuze dek kenmerkend. De gleygronden vertonen bovendien nog roest in het bovenste deel van het profiel.
Eigenlijk behoren de gleygronden tot de veengronden, dus gronden met als voornaamste kenmerk ophoping van
organische stof. Eennevenkenmerk isechter, dat de organische stof veraard istot eenhumusvorm, een omwisseling
dus.
De stuifzanden behoren ook in deze groep thuis. Ze zijn met de veengronden de zuiverste vertegenwoordigers van
de genetische groep ophoping. In dit geval isalleen het opstuiven een belangrijk criterium geweest.
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De Legenda
I INDELING VAN DE LEGENDA
Voor een goed begrip enjuist gebruik van de Nebo-kaart is het nodig, zowel een toelichting te geven op de indeling
van de legenda, als ook de hierin toegepaste bodemkundige termen en begrippen nader te verklaren.
Veel van de indelingen op het legendablad komen niet in Drente voor. De figuren 30, 31,32en 33geven daarom een
schema van de op de Nebo-kaart voorkomende kaarteenheden.
Op de Nebo-kaart van Drente zijn 37 kaarteenheden onderscheiden, die elk met een bepaalde kleur zijn voorgesteld.
Soms kunnen hierbinnen nog bijzonderheden worden onderscheiden, welke dan als toevoegingen, meestal voorgesteld door een bepaalde signatuur, over de kleur van de kaarteenheid heen, aangegeven zijn. Dit is bijvoorbeeld
met de keileem gebeurd.
Om deze veelheid van onderscheidingen overzichtelijk te maken, zijn ze in de legenda volgens een bepaald systeem
gegroepeerd.

FIG. 30. Indelingsschema van de Veengronden.
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FIG. 31. Indelingsschema van de Zandgronden.
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DE NIVEAUS VAN INDELING
Er zijn zes niveaus onderscheiden. Op het laagste niveau (I) vindt men de eenheden zoals ze op de Bodemkaart zijn
weergegeven. Op het hierboven volgend niveau II is telkens een aantal kaarteenheden samengevat tot een hogere
groepering. De aldus op niveau II geformeerde groeperingen zijn op het eerstvolgende hogere niveau III weer in
hogere groeperingen samengevat. Dit wordt zo voortgezet tot op het hoogste niveau VI. Steeds kan dus een groep
van een hoger niveau worden verdeeld in groepen op een lager niveau. Soms is dit echter slechts één groep omdat
het in dat geval niet nodig is méér onderscheidingen te maken. De indelingsniveaus kunnen op het legendablad
worden herkend aan de opmaak: lettertypen en inspringen van regels.
DE INDELING PER NIVEAU
Bij de tot dusverre in Nederland verschenen bodemkaarten hadden de kaartlegenda's merendeels een landschappelijke ((geo-)genetische) grondslag, d.w.z. de indeling werd sterk bepaald door de aard van het moedermateriaal, de
wijze van afzetting, deligging inhet landschap, enz.. In de legenda van de Nebo-kaart is minder nadruk gelegd op
landschappelijke maatstaven bij de indeling dan tot nu toe gebruikelijk was. Slechts op de hogere niveaus en een
enkele maal ook op de lagere, werden deze toegepast. Veel meer werden aan het bodemprofiel ontleende kenmerken
als criteria bij de indeling gehanteerd.
Niveau VI
Op dit hoogste niveau werden onderscheiden: Zeekleigronden, Rivierkleigronden, Veengronden, Zandgronden,
Leemgronden, Algemene Onderscheidingen en Toevoegingen.
Het is duidelijk, dat hier een zuiver landschappelijke indeling gevolgd is. In grote lijnen hebben de eerste vijf onderscheidingen dezelfde inhoud als de onderscheidingen van een eenvoudige grondsoortenkaart.
Tot de Algemene Onderscheidingen worden enkele gronden gerekend, die in verschillende landschapstypen kunnen
voorkomen. Onder het hoofd Toevoegingen wordt een aantal op de Bodemkaart met een signatuur aangegeven bijzonderheden opgesomd, die bij de diverse kaarteenheden kunnen voorkomen.
De Veengronden zijn op dit niveau ingedeeld in:veengronden en veenontginningsgronden. Eigenlijk behoren hiertoe
ook de in associaties voorkomende veengronden. Deze zijn, omdat ze landschappelijk daartoe behoren, echter bij
de Zandgronden ondergebracht.
De veenontginningsgronden, voorkomend op plekken waar het veen grotendeels is afgegraven, werden op grond
van de ontginningsgeschiedenis (een landschappelijk criterium) van de niet vergraven veengronden gescheiden.
Niveau V
De Zandgronden werden op niveau V onderscheiden in: zandgronden en associaties van zand-, leem-, rivierkleienveengronden. Dezandgronden inengere zin werden dus gescheiden van deassociaties van dezegronden met leem->
rivierklei- en veengronden. In deze associaties komen zandgronden in een bepaald geografisch patroon samen met
genoemde andere gronden voor en welzo,dat zeop degebruikte schaal niet afzonderlijk kunnen worden aangegeven.
Om dezelfde reden komen associaties van leem-, zand- en oude kleigronden voor.
De gronden, behorende tot de Algemene Onderscheidingen werden verdeeld in: geklassificeerde gronden en niet
geklassificeerde gronden. Laatstgenoemde worden niet nader met bodemkundige termen gekenschetst (terreinen
voor burgerlijk gebruik, sterk vergraven gronden, stroombeddingen, enz.).Bijdeeerstgenoemde iszulkswelhetgeval.
Niveau IV
Op dit niveau is in Drente meestal de hoogte boven het grondwater als indelingscriterium gebruikt.
De veengronden werden onderverdeeld in laag- en hoogveen, evenals de veenontginningsgronden. Hier werd dus
de landschappelijke indeling voortgezet, alhoewel hierin het grondwaterniveau doorklinkt.
Bij deZandgronden enLeemgronden, evenals bij de geklassificeerde gronden van de Algemene Onderscheidingen,
was het kalkgehalte een indelingscriterium.
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Niveau III
Bij de veengronden werden de gedeeltelijk uit- of afgeveende gronden van de niet verveende gescheiden (dus een
landschappelijk criterium met hydrologische achtergrond), de veenontginningsgronden werden deels ingedeeld
naar de aard van de organische stof van de bovengrond, deels naar de vochthuishouding.
Bij de Zandgronden en de Leemgronden werd de vochthuishouding het indelingscriterium.
Bijdegeklassificeerde gronden van de Algemene Onderscheidingen isde humositeit van het profiel, d.w.z. het humusgehalte en de dikte van de humushoudende bovengrond, bepalend voor verdere indeling.
Niveau II
Bij de veengronden werd de indeling gebaseerd op de aard van deveensoorten indeondergrond (rietveen, zeggeveen,
enz.). Bij de veenontginningsgronden, dus in Drente de veenkoloniale gronden, zijn de indelingscriteria van landschappelijke aard.
De Zandgronden werden ingedeeld naar de aard van de bodemvorming (gleygronden, podzolen, oude bouwlanden),
naar het gehalte aan verweerbare mineralen in het moedermateriaal (arm zand - zeer arm zand) en eventueel naar
het humusgehalte (duinen, stuifzanden). Bij de Leemgronden werden de associaties op landschappelijke indelingscriteria onderscheiden.
Niveau I
Hier werden bij de Veengronden, voor zover zulks toepasselijk is, humusgehalte en textuur vermeld.
Bij de Zandgronden, de Leemgronden en de geklassificeerde gronden van de Algemene Onderscheidingen werd de
textuur van de bovengrond aangegeven.

II DE KAARTEENHEDEN
De op de kaart met kleuren voorgestelde onderscheidingen dragen de naam kaarteenheden en niet bodemtypen
Volgens recente opvattingen is deze laatste benaming gereserveerd voor de kleinste bodemkundige eenheid en staat
ze dus geheel los van het opstellen van een indeling van gronden voor de weergave op een kaart met een bepaalde
schaal. De op de Nebo-kaart weergegeven eenheden kunnen dus uit één bodemtype maar ook, hetgeen meestal het
geval zal zijn, uit verschillende bodemtypen bestaan.
De eigenschappen en kenmerken van de gronden, dietot de onderscheiden kaarteenheden behoren, zijn in de legenda
vermeld. Een kaartvlakje van een bepaalde eenheid zal dus deze gronden bevatten, maar daarnaast zullen er vrijwel
steeds andere gronden in voorkomen. Bij de kaartopname iser echter naar gestreefd de kaarteenheden zo te begrenzen, dat de binnen een kaartvlak voorkomende gronden voor ca. 70% aan de beschrijving beantwoorden; met andere
woorden: niet meer dan ca. 30% van de gronden heeft afwijkende kenmerken en eigenschappen. De onzuiverheden
in de kaarteenheden kunnen helaas niet worden vermeden, omdat er door tijdgebrek niet genoeg waarnemingen in
het veld kunnen worden gedaan. Bovendien laat de schaal van de kaart niet toe alles voor te stellen.
Ten gevolge van verschillen in landschappelijke opbouw bevatten bepaalde kaarteenheden dikwijls meer onzuiverheden dan andere. Zo wisselt bijvoorbeeld in de laagveengronden (kaarteenheden 80 t/m 86) het bodemprofiel over
grote afstanden slechts weinig en dat van de veenkoloniale gronden (eenheden 94 t/m 99) daarentegen zeer sterk.
De kans op het voorkomen van onzuiverheden zal bij laatstgenoemde gronden dus groter zijn. Hetzelfde geldt voor
de zandgebieden.
Door het vormen van associaties en complexen (zie volgende paragraaf) op de verschillende niveaus van indeling
van de legenda werd een deel van deze moeilijkheden opgevangen. In de vlakken van zulke samengestelde kaarteenheden is een grotere variatie in kenmerken toegelaten.
Verschillende bijzonderheden in de profielopbouw, die in de gronden van eenzelfde kaarteenheid voorkomen, zijn
ten slotte nog met een bepaalde signatuur aangegeven en in de legenda onder het hoofd Toevoegingen opgesomd.
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Ill COMPLEXEN EN ASSOCIATIES
Het toepassen van een bepaald indelingscriterium op een zeker niveau van de legenda kan vaak een complex of een
associatie doen ontstaan.
COMPLEXEN
Uit de legenda blijkt, dat de variatie, die bij de afzonderlijke kaarteenheden in de onderscheidingskenmerken wordt
toegelaten, zeer verschillend is. Bij een aantal kaarteenheden is deze gering. Als voorbeeld kan kaarteenheid 110
worden genoemd. Deze grond is kalkarm, middelhoog, het moedermateriaal is sterk lemig, fijn, zeer arm zand en
eriseen podzol in ontwikkeld.
In kaarteenheid 101 (een kalkarme, lage zandgrond met een humuspodzol) is,wat betreft de textuur van het moedermateriaal, veel meer variatie toegelaten. Deze kan bestaan uit niet lemig,zwak lemig,soms ook sterk lemig,fijn zand.
Binnen ieder afzonderlijk kaartvlakje van deze eenheid komt in het algemeen slechts één bepaalde textuur voor,
zonder veel variatie in het moedermateriaal. Om het aantal kaarteenheden niet te groot te maken, zijn de verschillen
intextuur van het moedermateriaal niet apart onderscheiden maar inéén kaarteenheid samengevat. Niettegenstaande
deze variatie in kenmerkende eigenschappen noemen wij het geen complexen.
Een complex kan worden gedefinieerd als een kaarteenheid, die bestaat uit een ingewikkeld stelsel van verschillende
profieltypen, welke slechts op kaarten met zeer grote schaal afzonderlijk kunnen worden voorgesteld. Op de Nebokaart van Drente is eenheid 87 een dergelijk complex. Hier liggen de uitgeveende trekgaten en de vaste ribben dooreen in patronen, die slechts op kaarten met zeer grote schaal zijn voor te stellen.
ASSOCIATIES
Een associatie is eveneens een kaarteenheid, die uit een ingewikkeld stelsel van verschillende profieltypen bestaat.
Op kaarten met grotere schaal kunnen deze echter gemakkelijk afzonderlijk worden aangegeven.
FIG. 34. Bodemkaartje van de Twente-associatie (kaarteenheid 125) ten westen van De Wijk.
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Een voorbeeld van een associatie is kaarteenheid 125. de Twente-associatie behorend tot de Zandgronden. In een
kaartvlakje van deze eenheid treft men naast elkaar hoge oude bouwlanden, gleygronden en humuspodzolen aan.
Zij bezitten sterk verschillende eigenschappen, doch kunnen op een kaart met een wat grotere schaal gemakkelijk
afzonderlijk worden voorgesteld. In figuur 34is een gebied nabij De Wijk, waar de Nebo-kaart de eenheid 125 aangeeft, gedetailleerder voorgesteld (schaal 1 : 25000). Naast hoge, zwak lemige, oude bouwlanden en gleygronden
(beekbezinkingsgronden) komen hier middelhoge humuspodzolen voor met een 30tot 50cm dikke humeuze bovengrond, zgn. oude ontginningsgronden.
In het algemeen zijn de associaties meer op de hogere niveaus onderscheiden, de complexen meer op de lagere. De
verschillen tussen complexen enassociaties zijn dikwijls meer van graduele aard en het isdaarom niet steeds mogelijk
de grenzen scherp te trekken.
Speciaal bij bodemkaarten op kleine schaal zijn associaties en complexen door het vaak ingewikkelde patroon van de
bodemgesteldheid meestal niet te vermijden.

IV ORGANISCHE STOF, HUMUSKLASSEN, DIKTE VAN HUMEUZE
LAGEN EN KWALITEIT VAN DE HUMUS 1
HUMUSKLASSEN
Voor de benaming van de grond naar zijn organische-stofgehalte werd onderstaande (hoofdzakelijk aan Bennema
en Van der Woerd, 1960, ontleende) indeling in humusklassen gebruikt (tabel 21 en figuur 35).

TABEL 21. Indeling in humusklassen
% organische stof bij een lutumgehalte van het minerale deel van:
Term
12%

35%

100%

0-3

0-4

0-5

3-6
6-9

3i-7
7-11

5-10
10-16

8-15

9-18

11-21

16-30

venig

15-23

18-26

21-33

30-45

zandig
zandigkleiig
kleiig
kleiarm

23-35

26-43
26-43

_
33-53

_
-

33-53
53-100

45-70
70-100

humusarm
matig
humeus
zeer
\
humusrijk

0-2+
21-5
5-8

_

_

35-100

43-100

Er is dus uitgegaan van het principe dat, naarmate de grond een hoger lutumgehalte heeft, het humusgehalte eveneens hoger ervan moet zijn om de grond in een bepaalde klasse te kunnen plaatsen.
Ter toelichting op de grafiek van figuur 35en de daaruit afgeleide tabel 21,nog het volgende: beide rechthoekszijden
van de rechthoek hebben een van 0tot 100% lopende schaalindeling, linksonder beginnende. De rechter van de twee
driehoeken, waarin de ingetekende diagonaal de rechthoek verdeelt, is in een aantal vakken opgedeeld. Bij elk van
deze vakken behoort, zoals in de figuur aangegeven, één van de bovengenoemde humusklassen.
1

De begrippen organische stof en humus worden in het volgende, zij het niet geheel terecht, door elkaar gebruikt.
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FIG. 35. Indeling en benaming vanhumusklassen naar de ligging vanhet 2 mu punt.
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De gehalten aan organische stof, aan fractie < 2 mu en fracties > 2 mu van een grond, waarvan men de humusklassen wilvaststellen, moeten bekend zijn in percenten vandetotale grond (% organische stof + %fractie < 2 mu
+ %fracties > 2 mu = 100). Deze drie percentages worden nuingenoemde volgorde langseenrechte lijn evenwijdig
aan dekorte rechthoekszijde uitgezet enwelopeenzodanige hoogte alsovereenkomt methetpercentage organische
stof. Het punt, dat het percentage organische stof voorstelt, komt dan op dediagonaal te liggen; het punt voor het
percentage aanfractie < 2 murechts daarvan ineenofander vak,waarin derechter driehoek isopgedeeld. Denaam
van dit vak geeft de humusklasse van het betreffende monster.

DIKTE VAN DE HUMUSHOUDENDE BOVENGROND
De bij de Zandgronden onderscheiden oude bouwlanden hebben een zeer dikke humushoudende bovengrond
(A-horizont), die in Drente 30à 50cm dikis.
Voor zover zulks toepasselijk is, zijn bij de andere gronden twee onderscheidingen gemaakt, nl. ondiep en diep,
hetgeen wilzeggen dat dehumushoudende bovengrond resp. dunner of dikker dan 30cmis.
Humushoudende bovengronden vanoude ontginningen (bij zandgronden enveenontginningsgronden) ter diktevan
30à 50cmzijn alstoevoegingen (toevoegingj) meteensignatuur opdekaart aangegeven. Wanneer deze toevoeging
ontbreekt, hebben bij zandgronden de podzolen en de gleygronden in het algemeen een ondiep humushoudende
bovengrond.
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V INDELING IN TEXTUURKLASSEN
ZAND- EN LEEMGRONDEN
Deze zijn ingedeeld naar het gehalte aan deeltjes <50 mu volgens tabel 22.
TABEL 22. Indeling in textuurklassen
Term

% fractie <50 mu

<n

niet lemi g zand
zwak
lemig zand
sterk
sterk
zandige leem
zwak
leem

7i-171
17f-32J
32i-50
50-85
>85

De grens tussen zand en leem ligt dus bij een gehalte van 32J% bestanddelen <50 mu en het zand isnaar de grofheid
nog aldus ingedeeld:
TABEL 23. Indeling naar grofheid van het zand
M50 (mediaan van defracties 50-2000 mu)
fijn zand
grof zand

<200 mu
>200 mu

De mediaan (M50-cijfer) is het getal, dat de korrelgrootte aangeeft, waarboven (en waaronder) 50 gewichtspercenten
van de fracties >50 mu voorkomen.
Fijnzand is dus zand, waarvan meer dan de helft van de som van de fracties >50 mu beneden de 200 mu-grens ligt;
bij igrof zand ligt de grootste hoeveelheid boven deze grens.
Gr nd is materiaal groter dan 2 mm. Wanneer grindbijmenging in zand, of grind in de ondergrond voorkomt, is dit
als toevoeging c met een signatuur op de kaart aangegeven.

VI PROFIELVERLOOP
Onder profielverloop wordt verstaan de verandering in korrelgrootte in het profiel van boven naar beneden.
De Zand- en Leemgronden werden niet ingedeeld naar het profielverloop en dit isdan ook niet speciaal in de legenda
aangegeven. Tenzij in de legenda of in de beschrijving van de kaarteenheid in de tekst anders is vermeld, kan in het
algemeen worden aangenomen, dat men met homogene gronden te maken heeft of met gronden, die naar beneden
iets dichter worden.
Diverse afwijkingen en bijzonderheden in het profielverloop werden bij deze gronden en ook bij de veengronden als
toevoegingen door middel van een signatuur op de Bodemkaart aangegeven. In de legenda zijn ze vermeld onder de
letter s. De daar gegeven omschrijving spreekt verder voor zichzelf. Een belangrijke toevoeging, die veel bij de Zandgronden en ook bij de Veengronden in het noordelijke zandgebied voorkomt, is s het symbool voor keileem of
tertiaire en oudere leem of klei, aanwezig binnen 125 cm beneden maaiveld.
54

VII HORIZONTBENAMING
Een bodemhorizont kanworden gedefinieerd alseenongeveer evenwijdig aanhetmaaiveld lopende laag inde grond,
waarvan de kenmerken zijn ontstaan ten gevolge van bodemvormende processen (pedogenese).
Behalve horizonten kunnen erineenprofiel tevens afwijkende lagen voorkomen, diehetontstaan te danken hebben
aan afzetting (geogenese).
Deze worden nimmer alshorizont aangeduid, maar alslaag.
Het is een internationaal gebruik de bodemhorizonten met vaste letter- en cijfercombinaties aan te duiden. De
volgende horizonten worden onderscheiden (beschrijving grotendeels ontleend aan Soil Survey Manual, 1951):
Hoofdhorizont A
Dezewordt gekenmerkt door:
1. minerale lagen met maximale ophoping van organische stof; of
2. lagen, waaruit klei, ijzer en aluminium zijn gespoeld en meer resistente mineralen zijn overgebleven; of
3. een combinatie van 1en 2.
De A-horizont wordt als volgt onderverdeeld (van boven naar beneden):
A00, in hoofdzaak bestaande uit onverteerde plantenresten;
AO. gedeeltelijk verteerde plantenresten;
A00 en AOvindt men in ongeploegde gronden. Deze horizonten behoren niet tot het eigenlijke profiel, derhalve
meet mendediepte vandeverschillende horizonten vanaf de bovenzijde vandeAl;
Al, dit symbool geeft de bovenste horizont vanhet profiel aan.Deze horizont heeft een relatief hoog gehalte aan
organische stof, isintensief gemengd metminerale bestanddelen en gewoonlijk donker vankleur. Hetis bijna
steeds dehorizont metmaximale biologische activiteit.
Een geploegde Al-horizont wordt als Alp aangeduid, terwijl een onder menselijke invloed ontstane bovengrond, bijv. de oude bouwlandgrond als Aan wordt geschreven.
A2, deze horizont is meestal lichter van kleur dan de onderliggende. Door uitspoeling is deze het armst aan
humus, kleimineralen, ijzer of aluminium of aan alle vier. Het is de zone van maximale uitspoeling;
A3, dit isdeovergangshorizont naar de B-horizont, echter metmeer kenmerken vanAdanvan B.Deze horizont
wordt, wanneer deovergangszone dunof onduidelijk is,soms alsAB aangegeven.
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Hoofdhorizont B
Deze wordt gekenmerkt door: accumulatie van klei, aluminium, ijzer of humus of een combinatie van deze stoffen.
Deonderverdeling is als volgt:
BI, de overgangshorizont van A naar B,waarin echter de inspoelingskenmerken overwegen;
B2, de horizont met maximale inspoeling. Is het ingespoelde materiaal in hoofdzaak klei, dan wordt de aanduiding B2t(textuur-B) gebruikt, ingeval het humus is,wordt de aanduiding B2h.Op overeenkomstige wijze
wordt ijzerinspoeling aangegeven, nl. als B2ir;
B3, dit isdeovergang van Bnaar C, waarbij echter dekenmerken van Boverwegen.
Hoofdhorizont C
Deze bestaat uit niet of slechts weinig verweerd moedermateriaal. Het moedermateriaal, waarin alleen ontkalking
heeft plaatsgevonden, wordt tot deze horizont gerekend. DeC-horizont wordt vaak inCl enC2onderverdeeld. Met
Cl wordt ontkalkt moedermateriaal aangegeven, metC2 kalkrijk moedermateriaal.
G-horizont
Deze zgn. gley-horizont is belangrijk in profielen met een sterke invloed vanhet grondwater. Bijaanwezigheid van
organische stof in een reducerend milieu ishet ijzer in ferrovorm overgegaan. De kleur is meestal grijs tot blauw55

grijs. Een vergelijkbaar verschijnsel is de niet-geoxydeerde horizont in veengronden, die roodbruin tot vaalbruin
van kleur is.
Wanneer de A-, B- of C-horizonten duidelijke kenmerken van een grondwaterinvloed, zoals roest- en reductieverschijnselen, vertonen, wordt aan het symbool de letter gtoegevoegd: bijvoorbeeld Alg, C2g.
D-laag. Dit is elke laag onder de C-horizont (of de B-horizont, ingeval de C-horizont afwezig is), die sterk afwijkt
van de bovenliggende horizonten.
Bij profielbeschrijvingen is het vaak nodig de horizonten nog verder onder te verdelen. In deze gevallen wordt dit
gedaan door toevoeging van de cijfers 1,2,enz. Een B2-horizont kan men bijvoorbeeld onderverdelen in B21 en B22.
VIII BODEMVORMING
In de kaartlegenda was in een aantal gevallen (nl. bij zandgronden en leemgronden) de bodemvorming het criterium
voor de indeling. In dit verband werden enkele termen gebruikt, die hier nader zullen worden toegelicht (zie ook
Bennema, 1956).
Zo zijn podzolen minerale gronden met een ABC-profiel, waarbij in de B-horizont humus en ijzer-aluminium-oxyden
of humus alleen door inspoeling zijn opgehoopt. Zeer vaak treft men bruine kleuren in de B-horizont aan. Een A2horizont (loodzand) kan voorkomen, doch dit is niet noodzakelijk.
Podzolen kunnen worden onderverdeeld in humuspodzolen en humusijzerpodzolen. In de humusijzerpodzolen komt
in de B-horizont naast humus ook ijzer voor. Volgens recente opvattingen kan deze humus als moderhumus worden
gekwalificeerd (Jongerius, 1957).
In humuspodzolen treft men in de B-horizont of alleen humus öf naast humus ook ijzer aan, maar dan meestal aan
de onderzijde van de B-horizont. Deze humus is, zoals uit de nieuwste onderzoekingen blijkt, disperse humus.
Het onderzoek betreffende de onderverdeling, die in podzolen kan worden gemaakt en de humusvormen, die er
voorkomen, was tijdens de opname van de Nebo-kaart nog in volle gang (Schelling, 1956). Slechts in enkele gevallen
werden daarom in de legenda humuspodzolen en humusijzerpodzolen apart onderscheiden. Zo komen in kaarteenheid 101alleen humuspodzolen voor. De B-horizont hierin is geheel ontijzerd.
Gleygronden zijn minerale gronden met een meestal opvallende, ± 15 cm tot ± 40 cm dikke Al-horizont, direct
rustend op de C-horizont, met roestverschijnselen in het profiel vanaf de zode of minstens beginnend op een diepte
van 35 à 40 cm. Het zijn dus ACg- of AG-profielen.
Wanneer de A-horizont venig ontwikkeld is, zijn ze als venige gleygronden onderscheiden.
Oude bouwlanden zijn in Drente middelhoge of hoge zand- of leemgronden met een A-horizont (Aan + Al), die
in dikte varieert van 30 tot 50 cm en veelal werd gevormd door geleidelijke ophoging met plaggenmest.
Gronden met een textuur-B zijn gronden, waarin de B2-horizont wordt gekenmerkt door een ophoping van ingespoelde klei.
IX VOCHTHUISHOUDING
De veenkoloniale gronden, de Zandgronden en de Leemgronden werden op niveau III ingedeeld in lage, middelhoge
en hoge gronden of in combinaties van deze onderscheidingen. Bij de overige veengronden werd deze onderscheiding
niet doorgevoerd. Vanwege de ligging in polders met meestal kunstmatige peilen is een dergelijke indeling minder
zinvol.
Gronden met de kwalificatie laagzijn ontwikkeld onder sterke invloed van het grondwater. Tenzij door kunstmatige
ontwatering het grondwaterregime aanzienlijk isveranderd, zal een groot deel van hetjaar de grondwaterstand hoog
zijn (om de gedachten te bepalen minder dan ongeveer 1 meter beneden maaiveld), of althans zal een belangrijk deel
van het profiel lange tijd verzadigd zijn met water.
De hoge gronden hebben zich zonder grondwaterinvloed ontwikkeld. Ook het tegenwoordige grondwaterverloop
speelt zich diep beneden maaiveld af en verzadiging met water van de bovenste 50 à 100 cm van het profiel komt,
althans voor een tijdsduur van enige betekenis, niet voor. Profielen als deze worden ook als hangwaterprofielen
gekenmerkt.
56

De middelhoge gronden zijn ontwikkeld in een tussenpositie. Tijdens de vorming zal de grondwaterstand gedurende
eendeelvanhet jaar (vooral in de winter, doch ook in voor- en najaar) tamelijk hoog zijn geweest het onderste deel
van het profiel was waarschijnlijk metwaterverzadigd.Tijdens de zomerperiode zal de grondwaterinvloed ontbroken
hebben. Ook nu nogtreft men dit beeld van de grondwaterhuishouding aan, tenzij een ingrijpende wijziging in het
waterregime heeft plaatsgevonden. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de middelhoge essen qua grondwaterstanden hoog zijn en landbouwkundig door hun esdek middelhoog.De middelhoge essen uit keileem zijn qua grondwaterstanden wisselend middelhoog en hoog.
Met deze indeling wordt dus een onderscheid gemaakt naar de diepte, gerekend ten opzichte van het maaiveld,
waarop zich de grondwaterbeweging tijdens de profielvorming heeft afgespeeld. De profielontwikkeling wordt er
sterk door beïnvloed. Podzolering in dekzand bijvoorbeeld doet in een hoge grond een profiel met andere eigenschappen en kenmerken ontstaan dan in een lage grond.
Voor de landbouwkundige waardering van de grond is echter de actuele diepteligging van het grondwater van grote
betekenis, aangezien de mogelijkheid van vochtlevering aan de gewassen uit het grondwater ende luchthuishouding
van de grond, er sterk door bepaald worden. Nu geschiedt bij de kartering de toekenning van de kwalificatie hoog,
middelhoog of laag op grond van de af- of aanwezigheid van diverse kenmerken in het profiel, die een gevolg zijn
van de grondwaterinvloed tijdens de profielvorming. Het komt echter voor, dat gronden, die bijvoorbeeld duidelijke
profielkenmerken van een lage grond vertonen, na hun vorming zo sterk ontwaterd zijn, dat de huidige grondwaterinvloed overeenkomt met die in middelhoge of zelfs hoge gronden. Zulke gronden staan als laag op de kaart. Ten
gevolge hiervan geeft de indeling: hoog-middelhoog-Iaag niet steeds een beeld van het actuele grondwater.
Onder de kenmerken, die een gevolg zijn van deze invloed van water nemen de gleyverschijnselen een belangrijke
plaats in. Hiertoe worden de roest- en reductieverschijnselen en de zone van permanente reductie gerekend. De
diepte beneden maaiveld, waarop deze voorkomen, eventueel gecombineerd met te stellen eisen inzake de duidelijkheid ervan, zijn bepalend voor de indeling. Soms is het nodig, bijvoorbeeld bij enige ijzerarme gronden, andere
kenmerken te hanteren. De aard en de ontwikkeling van de A- en/of B-horizont kunnen dan bepalend zijn. Een
venige Al-horizont is bijvoorbeeld vaak voldoende om een grond als laag te classificeren. Ook niet zuiver bodemkundige kenmerken als een sterk vertrapte zode, het voorkomen van veel sloten en greppels, e.d. worden als aanwijzingen gebruikt.
Algemene regels voor de kenmerken, die moeten voorkomen om een profiel als hoog, middelhoog, resp. laag te
kenschetsen, zijn echter moeilijk te geven. Bij een bepaald grondwaterregime kunnen, afhankelijk van factoren als
textuur, structuur en doorlatendheid van de grond, eventueel de ontijzering en het eventueel voorkomen en de aard
van organische stof, zeer verschillende kenmerken ontstaan.
De grenzen tussen de onderscheidingen: hoog, middelhoog en laag zijn daarom niet steeds scherp te trekken en er
zal overlap voorkomen. Mede isdit een gevolg van het niet te voorkomen feit, dat bij de kartering bepaalde kenmerken soms verschillend worden geïnterpreteerd.
X SAMENSTELLING VAN HET MOEDERMATERIAAL
Op niveau II wordt bij de Zandgronden o.a. onderscheid gemaakt naar de aard van het moedermateriaal.
Een zeer belangrijk deel van de gronden in het pleistocene zandgebied (dekzanden, gestuwd preglaciaal, fluvioglaciaal, enz.) bestaat uit zeer arm kwartszand. Plaatselijk komen er echter zanden voor, waarin het gehalte aan
gemakkelijk verweerbare mineralen hoger is. Deze werden als arm zand gekwalificeerd.
Later uitgevoerd onderzoek toonde aan, dat de onderscheiding arm, resp. zeer arm zand vaak overeenkomt met een
gehalte van meer, resp. minder dan 15% gemakkelijk verweerbare minerale bestanddelen in de subfractie van 50
tot 100 mu. Tot deze mineralen behoren veldspaten, glimmers, glauconiet en bepaalde zware mineralen, waaronder
voornamelijk augiet, hoornblende en verder niet nader gedefinieerde gesteentefragmenten als bijvoorbeeld van
schisten.
Soms heeft bodemvorming plaatsgevonden in verweringsmateriaal van met enig dekzand gemengde keileem of
tertiaire leem. In de kaarteenheden 103 en 111 werd dit onderscheiden. In de ondergrond van deze profielen treft
men keileem of tertiaire leem aan.
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XI FYSISCHE RIJPING, SLAPPE ONDERGRONDEN EN KLINK
In fysisch niet-gerijpte toestand bevatten klei en veen grote hoeveelheden water. Ze hebben daardoor een slappe
consistentie. Naarmate het klei- en/of het organische-stofgehalte groter is, behoort bij een bepaalde „weekheid"
(rijpingsgraad) een hoger watergehalte. Door ontwatering en vooral door de wateronttrekking via de wortels wordt
het water irreversibel aan de slappe klei- en veenlagen onttrokken, waardoor ze een stevige consistentie verkrijgen.
De wateronttrekking gaat gepaard met volume-vermindering, welke des te groter is naarmate het klei- en/of het
organische-stofgehalte hoger is. Hierdoor ontstaan verticale scheuren, die van groot belang voor de waterberging
en de doorlatendheid zijn en er vindt een oppervlakteverlaging plaats, aangeduid als klink (Domingo, 1951; Zonneveld, 1956; Zuur, 1958).
De kraggelanden (eenheid 87), evenals de niet verveende hoogvenen (eenheid 88) behoren tot de fysisch niet-gerijpte
gronden. Zeer verbreid zijn de gevallen waarbij de bovengrond stevig (fysisch gerijpt) en de ondergrond nog slap
(niet-gerijpt) is. Dit vindt men op grote schaal bij bijna alle laagveengronden (eenheden 80 t/m 86) en bij een aantal
hoogveen- en dalgronden.
XII EIGENSCHAPPEN VAN DE ORGANISCHE STOF INDE BOVENGROND
In de legenda werd bij de Veengronden de term verweerd gebruikt. Ter toelichting hierop diene het volgende:
Bij de ontwatering en ontginning van veen treedt in de eerste plaats wateronttrekking (fysische rijping, zie voorgaande paragraaf) van de bovenste veenlagen op, waarbij tevens de oxydatie van deze lagen een aanvang neemt.
Meestal is het milieu aanvankelijk periodiek nog te nat voor het optreden van belangrijke biologische omzettingen.
Dergelijke fysisch min of meer gerijpte en door oxydatie enigszins aangetaste, oppervlakkige veenlagen noemt men
verweerde lagen. Bij een nog betere ontwatering, verder voortschrijdende fysische rijping en dieper doordringende
oxydatie, gaat ook de biologische omzetting van de veenbovengrond een belangrijke rol spelen. Daarbij worden deze
veenbovengronden door bodemdieren gehomogeniseerd, waardoor de grovere delen van het oorspronkelijke veen
geheel of grotendeels verdwijnen. Men noemt deze veenbovengronden veraarde lagen.
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Beschrijving van de kaarteenheden
De kaarteenheden zijn beschreven in de volgorde waarin ze op het legendablad voorkomen. Terwille van het gemakkelijk naslaan is bij iedere kaarteenheid de volledige classificatie-omschrijving gegeven.
Vermeld zijn van de kaarteenheid de oppervlakte, de ligging en ten slotte is soms een beschrijving van een kenmerkend profiel toegevoegd.
Daar in de loop der jaren verschillende instanties de Nebo-kaart in een tussentijdse voorlopige aflevering hebben
gebruikt, lijkt het gewenst te vermelden, welke eenheden met deze definitieve kaarteenheden zijn bedoeld en welke
soms zijn samengevat.
Aan het einde van dit hoofdstuk is een tabel opgenomen, waarin de oppervlakten in ha zijn weergegeven die de
afzonderlijke kaarteenheden en toevoegingen innemen in de provincie Drente (tabel 56, blz. 101).
Kaarteenheid 80. Laagveen, niet uitgeveend op veenmosveen of zeggeveen; kleiarm.
kleiïg en zandig kleiïg veen
Oppervlakte: ongeveer 4 500 ha. (Voorlopige eenheid 350).
Deze komt voor langs de Hunze, in een stroomdal noordelijk van Gasselte, in het Vorrelveen tussen Beilen en de
Drentse Hoofdvaart en in Nijeveen-Kolderveen (figuur 36). In het algemeen is dit veen dikker dan 1,50 m. Alleen
in Nijeveen-Kolderveen is over een grote oppervlakte de zandondergrond binnen 1,50 m waargenomen. De bovengrond is vaak slibhoudend, waaronder zich veraard zeggeveen bevindt tot een diepte overeenkomend met de ontwatering. De bovenzijde van de veraarde zone is meermalen korrelig, zonder dat nog van irreversibele indroging
sprake is.
Deze gronden zijn voor bouwland te nat. Als grasland leveren ze goede bruto-opbrengsten, hoewel het gras van
matige veevoederkwaliteit is. De droogste delen hebben een zomerdepressie, de laagste zijn laat in ontwikkeling.
TABEL 24. Profielbeschrijving en analyse van kaarleenheid 80

Profiel
0-20 cm Slibhoudende venige bovengrond
20-30 cm Veraard iets korrelig grijsbruin zeggeveen
30- cm Gereduceerd zeggeveen.
Analyse

Diepte in cm pH (KCl)

0 -20
20 -30
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5,7
4,9
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FIG. 36. Verspreiding van laagveen en madelanden (kaarteenheden 80, 82, 83, 84, 86, 87, 131, 132,
133 en 134).

30km
i

1

i

80 laagveen op kleiarm mosveen
82 laagveen op kleiarm zeggeveen
83 laagveen op kleihoudend zeggeveen
84 laagveen op kleiarm bosveen
86 klei-op-veen
87 complex van al of niet verlande trekgaten en soms aangemaakte veengronden
131 associatie beekkleigronden
132 associatie beekdalgronden
133 associatie venige beekdalgronden
134 associatie meerbodem- en vengronden
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Kaarteenheid 82. Laagveen, niet uitgeveend op rietveen, rietzeggeveen of veenslik;
kleiarm, kleïig en zandig kleiïg veen
Oppervlakte: ongeveer 1400 ha. (Voorlopige eenheden 351 en 352).
Deze gronden vormen de noordelijke afgrenzing van de brede trechterdalen van het Peizer- en Eelderdiep, oostelijk
van het Leekstermeer.
Ze liggen op de overgang van het overwegend zoete milieu waarin het zeggeveen is ontstaan, en het zoute milieu
waarin de zeeklei isafgezet. Uit de analyses blijkt dat het profiel uit drie verschillende lagen is opgebouwd. In figuur
36staat deverbreiding aangegeven.
Mogelijk is de veraarde tussenlaag met een lage pH en een hoog C/N-quotiënt de pendant van katteklei in de kleigronden. Maar het is evenmin uitgesloten dat vlak voor de zeeklei-afzetting het rietveen een verlandingsstadium
bereikte, waarin mosveen tot ontwikkeling kwam.
Voor bouwland zijn deze gronden te nat. In gras geven zeeen bruto-opbrengst meteen wisselende veevoederkwaliteit.
Ze eisen een zeer goede waterbeheersing, maar desondanks is de zode zeer gevoelig voor stuk trappen.
TABEL 25. Profielbeschrijving en analyse van kaarteenheid 82
Profiel
0-20 cm Donkerbruin dek van venige lichte klei
20-50 cm Zwart amorf veraard veen
50- cm Grijsbruin gereduceerd rietveen
Analyse
in % van de minerale delen

in % van de grond
Diepte in cm pH

0-20
20-50
50-

(KCl)

5,8
3,8
4,6

CaCOi

Org. stof

<2 mu

0,2

27,4
89,0
77,9

35

2-16 mu

M50

CIN

105-150 mu

15,8
35,8
29,6

16-50 mu

15

23

Kaarteenheid 83. Laagveen, niet uitgeveend op rietveen, rietzeggeveen of veenslik;
venigeen humusrijke klei en zandige klei
Oppervlakte: ongeveer 200 ha. (Voorlopige eenheid 356).
Deze gronden komen in Drente alleen voor ten zuiden van het Zuidlaardermeer (figuur 36). In tegenstelling tot
eenheid 82 is bij deze gronden een zeer innige menging van klei en organische stof tot stand gekomen. De structuur
is in de bovengrond landbouwkundig zeer gunstig ontwikkeld en wordt naar beneden iets dichter. Er komt vrij veel
ijzer in de structuurelementen voor, plaatselijk ook op de wanden.
Uit de analyse blijkt dat de C/N-verhouding zeer gunstig ligt. De ondergrond van rietzeggeveen heeft ongeveer dezelfde samenstelling als kaarteenheid 82.
Voor bouwland is deze grond te nat; gebruikt als grasland levert hij uitstekend veevoeder. Alhoewel de waterbeheersing goed in orde moet zijn, is de zode trapvaster dan op gronden van eenheid 82. Deze gronden hebben door
hun mooie bovengrond onder bepaalde omstandigheden kwaliteiten voor tuinbouw.
TABEL 26. Profielbeschrijving en analyse van kaarteenheid 83
Profiel
0-15 cm Donkerbruin dek van rulle humusrijke zandige klei
15-30 cm Grijze humusrijke lichte klei
3 0 - cm Grijsbruin gereduceerd rietzeggeveen.
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Analyse
in % v/d grond

pH (KCl)

0-15
15-30

5,0
4,8

in

% van de minerale

delen

Org. stof

<2 mu

2-16 mu

16-50 mu

17,6
13,5

18
28

11
21

13
26

M50

C/N

105-150 mu
105-150 mu

15,7
13,5

Kaarteenheid84. Laagveen, niet uitgebeendopbosveen; kleiarm, kleiïg enzandig kleiïg
veen
Oppervlakte: ongeveer 1 800ha. (Voorlopige eenheid 352).
Met deze kaarteenheid zijn aangegeven de veengronden in de wijde trechterdalen van het Eelderdiep en van de
Drentse A ten noorden en ten zuiden van het Paterswoldse Meer en voorts smalle stroken op de overgang van de
zandgronden naar het rietveen in de buurt van het Leekstermeer. In deze gordel, zie figuur 36, zijn blijkbaar tot in
historische tijd dichte wouden geweest, getuige de hier zo veelvuldig voorkomende wold-namen, als Midwolde,
Leutingewolde, Roderwolde, Peizerwolde, Eelderwolde, Paterswolde en de Wolddelen onder Haren.
Het bodemprofiel kenmerkt zich door een dikke, amorfe, veraarde laag in het houtige veenpakket, terwijl in de
minerale ondergrond onder het gereduceerde veen nog een humuspodzol aanwezig is.
Voor bouwland zijn deze gronden te nat. Als grasland hebben ze een goede brutoproduktie met een wisselende veevoederkwaliteit. Op bepaalde plaatsen bestaat de indruk dat er een dek opgebracht is,wellicht van wierdegrond. Hier
is de trapvastheid beter dan op de slappe zode van het bosveen zonder dek. Ze vragen een zeer zorgvuldige waterbeheersing.
TABEL 27. Profielbeschrijving en analyse van kaarteenheid 84
Profiel
0-25 cm Donkergrijze, sterk lemige, biologisch zeer actieve, bovengrond. Blokkige structuurelementen. Mogelijk opgebracht dek.
26-60 cm Sterk veraard, iets korrelig zwart amorf veen.
65-75 cm Roodbruin, gereduceerd, houtrijk rul bosveen.
75- cm Roodbruin niet lemig matig fijn zand.
Analyse

Diepte in cm

0-25
25-60
60-75
75

in % van de grond
1
.
Org. stof

pH (KCl)

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

36,3
81,9
92,8
5,2

in °'.,van de minerale delen
_
<2 mu
2-50 mu

M50

C/N

16,8
38,6
35,2
34,5

33

39

150mu

—
2,5

18

—
150 mu

Kaarteenheid86.Laagveen,niet uitgeveend. Klei-op-veen(veenbinnen40cm);humeuze
tot venigeklei op humusarme zware klei
Oppervlakte: ongeveer 300 ha. (Voorlopige eenheid 360).
Deze kaarteenheid omvat in Drente een klein complex gronden in het uiterste noorden (figuur 36). Het sluit aan op
de grote overgangsgordel van knippige gronden in Groningen en Friesland. Het kleidek varieert in dikte en humositeit. Vaak komt op de overgang van klei naar veen een zwarte korrelige sterk veraarde veenlaag voor.
Voor bouwland zijn deze gronden te nat en te zwaar. In gras geven ze een goede brutoproduktie van een goede veevoederkwaliteit. Ze vertonen in het algemeen een sterke zomerdepressie. Evenals de andere laagvenen in Drente
vragen ze een straffe waterbeheersing, maar de zode is voldoende stevig voor regelmatige beweiding.
62

TABEL 28. Profielbeschrijving en analyse van kaarteenheid 86
Profiel
0-12 cm Donkergrijze, humeuze bovengrond
12-14 cm Grijze, stijve, roestige, zware klei
4 0 - cm Gereduceerd bruin moerasveen.
Analyse

Diepte in cm

12-40
40-

pH (KCl)

5,2
5,1

% lotaal
Org. stof
4,3
89,9

in % van de minerale delen
<2 mu

2-50 mu

50
25

50
53

M50

50-105 mu

Kaarteenheid 87. Laagveen, gedeeltelijk uitgeveend. Complex van al of niet verlande
trekgaten en soms aangemaakte veengronden
Oppervlakte: ongeveer 500 ha. (Voorlopige eenheden 370 en 381).
Deze gronden komen in het uiterste zuidwesten van de provincie voor (figuur 36). Het landschap waarin ze voorkomen bestaat voornamelijk uit twee elementen: de niet verveende ribben, die als droogveld hebben gediend en soms
nog met specie uit detrekgaten zijn opgehoogd en de trekgaten, waaruit de bagger isgetrokken. Meestal bleef onder
in het trekgat nog een paar decimeter veen zitten. Te zamen met de van de ribbekanten afgestorte modder vormt
dit de bodem voor de verlanding. Deze is vooral in de kleine trekgaten sterk ontwikkeld. De ineengevlochten rietwortels vormen het stramien. Bovenaan groeit de kragge door ophoging van vegetatieresten; aan de onderzijde zinkt
het afgestorven wortelmateriaal naar de bodem. Het merendeel van dit landschap ligt nog woest. Het is een afwisseling van de hoge vaste ribben, die als weiland in gebruik zijn met daartussen de brede amper te betreden kragge,
die meestal met riet is begroeid.
Deze gronden zijn als bouwland veel te nat. Voor grasland zijn de hoogste delen bruikbaar voor hooiwinning, maar
de kwaliteit is gering. In het algemeen is de zode te slap voor beweiding.
Kaarteenheid 88. Hoogveen, niet afgeveend. Meestal metjong mosveen; niet ofweinig
verweerd
Oppervlakte: ongeveer 6600 ha. (Voorlopige eenheden 270 en 276).
Dit onvergraven maar meestal wel reeds ontwaterde hoogveen komt voornamelijk in zuidoost-Drente voor en wel
vanaf de Valthermond tot in het Amsterdamse Veld en ten noorden van Nieuw- en Oud-Schoonebeek. Min of meer
aparte gedeelten liggen in het Geeserveld, in het Zwinderse Veld, het Veenhuizerveen en de Dalerpeel. Kleinere
stukken zijn op de kaart aangegeven in de Slagen onder Zuidwolde, het Hoedveen onder Smilde. het Kolonieveen
bij Veenhuizen en in hetEezerveen (figuur 37). Hierbij dient te worden bedacht dat de aangegeven plekken in 1955/'56
zijn gekarteerd. Inmiddels is vooral de bolstergraverij gestaag doorgegaan en eveneens, hoewel minder snel de turfwinning. Het kaartbeeld is dus wel zeer uitgesproken een momentopname.
In het Kolonieveen bij Veenhuizen komt keileem onder het hoogveen voor. Enkele kleinere stukken hebben verspreid
dikke, zwarte mestdekken. Op het hoogveen wordt maar zelden een veraarde bovenlaag aangetroffen in tegenstelling
tot bijvoorbeeld de Duitse hoogvenen. Ze is door de intensieve boekweitbrandcultuur nagenoeg geheel verdwenen.
Voor bouwland is het bovenveen te nat. Bij begreppeling worden enkele zomergewassen als aardappelen en haver
verbouwd. De nachtvorstgevoeligheid is groot. De gewassen zijn zeer slap. Voor weiland is de draagkracht maar
amper groot genoeg. Bij enige ontwatering kan een matige produktie worden verkregen. Het zijn late gronden en de
beter ontwaterde gedeelten hebben bovendien nog een sterke zomerdepressie.
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FIG. 37. Verspreiding van hoogveen en zwartveenontginningsgronden
97 en 94).

onvergraven hoogveen

m

4&

89 hoogveen met mestdek
90 zwartveen met bonklaag
97 hoge zwartveenontginningsgronden
94 lage zwartveenontginningsgronden
associatie venige beekdalgronden (133)
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Ikaarteenheden

88, 89, 90,

TABEL 29. Profielbeschrijving en analyse van kaarteenheid 88
Profiel
0-5 cm Zwart sterk veraard veenmos, vaak met koolresten
5-100 cm Lichtbruin iets verweerd jong mosveen, naar beneden overgaand in grauwbruin jong mosveen met heide en wollegrasresten
100-120 cm Zwartbruine grenslaag van wollegras, heide en venig jong veenmos, soms met stobben
120-270 cm Zwart, in gereduceerde toestand bruin, sterk gehumificeerd oud veenmosveen. Vaak met wollegras en heideresten
270-300 cm Bruin, houtrijk overgangsveen. Voornamelijk resten van zegge en de schors van berken en elzen
300-370 cm Bruin moerasbosveen met goed geconserveerde resten van zegge,elzen en berken. Aan de onderzijde komen ook bladscheden
van riet voor
370-390 cm Grijsbruine humeuze, sterk kleiige meerbodem
390cm Grijs gereduceerd, leemarm matig fijn zand
Analyse

Diepte in cm

pH (KCl)

5-100 (jong mosveen)
120-170 (oud mosveen)
300-370 (moerasbosveen)

3,2
3,2
3,5

C/N

Q^SU!/

85-90
80-90
80-90

65
38
27

In figuur 27 zijn de pF-curven gegeven van jong mosveen, oud mosveen en moerasbosveen.

Kaarteenheid 89. Hoogveen, niet afgeveend. Meestal met jong mosveen; vaak iets
verweerd, met een mestdek
Oppervlakte ongeveer 3000 ha. (Voorlopige eenheid 276b).
Deze kaarteenheid komt voor in zuidoost-Drente. Bij Schoonebeek ligt op het verweerde jonge mosveen een dik
mestdek. Bij Barger Compascuum, Berkenrode en Barger Oosterveld is het dek maar dun. Geheel geïsoleerd komt
in het Laaghalerveen nog een klein complexje voor (figuur 37). Hoewel het mestdek eensdeels is ontstaan door ophoping ten gevolge van plaggenbemesting, dankt het anderdeels zijn karakter voornamelijk aan het overbrengen
van de veraarde bolster, die via de ontwateringsgreppels op het land kwam. Het profiel komt in zoverre met het onvergraven hoogveenprofiel overeen dat de bolster door de drooglegging en dus aëratie is verweerd. Hieroverheen
ligt een dek van zeer wisselende dikte.
Op deze gronden kunnen zomergewassen alshaver en aardappelen met redelijk resultaat worden verbouwd en bij een
dik dek ook voederbieten. Ze zijn betrekkelijk ongevoelig voor sterke schommelingen in de neerslag. Soms wordt
ook rogge met succes verbouwd. Het grasland heeft een slechte tot matige groei en een sterke zomerdepressie.

TABEL 30. Analyse van een mestdek in kaarteenheid 89

Diepte in cm pH (KCl)

0-50

65

4,0

% totaal
Org. stof
56,4

CIN

in % van de minerale delen
<2 mu

20,2

6

M50

<50 mu
21

150 mu

Kaarteenheid90.Hoogveen,gedeeltelijk afgeveend. Veen enrestveen,deelsmet35-50 cm
bonklaag; niet of weinigverweerd
Oppervlakte: ongeveer 1 900 ha. (Voorlopige eenheden 271 en 273).
In zuidoost-Drente is deze eenheid aangegeven in het Amsterdamse Veld en in noord-Drente in het BunnerveenHierin zijn samengevat het van nature geen bolster bevattende en het gedeeltelijk ontbolsterde hoogveen. Het
hoogveen waarop geen jong mosveen tot ontwikkeling is gekomen, ligt langs de Runde en langs de Ellenbeek. Het
zijn de Compascua, de weidegronden die in de zomer vanaf de zandgronden over het hoogveen te bereiken waren.
Deandere component ishoogveen, waarvan hetjonge mosveen, op de voorgeschreven 50cm terug te bonken bovenlaag na, voor de turfstrooiselindustrie is vergraven. Soms is dan nog een dik pakket oud mosveen en moerasveen
aanwezig, dat in een tweede verveningsperiode voor de turffabricage wordt afgegraven. Figuur 38 stelt deze fase in
de vervening voor. Ten slotte zijn hier de grotere oppervlakken zetveld in ondergebracht, waar het turfveen is weggegraven en de 50 cm bonklaag op de door de vervener achtergelaten ondergrond van het hoogveen ligt. Na ontginning en bezanding ontstaan hieruit de dalgronden (eenheden 96en 99). Wanneer geen bolster aanwezig is, noemen
we ze zwartveenontginningsgronden (eenheden 94 en 97). Ook voor deze kaarteenheden geldt dat het kaartbeeld

FIG. 38. Bolster graven in het onvergraven hoogveen
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een momentopname uit dejaren 1955 en 1956 voorstelt en nadien weer zeer ingrijpend is veranderd door de voortgaande verveningen. De in deze tijd aangetroffen complexen zijn in figuur 37 geschetst.
Deze gronden zijn te nat voor landbouw. Overigens is dit een tussenstadium omdat ze cultuurtechnisch bekeken
nog in de ontginningsfase verkeren. Na bezanding worden het volwaardige landbouwgronden. Wegens de geringe
draagkracht (losgespitte bolster) zijn ze zonder cultuurtechnische verbeteringen voor weiland evenmin geschikt.
Kaarteenheid 94. Hoogveen, veenkoloniën. Lage zwartveenontginningsgronden; veen,
soms zand
Oppervlakte: ongeveer 10900 ha. (Voorlopige eenheid 295).
De lage zwartveenontginningsgronden komen zeer verbreid in Drente voor (figuur 37).
In het kaartbeeld zijn dezegronden aangegeven langs de benedenloop van de Hunze en Slenerstroom, langs de bovenlopen van de Mussel A(de Valther Vetstukken) en de Ruiten A (de oude Runde), langs de oude Bargerbeek en de
Reest bij Drochter Opslagen, de Vuile Riete en Fort. Verder komen ze voor in het Odoorner- en Eenderveen, in
Steenwijksmoer, langs het Oude Diep, noordelijk van Hoogeveen, in de polder Kloosterveen bij Assen en ten slotte
in een complex nabij de samenstroming van het Oranjekanaal, de Beilervaart en de Smildervaart. Deze gronden
kenmerken zich door het ontbreken van bolster, waardoor de bouwvoor rust op doorgespit zeggeveen of moerasveen. In het algemeen komen ze voor in de buurt van stroomdalen en meestal juist buiten het bereik van het overstromingswater. Het veenpakket staat meestal met de voeten in het water. Dikwijls wordt de overgang naar de minerale ondergrond gevormd door een kleiige laag. Hieronder isin de meeste gevallen geen profiel ontwikkeld.
Voor zover deze gronden aan veenstroompjes liggen, hebben ze bouwland waarop, met uitzondering van tarwe en
suikerbieten, met succes de gewassen van dezandgronden kunnen worden geteeld. Als ze niet aan stroompjes liggen,
zijn ze door de vaak te natte ligging beperkter in hun gebruik en zijn zomergewassen, zoals haver en aardappelen,
beter op hun plaats. Soms kunnen voederbieten worden verbouwd. In grasland hebben deze gronden een goede
produktie van gras met een matige veevoederkwaliteit. Ze zijn laat in het voorjaar, maar hebben nauwelijks een
zomerdepressie. Voor beweiding zijn ze soms te nat.
TABEL 31. Profielbeschrijving en analyse van kaarteenheid 94
Profiel
0-20 cm Slibhoudende zode op bruinzwart slibhoudend veraard korrelig broekig zeggeveen met bovenin sporen van oud veenmosveen
20-40 cm Zwartbruin matig veraard broekig zeggeveen
40-43 cm Zwarte, gliedeachtige slibhoudende overgangslaag
4 3 - cm Grijsgeel afnemend slibhoudend, matig fijn zand
Analyse

Diepte in cm

0-20
20-30

pH (chin.)

-\7
4.9

% totaal
Org. stof

in % van de minerale de

en

<16 mu

18,9
87,6

18,3
2,2

Vocht in vol. VobijpF
Diepte in cm

0-20
20-30

0,4

1,0

1,5

2,0

67,5
82,2

64,2
77,8

62,7
72,5

59,8
64,8
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2,3
55,6
63,0

2,7

3,4

4.2

51,8
56,2

46,2
73,0

31,2
48,4

Drooggew.
grond

77,6
37,1

TABEL 32. Profielbeschrijving en analyse van kaarteenheid 94 in bouwland in de oude Runde.
Profiel
0-14 cm Venige zwak lemige bouwvoor
14-42 cm Mild brokkelig zwart oud veenmosveen
42-70 cm Lichtbruin zeggeveen en moerasbosveen
70-80 cm Grijzige zandige meerbodem
80- cm Grijsgeel zwak lemig, matig fijn zand
Analyse

Diepte in cm

14-42
42-70

pH (KCl)

3,2
3,2

Qr^'stof

79,7
91,2

C/N

41
22

Kaarteenheid 95. Hoogveen, veenkoloniën. Lage oudere dalgronden; overwegendveen
Oppervlakte: ongeveer 6900 ha. (Voorlopige eenheden 282 en 285).
Dezegronden komen, evenals deandere dalgronden, in principe voor op de waterscheidingen tussen de stroomdalen.
Ze onderscheiden zich van de zwartveen-ontginningsgronden door het al dan niet nog aanwezig zijn van bolster
en het voorkomen van oud veenmosveen in de ondergrond of van slibarm moerasbosveen in de diepste delen. Zij
verschillen in landschappelijk opzicht van de jonge veenkoloniën doordat het reliëf van de minerale ondergrond
in dat van het maaiveld wordt weerspiegeld. Bovendien isreedsveel bolster en vast veen door regelmatig aanploegen
verdwenen.
Op de kaart, en apart in figuur 39, zijn deze gronden aangegeven in de laagste delen van de oude veenkoloniën:
de Drentse Monden, Hoogeveen en Smilde. Zij maken verder de kern uit van het Odoornerveen, terwijl ten slotte
een enkele plek in het Bargerwesterveen als zodanig is gekarteerd.
De oudere dalgronden rondom Hoogeveen zijn wel oud, maar doordat dit gebied verveend is in een tijd dat bolster
nog geen waarde had als grondstof voor de turfstrooiselindustrie, bevindt zich hier naar verhouding nog veel bolster
onder de bouwvoor. Een tweede onderscheid is dat op vele plaatsen door de gebrekkige ontwatering bij het graven
van veen de zandondergrond in de wijken niet is bereikt. De dalgronden zijn dan met zand van elders opgehoogd en
hebben daardoor dikkere dekken dan op andere plaatsen in de veenkoloniën.
Bij de lage oudere dalgronden ishet veenpakket dikker dan 25cm en het staat met de voeten in het water. De overgang naar de zandondergrond bestaat vaak uit een kleiige meerbodem, terwijl in de ondergrond meestal geen bodemprofiel is ontwikkeld.
Deze gronden hebben als bouwvoor door hun lage ligging een tot zomergewassen beperkte vruchtwisselingsmogelijkheid. Het best zijn haver, aardappelen en voederbieten op hun plaats. Grasland levert een goede brutoproduktie
met gras van matige veevoederkwaliteit. Het gras komt vaak laat in het voorjaar aan de groei, maar in normale
jaren komt een zomerdepressie niet of nauwelijks voor.

TABEL 33. Profielbescnrijving en analyse van kaarteenheid 95
Profiel
0-18 cm Donkergrijze humusrijke bouwvoor
18-38 cm Zwart spalterig, vast oud veenmosveen
38-54 cm Zwarte amorfe gliedeachtige meerbodem van sterk zandige leem
54-69 cm Donkergrijze, humeuze, sterk lemige en kazige overgangslaag
69-72 cm Bruine verkitte zwak humeuze band (waterhard)
72-95 cm Grijsbruine zwak humeuze ondergrond van sterk lemig zand
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Analyse
Diepte in cm

pH (KCl)

% totaal
Org. stof

0-18
18-38
38-54
54-69
72-95

4,5
3,2
3,2
3,5
4,1

11,4
93,0
63,6
9,7
3,1

FIG. 39.

in % van de minerale delen

96 lage jonge dalgronden

m

98 hoge oudere dalgronden
95 lage oudere dalgronden W
associatie venige beekdalgronden (133)

69

16-50 mu

12,7

12,1

—

—

—

7,4
8,2
4,4

61,5
20,2
18,6

105 mu
75-105 mu
75-105 mu

Verspreiding van dejongere en oudere dalgronden (kaarteen/leden 99, 96, 98 en 95).

99 hoge jonge dalgronden

M50

<16 mu

150 mu

Kaarteenheid 96. Hoogveen, veenkoloniën. Lage jongere dalgronden, veen
Oppervlakte: ongeveer 7500 ha. (Voorlopige eenheid 288).
Deze gronden komen vaak voor rondom kernen van onvergraven hoogveen met bolster (eenheid 88). Het grootste
verspreidingsgebied ligt inzuidoost-Drente ten zuiden van deWeerdingermond en ten noorden van het Amsterdamse

FIG. 40. Profiel vaneen jongere,
lage dalgrond (kaarteenheid 96).
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Veld. Een tweede complex ligt in de venen van Nieuwlande en Zuideropgaande bij Hollandse Veld (figuur 39). De
lage, jonge dalgronden hebben meestal een humusrijke tot venige en leemrijke bouwvoor. Bijna altijd is bolster
aanwezig onder de bouwvoor. Inde ondergrond komt moerasbosveen voor, rustend op een kleiige meerbodem. Deze
laatste is ook de oorzaak van de lemige bouwvoor. De basis van het meer dan 25 cm dikke veenpakket ligt met de
voeten in het water (zie figuur 40).
Dit zijn de beste dalgronden. Vooral als ze een goede laag losse bolster bevatten kunnen er alle gewassen van de
zandgronden en tevens tarwe en suikerbieten op worden geteeld. Suikerbieten vertonen echter door de dunne bouwvoren dikwijls nog vrij veel takkerigheid. Daar deze gronden veelal in de laagste landschapsdelen voorkomen,
zullen ze vaak wateroverlast ondervinden. Hierdoor vallen ze in gewassenkeuze terug tot de zomergewassen. In
grasland hebben zeeen goede brutoproduktie, maar van matige veevoederkwaliteit. Ze zijn laat in het voorjaar, maar
een zomerdepressie komt alleen in een extreem droog jaar als 1959 voor.

TABEL 34. Profielbeschrijving en analyse van kaarteenheid 96

Profiel
0-10 cm Zwarte, kleirijke, sterk lemige humusrijke bouwvoor
10-40 cm Donker roodbruine, losse bolster
40-62 cm Zwart houtrijk moerasbosveen
62-72 cm Meerbodem van zwarte humeuze klei
72-80 cm Meerbodem van olijfgrijze zandige klei
80- cm Lichtgrijs lemig zand
Analyse

Diepte in cm

0-10
10^40
40-62
62-72
72-80
80-

pH (KCl)

4,5
3,5
3,2
3,4
3,6
4,0

% totaal
Org. stof

CIN

13,7
95,4
88,8
14,3
4,3
0,9

20
59
27.1
17,2
15,4

in % van

de minerale delen

<2 mu

2-50 mu

8

22,5

—
—

—
—

47
27
3

37,5
56
23,5

M50

150 mu

—
—
90 mu
< 9 0 mu
90-150 mu

Kaarteenheid 97. Hoogveen, veenkoloniën. Associatie van middelhoge en hoge zwartveenontginningsgronden; zand en veen
Oppervlakte: ongeveer 13400 ha. (Voorlopige eenheden 293 en 294).
Deze gronden komen meestal samen voor met die van eenheid 94. Eensdeels zijn het de hoogste delen langs de
stroomdalen, waar het milieu dus te rijk was voor het jonge mosveen, anderdeels komen deze gronden voor op de
hoge waterscheidingen en liggen tegen hogere gronden aan, waar hetjonge mosveen dus niet overheen heeft kunnen
groeien. Vaak is het oude mosveen tijdens de vervening volledig vergraven. Het zeggeveen en moerasbosveen van
de lage zwartveenontginningsgronden is bij deze eenheid vaak berkenveen met veel schors en ten dele vergaan hout.
Dit berkenveen rust op een uitgesproken podzol.
In figuur 37 staan de hoge zwartveenontginningsgronden geschetst. Langs de Runde, de Mussel A en in de Buinermond komen in deze gronden ijzerafzettingen (sideriet) voor, die wijzen op sterke kwel. Waar geen bolster voorkwam, bevinden zich ook de overgangen van veen naar zand. Hier rust een spalterlaag op het zand. Waar een
zandrug het hoogveen van een stroomdal scheidt, zoals in de noordelijke Monden, vinden we ook deze bolsterloze
veenpakketten.
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Evenals bij de hoge en middelhoge dalgronden worden de veenpakketten meestal door een spalterlaag, resp. een
gliedelaag, gescheiden van de minerale ondergrond. Bij de hoge gronden is in de minerale ondergrond een vaak
verkitte hoge humuspodzol ontstaan; bij de middelhoge is het profiel kazig. In beide gevallen ligt het veenpakket
boven het grondwater.
De hoogste delen van deze gronden zijn als bouwland alleen geschikt voor rogge en aardappelen. Voor grasland
zijn ze te droog. Vooral, waar langs de stroomdalen het wat rijkere zeggeveen aanwezig is, kunnen op deze gronden
met uitzondering van suikerbieten en tarwe alle gewassen van de zandgronden worden verbouwd. In grasland vertonen ze een matige produktie van matige veevoederkwaliteit met een matige zomerdepressie.
TABEL 35. Profielbeschrijving en pF-verloop in berkenveen in kaarteenheid 97
Profiel
0-14 cm Donkergrijze humeuze bouwvoor
14-60 cm Houtrijk berkenveen, bovenin zwart en veraard
60-70 cm Lichtgrijze, humusarme en leemarme loodzandlaag
70-90 cm Bruine, iets kazige zwak humeuze inspoelingslaag
Analyse van pF-verloop in berkenveen
vol. % vocht bij pF
0,4

1,0

1,5

2,0

2,7

3,4

4,2

6,0

Vol. gew.

84,8

74,7

71,7

67,8

55,2

36,6

18,2

1,6

16,6

Kaarteenheid 98. Hoogveen, veenkoloniën. Associatie van middelhoge en hoge oudere
dalgronden; zand en veen
Oppervlakte: ongeveer 13200 ha. (voorlopige eenheden 280, 281,283 en 284).
De oudere hogere dalgronden komen voor in de Drentse Monden, voornamelijk tussen de Buinermond en de
Weerdingermond, de veenkoloniën rondom Hoogeveen en Smilde en vormen de zuidhelft van het Odoornerveen.
Deze gronden zijn - en dit geldt vooral voor de hoge - nauwelijks nog veengronden te noemen. Een dun laagje
verdroogd veen tussen de bouwvoor en de vaak verkitte ondergrond isal wat er nog rest van het machtige hoogveenpakket. Het kaartbeeld van deze eenheid wijzigt zich sedert de opname snel, omdat deze gronden op grote schaal
worden gediepploegd. De situatie tijdens de opname van de Nebo-kaart is geschetst in figuur 39.
De oudere dalgronden onderscheiden zich van de zwartveenontginningsgronden door de aanwezigheid van bolster.
Dit gaat meestal samen met een landschappelijk kenmerk. De zwartveenontginningsgronden zijn in een wat rijker
hydrologisch milieu ontstaan. De hogere dalgronden hebben minder dan 25 cm veen en de overgangslaag bestaat
meestal uit spalter. In de minerale ondergrond is een hoge humuspodzol ontwikkeld.
De middelhoge oudere dalgronden hebben meer veen, maar de basis ervan ligt boven het grondwater. De overgang
naar de zandondergrond bestaat vaak uit gliede en het profiel in de minerale ondergrond is een kazige, middelhoge
humuspodzol. In figuur 41 is een wat hoger liggende oudere dalgrond afgebeeld.
De hoogste gronden in deze eenheid zijn zeer droog, er worden aardappelen en rogge verbouwd en het is twijfelachtig of haver tot redelijke opbrengsten komt. Voor grasland zijn ze te droog.
Op de wat lagere gedeelten is verbouw van alle gewassen, die op het zand worden geteeld, mogelijk. Ze zijn in het
algemeen te licht voor de teelt van suikerbieten en tarwe, maar waar het zanddek door gebruik van wierdegrond of
zandmest wat dikker en lemiger is,zijn ook deze teelten met succes mogelijk. Dit is in de omgeving van Hoogeveen
en plaatselijk in Smilde het geval. Voor grasland vertonen dezegronden inhet algemeen een matige zomerdepressie,
terwijl ook de produktie maar matig is. Op de lemiger dekken zijn produktie en kwaliteit beter, maar de zomerdepressie blijft aanwezig.
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FIG. 41. Profiel van een hoger liggende oudere dalgrond (kaarteenheid 98).
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TABEL 36. Profielbeschrijving en analyse van kaarteenheid 98
Profiel
0-20 cm Donkergrijze, zeer humeuze, leemarme bouwvoor
20-27 cm Zwart ingedroogd, spalterig veenlaagje
27-37 cm Grijswitte loodzandlaag van leemarm, matig fijn zand
37-49 cm Roodbruine verkitte inspoelingslaag in zwak humeus, leemarm matig fijn zand
49-72 cm Lichtbruine, niet verkitte, zeer zwak humeuze overgangslaag in matig fijn zand
72- cm Geelgrijs humusarm, leemarm matig fijn zand
Analyse

Diepte in cm

0-20
27-37
37-49
49-72
72-

pH

(KCl)

% totaal
Org. stof

4,0
3,9
4,2
4,5
5,1

in % van de minerale delen
M50
<16 mu

16-50 mu

5,0
4,2
3,1
3,5
3,0

2,4
2,7
5,0
2,0
0,2

7,7
3,3
5,2
2,3
0,8

105-150 mu
105-150 mu
105-150 mu
105-150 mu
105-150 mu

Kaarteenheid 99. Noogveen, veenkoloniën. Associatie van middelhoge en hoge jongere
dalgronden; zand enveen
Oppervlakte: ongeveer 4200 ha. (Voorlopige eenheden 286 en 287).
Deze gronden komen hoofdzakelijk voor in zuidoost-Drente, in Nieuwlande en het Zuideropgaande (figuur 39).
Meestal bevindt zich onder de bolster nog een laag oud mosveen, welke via een gliedelaag overgaat in een humuspodzol. De gliedelaag stagneert de verticale waterbeweging. De inspoelingslagen van de podzol zijn meestal kazig.
Daar het zand uit de ondergrond leemarm is, en deze venen zich boven het grondwaterniveau hebben ontwikkeld,
is ook de bouwvoor klei- en leemarm. De hogere gronden hebben minder dan 25 cm veen, waarin steeds bolster
aanwezig is. De overgang is vaak spalter, terwijl het bodemprofiel in de minerale ondergrond zeer hard kan zijn
(hoge humuspodzol). Bij de middelhoge is het veen meer dan 25 cm dik, het bevat veel bolster, maar de veenbasis
ligt boven het grondwater. De overgangslaag bestaat uit gliede welke in de minerale ondergrond overgaat in een
kazige humuspodzol.
Tnfiguur42 is eenjongere dalgrond in een wat hogere ligging afgebeeld. Bij deze gronden zijn de hoogste iets vochthoudender dan in de oude dalgronden. Haver kan hier naast rogge en aardappelen met succes worden verbouwd.
Voor grasland zijn ook deze gronden nog te droog.
De lage gedeelten zijn in bouwland geschikt voor de gewassen van de zandgronden. Voor suikerbieten en tarwe isde
bovengrond te schraal. Als grasland zullen ze een matige zomerdepressie vertonen, al zal ook de produktie maar
matig zijn.
TABEL 37. Profielbeschrijving en analyse van kaarteenheid 99
Profiel
0-10 cm Donkergrijze humeuze bouwvoor
10-30 cm Losse, donker roodbruine bolster
30-38 cm Vast zwart oud mosveen
38-47 cm Zwarte schoensmeerachtige gliede
47-60 cm Donker roodbruin tot zwart kazig zand
60-72 cm Donker roodbruin zwak kazig zand
72-85 cm Oranjebruin niet kazig zand
85-90 cm Donkerbruin niet kazig zand
90-110 cm Geelbruin leemarm humusarm matig fijn zand
110cm Keizand
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FIG. 42. Profiel van een hoge jonge (talgrond (kaarteenheid 99).
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Analyse

Diepte in cm

0-10
10-30
30-38
38-47
47-60
60-72
72-85
85-90
90-110

pH

(KCl)

% totaal
Org. stof

4,1
3,2
3,0
3,0
3,3
3,7
3,9
4,1
4,2

6,0
80,0
98,0
67,1
7,4
3,4
2,1
2,2
1,0

CIN

in % van de minerale delen
<2 mu

22,3
44,2
52
52,5
34,2
49,3
12

M50

2-50 mu

2

8

150 mu

—
—
—

—
—
—

—
—
—

1,5
4
3
1,5
1,5

12,5
11
7
3,5
9

90-150 mu
150 mu
150-210 mu
210 mu
90-150 mu

Kaarteenheid 101. Zandgronden. Kalkann. Lage humuspodzolen; zeer arm zand; niet
lernigen zwak lemig, soms sterk lemig,fijn zand
Oppervlakte: ongeveer 10200 ha. (Voorlopige eenheid 204).
Deze gronden komen door heel Drente voor langs de stroomdalen, waar de keileem afbreekt naar het dal. Ze hebben
daardoor grote grondwaterfluctuaties. In het natte seizoen stroomt over de keileem het grondwater af; in het droge
seizoen zinkt het grondwater snel indevaak iets grovere zanden onder de keileem. Echt grondwater, corresponderend
met het water in het stroomdal speelt hier alleen in het zeer natte seizoen in december een rol. In figuur 43 zijn de
gronden geschetst en in figuur 44 iseen profiel gegeven. Ze hebben een humeuze bovengrond en bezitten vooral op de
hogere delen dikke, gebleekte uitspoelingshorizonten. In tegenstelling tot de middelhoge podzolen (109) wordt het
gebleekte zand bij wrijven bruinig. De kleur is gelig grijs tegenover het blauwig grijs van de hogere podzolen. De
grenzen van de inspoelingslaag zijn vaak zeer grillig en niet zelden steenhard verkit. IJzer komt hierin weinig voor.
Typisch is dat speciaal in deze gronden een grover soort zand wordt aangetroffen. In vele opzichten lijkt het op het
spoelzand van de Bargermeer (147); daar is het recent. In deze lage humuspodzolen heeft een bodemprofielontwikkeling plaatsgevonden. Wellicht behoort dit fenomeen tot de merenfase zoals in hoofdstuk 1 over de geologie is
geschetst.
Daarnaast komen in het veld zeer laag gelegen gedeelten voor welke ook in deze eenheid horen. Ze hebben een
constante, hoge waterstand. De bovengrond is venig ontwikkeld, de podzol is sterk kazig. Ze komen overeen met
de minerale ondergrond van de middelhoge oudere (98) en dejongere dalgronden (99).
Deze gronden liggen door hun hoge vochtgehalte op de grens van geschiktheid voor gebruik als bouwland, waarbij
de teeltmogelijkheden voor zomergewassen als haver, aardappelen en voederbieten variëren van geschikt tot ongeschikt. In gras zijn deze gronden in staat een goede brutoproduktie te leveren van gras met matige veevoederkwaliteit. Ze zijn laat en liggen soms te nat. Ze zijn dan slecht beweidbaar. In het algemeen ondervinden deze grond en een
geringe zomerdepressie, doch op de hoge terreingedeelten in en langs de stroomdalen met hun vrij grove zanden kan
deze in de zomer ernstiger zijn.
TABEL 38. Profielbeschrijving en analyse van kaarteenheid 101
Profiel
0-20 cm Zwarte, sterk humeuze bovengrond van matig fijn zand. Geen roestverschijnselen
20-28 cm Bruinzwart, goed kazig matig fijn zand. Enige roestadertjes in iets vaster zand
28-42 cm Donkerbruin, zwak kazig zand; naar beneden in kleur en kazigheid afnemend
Vrij los van consistentie
42-75 cm Bruingeel, matig grof vrij los zand; naar beneden lichter wordend en plaatselijk nog tot
70 cm donkerbruin, gevlekt en gevlamd
7 5 - cm Bleek geelgrijs matig fijn zand met enkele geelbruine roestvlekken
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Analyse
Diepte in cm
0-20
20-28
28-42
42-75
80-

pH

(KCl)

% totaal
Org. stof

5,5
5,4
5,5
5,8
6,1

in % van de minerale delen
M50
<2 mu

2-50 mu

1,7
0.4
1,5

10
9
9,5
3,5
2,5

7.5
5,5
3
1,2
0,5

—
—

150 mu
150-210 mu
150-210 mu
150-210 mu
150 mu

Fin. 43. Verspreiding van de lage en middelhoge podzolen in het veld (kaarteenheden 101, 102, 109
en 110).

101 lage humuspodzolen
102 gleygronden
109 middelhoge zwak lemige podzolen
110 middelhoge sterk lemige podzolen
associatie venige beekdalgronden (133)
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FIG. 44. Profielvan eenlage humuspodzol
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Kaarteenheid 102. Zandgronden. Kalkarm. Gleygronden;zeer armzand;lemigfijn zand
Oppervlakte: ongeveer 100 ha. (Voorlopige eenheid 203).
Hoewel er overal in Drente langs en vooral in de beekdalen gleygronden voorkomen, zijn zealleen maar aangegeven
ten noordoosten van Dwingeloo bij Eemster (figuur 43). Ze zijn veelal opgenomen in de eenheden 132 en 133, de
beekdalassociaties, omdat ze door hun zeer geringe breedte niet op de kaart kunnen worden ingetekend.
Deze gronden hebben meestal een roestige sterk humeuze bovengrond, rustend op gereduceerd zand. Het leemgehalte varieert van zwak tot zeer sterk lemig. Vooral op de overgangen naar de lage humuspodzolen komt er enige
bruinkleuring in de gereduceerde ondergrond. Op de overgang van de humeuze bovengrond naar de gereduceerde
ondergrond wordt niet zelden een sterk lemige tot kleiige overgangslaag aangetroffen. Het profiel lijkt wel enigszins
op dat van de lagejongere dalgronden (96), zij het dan zonder veen en met sterker ontwikkelde meerbodem. Genetisch staan ze echter waarschijnlijk zeer dicht bij elkaar. In het gebied van De Wijk zijn de gleygronden duidelijk
bruiner dan in overig Drente, zonder echter nog aan de criteria toe te komen van de bruine gleygronden van de
Geldersche Vallei. Het bekende fokveegebied om De Wijk duidt op een betere kwaliteit humus.
Deze gronden zijn in hun huidige staat te nat voor bouwland. De lemiger typen kunnen bij goede ontwatering echter
zeer goede bouwlandgrond worden. Er kunnen dan alle gewassen van de zandgronden worden geteeld, in het bijzonder suikerbieten. De weinige gevallen waarin dit is geprobeerd lieten in droge zomers goede resultaten zien. Als
grasland zijn het uitstekend producerende gronden met een goede veevoederkwaliteit. De beweidbaarheid is op de
venige varianten na, die aanleiding geven tot vertrapping, eveneens goed. Ze zijn laat in het voorjaar, maar vertonen
nauwelijks of geen voorjaarsdepressie.

TABEL 39. Profielbeschrijving en analyse van kaarteenheid 102
Profiel
0-12 cm Zwarte, humusrijke, roestige zwak lemige bovengrond
12-20 cm Zwarte, humusrijke, sterk lemige roestige bovengrond (de roest is donker roodbruin
van kleur)
20-35 cm Grijze, zwak humeuze, zwak lemige overgangslaag
35- cm Lichtgrijze, niet humeuze, niet lemige fijnzandige ondergrond
Analyse

Diepre in cm

pH (KCl)

% totaal

in % van de minerale delen
C/N

Org. stof
0-12
12-20
20-35
35-

4,1
4.2
4,2
4,5

10,4
9,7
5,6
0,4

M50
<2 mu

12,8
18,4
12,3

8
9
4
2,5

2-50 mu
13
23
8,5
4

150 mu
150 mu
150 mu
90-150 mu

Kaarteenheid 103. Zandgronden. Kalkarm. Gleygronden; verweringsmateriaal van
keileem; keileem binnen 80 cm; sterk lemig fijn zand
Oppervlakte: ongeveer 1 300 ha. (Voorlopige eenheden 423 en 424).
Deze gronden komen voornamelijk voor langs de oostrand van de Hondsrug. Verder liggen ze in aparte complexen
ten westen van Eext en ten zuiden van Ees.
Figuur 45 geeft een beeld van deze gronden. Ze zijn ontwikkeld in keileem, terwijl de bovengrond uit lemig keizand
bestaat. Door bodemvorming is klei naar beneden gespoeld en heeft in de ondergrond een bank gevormd,
die stagnerend werkt op de verticale waterbeweging. Ligt de keileem in depressies dan verzamelt zich daar
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FIG. 45. Profiel van een lage keileemverweringsgrond (kaarteenheid 103).
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water en ontstaan er profielen met een soms venige bovengrond en reductie in de ondergrond. Komt de keileem op
ruggen of op hellingen voor, dan hebben ze een betere ontwatering en is de laag boven de keileem niet gereduceerd.
Ze zijn dan tot de middelhoge podzolen (111) gerekend. Soms is ondanks de klei-uitspoeling de bovengrond toch
nog sterk lemig en kan zelfs uit zuivere leem bestaan. Dit is vooral op de plateaus het geval. Ook hierin stagneert
het inzijgende regenwater en treden reductieverschijnselen op. Tot deze eenheid behoren dus in depressies liggende
gronden met lemig keizand in de bovengrond en gronden die op een plateau liggen en een zware bovengrond van
sterk lemig keizand tot leem hebben. In figuur 15blijkt dat deze gronden met die van eenheid 111de kernen vormen
van de keileemvoorkomens.
In verband met de schaal van de kaart was het niet mogelijk in deze gronden de lage keileemverweringsgronden
afzonderlijk aan te geven. Meestal komen naast de lage ook vochthoudende gronden voor. De lage gronden zijn
voor bouwland te nat of slechts matig geschikt voor zomergewassen. De stagnerende leem beperkt in sterke mate de
bewerkbaarheid in het voor- en najaar. Devochthoudende delen zijn zeergeschikt voor zomergewassen met mogelijkheden voor wintertarwe en suikerbieten. In grasland hebben deze gronden een goede brutoproduktie met tevens
goede veevoederkwaliteiten. Er treden echter door het zeer diep wegzakken van het grondwater, al naar de ligging
in de ruggen of depressies, matige tot sterke zomerdepressies op.

TABEL 40. Profielbeschrijving en analyse van kaarteenheid 103
Profiel
0-10 cm Donkerbruine, humusrijke, sterk lemige bovengrond
10-30 cm Bruine humeuze, sterk lemige inspoelingslaag
30-60 cm Geelbruine, zwak humeuze, zeer sterk lemige overgangslaag
60- cm Oranjebruine, zeer sterk lemige, klei-inspoelingslaag met vorstscheuren, die zijn opgevuld
met grijs lemig zand
Analyse

Diepte in cm pH (KCl)

0-10
10-30
30-60
60-

5,4
4,1
4,5
3,7

o/ ,„,„„/
'<• ,0,aal
°'Z- st°i
9,3
4,4
2,5
0,3

C/N

17,6
25,0
27,5

in % van de minerale delen
.
<2 mu
2-50 mu
4,5
6
7
19

24,5
24
27
17

M50

150 mu
150 mu
150-210 mu
>150mu

Kaarteenheid 105. Zandgronden. Kalkarm. Middelhoog; oude bouwlanden; zeer arm
zand; zwak lemig, soms niet lemigfijn zand
Oppervlakte: ongeveer 500 ha. (Voorlopige eenheden 220 en 228).
Het zijn esgronden die vooral in de omgeving van Beilen voorkomen, zoals op de essen van Eursinge bij Beilen,
Makkum, Bruntinge en Drijber (figuur 46).Geheel apart ligt deZuides van Een. Abusievelijk isook deesvan Deurze
bij deze eenheid ingedeeld. Dit is echter een sterk lemige, middelhoge es met zelfs in zijn kern keileemverweringsgrond; hij behoort bij 106.
Er komen bij deze gronden roestverschijnselen binnen 80 cm voor. Soms ligt in de ondergrond keileem, maar deze
is dan afgedekt door zwak lemig dekzand. Onder het esdek van gemiddeld 40 cm ligt een kazige humuspodzol of
een bruin aflopend bodemprofiel. Keizand wordt niet aangetroffen. Wel komt samen met het zwak lemige zand,
niet lemig zand voor.
Op dezeessen kunnen goed rogge, haver, aardappelen en voederbieten worden verbouwd. Doordat ze in Drente in
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FIG. 46. Verspreiding vandeoude bouwlanden (kaarteenheden 105, 106en 114) en vande Achterhoekassociatie f137) en Twente-associatie (125).

105 middelhoge zwak lemige essen
106 middelhoge sterk lemige essen
114 hoge zwak lemige essen
137 Achterhoek-associatie
125 Twente-associatie
associatie venige beekdalgronden (133)
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een gebied liggen met relatief hoge neerslag in de zomer, zijn ze vochtiger dan een vergelijkbaar bodemprofiel elders
in het land laat vermoeden. Grasland komt uiteraard op de es nagenoeg niet voor. Eventueel zouden ze matig producerend genoemd mogen worden met waarschijnlijk een matige zomerdepressie.
TABEL 41. Profielbeschrijvingen analyse van kaarteenheid 105
Profiel
0-60 cm Dek van grijszwart, humusrijk, zwak lemig, matig fijn zand
60-70 cm Zwarte, humeuze overgangslaag
70-90 cm Bruinzwarte humusoerlaag van humusarm, zwak lemig, matig fijn zand
Analyse

Diepte in cm pH

0-60
70-90

(KCl)

3,7
3,9

% totaal
Org. stof

C/N

8,8
0,7

18,6

in % van de minerale delen
<2 mu
3,5
2

M50

2-50 mu
12
7,5

150 mu
150 mu

Kaarteenheid 106. Zandgronden. Kalkarm. Middelhoog; oude bouwlanden; zeer arm
zand; sterk lemigfijn zand
Oppervlakte: ongeveer 8000 ha. (Voorlopige eenheid 218).
Bijna op iedere Drentse es komt deze kaarteenheid voor. Meestal zijn het de hoogst gelegen delen. Het zijn overwegend humusijzerpodzolen. De sterkere lemigheid is soms een gevolg van de ondiepe keileemligging, waardoor
lemigkeizand in het esdek is terechtgekomen. Vaak echter is de bron het lemige Oudere dekzand, dat vooral in de
lageredelenniet of weinig isafgedekt door het leemarme Jongere dekzand. In figuur 46 komt deze tweedeling van de
essen goed uit. Bijna altijd komt onder het esdek een bruin, aflopend, humeus profiel voor zonder scherp omgrensde
horizonten. Deze gronden zijn goed vochthoudend en hebben binnen 100cm grondwaterverschijnselen.
Het zijn de beste essen van Drente. Door hun humusgehalte, gecombineerd met de lemigheid, de dikte van het esdek
en de relatief hoge neerslag in Drente, zijn deze gronden goed geschikt voor de verbouw van rogge, haver, aardappelen en voederbieten. De lemigste zijn tevens geschikt voor suikerbieten en tarwe. In grasland komen ze vrijwel
niet voor. Eventueel zouden ze dan worden aangemerkt als matig tot goed producerend, met een matige tot geringe
zomerdepressie.
TABEL 42. Profielbeschrijving en analyse van kaarteenheid 106
Profiel
0-35 cm Dek van zeer donkerbruin humusrijk, sterk lemig zand
35-43 cm Overgangslaag naar oud profiel van donkerbruin, zwak humeus, sterk lemig zand
43-50 cm Donker geelbruine inspoelingslaag van zwak humeus, sterk lemig zand
50-58 cm Geelbruine overgang van sterk lemig zand
58-75 cm Licht geelbruine, okerkleurige ondergrond van sterk lemig zand
75- cm Roodbruine klei-inspoelingslaag van sterk zandige leem
Analyse

Diepte in cm

0-35
43-50
75-
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pH (KCl)

3,6
3,6
3.8

/• " " "totaal
"'
°>S- ""f
8,0
1,1
0,6

in % van de minerale delen
C/N
<2 mu
20,0
12,1

—

2,5
8,0
19,0

M50
2-50 mu
19,5
18
24

150mu
150 mu
>150mu

Kaarteenheid 107. Zandgronden. Kalkarm. Middelhoog; podzolen; zeer arm zand;
niet lemigfijn zand
Oppervlakte: minder dan 100 ha. (Voorlopige eenheid 236).
Eigenlijk komen deze gronden in Drente in zuivere oppervlakken bijna niet voor. Enkel bij Drogteropslagen is een
heel kleine oppervlakte gekarteerd, aansluitend op de veel grotere complexen van Overijssel.
In het algemeen hebben deze gronden een 15à 25cm humeuze bovengrond. In ontgonnen toestand rust de humeuze
zwarte bovengrond op een bruine kazige oerlaag van ongeveer 25 à 40 cm dikte. Een landbouwkundige waardering
van deze gronden is in Drente niet voorhanden. Men zie hiervoor de beschrijving van de gronden in Overijssel.
Kaarteenheid 109. Zandgronden. Kalkarm. Middelhoog; podzolen; zeer arm zand;
zwak lemig, soms niet lemig, fijn zand
Oppervlakte: ongeveer 65 700 ha. (Voorlopige eenheden 234 en 242).
Deze gronden maken het grootste deel uit van develdgronden. Vooral in de westelijke helft van Drente zijn het grote
aaneengesloten complexen, dikwijls met keileem binnen 1,25 m. Zij vormen de brede overgangszone van de gronden
zonder grondwaterinvloed naar die met sterke grondwaterinvloed, hetzij met een constante hoge grondwaterstand
als eenheid 102, hetzij met sterk wisselende grondwaterstanden als 101.Topografisch liggen ze vrij vlak. Hun verbreiding blijkt ook uit figuur 43. In figuur 47 is een beeld van deze gronden gegeven. Ze hebben grondwaterroest
binnen 60 cm beneden maaiveld. Bij de bodemtypen met keileem binnen 1,25 m is soms nog sprake van enige keizandbijmenging. De meerderheid is ontwikkeld in dekzand. Meestal is het profiel een humuspodzol, met onder de
doorgeploegde bovengrond een goed kazige oerbanklaag. Op enkele plaatsen, waar het oorspronkelijke bos pas de
vorige eeuw is gerooid, komt een aflopend bruin profiel voor. Dergelijke profielen zijn tot bovenin ijzerhoudend.
Deze gronden met keileem binnen 1,25 m zijn geschikt voor rogge, haver, aardappelen, voederbieten en de aanleg
van kunstweide. Voor suikerbieten en tarwe zijn ze in het algemeen te licht, hoewel daar waar de keileem nabij 60cm
onder maaiveld voorkomt erwel mogelijkheden zijn. Alsgeen keileem binnen 1,25 mwordt aangetroffen, vallen deze
zware gewassen weg en worden voederbieten verbouwd van minder droogtegevoelige rassen. Het bouwplan verschuift dan meer naar de rogge. Voor grasland zijn de vochtige typen goed geschikt. Door de gunstige neerslagverdeling zijn ze vroeg in het groeiseizoen behoorlijk produktief. De zomerdepressie is gering, maar neemt in betekenis toe bij de leemarme gronden en bij de gronden waar keileem diep voorkomt. Ze zijn goed beweidbaar met
een behoorlijke veevoederkwaliteit van het gras.
TABEL 43. Profielbeschrijving en analyse van kaarteenheid 109
Profiel
0-2 cm Donker roodbruine viltige strooisellaag
2-10 cm Zwarte venige, zwak lemige bovengrond
10-20 cm Rossig licht grijze, humusarme, sterk lemige uitspoelingslaag
20-33 cm Zwarte humeuze, zwak lemige bovenste inspoelingslaag
33-45 cm Oranjebruine zwak humeuze, goed kazige zwak lemige onderste inspoelingslaag
45-60 cm Bruine humusarme, zwak lemige overgangslaag
60- cm Geel okerkleurige uiterst humusarme zwak lemige ondergrond
Analyse
Diepte incm pH (KCl)
0-2
2-10
10-20
20-33
33-45
45-60
60-

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

/o

<>/ /„<„„/
'°'aa'
0r st
8- °J

in % van de minerale delen
C/N
<2mu

50,1
19,5
2,8
7,6
4,3
2,1
0,9

>60,0
25,0
26,0
16,9
27,2
30,0
40,0
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vol. "/„ vocht bij pF
'1
_
2,3
4,2

M50

4
4
4
3
3,5
3,5

2-50 mu
7
14,5
5,5
7
9,5
8,5

vol. gew.

—

—

—

—

> 150 mu
>150mu
> 150 mu
>150mu
> 150 mu
>150mu

36,8
11,3
30,6
21.9
15,5
7,9

14,6
5,1
16,3
10,7
6,9
4,0

76,7
149,5
125,1
133,8
150,2
166,1

FIG. 47. Profiel van een middelhoge humuspodzol in zwak lemig zand (kaarteenheid 109).
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Kaarteenheid 110. Zandgronden. Kalkarm. Middelhoog; podzolen; zeer arm zand;
sterk lemigfijn zand
Oppervlakte: ongeveer 3 100 ha. (Voorlopige eenheid 232).
Deze gronden zijn meestal ontwikkeld als humusijzerpodzolen in oud lemig dekzand of keizand. Ze liggen in kleine
complexen door heel Drente verspreid en wel dikwijls op plaatsen waar vroeger bos heeft gestaan.
Door de aanwezigheid van potklei in de ondergrond nemen de gronden van deze eenheid nabij Rode en Peize een
bijzondere plaats in. Hier zijn het echter humuspodzolen. Naast de humusijzerpodzolen komen ook humuspodzolen
voor. Meestal zijn deze in dit lemige zand ondieper ontwikkeld dan bij de gronden van eenheid 109. In figuur 43
blijkt wel hun geringe verbreiding t.o.v. de zwak lemige gronden. Bij deze gronden is als criterium aangehouden dat
ze binnen 80 cm grondwaterverschijnselen moesten vertonen.
De kwaliteit van deze gronden voor bouwland is iets beter dan die van eenheid 109. Ze zijn geschikt voor rogge,
haver, aardappelen, voederbieten en kunstweide. Plaatselijk kunnen hier suikerbieten en tarwe op worden geteeld.
Overigens geldt ook hier dat door de grondwatertrap en de ligging in het terrein, de keileemdiepte de gewassenkeuze
beïnvloedt. In grasland varieert de capaciteit tussen een matige en een goede brutoproduktie met resp. een matige
en sterke zomerdepressie. Deze gronden zijn, als ze geen keileem hebben, vroeg in het voorjaar, maar ze zijn in de
zomer eigenlijk te droog. Met keileem zijn ze later en kunnen door de grotere vochtreserve de zomerdroogte beter
doorstaan.
TABEL 44. Profielbeschrijving en analyse van kaarteenheid 110
Profiel
0-25 cm Zwarte humeuze, sterk lemige bovengrond
25-30 cm Donker roodbruine, humeuze, bovenste sterk lemige inspoelingslaag
30-38 cm Donker geelbruine, humeuze, onderste sterk lemige inspoelingslaag
38-65 cm Geelbruine humusarme, sterk lemige overgangslaag
65-100 cm Geelbruine uiterst humusarme, sterk lemige ondergrond
100cm Oranjebruine uiterst humusarme klei-inspoelingslaag van zeer sterk lemig zand
Analyse

Diepte in cm

0-25
30-38
38-65
65-100
100-

pH (KCl)

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

% totaal
Org. stof

C/N

5,2
3,2
0,5
0,1
0,2

20,4
29,4

in % van de minerale delen
<2 mu
4,5
4,5
4
7
7

M50

2-50 mu
15,5
12
15,5
16
23

150mu
150 mu
>150 mu
>150mu
>150mu

Kaarteenheid 111. Zandgronden. Kalkarm. Middelhoog; podzolen;verweringsmateriaal
van keileem; keileem binnen 80 cm; sterk lemigfijn zand
Oppervlakte: ongeveer 1 600 ha. (Voorlopige eenheid 421).
Dit zijn keileemverweringsgronden met een goede drainage. Ze komen voornamelijk op de oostflank van de Hondsrug voor. Bij Ten Arlo en op de Havelterberg zijn enige kleinere complexen aangegeven.
De gronden zijn sterk lemig en vooral rijk aan stenen in de bovengrond, hetgeen het gebruik als bouwland nadelig
beïnvloedt. Ze liggenvaak op hellingen of op ruggen, waardoor ook inde herfst enhet voorjaar weinig waterstagnatie
optreedt. In figuur 15staan deze gronden temidden van de andere keileemvoorkomens aangegeven.
In figuur 48 is een afbeelding opgenomen van een profiel in deze gronden. Ze hebben evenals eenheid 103 wel een
kleibank in de ondergrond, maar deze is door de drogere ligging minder stagnerend. In het sterk lemige keizand is
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FIG. 48. Profiel van
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een middelhoge podzol in verweringsmateiiaal van keileem (kaarteenheid

111).

meestal een humusijzerpodzol ontwikkeld of een profiel dat al een klei-inspoelingsbank heeft. Soms echter, en dit
geldt vooral voor de zandiger delen, komen ook humuspodzolen voor.
Evenals bij de sterk lemige zandgronden hebben deze gronden tot voor kort bos gedragen. In de onkruidvegetatie
komt dit soms nog tot uitdrukking. De kwaliteit van deze gronden wordt bepaald door hun ligging in de terreinruggen of op hellingen. Hun geschiktheid is groter dan die van de zandgronden. Naast de normale zandgewassen
zijn ze geschikt voor suikerbieten en tarwe, mits ze goed kunnen worden ontwaterd. Is dat niet het geval dan zijn
zomergewassen meer op hun plaats. Een bezwaar is de vrij grote stevigheid van deze gronden. Als grasland zijn het
goed producerende en goed beweidbare gronden met een goede veevoederkwaliteit. De hoogste hebben in droge
zomers een vrij sterke depressie; natter gelegene een geringe. Het producerend vermogen van deze gronden wordt
geremd door de latere grasontwikkeling in het voorjaar. Ook de beweidbaarheid is in deze tijd iets minder goed.
TABEL 45. Profielbeschrijving en analyse van kaarteenheid 111
Profiel
0-25 cm Donker grijsbruine, matig humeuze sterk zandige lemige bovengrond
25-60 cm Geelbruine humusarme uitspoelingslaag van sterk zandige leem
60- cm Roodbruine humusarme klei-inspoelingslaag van zwak zandige leem
Analyse

Diepte in cm

0-25
25-60
60-

pH (KCl)

5,8
4,5
3,8

% totaal
Org. stof

CIN

3,8
0,9
0,5

17,4

in % van de minerale delen
<2 nut
6
5
21

M50

2-50 mu
30
29
29

>150 mu
>150 mu
>150mu

Kaarteenheid 114. Zandgronden. Kalkarm. Hoog. Oude bouwlanden; zeer arm zand;
zwak lemig,soms niet lemig,fijn zand
Oppervlakte: ongeveer 8 100 ha. (Voorlopige eenheid 227).
Samen met eenheid 106, de zwak lemige middelhoge essen, maakt deze kaarteenheid het merendeel der Drentse
essen uit. Het zijn de droogste delen van de essen. Ze bevatten vaak weinig leem en hebben lage humusgehalten. Ze
bevinden zich vooral in het noorden, midden en zuidwesten van de provincie en veel minder in het zuidoosten
van Drente.
Hoewel soms ook een aflopende bruingekleurde ondergrond onder het esdek voorkomt treft men bij deze eenheid
ook vrij veelvuldig sporen van een humuspodzol in de ondergrond aan. Dit zou wijzen op ontginning uit heide. Ze
hebben binnen 80 cm geen grondwaterverschijnselen en zijn aangegeven in figuur 46.
Deze hoge droge essen zijn geschikt voor de verbouw van rogge, haver en aardappelen. Voederbieten van minder
droogtegevoelige rassen kunnen ook verbouwd worden. Voor tarwe en suikerbieten zijn deze gronden te licht.
Grasland komt vrijwel niet voor, ze zijn daarvoor te droog. Met voorbehoud kunnen ze worden aangeduid als
slecht tot matig producerend en met een sterke zomerdepressie.
TABEL 46. Profielbeschrijving en analyse van kaarteenheid 114
Profiel
0-30 cm Zwart, zeer humeus, zwak lemig dek
30-36 cm Roodbruine, zwak humeuze, bij een humuspodzol behorende, niet lemige, bovenste
inspoelingslaag
36-50 cm Donker geelbruine, humusarme bij een humusijzerpodzol behorende, niet lemige, onderste
inspoelingslaag
50-75 cm Geelbruine, humusarme, niet lemige overgangslaag
75-90 cm Geel okerkleurige humusarme, niet lemige ondergrond
90- cm Gele iets roestige ondergrond
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Analyse

0 'epte in cm

0 -30
36--50
75 -95

pH (KCl)

4,1
3,9
4,5

% totaal
Org. stof

C/N

7,5
1,0
0,7

19,6
27,5

in % van de minerale delen
<2 mit
3
3
0,5

M50

2-50 mu
9
2
6,5

150 mu
>150mu
150 mu

Kaarteenheid 117. Zandgronden. Kalkarm. Hoge podzolen; zeer arm zand; niet lemig
en zwak lemig, grof zand
Oppervlakte: ongeveer 2000 ha. (Voorlopige eenheid 239).
Deze gronden komen voor in een smalle strook langs de oostrand van de Hondsrug, waar het grove premorenale
zand aan de oppervlakte treedt. Verder op enkele plaatsen tussen Borger en Schoonloo en ten slotte in Roden waar
het grovere zand boven de potklei ligt.
Het zijn vaak zeer uitgesproken humuspodzolen met grillig verlopende horizontbegrenzingen en felle kleuren. Door
de veelvuldig optredende, verharde ijzerband is de bovengrond nogal eens venig. In figuur 49 zijn deze gronden
aangegeven. Ze hebben geen grondwaterverschijnselen binnen 35 cm. In vergelijking met 118, de zwak lemige fijnzandige gronden, is de grens van de grondwaterverschijnselen vanwege de grofzandigheid hier 40 cm hoger gesteld.
Deze gronden zijn matig geschikt voor rogge en aardappelen. Het oogstrisico is door hun grote droogtegevoeligheid
groot. Voor grasland zijn ze te droog.
TABEL 47. Profielbeschrijving en analyse van kaarteenheid 117
Profiel
0-12 cm Zwarte venige, zwak lemige, grofzandige bovengrond
12-60 cm Rossig witte humusarme, niet lemige uitspoelingslaag
60-100 cm Oranjebruine humusarme, niet lemige inspoelingslaag
100cm Grijsgele humusarme, niet lemige ondergrond
Analyse

Diepte in cm

0-12
12-60
60-100
100-

pH (KCl)

2,9
3,6
4,1
4,5

% totaal
f» '"'""'
0r
8- st°f
13,2
0,9
1,8
0,5

C/N

van de minerale delen
<2 mu

42,5
49,5
49,5

4,5
0
2
1,5

M50

2-50 mu
7
3
4,5
3,5

>150mu
>150mu
>150mu
>150mu

Kaarteenheid 118. Zandgronden. Kalkarm. Hogepodzolen; zeer armzand;zwak lemig,
soms niet lemigfijn zand
Oppervlakte: ongeveer 30 900 ha. (Voorlopige eenheden 233 en 241).
Vooral in het westen van Drente wordt deze eenheid over grote oppervlakken aangetroffen. In de rest van de provincie zijn de complexen kleiner en meer verspreid.
De hoogste van deze gronden komen voor op terreinverheffingen van Jonger dekzand, waar ook de keileem vaak
dieper dan 1,20 m onder maaiveld ligt.
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FIG. 49. Verspreiding van de hoge podzolen in het veld (kaar/eenheden 117 en 118).

117 hoge niet en zwak lemige podzolen
118 hoge zwak lemige podzolen
associatie venige beekdalgronden (133)

Het zijn vaak de humuspodzolen die zeer ondiep een verkitte ijzerbank in het profiel hebben. De inspoelingslaag
van de overgangsprofielen naar de middelhoge eenheden beginnen bovenin al enigszins kazig te worden. Ze zijn
vaak in zwak lemig dekzand ontwikkeld en liggen vlakker. Een geringe oppervlakte heeft een aflopend bruin profiel.
Deze gronden zijn ijzerhoudend. Als de humuspodzolen tot onder de verkitte ijzerhorizont zijn geploegd, lijken ze
veel op gronden met een bruin profiel. Ze zijn dan ook ijzerhoudend. Ze onderscheiden zich hiervan echter door de
zwarte bouwvoren. In figuur 49zijn deze gronden temidden van de andere veldgronden geschetst. Ze bezitten binnen
60 cm geen grondwaterverschijnselen.
9(1

De gronden zijn matig geschikt voor de verbouw van rogge, haver en aardappelen. Voederbieten worden doorgaans
zonder succes geteeld. Voor blijvend grasland zijn de gronden te droog, slechts kunstweiden met kropaar bieden
mogelijkheden.

TABEL 48. Profielbeschrijvingen analyse van kaarteenheid 118
Profiel
0-1 cm Rossig zwarte, venige strooisellaag
1-18 cm Zwarte bovengrond van humeus niet lemig matig fijn zand met enkele laagjes die duiden op geringe overstuiving
18-28 cm Grijze uitspoelingslaag van humusarm, niet lemig matig fijn zand
28-40 cm Zwarte humusinspoelingslaag van zeer humeus, leemarm matig humeus matig fijn zand
40-42 cm Oranjebruine sterk verkitte humusijzerbank
42-50 cm Zeer donkerbruine zwak humeuze en niet lemige iets verkitte inspoelingslaag
50-62 cm Donkerbruine humusarme zwak lemige iets verkitte overgangslaag
62- cm Gele okerkleurige uiterst humusarme niet lemige, iets verkitte ondergrond.

Analyse

Diepte incm pH (KCl)

18-28
35-40
42-50
50-62
62-

3,3
3,2
3,7
4,1
4,4

% totaal
Org. stof

CIN

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

30
29,4

—
—

in % van de minerale delen
<2 mu

2-50 mit

0,3
1,5
2
1
1

3
2
1,1
6
4

M50

150-210 mu
150-210 mu
150-210 mu
150 mu
>150mu

vol. % vocht bij pF

vol. gew.

2,3

4.2

4,4
30,5
7,2

1,2
20,5
5,1

162,6
125,9
154,1

—

—

—

~

"

Kaarteenheid 124. Zandgronden. Kalkarm. Hoog. Humusarm; arm en zeer arm zand;
niet lemig, soms zwak lemig, zand
Oppervlakte: ongeveer 4 100ha. (Voorlopige eenheden 235e, 241e, 239e en 233e).
De in deze eenheid samengevatte stuifzanden hebben hun grootste verbreiding in west-Drente evenals de hoge
podzolen. Daarnaast liggen door heel Drente de stuifzandcomplexen verspreid (zie figuur 50).
Stuifzand is licht te herkennen aan de grote losheid van het materiaal. Indien in het oude stuifzand normale profielen
zijn ontwikkeld werden ze in de betreffende kaarteenheid opgenomen. Alleen dus aan de oppervlakte liggend stuifzand, met binnen 1,20 m geen profielontwikkeling, valt onder deze eenheid. De meeste Drentse stuifzanden zijn op
de heidevelden ontstaan. Zij vertonen dan ook vaak van onderen naar boven eerst een geringe gelaagdheid van
humeus en niet-humeus zand. Geleidelijk naar boven verdwijnt de humus. Soms is na het tot stilstand komen van
de verstuiving een bodemprofiel ontwikkeld, dat naderhand weer is overstoven. In het Mantingerzand, het Drouwenerzand en bij Oud Avereest nabij de Pieperij komen stuifzanden voor die op veen liggen. Hier wordt turf gewonnen.
De stuifzanden zijn voor landbouwdoeleinden te droog. In figuur 51 is een „droog" stuifzand afgebeeld met in de
diepte een hoge humuspodzol.
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TABEL 49. Profielbeschrijving van kaarteenheid 124 in droge positie
Profiel
0-6 cm Recente pikkige heidezode
6-16 cm Recent grijsbruin stuifzand
16-20 cm Ondergestoven heideplag
20-120 cm Geelgrijs, uiterst humusarm en weinig gelaagd, jong stuifzand
110-190 cm Grijs, zwak humeus, gelaagd oud stuifzand
190-240 cm Humuspodzol, als van kaarteenheid 118

FIG. 50. Verspreiding van de sluifzanden (124), Bargermeergronden (147), gebroken gronden (153)
en de diep omgewerkte gronden (155).

124 niet lemig stuifzand
147 meergronden
153 complex lage en middelhoge gronden
155 complex diepomgewerkte gronden
associatie venige beekdalgronden (133)
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Een profiel van stuifzand op veen geeft tabel 50.
TABEL 50. Profielbeschrijving en analyse van kaarteenheid 124 in natte positie.
Profiel
0-40 cm Geelgrijs, uiterst humusarm gelaagd stuifzand met wortelroest
40-80 cm Violetgrijs, humusarm, stuifzand met dunne humeuze bandjes
80- cm Veen
Analyse

Diepte in cm pH (KCl)

0-40
40-80

4.4
4,2

% totaal
Org. stof

C/N

<2 mu

0,6
1.2

in % van de minerale delen

22

2,5
3,5

1,5
1,5

FIG. 51. Profiel van een stuifzand (kaarteenheid 124).
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M50

2-50 nut

•'-":

150 mu
150mu

Kaarteenheid125.Zandgronden. Kalkarm. Associatie: laagenhoog. Twente-associatie:
gleygronden, soms lage humuspodzolen en hoge, soms middelhoge, oude bouwlanden;
zeer arm zand
Oppervlakte: ongeveer 400 ha. (Voorlopige eenheden 208 en 210).
De Twente-associatie is, zoals uit figuur 46 blijkt, alleen in de omgeving van De Wijk in Drente aangetroffen.
In figuur 34 is een detail-bodemkaartje gegeven. Hieruit blijkt de ingewikkelde structuur van kleine esjes tussen de
lage humuspodzolen. Deze laatste zijn vaak nog weer door bemesting opgehoogd. Een paar complexen gleygronden
envenige gronden komen voor aan de rand van het gebied. Merkwaardig ishet stuifduintje om het veengedeelte heen.
Dit komt in dezestreken vrij veel voor. De bouwlanddekken zijn in De Wijk bruiner dan waar ook in Drente, zonder
evenwel nog de criteria te halen van de bruine essen van Overijssel en Gelderland. Ook de gleygronden zijn bruiner.
Uit de beschrijving van de opbouw van deze associatie volgt dat ook de geschiktheid sterk wisselt. Deesjes zijn goed
geschikt voor de verbouw van rogge, haver en aardappelen. Ook voor voederbieten bieden deze gronden mogelijkheden. Dehumuspodzolen zijn voor bouwland minder geschikt door hun natte ligging. Eventueel zijn zomergewassen
hier op hun plaats. De nattere delen zijn goede graslandgronden met een goede bruto-produktie en goed beweidbaar,
hoewel de venige gronden wel last van vertrapping hebben. Deze gronden hebben een geringe zomerdepressie en het
gras heeft een goede veevoederkwaliteit. De Wijk staat bekend als een fokveegebied. Wellicht mag hieraan de aanwijzing worden ontleend dat de humus op de gleygronden hier van een betere kwaliteit is dan in de rest van Drente.

Kaarteenheid 131.Associaties vanzand-,leem-, rivierklei- en veengronden.Kalkarm en
laag. Associatie beekkleigronden: gleygronden, soms podzolen, oude bouwlanden en
veengronden.Klei, zand enveen
Oppervlakte: ongeveer 200 ha. (Voorlopige eenheid 313).
Deze beekkleigronden komen ten zuiden van Coevorden voor, aansluitend op een veel groter complex in Overijssel.
Het zijn inDrente overwegend venige beekkleigronden in de benedenlopen van het Loodiep, Drostendiep en Schoonebekerdiep, waar zij zich verenigen tot de Kleine Vecht.
Deze gronden hebben op de kleine hogere delen na in het algemeen weinig bouwland. Ze zijn geschikt voor alle
zandgewassen en bovendien voor suikerbieten en tarwe. Als grasland zijn het goed producerende gronden met gras
van een goede veevoederkwaliteit. Soms, en dit geldt vooral voor de zwaardere gronden, zijn ze te nat en te laat.
De beweidingsmogelijkheden die in het algemeen goed zijn, laten op deze gronden te wensen over.

TABEL 51. Profielbeschrijvingen analyse van de bovengrond in de gleygronden van kaarteenheid 131
Profiel
0-15 cm Bruin, venig kleiig dek met zeer goede structuur. Veel roest in concreties en als pijpen
15-30 cm Grijze venige, sterk zandige klei
Analyse

Diepte in cm pH (KCl)

0-15
15-30

94

4,3
3,8

/o

•>/ tntnnt
'°'aa'
Org. stof

27,8
21,1

ln

% van de minerale delen
<2 nm
2^5(j
mu

37
7

51
17,5

M50

105-150 mu
150mu

C/N

16,5
16,4

I

Kaarteenheid 132. Associatie van zand-, leem-, rivierklei- en veengronden. Kalkarm
en laag. Associatie beekdalgronden; gleygronden, veengronden, soms middelhoge en
hoge zandgronden. Niet lemig en lemigfijn zand,veen
Oppervlakte: ongeveer 400 ha. (Voorlopige eenheid 200).
Als deze eenheid zijn een stuk stroomdal van het Voorste Diepje, oostelijk van Drouwen, en verder de bovenstroomse gedeelten van de Oude Vaart bij Zwiggelte gekarteerd. Het zijn gronden met een sterke wisseling op korte
afstand van gleygronden met ondiepe broekveengronden. Ze hebben een lemige bovengrond, maar missen het
kleidek van de beekkleigronden. Deze eenheden vormen een overgang tussen de venige beekdalgronden (eenheid
133)en de gleygronden (eenheid 102) .In het Hunzedal vormden zede overgang naar de broekveengronden.
Deze gronden zijn voor bouwland te nat. In grasland hebben ze in het algemeen een goede brutoproduktie met gras
van een matige tot goede veevoederkwaliteit. Zij zijn vrij laat en hebben vooral last van vertrapping, waardoor de
beweidbaarheid maar matig is.

FIG. 52.
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Verspreiding van de venige beekdalgronden (kaarteenheid 133).

Kaarteenheid 133. Associaties van zand-, leem-, rivierklei- en veengronden. Kalkarm
en laag. Associatie venige beekdalgronden: venige gleygronden en veengronden. Niet
lemigfijn zand tot zandig leem, veen
Oppervlakte: ongeveer 39200 ha. (Voorlopige eenheden 214, 216, 201 en 202).
Deze gronden vormen de matrijs van Drente. Het zijn de stroomdalen van devele Drentse riviertjes, zoals infiguur52
is gedemonstreerd.
Deze gronden hebben een min of meer veraarde bovengrond in veen dat zeer sterk kan variëren in leemgehalte. In
het algemeen neemt de lemigheid van het veen van de bovenloop naar de benedenloop toe. Typisch in vele stroomdalen is het voorkomen van een sliblaag op enige diepte in het veenprofiel. Deze laag scheidt het vaak zandige
bladmossenveen van het bovenliggende broekveen. Het bladmossenveen wisselt af met laagjes lössachtig materiaal.
Uiteraard is het veen vlak langs de stroompjes door regelmatige overstroming slibrijker dan verder van de stroom af.
Naar de oevers van de stroomdalen worden de veendikten geringer.Via ondiepe veengronden gaat het profiel over
in venige gleygronden. De sliblaag blijft dan herkenbaar als een lemige laag op de overgang van het humeuze dek
naar de zandige ondergrond. Nog hoger in het terrein wordt het profiel minder lemig en venigentreffen we smalle
stroken gleygronden en lage humuspodzolen aan, die beschreven zijn in de eenheden 101 (lage humuspodzolen) en
102 (gleygronden).
Zuidelijk van de Oude Dijk tussen Exloo en Exloërveen, hebben de broekvenen van het Hunzedal een verveningsproces doorlopen en zijn ze geheel als dalgrond aangemaakt. Zowel hetjonge als het oude veenmos heeft hier steeds
ontbroken.
Voor bouwland zijn deze gronden te nat. Ze hebben in grasland een goede brutoproduktie maar bij de huidige verzorging is het gras van zeer matige veevoederkwaliteit. Deze kan bij verbetering stijgen tot goed. Ze zijn laat in het
voorjaar. Op de diepere veengedeelten is de beweidbaarheid vrij goed. Komt echter de sliblaag binnen 80 cm voor
of wigt het veen uit over het zand, dan is de beweidbaarheid bij de huidige ontwatering slecht. Deze neemt bij bezanding toe. In de ondiepe veengedeelten dient dit echter samen te gaan met betere ontwatering, anders is het effect
van de bezanding snel verdwenen.

TABEL 52. Profielbeschrijving en analyse van een diep broekveenprofiel in kaarteenheid 133
Profiel
0-20 cm Zwart, sterk lemig, zwak veraard broekveen
20-100 cm Half gerijpt tot ongerijpt, grijsbruin broekveen
100-120 cm Humusinspoelingslaag in broekveen
120-125 cm Humusinspoelingslaag in een meerbodem
125-130 cm Kleiige meerbodem
130-150 cm Bladmossenveen roodbruin
150cm Grijsgeel lössleem
Analyse

Diepte in cm

0-20
100-120
120-125
125-130
130-150
150-

96

pH (KCl)

4,9
4,3
4,4
4,3
4,0
4,2

% totaal
Org. stof

CIN

61,6
76,4
23,9
13,7
35,1
3,9

13,5

in % van de minerale delen
<2 mu

—
—
—
—
—

13
31
39
28
4
17

M50

2-50 mu
44
52
47,5
61
93
54

>150mu

—
—
50-90 mu

—
50-90 mu

TABEL 53. Profielbeschrijving en analyse van een venige gleygrond in kaarteenheid 133
Profiel
0-11 cm Donkergrijze, venige, sterk lemige bovengrond
11-18 cm Donkergrijze, sterk humeuze kleirijke bovengrond
18-35 cm Zwarte venige, zwak lemige overgangslaag
35-45 cm Donker grijsbruine, zwak humeuze, sterk lemige overgangslaag
4 5 - cm Licht grijsbruin, humusarm, niet lemig matig fijn zand
Analyse

Diepte in cm pH (KCl)

0-11
11-18
18-35
35-45
45-

4,1
4,1
4,3
4,3
4,4

o/ ,m„„i
'« '0,aal
°rS- st°f
16,1
13,3
14,6
4,8
0,4

in % van de minerale delen

C/N

13,8
23,6
16,7
18,9

<2 mu

2-50 mu

17
25
6
2
1,5

25,4
17
16
22
4,5

M50

90-150 mu
>150mu
>150mu
90-150 mu
90-150 mu

Kaarteenheid 134. Associaties van zand-, leem-, rivierklei- en veengronden. Kalkarm
en laag. Associatie meerbodem- en vengronden. Veen, venig tot humeus niet lemig
fijn zand tot leem
Oppervlakte: ongeveer 800 ha. (Voorlopige eenheid 205).
Deze eenheid komt voor in de buurt van Meppel bij de samenstroming van Wold A, Oude Diep en Reest, in het
bovenstroomse gebied van de Wold A, van het Oude Diep en van de Smildervaart en de Zweeloërstroom. Voorts
liggen een paar gebiedjes oostelijk van Steenwijk en westelijk van het Eelder- en Peizerdiepje.
Het zijn meestal complexen van dobben, dus kleine uitgeveende hoogveentjes met een dikke gliedeachtige ondergrond. Soms komen ook meerbodems voor. Vooral in de buurt van Steenwijk zijn dit kalkrijke gyttja's. Uit de ligging
blijkt wel dat het vaak, door zandverplaatsing, afgesnoerde delen van de stroomdalen zijn.
Voor bouwland zijn deze gronden te nat. Maar ook voor grasland is de zeer onregelmatige waterhuishouding een
bezwaar. Ze hebben in het algemeen een geringe brutoproduktie en het gras bezit een matige veevoederkwaliteit.
Daar de organische stof vaak zeer oligotroof is, zijn ook bij goede verzorging slechts matige resultaten te bereiken.

TABEL 54. Profielbeschrijving van kaarteenheid 134 en analyse van de gliedeachtige laag
Profiel
0-40 cm Zwart amorf, oud veenmosveen
40-110 cm Zwarte schoensmeerachtige gliede
110-120 cm Roodbruin, sterk kazig, matig grof zand
120cm Bruin tot fletsgeel aflopend matig grof zand
Analyse

pH

40-110

97

(KCl)

3,0

% totaal
Org. stof

CIN

61,1

38,3

in % van de minerale delen
<2 mu
9

M50

2-50 mu
39

105-150 mu

Kaarteenheid 137. Associaties van zand-, leem-, rivierklei- en veengronden. Kalkarm
en een associatie van laag en hoog. Achterhoek-associatie: gleygronden en hoge oude
bouwlanden; arm zand. Gleygronden: kleiïg zand tot zware klei; oude bouwlanden:
lernigfijn zand
Oppervlakte: ongeveer 300 ha. (Voorlopige eenheid 211).
Deze associatie komt in Drente ten zuiden van Coevorden voor en een geringe oppervlakte ligt ten oosten van Rolde
(figuur 46). Ze worden voornamelijk in Gelderland en Overijssel aangetroffen.
De beekleemafzettingen van de Oude Vecht en zijn oude takken wisselen af met dekzand, oude stuifzandruggen
en hoogten met kleine essen.
De lage gronden zijn van het type beekkleigronden in kaarteenheid 131.De hoge gronden lijken op de Overijsselse
bruine oude bouwlanden. Zehebben de meeste overeenkomst met demiddelhoge oude bouwlanden van kaarteenheid
106. Ze zijn echter bruin en de kwaliteit van de humus is beter. Ten opzichte van de Twente-associatie (eenheid 125),
zijn de gronden van kaarteenheid 137 slibhoudender en hebben meer reliëf.
De oude bouwlanden in deze associatie zijn goed geschikt voor de verbouw van rogge, haver en aardappelen. Ook
voederbieten kunnen met succes worden geteeld. Deze delen zijn voor grasland vaak te droog. De lagere delen zijn
weinig geschikt voor bouwland. In grasland hebben ze een goede brutoproduktie met gras van een matige tot goede
veevoederkwaliteit. Ze zijn in het algemeen goed beweidbaar. De zwaarste delen zijn te nat en daardoor laat in het
voorjaar. Deze gedeelten zijn ook minder goed voor beweiding geschikt.
FIG. 53. Gedetailleerd bodemkaart!e van de Bargermeergronden (kaarteenheid 147).
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Kaarteenheid 147.Associaties vanleem-, zand-en oudekleigronden. Complex: kalkrijk
tot kalkarm. Associatie: laag en hoog. Associatie vanpleistocene zand- en keileemgronden in drooggemaakte meren enplassen; niet lemig zand tot zandig leem
Oppervlakte: ongeveer 300 ha. (Voorlopige eenheid 121).
Onder deze eenheid zijn de gronden van de voormalige Bargermeer bij Emmen gekarteerd. Typisch voor deze gronden is de aanwezigheid van matig grof schraal spoelzand op enige diepte in het profiel. Vaak is dit zand getypeerd
door resten verslagen veen. In figuur 53 is een detailkaartje gegeven van een gedeelte van de Bargermeer. De niet
lemigemeerzandgronden en dezwak tot sterk lemigemeerkeizandgronden, met opwisselende diepte keileem, hebben
een bruin, naar beneden geel wordend profiel van geïnfiltreerde humus. Een scherpe horizontbegrenzing wordt niet
aangetroffen.
De Bargermeergronden hebben een zeer wisselende geschiktheid. In het algemeen zijn ze geschikt voor de gewassen
van de zandgronden, echter zonder suikerbieten en tarwe. Toch komen vooral langs de oostkant schrale spoelzandbijmengingen voor, die de gewaskeuze tot rogge, haver en aardappelen beperken. In grasland hebben zeeen over het
geheel genomen goede brutoproduktie. Maar er treden op de plekken met spoelzand en in het venige gedeelte in de
schalterlanden, matige tot sterke zomerdepressies op.

Kaarteenheid 153. Algemene onderscheidingen. Geklassificeerde gronden. Kalkarm.
Humusarm tot sterk humeus; Complex laag en middelhoog, soms hoog. Laag: met
sterk wisselende ondergrond; middelhoog en hoog: vaak op zand. Zand tot klei
Oppervlakte: ongeveer 200 ha. (Voojlopige eenheid 450).
Deze kaarteenheid omvat de gebroken gronden in de buurt van het Leekstermeer (figuur 50). Hier wigt de zeeklei
uit over pleistocene zandkoppen. De verbreiding van het veen naar het zuiden ligt binnen de grootste uitbreiding van
de zeeklei. Door dierlijke activiteit is in de loop der eeuwen het zeekleidekje verschraald met omhoog gewerkt zand
uit de ondergrond. Ten westen van Haren komen op de Hondsrughelling gebroken gronden voor, eveneens bestaande
uit mengsels van zeeklei en dekzand en mogelijk plaatselijk keileem.
Deze gronden liggen meestal voor bouwland te nat. Potentieel zijn het echter gronden, die behalve voor de gewassen
van de zandgronden, ook voor suikerbieten en tarwe geschikt zijn. Een beperking is dat soms ook de keileem ondiep
voorkomt, waardoor ze te nat blijven in voor- en najaar. Ze zijn dan slechts voor zomergewassen geschikt. Het zijn
uitstekende graslandgronden met een goede brutoproduktie en het gras is van een goede veevoederkwaliteit. Waar
de keileem ondiep voorkomt zijn deze gronden laat en zijn ook de beweidingsmogelijkheden beperkt.

TABEL 55. Profielbeschrijving en analyse van kaarteenheid 153
Profiel
0-50 cm Donkergrijs dek van humeus, kleiig, matig fijn zand
50-75 cm Bruine inspoelingslaag van een humuspodzol. Humusarm, zwak lemig, fijn zand
Analyse

Diepte in cm pH (KCl)

0-50
50-75

99

5,2
4,8

•>/ ,„,„„/
/• '°'aal
0f
S- st°f
5,9
1,1

C/N

19

in % van de minerale delen
.
<2 mu
2-50 mu
5
1

19,5
10,3

M50

105-150 mu
105-150 mu

Kaarteenheid 155. Algemeen onderscheidingen. Niet geklassificeerde gronden. Nietbodemkundige onderscheidingen. Complex: door de mens verstoorde gronden waarvan
het oorspronkelijke bodemprofiel onbekend is
Oppervlakte: ongeveer 9 300 ha. (In de voorlopige aanduiding geen nummer).
In deze eenheid zijn ondergebracht het vliegveld Eelde en een groot gedeelte van de staatsbossen (zie figuur 50).
Het bodemprofiel isdoorverwerkingonherkenbaar geworden. Niet alleen ishet profiel ter plaatse omgezet, maar ook
zijn laagten opgevuld en hoogten afgegraven. In figuur 54 is een beeld gegeven van de uitermate complexe ligging
van de profielen. Hier is getracht een inventarisatie te geven door de samenstellende componenten te schatten en de
diepte van verwerking aan te geven.
Daar deze gronden, zoals op het vliegveld Eelde, aan het agrarische gebruik onttrokken zijn, of in bos liggen, heeft
het weinig zin hun geschiktheid te vermelden. Aangenomen mag worden dat deze gronden oorspronkelijk de eenheden van het omliggende zandgebied hebben omvat.

FIG. 54. Gedetailleerde opname van de bodemcomponenten in een perceel, diepomgewerkte gronden van kaarteenheid 155.
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TABEL 56. Oppervlakteningenomen door de kaarteenhedenen toevoegingenin de provincieDrente
De oppervlakten zijn per aangegeven waarde afgerond op 100 ha en tevens uitgedrukt in % van de totale oppervlakte van de provincie,
daarbij afgerond op 0,1%.
TOTAALOPPERVLAKTE : 265000 ha

PROVINCIE DRENTE

TOEVOEGINGEN

KAARTEENHEDEN
Kaarteenheid

c
opp.in

opp. In
ha

%

ha

9
opp.in
%

ha

j
opp. n
%

ha

%

k
opp. in
ha

%

m
opp. in
ha

%

1.7

2200

0.8

<100

0.0

<100

0.0

1400

0.5

500

0.2

80

4500

81
82
83

200

0.1

84

1800

0.7

86

300

0.1

87

500

0.2

88

6600

2.5

100

0.0

89

3000

1.1

2100

0.8

0.7
100

0.0

300

t
opp. in

s
opp. in
ha

%

100

0.0

90

1900
10900

4.1

200

0.1

95

6900

2.6

200

0.1

96

7500

2.8

<100

0.0

97

13400

5.1

1100

0.4

98

13200

5.0

1300

0.5

99

4200

1.6

<100

0.0

101

10200

3.8

1600

0.6

102

100

0.0

103

1300

0.5

1200

0.5

105

500

0.2

300

0.1

106

8000

3.0

107

<100

0.0

109

65700

24.8

12800

110

3100

1.2

1300

111

1600

0.6

500

114

8100

3.1

117

2000

0.7

118

30900

11.6

124

4100

1.5

125

400

0.2
0.1

131

200

132

400

0.2

133

39200

14.8

134

800

0.3

137

300

0.1

147

300

0.1

153

200

0.1

155

9300

3.5

Steden

1400')

0.5

Water

400')

0.2

TOTAAL

265000

99.9

2700

200

100
1100

0.1

100

0.0

1.0 <100

0.0

0.1

0.0

0.5

300

0.1

100

0.1

4500

1.7

<100

0.0

<100

0.0

4.8

1300

0.5

46700

17.6

100

0.0

0.5

600

0.2

1000

0.4

900

0.3

0.2

100

0.0

1200

0.5

100

0.0

600

0.2

100

0.0

100

0.0

800

0.3

100

0.0

100

0.0

23.2 1200

0.5

0.5

400

0.2

100

0.0

200

0.1

200

0.1

22100

8.3

500

3100

0.2

1.2

2800

1.1

61400

1
De hiervoor opgegeven waarden zijn te laag,omdat alleen de grotere steden, bebouwde terreinen,rivieren etc. als zodanig op de kaart
zijn aangegeven.
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0.0
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0.4
1300

1400

%

0.1
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Kaartbeschrijving van de gronden in Drente
Bij de beschrijving is een onderscheid gemaakt naar hoogveengronden en zandgronden. Deze onderscheiding valt
samen met het oude kerngedeelte van Drente met daaromheen het recent ontgonnen hoogveengebied.
De madelanden, die te zamen ruim 46 000 ha beslaan, zijn opgenomen in het zandgedeelte. De reden hiervan is dat
de schaal van de kaart niet een uitsplitsing toeliet van de samenstellende componenten. Bij de reeds op gang zijnde
kartering 1 :50000, zullen op de aparte kaartbladen deze madelanden in hun gedetailleerde opbouw te voorschijn
komen.

I HOOGVEENGRONDEN
De hoogveengronden omvatten de echte hoogvenen, de dalgronden en de zwartveenontginningsgronden. Hieronder
worden ze in enige grote gebieden beschreven.
HET GEBIED SMILDE (figuur 55)
Het gebied wordt doorsneden door de zuidzuidwest-noordnoordoost lopende Smildervaart, die voor turfafvoer
diende.
In grote lijnen is het gedeelte oostelijk van de Smildervaart bolsterloos. Hier komen dunne veenpakketten voor. De
keileem bevindt zich soms binnen 60 cm o.m. en regelmatig tussen 60 en 120 cm. Er zijn hier en daar nog kleine
stukjes onvergraven hoogveen (88) en zelfs een stukje bovenveencultuurgrond (89). Westelijk van de Smildervaart
treffen we in het algemeen dieper veen aan en tevens komt daar nog wel enige bolster voor. In het waterschap ,,De
Zeven Blokken" is het veenpakket dikker dan 1,80 m. De wijkwaterstanden liggen hier soms boven het maaiveld.
Er is dan verveend met wijken, welke niet tot in de zandondergrond reiken. In fig. 56, ontleend aan Booy (1956),
is deze situatie geschetst. Deze gronden zijn gekarteerd als oudere dalgronden (95 en 98) met een vrij grote oppervlakte lage dalgronden (95).Ten zuiden van de Kymmelswijk vertonen de gronden duidelijke sporen van een hogere
ouderdom. Voor een groot deel zijn deze gronden al tot de zwartveenontginningsgronden gerekend (97). Oldenhuis
Gratama (1872) vermeldt dat de Loodtse Gracht het eerste hoofddiep was dat vanuit de Smildervaart is gegraven.
Deze naam isalswijknaam nergens meer tevinden. Wel iser een zandweg die deze naam draagt en dezeligt ongeveer
2 km ten zuiden van wat thans nog dalgronden worden genoemd. Dit zou de ouderdom en het opslijten van het veen
kunnen demonstreren.
De provinciegrens tussen Drente en Friesland is hier gemarkeerd doordat het veen in Drente 2 m hoger ligt dan in
Friesland. De Friezen wilden ten tijde van de vervening het Drentse water niet ontvangen. Vooral in het waterschap
„De Zeven Blokken" is daardoor met een te hoog peil verveend. Dit is de reden van de dikke veenpakketten en de
hoge waterstanden. Het droogtrekken gelukt thans niet erg omdat veenwallen in de ondergrond de waterbeheersing
belemmeren. Plaatselijk is in de bouwvoor wierdegrond aangetroffen. Vooral bieten reageerden hierop door een
veel betere groei.
102

FIG. 55. Het gebied Smilde
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FIG. 56. Veenwijken (naar Booy, 1957).
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Noordoostelijk en gedeeltelijk zuidwestelijk van de Norgervaart komen zwartveenontginningsgronden voor (94
en 97). Vermoedelijk zijn deze gronden van nature bolsterloos.
In de omgeving van het complex van de Rijkswerkinrichtingen in Veenhuizen is nog woest hoogveen aangetroffen
(88). Plaatselijk ligt hieronder binnen 1,25 m keileem. In de omgeving worden zwartveenontginningsgronden aangetroffen (97).
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DE DRENTSE MONDEN EN ZUIDOOST-DRENTE (figuur 57)
Oostelijk van de Hondsrug komt een groot aantal kanalen voor, die uitmonden in het Stadskanaal of het verlengde
daarvan. Ze worden „Monden" genoemd, van noord naar zuid zijn dit deGasselterboerveense mond, de Gasselternijveensche mond, de Drouwenermond, de Buinermond of Nieuw Buinen, de beide Exloërmonden, de Valthermond
en de Weerdingermond.
Het Zuidlaarder veen, Annerveen, Eexterveen en een deel van de Gietervenen zijn als oudere dalgronden (95) of als
zwartveenontginningsgrond (97) aangegeven volgens het criterium van het wel of niet aanwezig zijn van bolster.
De afwezigheid van bolster kan deels een gevolg zijn van de invloed van de Hunze, maar ook is een groot deel door
aanploegen verdwenen (Booy 1956, 1959). Op de zandrug, die in grote lijnen het Hunzedal scheidt van de eigenlijke
dalgronden, heeft waarschijnlijk nooitjong mosveen gegroeid. Vermeldenswaard is dat op deze rug kleine vuursteenwerktuigjes uit het Mesolithicum of het vroegere Neolithicum zijn gevonden.
Ten zuiden van de Gietervenen hebben de dalgronden een wat jongere habitus en er komen sporen bolster voor.
Langs de reeds genoemde rug vinden we echter hoge zwartveenontginningsgronden (97). In grote lijnen zijn de dalgronden hier laag gelegen (95), al zijn hogere gedeelten (98) niet zeldzaam. Een zwartveenontginningsgebied (94)
troffen we aan in Nieuw Buinen tegen het Stadskanaal. Dit is het brongebied van een veenstroom, die zich verder
op Gronings gebied voortzet. Het veenpakket is bolsterloos en ijzerrijk. Bij Drouwenerveen is een deel van het veen
bedekt met stuifzand.
Achter in de Buinermond, o.a. bij de aardappelmeelfabriek, komt een gebied van hoge dalgronden voor met minder
dan 25cm veen (98) .Gedeeltelijk zet zich dit voort in de Exloërmond. In feite is dit de enige grote opduiking in het
gebied ten oosten van de Hondsrug. In het stroomgebied van de Hunze iseen gedeelte als lage zwartveenontginningsgronden aangegeven (94). Dit gebied is zonder wijken verveend. Vermoedelijk is de Hunze gebruikt voor de afvoer
van turf.
Door de kleine schaal van de kaart is de esvan Veenhof weggevallen. Dit is evenals de es van Roswinkel een bovenveencultuurgrond (89). Typerend is het voorvoegsel „veen". Dit wordt in Drente alleen gebruikt als er hoogveen
voorkomt.
Een bredestrook lagezwartveenontginningsgronden (94)langs de Mussel Atussen Valthermond en Weerdingermond
vormt de overgang tussen de oudere en dejongere dalgronden. Een belangrijk deel van de gronden ten zuiden van
deze zwartveenontginningsgronden tot aan het Schoonebekerdiep bestaat uit lagejonge dalgronden (96). Langs de
voormalige Runde ligt een brede strook zwartveenontginningsgronden (94). Voor zover niet verveend, komt in
deze strook bolsterloos hoogveen (88) en nabij Bargercompascuum een bolsterloze bovenveencultuur (89) voor.
In het hoogveen, evenals in vergraven toestand bij de ontginningsgronden, komen zeer ijzerrijke veensoorten voor.
Van Heuveln (1958) beschreef deze siderietafzettingen, die plaatselijk zelfs voor ijzerwinning worden afgegraven.
In dit gebied is ook een vrij sterke kwel geconstateerd.
Langs de Hondsrug komen ook plaatselijk bovenveencultuurgronden (89) voor, hier en daar, zoals in Vastenouw,
met ondiep keileem inhet profiel. Langs de Duitse grens ligt het Zwartenberger Veencompascuum. Een deel hiervan
bestaat uit bovenveencultuurgronden (89), een ander deel uit woest hoogveen (88). In de vrij hoog gelegen zwartveenontginningsgronden (97) bij Emmercompascuum vinden we plaatselijk grindrijk zand aan de oppervlakte.
Nabij Roswinkel iseen gebied aangegeven als middelhoge zwartveenontginningsgronden (97). In feite zijn het bovenveencultuurgronden waarvan het karakter door een latere herontginning isverdwenen. Hierdoor leek het beter dit
gebied alszwartveenontginningsgrond aan tegeven. De grotere hoogveengebieden zijn ten deleontbolsterd of worden
dit in de zeer nabije toekomst.
In Schoonebeek komen debovenveencultuurgronden voor meteen mestdek. Het dek wordt naar het noorden dunner.
Meestal is de bolster opgenomen bij de bewerking in het dek. In figuur 25,ontleend aan Booy (1956),isde situatie in
Schoonebeek geïllustreerd.
De dalgronden van zuidoost-Drente groeperen zich rondom de drie Hondsruggen, nl. die van Nieuw Dordrecht
naar Klazienaveen, een van Zuidbarge naar Erica en de derde vanWillemsoord (Luksham) naar Nieuw Amsterdam
(Veenoord). Op deflanken liggen de middelhoge zwartveenontginningsgronden (97). Hier komt geen bolster in voor.
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F I G . 57. De Drentse Monden en zuidoost-Drente.
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Meer in de laagte liggen de middelhoge en hoge,jongere dalgronden (99) en in de laagste terreingedeelten de lage,
jongere dalgronden (96).
Dit gebied wordt afgesloten van het Drostendiepstroomdal door een brede strook lage zwartveenontginningsgronden
(94) in een zelfde situatie als de Hunzerug in de noordelijke Monden. Op enkele plaatsen komen in deze gronden
dikke vivianietafzettingen voor.

FIG. 58.
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ODOORNERVEEN (figuur 58)
Het Odoornerveen is ontsloten door het Oranjekanaal.
Een belangrijk deel, waaronder de kern, wordt ingenomen door lage, oudere dalgronden (95). Het veenpakket is
voor een veenkolonie ongewoon dik. Ten zuidwesten van het Oranjekanaal komen overwegend middelhoge dalgronden voor (98). De overgang van het Odoornerveen naar het stroomland van het Achterste Diepje in het Eesergroen wordt gevormd door lage zwartveenontginningsgronden (94). Zoals ook elders is hier geen jong mosveen tot
ontwikkeling gekomen. De overgang naar het stroomgebied van de Sleenerstroom ligt wat hoger en wordt door de
middelhoge zwartveenontginningsgronden ingenomen (97). In de middelhoge dalgronden (98) komen veel dobben
voor, dieeen typisch ovale vorm hebben. Op sommige plaatsen inhet diepe veen isonder de meerbodem hypnaceeënveen aanwezig. Aan de Torenwijk zijn in de ondergrond kalkgyttja's aangetroffen.
HET GEBIED RONDOM HOOGEVEEN (figuur 59)
Hoogeveen is een van de oudste nog als veenkoloniaal aangemerkte gebieden van Drente. Alleen de verveningen
bij Meppel en Ruinerwold zijn ouder.
Daar hier echter het veen tot een venige bovengrond is gereduceerd zijn deze gronden als zandgronden op de kaart
aangegeven. Ondanks de daar voorkomende oude verveningen komen in Hoogeveen dikke pakketten veen voor.
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FIG. 59. Hetgebiedrondom Hoogeveen.
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In het westelijke gedeelte zijn oudere dalgronden aangegeven. In het noordwesten treft men, vermoedelijk mede als
gevolg van de onmiddellijke nabijheid van het Oude Diep, lage zwartveenontginningsgronden aan (94). Hierbij sluit
een gebied aan indeomgeving van Achterom met hogezwartveenontginningsgronden (97).Dit iseensdeelseen gevolg
van het geringe terugbonken, anderdeels heeft hier nooit jong mosveen gegroeid, doch uitsluitend spalter. Het
westelijk deel, de omgeving van Alteveer, bestaat uit lage,oudere dalgronden (95) methier en daar ietshogere ruggen
(98) welke dan nog vaak keileem binnen 1,25 m bevatten. Soms is bolster aanwezig, maar vaak ontbreekt het omdat
het gebied twee of drie keer verveend is. Eerst is brandturf gestoken, daarna nog een keer bakkersturf en nu wordt
overal uit het groenland turf voor eigen gebruik gestoken. Van de bolster is hierdoor niet veel meer over. Deze grond
bestaat overwegend uit zeggeveen. Hij isvaak onbezand als weiland in cultuur genomen. Niet zelden treft men hier
de zgn. veenwijken (zie figuur 56) aan. Het zuidwestelijk gedeelte bestaat uit zwartveenontginningsgronden. De
lage (94) variëteit ontmoeten we langs de Reest, de hogere (97) er wat verder vanaf. Rondom Hoogeveen hielden
de verveners vroeger een klein gemengd bedrijfje. De gewonnen stalmest is, met uit de koppen gegraven zand, gestremd. Gemiddeld werd perjaar per ha 24ton zand opgebracht. In de loop der eeuwen heeft dit aanleiding gegeven
tot dikke bouwvoren, die typisch zijn voor deze omgeving. De kaartschaal liet echter niet toe deze aan te geven.
Het middengedeelte omvat deplaats Hollandse Veld en omgeving. Het zijn merendeels oudere dalgronden met een
vrij sterk reliëf. Zowel hoge (98) als lage (95) wisselen af. Er is hier zeer dikwijls keileem binnen 1,25 m aangetroffen.
Hier en daar komen op de hoogste terreingedeelten hoge zwartveenontginningsgronden (97) voor. Evenals in Alteveer liggen de wijken hier uitermate dicht op elkaar. De gronden zijn vaak bebost als gevolg van hun toenmalig
geringe waarde als landbouwgrond. Daartoe werden om de 8,60 m vrij diepe greppels gegraven, waaruit zand werd
gewonnen. Te zamen met het zand uit de wijken heeft dit geleid tot vrij dikke bouwvoren.
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Het oostelijke deel isjong. In het zuidoosten, met de plaatsen Nieuwlande en Nieuwe Krim als centrum, liggen overwegendjongere dalgronden (96 en 99). Hiernaast komt een niet geringe oppervlakte woest hoogveen met bolster (88)
voor. Tegen Steenwijksmoer vindt men lage zwartveenontginningsgronden (94). De invloed van de Kleine Vecht is
hier waarschijnlijk debet aan. In dit gebied ligt een klassiek voorbeeld van een veenmeer, het Berkmeer, dat na de
vervening in de ondergrond uit de zandhoogte bleek te bestaan.
Het noordoostelijke gedeelte bestaat uit de Geeser Veenmarke. Het zijn woeste gronden met bolster (88) of jonge
hogere dalgronden (99). Aan de rand komen, onder invloed van de Geeserstroom of Loodiep, lage zwartveenontginningsgronden (94)voor. In het gebied tussen Nieuweroord en Witteveen ziet men merendeels hoge en middelhoge
oudere dalgronden (98), met tegen Nieuw-Balinge een strook hoge zwartveenontginningsgronden (97) en naar Gees
een strook middelhoge jongere dalgronden (99).
Het Mantinger en Balinger zand is voor een deel stuifzand op veen.

II ZANDGRONDEN
De zandgronden zijn te zamen met de niet-hoogveengronden beschreven voor een aantal gebieden, waarin zo mogelijk enige gemeenten in hun geheel zijn samengevat. Het zandgedeelte van de gemeente Haren en Groningen is
geannexeerd. Dit is eensdeels gedaan omdat deze zandgronden landschappelijk bij Drente behoren, anderdeels
omdat ze tot de elfde eeuw als Drenterwolde ook feitelijk Drents gebied waren.

HET NOORDENVELD (figuur 60)
Globaal genomen is dit het stroomgebied van het Peizer- en Eelderdiepje en een gedeelte van dat van de Drentse A.
De hogere delen bestaan in het oostelijke deel uit zuidzuidwest-noordnoordoost lopende keileemruggen met enkele
min of meer ronde plateaus. Tussen de ruggen liggen de stroomdalen. Midden op ruggen vindt men op plekken
waar een meer of minder dikke laag dekzand is afgezet, de essen. Dit gebied omvat de gemeenten Roden, Peize,
Eelde, Norg en Vries.

ESGRONDEN

In het Noordenveld komen verschillende typen esgronden voor. Ze verschillen al naar gelang de hoogteligging, lemigheid en het voorkomen van keileem binnen 1,25 m.
De es van Een is een voorbeeld van een middelhoog en zwak lemig type (105). Binnen 80cm is hier grondwaterroest
aangetroffen, terwijl de keileem tussen 60 en 125cm voorkomt. Het iseenjonge es,wat tot uitdrukking komt in een
onder het esdek voorkomend humuspodzol. Daarentegen is de es van Langelo een voorbeeld van een sterk lemige
middelhoog gelegen es(106).Hierkomt grondwaterroest voor binnen 100cm. De ondergrond bestaat uiteen aflopend
bruine humusijzerpodzol. Ook hier bevindt zich de keileem tussen 60en 125cm. In deze beide typen essen speelt de
keileem een rol bij de lemigheid van het esdek. Dit behoeft niet altijd de oorzaak te zijn van de lemigheid. De es van
Peest iseen voorbeeld van een sterk lemige middelhoge esmet keileem dieper dan 1,25 m (106). De oude bouwlanden
van Roderwolde, Foxwolde en Sandebuur zijn zwak lemig zonder keileem binnen 1,25 m. Deze bouwlanden zijn tot
de middelhoge gerekend omdat ze binnen 80 cm nog grondwaterroest hebben (105). Naar de hogere kant, waar de
grondwaterroest dieper dan 80cm voorkomt, treft men slechts weinigzwak lemigeessen meer aan. Het zuidwestelijke
deel van de es van Zeegse bestaat uit deze gronden (114). Meestal zijn ze op deze kaartschaal een associatie genoemd
van zwak lemigeen niet lemige esgronden (114). Deze esgronden bevinden zich op de drogere reliëfrijke essen. Dikke
pakketten oud dekzand met jong dekzand vormen de ondergrond. De oudere essen van dit type, zoals van Ide en
Vries vertonen een aflopend bruin profiel van een humusijzerpodzol onder het dek. Dejongere, zoals die van Steenbergen, hebben een humuspodzol.
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FIG. 60. Het Noordenveld.
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VELDGRONDEN

Het grootste deel van de Drentse zandgronden bestaat uit veldgronden. Dit is ook op het Noordenveld het geval.
Slechts op sommige smallere ruggen, zoals tussen Vries en Bunne, wordt de grootste oppervlakte door de essen ingenomen. De veldgronden liggen meestal iets lager dan de essen. Een overgang tussen es en veld vindt men in de
omgeving van de dorpen. Het zijn de oude ontginningen, die een dek hebben van 30-50 cm donkere humeuze grond.
Dit is vooral in het gevied van Roden, Peize en Eelde het geval.
De veldgronden worden evenals de essen onderscheiden in zwak lemige en sterk lemige.Op de Bodemkaart worden
ze podzolen genoemd, waarbij in het midden wordt gelaten of het humuspodzolen dan wel humusijzerpodzolen zijn.
Wel wordt een onderscheid gemaakt naar de hoogteligging.
De middelhoge sterk lemige podzolen hebben grondwaterroest binnen 80 cm. Het zijn meestal bruine humusijzerpodzolen. Ze komen met en ook zonder keileem binnen 125cm voor. Bij dezwak lemige, middelhoge podzolen (109)
met keileem binnen 1,25 m troffen we meestal een humuspodzol aan. Ze hebben grondwaterroest binnen 60 cm.
Deze drie eenheden komen verspreid voor. De zwak lemige veldgronden zonder keileem binnen 1,25 m bevinden
zich voornamelijk aan de lager gelegen randen van het Drentse zandlandschap, zoals op het Noordenveld in de
omgeving van Roderwolde, Eelderwolde en Paterswolde. Deze gronden hebben meestal een bruin bospodzol, dus
een bruinere humuspodzol. Vaak komende zwak lemige, middelhoge veldgronden in niet te scheiden configuraties
voor met de niet lemige.Op de Bodemkaart zijn deze tot associaties samengevoegd met de zwak lemige tot eenheid
109.
De hoge veldgronden treft men in sterk lemige eenheden in Drente niet aan. De hoge zwak lemige komen op een
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enkele plaats voor, bijvoorbeeld ten zuidwesten van de Zeegser es. Deze gronden zijn met de associatie van zwak
lemige en niet lemige hoge veldgronden samengevoegd tot eenheid 118. Dit zijn de grotere oppervlakten droogtegevoelige veldgronden van Ouder, maar vooral van Jonger dekzand. Ze hebben geen grondwaterroest binnen 50cm
en zijn meestal humuspodzolen. Keileem komt binnen 1,25 m weinig voor.
LAGEVELDGRONDENENWOLDGRONDEN

Meestal zijn de lage veldgronden uit heide ontgonnen en hebben ze een humuspodzol als bodemprofiel. De woldgronden zijn vroeger uit bos ontgonnen en dragen daar vaak, in de vorm van een bruinachtig, in lagen gedifferentieerd profiel, de sporen van. Deze gronden komen voor langs de beekdalen en aan de rand van de zandschiereilanden
die uitwiggen in het broek- en bosveengebied in het noorden. De lage veld- en woldgronden zijn ondergebracht in
de eenheid: lage humuspodzolen (101).
De zuidzuidoost-noordnoordwest en zuidwest-noordwest lopende ruggen worden naar het noorden steeds lager en
smaller. Langzamerhand verdwijnen ze onder veen en daarover wiggen weer klei-afzettingen uit. De lage zandgronden hebben soms een venige zode en plaatselijk komen ondiepe veenplekjes voor.
Aan de noordrand van het zandgebied ligt tussen Leek en Roderwolde een strook gebroken gronden (153).
De zandschiereilanden bezitten in het noorden veel woldnamen: Eelderwolde, Paterswolde, Peizerwolde, Roderwold,
Foxwolde en Leutingwolde. De bossen op de hogere gronden dragen hier de naam „holt" bijvoorbeeld Norgerholt
(Edelman 1954).
BEEKDALGRONDEN

Tussen de ruggen en de plateaus van het Noordenveld liggen de beekdalen van het Peizer- en Eelderdiepje en een
deel van het dal van de Drentse A. Ze stromen noordwaarts door brede, met veen volgegroeide, trechtervormige
dalen. De Drentse A is de krachtigste van deze drie. In haar dal vindt men hoofdzakelijk broekveen dikker dan
40 cm. Dit diepere veen komt ook overwegend voor in het dal van het Peizerdiep en zijn westelijke brontak, het
Grote Diep. Langs de rand, als overgang naar de lage zandgronden van eenheid 101, ligt doorgaans een minder
dan 40 cm dikke laag broekveen. Deze venige beekbezinkingsgronden met hun smalle en daardoor op de kaart
moeilijk in te tekenen afmetingen, zijn met de diepere veengronden samengebracht in de associatie venige beekdalgronden (133). De minst krachtige en toch sterk vertakte stroom is het Eelderdiep. Hoewel de gronden ook in het
venige beekdalcomplex (133) zijn ingedeeld, bestaan ze vooral in de boven- en middenloop uit venige gleygronden.
Het dikkere broekveen wordt meer in de benedenloop aangetroffen. In het noorden gaat het broekveen over in een
bosveengordel (84). Het milieu was er kennelijk rijker en wellicht heeft ook de zee-invloed zich doen gelden. Hier
hebben waarschijnlijk de moeraswouden gelegen. De bovengrond is plaatselijk al kleiig. hoewel er ook aanwijzingen
zijn dat juist op deze gronden veel wierdegrond is aangebracht.
Nog noordelijker werd door de sterke zee-invloed het milieu brak en ontstond rietveen (82). Over dit rietveen begint
het zeeslib uit te wiggen (klei-op-veengronden, 86). Aanvankelijk is dit een bovengrond van rulle humeuze klei, op
grijze taaie klei met veen binnen 40cm. In het uiterste noorden wordt het kleidek dikker en verdwijnt ook het rullere
dek. Hier bevinden zich de knipkleigronden op veenjuist over degrens in Groningen. Plaatselijk komt katteklei voor,
o.a. ten noorden van het Groninger Stadspark, dus ten westen van de oude loop van de Drentse A en ten noordwesten van Eiderweert, waar het Peizerdiep Drente verlaat.
Het potkleigebied strekt zich als een ondiep voorkomen uit over het Westerkwartier in Groningen en in oostelijk
Friesland. Van Heuveln (1959) gaf de verbreiding weer. De potklei iseen uiterst zware klei die naar beneden humeus
en daardoor donkerder van kleur wordt. Plaatselijk is de potklei zelfs venig.
In de omgeving van Roden komt de potklei binnen 1,25 m voor. Op de geologische kaart staan deze streken aangegeven als „fluvioglaciaal" met keileem binnen 2 m. Daarnaast komt ook dekzand of keizand voor, dat rust op
potklei in de ondergrond. Vooral aan de randen schuift een meer of minder dik laagje keileem tussen de potklei en
het zand. Merkwaardig is dat vlak boven de potklei vaak grof tot zeer grof zand met veel witte kwarts ligt. Het
materiaal lijkt op het grove zand dat onder de keileem aan de Emmerschans voorkomt.
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Komende uit het zuidwesten en gaande over de rug van Een-Steenbergen-Roder es, zoals Van Veen (1925) die
aangeeft in figuur 2, blijkt het terrein duidelijk af te hellen naar het noordoosten. De keileem komt op de Roder es
ondieper dan 60cm voor. Verder naar het noordoosten wigt de leem over de potklei uit. Onder andere ten noorden
van de Roder esligt een kleingrof zandnest met potklei binnen 1,25 m. Het grootste grof-zandgebied ligt echter ten
noorden van Roden. Het is grotendeels een hoog gelegen terrein, droogtegevoelig en er komt grind voor. Dit is
gekarteerd als een hoge podzol in grof, niet lemig zand (117). Een lager gedeelte isals middelhoog gekarteerd (106).
Tussen Roden en Leek bevindt zich een vrij groot gebied met potklei binnen 60cm. Het profiel is sterk lemig boven
de potklei. Dergelijke gronden liggen op de Zulther es en ten noorden van Lieveren. Bij Lieveren stond er vroeger
het Lieverderholt op, een zeer zwaar eikenbos. Het Peizerdiep is hier min of meer ingesneden. Tussen Roderwolde
en Foxwolde liggen langs het diep lemige, grijze natte beekleemgronden, die eigenlijk potkleibeekleemgronden zouden moeten heten. Ze zijn niet apart aangegeven, maar opgenomen in de venige beekdalassociatie (133). De gronden
in de omgeving zonder grof zand, maar wel met potklei in de ondergrond, zijn met een speciale arcering verder
aangegeven als sterk lemige (110) en zwak lemige (109) middelhoge podzolen. De zwak lemige (109) gronden hebben
meestal een humuspodzol. De sterk lemige (110) vertonen een bruine humusijzerpodzol met evenwel een meer zwarte
dan bruine bovengrond.
DE HONDSRUG (figuur 61)
Deze zuidzuidoost-noordnoordwest lopende rug vormt de oostrand van het Drents plateau. Het is niet alleen keileem, waaraan de Hondsrug zijn vorm dankt, maar het zijn vooral de preglaciale afzettingen, die aan de oostrand
van de Hondsrug plaatselijk gestuwd voorkomen.
In feite zijn er ten minste twee Hondsruggen. De oostelijke Hondsrug is te volgen vanaf Klazienaveen over Emmerschans, Weerdinge, Valthe, Exloo, Buinen, het oostelijke deel van de Gasselter es tot Bonnen. Bij Gieten en Eext is
de situatie onduidelijk. Daarna is zij weer te volgen over Annen naar Zuidlaren. In de provincie Groningen worden
de ruggen belangrijk smaller, maar er istoch duidelijk een oostelijke en een westelijke te onderkennen. De oostelijke
loopt dan verder overNoordlaren enOnnen en misschien over Middelhorst enEssen.Deze rug ishet meest geprononceerd, het hoogst en het breedst en met uitgestrekte oppervlakten keileemgronden.
De westelijke rug loopt van Erica over Zuidbarge en Noordbarge naar Emmen, Klijndijk, Odoorn, Ees, Borger,
Drouwen, hetwestelijke deelvan de Gasselter es, Eext, Anloo, Schipborg, het westelijke deel van de Zuidlaarder es,
Glimmen, Haren, Helpman naar Groningen. Deze rug is minder duidelijk ontwikkeld dan de oostelijke. Vooral
in het zuidelijke deel van de Hondsrug zijn de verschillen tussen de beide ruggen het duidelijkst.
Door erosie is, vooral langs de hellingen van de Hondsrug, de keileem verdwenen. Dikke pakketten dekzand zijn
afgezet in de laagten bijvoorbeeld tussen de beide Hondsruggen. Op de Hondsrugplateaus wordt vaak dekzand in de
vorm van steile slingerende ruggen aangetroffen. De goed vochthoudende gronden met keileem binnen 100cm vindt
men op de Hondsrugplateaus, terwijl de randen van de Hondsruggen en het gebied daartussen door erosie en door
dikkere dekzandpakketten vaak een minder gunstige bodemgesteldheid hebben.
ZUIDELIJK DEEL

Hieronder verstaan we de zandgedeelten van de gemeenten Emmen (zonder Roswinkel), Odoorn en Borger tot
aan het Voorste Diepje. Duidelijk zijn op de kaart de beide Hondsruggen, Buinen-Klazienaveen en Ees-Erica, te
herkennen. Ze vallen op door de keileemgronden en gronden met keileem binnen 1,25 m onder meer in de ondergrond. Aan weerszijden van de ruggen liggen drogere zandgronden en lagere venige gronden. In zuidelijke richting
gaan de Hondsruggen steeds verder uit elkaar; de oostelijke buigt zelfs onder het veen door naar het oosten om.
Boven op de Hondsrug komt de keileem het dichtst aan de oppervlakte en wel het duidelijkst bij de oostelijke rug.
De zwaarste keileemgronden met weinig dekzandbijmenging zijn de gleygronden in verweringsmateriaal van keileem (103). Ze liggen ten noorden van Weerdinge en Valthe. Iets minder zware keileemzandgronden liggen ten
oosten van Emmen. Meestal komen deze gronden incombinatie met dezware voor, zodat zeop de kaart gezamenlijk
zijn voorgesteld als eenheid 103. Op de overgang naar de andere zandgronden liggen de podzolen in verwerings111

materiaal van keileem (111). Deze keileemzandgronden zijn rijk aan stenen, lemig tot sterk lemig en hebben overwegend een bruine humusijzerpodzol.
Verschillende complexen celticfields liggen op eenheid 111 en de minder zware delen van 103. Enkele komen ook
nog op de zeer zware keileemgronden voor. Gemiddeld bevindt zich op deze gronden de vaste keileem binnen
80 cm en op de zwaarste gronden zelfs binnen 60 cm.
Op de westelijke Hondsrug liggen de middelhoge keileemzandgronden (111) meer als hoge ronde plateaus, o.a. ten
noordwesten van Emmen (bij Klijndijk) en bij Ees.
Het beeld van de essen en de veldgronden met keileem binnen 1,25 m wijkt weinig af van dat van het Noordenveld.
Het zijn de middelhoge sterk lemige essen (106) van de Emmer es en de Odoorner es. Op het veld zijn het de middelhoge, sterk lemige (110) en zwak lemige (109) podzolen.
De grindrijke grofzandige gronden liggen aan de oostrand van de Hondsrug, vooral waar erosiedalen zijn ingesneden. Het zijn droge, hoge, grofzandige podzolen zonder roest binnen 35 cm en met grindbijmenging (117). Ook
tussen Odoorn en Ees aan de westhelling van de Hondsrug komen deze gronden voor.
Tussen de beide Hondsruggen liggen enige stuifzandcomplexen, zoals in de Emmer Dennen en in het Odoorner
zand. Ze zijn als humusarm zand (124) op de kaart gezet en hebben vrijwel geen profielontwikkeling.
Tussen de beide Hondsruggen vindt men plaatselijk nog fijn premorenaal zand aan de oppervlakte maar overwegend
is dit toch dekzand. In het dal lagen enkele meren, waarvan het Bargermeer, gelegen tussen Noordbarge, Angelslo
en Den Oever, het grootste was. Noordelijk van Emmen lag het nu geheel volgebouwde Emmermeer. Tussen Valthe
en Odoorn ligt een venige laagte, het Meerveld. De dekzandgronden met keileem dieper dan 1,25mzijn hier droogtegevoelig. Het zijn hoge associaties van zwak lemige en niet lemige podzolen (118) zonder grondwaterroest binnen
50 cm. Meestal vertonen ze een humuspodzol. Komt de grondwaterroest binnen 50 cm voor, dan zijn zij als(109)
gekarteerd, dus middelhoge associaties van zwak lemige humuspodzolen.
De essen zijn in dit gebied vaak hoogten met vrij steile randen. Ook hier worden de associaties van zwak lemig en
niet lemig zand aangetroffen. Ze hebben geen grondwaterroest binnen 80 cm en zijn gekarteerd als (114). De oude
ontginningen met donker humeuze dekken dunner dan 50cm liggen hier, zoals elders in Drente, in de nabijheid van
de dorpen en dan vaak tussen es en stroomland. Een voorbeeld zijn de „Slagen" ten westen van deNoord- en Zuidbarger es.
MIDDENGEDEELTE

Dit deel omvat de zandgedeelten van de gemeenten Borger, Gasselte, Gieten, Anloo exclusief Anderen en Gasteren,
Zuidlaren en Haren ten zuiden van het Besloten Veen. Hier liggen evenals in de zuidelijke Hondsrug twee ruggen
maar de vorm is minder uitgesproken. Tussen Gasselte en Gieten en bij Annen komen keileemzandgronden voor,
die als lage, sterk lemige keileemverweringsgronden (103) zijn gekarteerd. Aan de oostrand en in enkele erosiedalen
komen grofzandige hoge podzolen voor (117) met grindbijmenging. De essen hebben hier veel sterk lemige, fijnzandige profielen met grondwaterroest binnen 100 cm (106). Daarnaast komen associaties van hoge zwak lemige
en niet lemige essen voor (114). De veldgronden zijn hoofdzakelijk hoge (118) en middelhoge (109) associaties van
zwak lemigeen niet lemige humuspodzolen. Hun verbreiding isongeveer dezelfde als inhet Noordenveld is geschetst.
NOORDELIJK DEEL

Dit zijn dezandgedeelten van de gemeente Haren ten noorden van het Besloten Veen, en van degemeente Groningen.
Reeds vanaf Zuidlaren wordt de Hondsrug belangrijk smaller, maar het zijn nog steeds twee ruggen. De westelijke
isdebelangrijkste geworden. Glimmen, Haren, Helpman en Groningen liggenhierop. Deoostelijke: Onnen, Felland,
verdwijnt iets ten noorden van Felland als keileemrug, zet zich tot de Middelhorst ten oosten van Haren als zandrug
voort en verdwijnt daar onder alluviale afzettingen. Mogelijk is de hoogte waarop Essen, een klein gehuchtje ten
noordoosten van Haren gebouwd is, er een voortzetting van. Ten zuiden van Onnen draagt deze rug nog keileemverweringsgronden (103). De westelijke rug tussen Haren en Groningen heeft overwegend middelhoge zandige
keileemverweringsgronden (111). Tussen de beide ruggen ligt het stuifzand van de Appelbergen met een aantal
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FIG. 61. De Hondsrug
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ronde veendobben, die als lage humuspodzolen (101) op de kaart staan, aansluitend op het Westerveen, ten westen
van Onnen. Ten zuiden van Haren ligt nog de middelhoge, sterk lemige (106) Haarder es. Groningen had een
Noorder en Zuider es. De eerste lag voor de uitbreiding in de zeventiende eeuw ten noorden van de oude binnenstad.
De laatste bevond zich tussen het Helperdiepje en de oude binnenstad. Het waren sterk lemige, middelhoge essen.
Aan de flanken van de Hondsrug ten noorden van Haren, bevinden zich smalle stroken gebroken gronden, die op
zijn minst 15% afslibbaar hebben (153). Deze gronden houden verband met de klei- en klei-op-veengronden, die
langs de Hunze en de Drentse A naar het zuiden opdringen.
De grens tussen humuspodzolen en humusijzerpodzolen ligt ongeveer bij Harenermolen. Noordelijk hiervan komen
humusijzerpodzolen met oude ontginningen voor. Op de rug van Onnen ligt deze grens iets zuidelijker. De veldgronden vertonen hetzelfde beeld als in het Noordenveld. Het zijn hoge (118) en middelhoge (109) associaties van
zwak lemige en niet lemige humuspodzolen. Ten zuiden van Haren ligt aan de westzijde van de Hondsrug een merkwaardige dekzandrug met hoge (118), zwak lemige tot niet-lemige humuspodzolen.

FIG. 62. Het Rolder Dingspil.
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HET ROLDER DINGSPIL (figuur 62)
Dit gebied omvat de gemeenten Assen en Rolde, benevens de marken van Gasteren en Anderen, en vormt in hoofdzaak het stroomgebied van de Drentse A. Het ligt centraler dan de Hondsrug en het Noordenveld. Ook hier zijn bepaalde ruggen in het landschap te onderscheiden, op de kruinen waarvan de essen liggen.
Een noordnoordwest-zuidzuidoost lopende rug, waarschijnlijk dezelfde als de bij het Noordenveld genoemde rug
van Peize naar Vries, vormt de kern van de gemeente Rolde. Hierop liggen de essen van Schoonloo, Grolloo, Rolde
en Loon. Het landschapsbeeld en de plaats van de kaarteenheden verschilt hier weinig van die op het Noordenveld.
De es van Deurze ligt als een aparte, kleine, ovale rug in het landschap met westnoordwest-oostnoordoost georiën114

teerde as. Het profiel is zeer sterk lemig met keileem binnen 100 cm. Deze es en een deal van de Balloër es lijken
daarom ergveel op dekeileemverweringsgronden van eenheid 111. Door hun esdek zijn zesamen met de omliggende,
minder lemige es gekarteerd als middelhoge, sterk lemige essen (106), abusievelijk op de kaart aangegeven als 105;
zwak lemige es.
In het „veld" tussen Rolde, Schoonloo en Grolloo komen veel gronden voor met keileem ondieper dan 60 cm.
Desalniettemin zijn ze zwak lemig en staan ook als associatie van middelhoge zwak lemige en niet lemige podzolen
(109) op de kaart. De gemeente Assen vertoont een minder „Drents" landschapsbeeld dan Rolde. Grote ruggen
liggen hier niet, maar wel een vrij grote oppervlakte lage gronden waaruit vele brontakken van de Drentse A ontspringen. Op hogere gedeelten in dit vlakke, lage gebied liggen de gehuchten Amen, Ekehaar, Eleveld, Anreep en
Schieven.
Het nu in de „stad" liggende esje van Assen past ook in deze rij. Mogelijk vormen de esjes van Amen tot en met
Anreep een onderbroken rug. Witten, Peeloo en het reeds genoemde Loon zijn ouder en hebben grotere en hoger
gelegen essen.
Het vlakke, lage gebied tussen Annen, Hooghalen en Assen wordt voor een groot deel ingenomen door beekdalgronden (133). Deze gronden zijn samen genomen in de associatie venige beekdalgronden (133) met het broekveen
dat tussen De Haar en Hooghalen langs het Anreper Diep ligt. Ook de broekvenen langs het Taarloërdiep, het
Anderse Diep, het Deurzerdiep tot bij Grolloo en verder zuidelijk, zijn gerekend tot deze associatie. Ten zuiden
van Assen liggen langs de stroompjes grotendeels min of meer lemige beekbezinkingsgronden, evenals in het vlakke
gebied ten zuidwesten van Eleveld, waar plaatselijk grijze verspoelde keileem in de ondergrond voorkomt.
HET ZUIDENVELD ZONDER HONDSRUGGEMEENTEN (figuur 63)
Dit zijn de gemeenten Zweeloo, Sleen, Oosterhesselen, Dalen, Coevorden en Schoonebeek. Te zamen vormen ze het
stroomgebied van het Loodiep en Drostendiep. Schoonebeek ligt in het stroomgebied van het Schoonebekerdiep.
In het noordoosten ligt de rug Erm-Sleen-Schoonoord, die zich verder in de richting zuidzuidoost-noordnoordwest
voortzet naar Rolde en Peize, dus evenwijdig aan de Hondsrug. De essen van Erm en vooral de golvende essen van
Noord- en Zuid-Sleen geven meer dekzand dan keileem te zien. Ten westen van Zuid-Sleen bevindt de keileem zich
binnen 1,25m en 60cm. Overigens komen in het veld van de gemeente Sleen veel droge gronden voor. Afwijkend is
het noordelijke deel van deze rug en wel de omgeving van Schoonoord. Ten noordwesten en westen van dit dorp
ligt een complex hoge, grove zandgronden zonder roestverschijnselen binnen 50cm en met grindbijmenging (117 1).
Men zou een verband kunnen vermoeden tussen het grofzandgebied ten zuidwesten van Eesen dit gebied bij Schoonoord dat tot vlak bij Schoonloo reikt.
De essen van Zweeloo, Wezep, Meppen, Aalden en Benneveld vormen een aparte groep. Zij liggen aan het Drostendiep en zijn vertakkingen. De es van Zweeloo en de Molen-es van Meppen zijn droge dekzandessen bestaande uit
een associatie van zwak lemige en niet lemige humusijzerpodzolen (114). De essen van Meppen, Aalden en Benneveld zijn goed vochthoudende, sterk lemige oude bouwlanden (116). Het veld van Meppen en Aalden en het Witteveen-veld vormen het noordwestelijke deel van de gemeente Zweeloo. Hoofdzakelijk bestaat dit gebied uit middelhoge associaties zwak lemig en niet lemig dekzand (109) met keileem binnen 1,25m.In het gebied rondom Witteveen
is weinig veen meer te vinden.
Oosterhesselen, Gees en Zwinderen hebben een aaneengesloten escomplex en een min of meer rond, door stroomlanden ingesloten markegebied. De essen zijn hoofdzakelijk middelhoge, sterk lemige oude bouwlanden (106) met
keileem binnen 1,25 m. Het Geesergedeelte heeft verschillende hogere jonge dekzandruggen, zodat dit in tegenstelling tot het Hesselergedeelte als een associatie van hoge, niet lemige en zwak lemige oude bouwlanden (114) is
gekarteerd. Het Geeserveld, ten westen van Gees en het Oosterhesseler Veld ten zuiden van Oosterhesselen, hebben
zeer goede gronden, die uit lemig fijn zand bestaan en plaatselijk lössachtig zijn. De keileem komt hier overal binnen
1,25 m voor, grotendeels zelfs binnen 60cm. De lössachtige gronden staan als sterk lemig fijn zand (110) op de kaart.
De vier escomplexen van Dalen en Wachtum met het tussenliggende veld vormen samen een noord-zuid liggende rug,
die bijna aan alle zijden door stroomdalen isomgeven. Keileem ishier weinigaangeboord ;dezekomt alleen boven op
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FIG. 63. Het Zuidenveld zonder Hondsrugçemeenten.
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de es van Dalen binnen 1,25 m voor. Verder is deze es een goed vochthoudend, sterk lemig oud bouwland (106). De
Zuid-es en Wester-es van Wachtum zijn iets minder lemig. De Noord-es heeft veel reliëf. Ze zijn gekarteerd als hoge
associaties van zwak en niet lemige oude bouwlanden(114).Onderde Noord-es komen humuspodzolen voor. Hier
heeft, zoals aan alle uiteinden van het Drents plateau, de bruine humusijzerpodzol met zijn weinig gedifferentieerde
horizonten de overhand. Het oppervlak aan oude ontginningen, dus gronden met dekken van 30-50 cm humeuze,
donkere grond, neemt toe en een vrij groot gebied oude ontginningen ten oosten van Dalen bestaat hieruit. Daar
liggen de gehuchten Den Hooi (het oudste) en Dalerveen. Den Hooi heeft overwegend een hoge droge zwak tot niet
lemige es (114). Dalerveen is een laat-Middeleeuwse veenkolonie, gelegen tussen stroomland en hoogveen. Hier
komen overwegend lage, iets venige humuspodzolen voor (101) en ondiepe broekveengronden. Deze laatste zijn
opgenomen in de associatie van de venige beekdalgronden (133).
In het stroomland en de zandgebieden van Coevorden en Schoonebeek is het Drostendiep de belangrijkste stroom
met het grootste stroomgebied. Behalvein de omgeving vanWezep enAalden bestaat het stroomdal van dit diep overwegend uit broekveen meer dan 40 cm dik (133). Langs het Drostendiep beneden Dalen en Dalerveen komen
echter beekleemgronden voor. Ze staan wat hun textuur betreft tussen lemig veen en venige leem in. Omdat ze hier
verspreid voorkomen zijn ze nog in de venige beekdalassociatie opgenomen (133). Een vrij grote oppervlakte van
dit type ligt echter ook ten zuiden en oosten van Coevorden langs het Schoonebekerdiep en de Coevorder Vecht.
Daar staan ze als associaties van beekkleigronden (131) op de kaart.
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FIG. 64. De gemeenten Beilen, Westerbork, Dwingeloo en Ruinen.

SchoonLoo

Ten westen van Coevorden langs de Coevorder Vecht ligt een typisch Vechtdekzandlandschap van kleine esjes,
zandkopjes en laagten en oude rivierarmen. Het is Achterhoek-associatie genoemd (137). Hare en 't Klooster zijn
gehuchten in dit gebied. Het zand, waarop Coevorden ligt, vormt een deel van dit gebied.
Oud-Schoonebeek is gebouwd op enkele lage zandkoppen (101) evenwijdig aan het Schoonebekerdiep en op de overgang van de langs dit diep voorkomende broekveengronden naar hoogveengronden. De oude bouw- en graslandgronden van Oud-Schoonebeek zijn voor een deel ontstaan als bovenveencultuurgronden. Bij veengronden zijn ze
gekarteerd als verweerde hoogvenen met een mestdek (89).
Langs het Schoonebekerdiep en de veeninwaarts lopende Bargerbeek en Ellenbeek komen broekveengronden voor
die dieper dan 40cm zijn. Ze zijn met de venige gleygronden samen genomen in de venige beekdalassociatie (133).
Nieuw-Schoonebeek vertoont hetzelfde beeld, alleen ligt er veel minder bouw- en grasland en komen de dalgronden
er dichter aan het Schoonebekerdiep.

DE GEMEENTEN BEILEN, WESTERBORK.
(figuur 64)

DWINGELOO EN RUINEN

Dit is voornamelijk het stroomgebied van de naar het zuidwesten afwaterende Oude Vaart en de Ruiner A (Oude
Diep). Vergeleken met noord- en oost-Drente is het een vrij vlak gebied met keileem en zonder ruggensystemen
van enige omvang.
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De Beilerstroom en zijn vertakkingen zijn in het keileemplateau ingesneden. Hun richting is blijkbaar niet door
reeds aanwezig reliëf bepaald. Toch zijn hier resten van keileemruggen aangetroffen. Het zijn de meestal min of
meer ovale hoogten, die dikwijls als es in gebruik zijn. Ze hebben vaak een lemiger profiel dan hun omgeving. Dergelijke middelhoog gelegen, sterk lemige essen met keileem in de ondergrond (106) vindt men bij Ruinen, Hees
en Echten.
De essen van Leggeloo, Holtland en Dwingeloo liggen alle in de richting noordnoordoost-zuidzuidwest en zijn in
hoofdzaak hoog gelegen en zwak tot niet lemig(114). Van fluvioglaciale oorsprong schijnen enkele kleine, vrij steile,
ronde koppen te zijn, die voornamelijk in de gemeente Ruinen voorkomen. De meest typische steenrijke kop iswel
de Galgenheuvel, ten westen van Anholt. Hier liggen een grote en een kleine bult vlak aan de Ruiner A.Op dergelijke
koppen vindt men bovenop wat lemig grondmorenemateriaal. Ook ten zuidwesten van Hees ligt een dergelijke
heuvel, de Hunnenkloosterberg, evenals de hoogte bij de boerderij Trasselt, ten oosten van Echten. De es van
Kalenberg vormt min of meer de overgang tussen de keileemzandessen als die van Hees en deze steen- en grindrijke
koppen. De stroomdalen zijn in deze omgeving ondieper ingesneden dan in andere streken van Drente. In de brede
dalen van de Beilerstroom en de Oude Vaart tot Dwingeloo komt broekveen overwegend dieper dan 40 cm voor.
Dit is op de kaart aangegeven als een venige beekdalassociatie (133). Hier ligt het veen veel ondieper dan de stroomdalen van dezelfde omvang in noord- en oost-Drente. DeOude Vaart beneden Dwingeloo loopt door een, naar vorm
en bodemgesteldheid grillig breed dal. Ondiep broekveen en lage zandgronden vormen het hoofdbestanddeel. Diep
broekveen komt hier echter tevens voor. Dit is ook als venige beekdalassociatie (133) op de kaart gezet, evenals de
gronden inde bovenloop van het Oude DieptussenGarminge enDrijber. De essen van Balinge,Garminge, Mantinge
en Bruntinge zijn waarschijnlijk jong. Ze staan op de kaart als zwak lemige tot niet lemige middelhoge oude bouwlanden (105).Ze hebben onder het esdek een humuspodzol. Ook de es van Drijber heeft dit.

DE GEMEENTEN DIEVER, VLEDDER EN HAVELTE (figuur 65)
De gemeenten Diever en Vledder vormen een overgangsgebied van het Drents plateau naar de Friese Wouden. Er
zijn enkele zuidzuidwest gerichte beekdalen, zoals die van de Oude Vaart en het Vledderdiep. Hier is,zo het schijnt,
geen sprake van dalen die tussen terreinopwelvingen liggen, zoals in noord- en oost-Drente, maar van dalen die in
een vlak landschap zijn ingesneden. Uitgezonderd het dal van de Wapserveense A, hebben ze overwegend ondiep
broekveen. Een aanwijzing dat we tussen de dalen met gespaard gebleven stroken te maken hebben en niet met
keileemruggen, is het verschil in ligging van de essen met die van noord- en oost-Drente. De essen in de gemeenten
Vledder en Diever hebben namelijk over het algemeen geen bepaalde richtingen. Het zijn overwegend essen zonder
keileem binnen 1,25 m. Het noordelijke deel van dit gebied bezit het type zwak lemige tot niet lemige oude bouwlanden (118). Hiermede hangen uitgebreide stuifzandcomplexen (124) samen.
In de zuidwesthoek van de gemeente Vledder ligt de nu ruim honderdjarige weldadigheidskolonie Frederiksoord
met oude ontginningen op middelhoge, zwak lemige tot niet lemige humuspodzolen (109). Nijensleek bij de Overijsselse grens heeft een oud bouwlandcomplex zonder een echt eskarakter met een humuspodzol in de ondergrond,
bestaande uit hoge zwak lemige tot niet lemige gronden (114). Op een gedeelte komen keileemverweringsgronden
voor. De oppervlakte ervan is echter te klein om op de kaart aan te geven.
In de gemeente Havelte liggen de dorpen Havelte met Eurzinge, Darp en Busselte, Wapserveen, Uffelte en Wittelte.
Wapserveen ligt vlak ten zuiden van de Wapserveense A. Men vindt hier hoofdzakelijk diep broekveen (133). Het
is een oude veenkolonie, hoewel van veen buiten de A weinig meer te vinden is. In de A is echter wel veen aan de
Wapserveense kant gegraven en hetgeen daar ligt werd toch nog maar tot het broekveen gerekend.
Ten zuiden van dittypische streekdorp liggen denaar het zuiden opstrekkende oudere ontginningen. Tussen Wapserveen en Uffelte komt een droog gebied met stuifzandcomplexen (124) voor.
Het zuidelijker zandgedeelte van de gemeente Havelte is meer een keileemgebied. Er zijn daar twee hoge ruggen met
keileemzandgronden. Beide ruggen dragen op de topografische kaart de naam Havelterberg. De meest westelijke
ligt tegen de Overijsselse grens en vormt één geheel met de keileemzandgronden van Steenwijk. Ze staan als podzolen in verweringsmateriaal van keileem (111) aangegeven. Verder vindt men op deze berg, die door de bewoners
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FIG. 65. De gemeenten Diever, VIedder en Havelle.
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niet Havelterberg, doch Bisschopsberg wordt genoemd, humuspodzolen in sterk lemig en zwak tot niet lemig
zand (109, 110en 118).De ware Havelterberg ligt ten noorden van Havelte. Op de kruin vindt men dezelfde texturen
als op de Bisschopsberg, doch hier overwegen humusijzerpodzolen. Op de essen komen overwegend goed vochthoudende, sterk Iemige, oude bouwlanden voor met keileem binnen 1,25 m (106) en met een humusijzerpodzol in
de ondergrond met eromheen middelhoge veldgronden met humuspodzolen en plaatselijk humusijzerpodzolen in
zwak tot niet lemig zand (109). Deze veldgronden hebben ook voor het merendeel keileem binnen 1,25 m.
DE GEMEENTEN RUINERWOLD, MEPPEL EN DE WIJK (figuur 66)
Dit is een lager gelegen ,,wold"gebied evenals Peizerwold en Roderwolde in het uiterste noorden van Drente.
De bruine profielen, zonder sterke verticale differentiatie naar horizonten, krijgen in de richting van Meppel steeds
meer de overhand (Meppel = Möppelt = esdoornbos, het Engels ,,maple"). Het is een vlak gebied met typische
oude streekdorpen met een opstrekkende verkaveling. Ruinerwold is een goed voorbeeld van een Middeleeuws
streekdorp. Verreweg het grootste deel is hier als grasland in gebruik. De gronden bevinden zich wat hun vochthuishouding betreft tussen laag (101)en middelhoog (109). Daarnaast komen ook gleygronden en ondiepe en diepe
broekveengronden voor, die zijn samengevat in het venige beekdalcomplex (133). De zandgronden vertonen hier
overwegend een bruin aflopend profiel.
Koekange is een dergelijk streekdorp, het ligt iets hoger (109) en ten oosten van de hoofdweg liggen gronden met
keileem binnen 60cm (111). Dit keileemgebied kan men opvatten als de zuidwestelijke rand van het Drents plateau.
De oude bouwlanden, de oude ontginningen van Koekange dus, vertonen meer het humuspodzolkarakter dan die
van Ruinerwold. Men vindt hier veel lagere gedeelten, die te klein in oppervlakte zijn om op de kaart te zetten, met
enige amorfe zwarte veenresten. Sommige complexen zijn samengevoegd tot lage humuspodzolen (101). In het ten
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FIG. 66. De gemeenten Ruinerwold, Meppel en De Wijk.
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zuidwesten van Koekange gelegen gebied zonder keileem komen daarnaast ook hoge droogtegevoelige delen voor
(118). Gemiddeld zijn het daar goed vochthoudende gronden. Het is niet onmogelijk dat Ruinerwold en Koekange
oude veenkoloniën zijn; bij de verkenning vonden we hiervan echter geen spoor.
Het gebied ten zuiden van de Wold A en de Koekanger A heeft weer een ander karakter. Hier vindt men niet de
lange, opstrekkende percelen die bij een streekdorp horen. Een uitzondering komt voor ten noorden van De Wijk,
waar ze trouwens breder zijn en dwars verdeeld. Overwegend treffen we hier een blokpercelering aan met meer
vierkante en onregelmatig gevormde percelen, behorende bij verspreide hoeven en kleine gehuchten. Het landschap
doet denken aan Twente en De Achterhoek: het is een echt dekzandlandschap. De luchtfoto (figuur 19) laat veel
min of meer ringvormige ruggen zien, vooral langs de Reest zijn ze duidelijk herkenbaar. We hebben dit Achterhoek-associatie genoemd (137), evenals het gebied ten westen van Coevorden. De oude bouwlanden zijn hier overwegend hoog en wat droogtegevoelig. Tussen de middelhoge gronden liggen vele natte lage percelen, hetgeen de
grillige dekzandtopografie meebrengt.
Ten slotte dient Meppel zelfteworden vermeld, liggende te midden van lage,plaatselijk ietsvenigezandgronden (101).
DE GEMEENTE ZUIDWOLDE (figuur 67)
De oudste kern van deze gemeente bestaat uit een vrij hoge preglaciale rug met een in het algemeen vrij dun grondmorene dek. Evenals Ruinerwold vinden we de naam van de gemeente niet als dorp op de kaart maar wel de namen
van de buurtschappen, zoals Ten Arloo (waarschijnlijk het oudste), Kerkenbosch, Nolde e.a. Ook hier komen de
podzolen in verweringsmateriaal van keileem (111) voor. De laag keileem ligt hier op fijn premorenaal zand en
grovere preglaciale afzettingen en is, althans op de essen, meestal dik genoeg om deze goed vochthoudend te doen
zijn. Plaatselijk zijn echter ook de fijne bestanddelen uit de grondmorene verdwenen en is een zeer grindrijke grond
overgebleven, rustend op grove preglaciale afzettingen. Deze gronden komen voor ten zuiden van Linde en staan
als podzolen in grof zand (117) op de kaart.
De zgn. rug van Zuidwolde bestaat uit ten minste twee ruggen: een lange oostelijke van Nolde naar Ten Arloo en
een kortere westelijke van Bazuin naar Wemmenhove. Zoals bij alle streken in Drente met ,,Wolde"-namen komen
hier over een vrij grote oppervlakte oude ontginningen voor. Op de hogere gronden zijn de percelen gescheiden door
houtwallen, op de lagere door elzen. Toch vindt men hier buiten de essen meer humuspodzolen dan humusijzerpodzolen.
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FIG. 67. De gemeente Zuidwohle.

wegen
kanalen en stromen
grens van het gebied
OVERIJSSEL

provinciegrens

Ten oosten van Zuidwolde, tussen veen- en dalgronden, ligt een noord-zuid gerichte rug met veel keileem binnen
60 cm (109).
Hier weer ten oosten van, de dalgronden, ligt een smalle hoge zandrug (118), die als as op de geologische kaart is
aangegeven, maar diewaarschijnlijk bestaat uit grover dekzand, afkomstig van de grovere zanden van de rug van
Zuidwolde.
In het westelijke deel van degemeente Zuidwolde ligt nog een gehucht met een hoge sterk lemigees(106), Veeningen.
Van vaste keileem is weinig te vinden. Deze es bestaat uit goed vochthoudende gronden. Veeningen ligt haast aan
alle zijden in het veen. In het noorden en westen liggen broekveengronden (133) in het dal van het Oude Diep,
waardoorheen de Hoogeveense Vaart is gegraven. De hier ook voorkomende gleygronden zijn in de venige beekdalassociatie opgenomen (133).
Aan de Reest,waarlangs ook weerhet veenisaangegeven alsvenige beekdalassociatie (133)ligteen stuifzandcomplex
in de omgeving van de Wildenberg (124) en een aantal hoge droge eenmansesjes. Dit stuifzand is mogelijk afkomstig
uit het Reestdal.
ROSWINKEL (marke onder de gemeente Emmen) (figuur 68)
Dit zandgebied is een naar het zuidwesten uitspringend gedeelte van het Westerwoldse zandgebied in de provincie
Groningen.
Roswinkel is een laat-Middeleeuwse gedeeltelijke veenkolonie. Er zijn overeenkomsten met Wapserveen, Koekange
en Ruinerwold. De Roswinkeler „es" ten zuidwesten van het streekdorp is waarschijnlijk als bovenveencultuur
begonnen. De bouw- en graslanden moeten tot de oude ontginningen worden gerekend. Men vindt hier overwegend
bruin aflopende profielen. De natte gronden zijn in de meerderheid (101), hoewel ook vrij veel middelhoge humuspodzolen voorkomen (109).
In het noordoosten ligt een breed, door de Runde beïnvloed gebied met sterk wisselende venige, zandige en lemige
bodemgesteldheid, de Maten. Dedoor ijzerverbindingen rood gekleurde lemigezandgronden, dieook langsde Runde
voorkomen, worden rodoorns genoemd. Het gebied van de Maten is opgenomen in het beekdalcomplex (133). De
Maten zijn hoogstwaarschijnlijk de hooilanden van Roswinkel geweest. Nu ligt er nog veel grasland en op de hogere
delen vindt men bouwland met hier en daar een perceel tarwe. De Roswinkeler gronden hebben in het algemeen
wateroverlast.
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FIG. 68. De marke van Roswinkel.
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DE HUNZEVALLEI VAN EXLOO TOT HET ZUIDLAARDERMEER (figuur 69)
De Hunze ontving en ontvangt deels nog zijn water van twee zijden: van de Hondsrug in het westen en van het
hoogveen in het oosten.
We hebben hier drie soorten veen onderscheiden: zeggeveen vlak langs de Hunze (80), broekveen iets verder van de
Hunze af en vlak langs de Hondsrughelling, en ten slotte het bruine veen, dat meestal uit oud mosveen op rietzeggeveen bestaat. Broekveen is met de venige gleygronden, in de bovenloop van de vallei met de zeggegronden, samengevoegd tot het venige beekdalcomplex (133).Veel veen is verdwenen door vervening en door hetjaarlijks afbranden
van de bovenlaag voor de raapzaadcultuur. Ze staan als lage zwartveenontginningsgronden (94) op de kaart. Naast
het bruine veen ligt een zone van zandgronden, waarvan vele in een ringvorm liggen. In het algemeen zijn dit lage
zandgronden (101). De grootste ring ligt ten oosten van Annen en staat op de kaart als grond met middelhoge podzolen aangegeven. De kern van de ring is weer veen.
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FIG. 69. De Hunzevallei van Exloo tot het Zuidlaardeimeer.
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Globale kwantitatieve landbouwgeschiktheid
I INLEIDING
Bij de beschrijving van de kaarteenheden is een indruk gegeven waarvoor deze gronden geschikt waren en welke
beperkingen ze hadden. De schaal van de kaart laat niet toe kwantitatieve gegevens te vermelden. Daartoe zijn de
kaarteenheden in landbouwkundige zin te complex. Bovendien zouden dergelijke gegevens moeten berusten op
oogstgegevens van een aantal jaren. Deze ontbreken echter.
De onderzoekingen van Van der Paauw (1961) hebben aangetoond dat een gemiddelde ook nog maar een betrekkelijke waarde heeft omdat het klimaat een grote rol speelt inhet producerend vermogen. Om toch een beeld te krijgen
van het bouwplan en de orde van grootte van de opbrengsten zijn voor de Werkgroep Ruilverkaveling de kaarteenheden samengevat in geschiktheidsklassen en van deze groepen zijn in de praktijk globale gegevens verzameld. Het
mag hier nog wel eens worden gesteld dat deze groepen los van de kaart staan en dat interpretatie van deze gegevens
voor een enkele eenheid zeker geen betrouwbaar beeld geeft. Bovendien zijn deze gegevens nog eens voor Drentse
omstandigheden gecorrigeerd.
Daar het opbrengstniveau voor het grasland maar zeer oppervlakkig bekend was, is dit geheel buiten beschouwing
gelaten, waardoor de kaarteenheden 80, 83, 84, 86, 90, 102, 107, 124, 125, 131, 132, 134en 155 niet behandeld zijn.
Voor een meer gedetailleerd beeld mogen wij verwijzen naar de begeleidende tekst van de Zeer Globale Bodemgeschiktheidskaart voor Akker- en Weidebouw van Nederland door de Staf van de Stichting voor Bodemkartering,
onder redactie van Dr. A. P. A. Vink en ir. E. J. van Zuilen (I.V.).
II TARWEGRONDEN
Gronden diegeschikt zijn voordeverbouwvan rogge, haver,aardappelen envoederbieten
en waaroptevensmet redelijk succeszomertarwe ensuikerbieten kunnen worden geteeld
Hierin zijn samengevat de middelhoge, sterk lemige, oude bouwlanden (106) op de essen, de keileemverweringsgronden (111) op de Hondsrug, de gebroken gronden (153) om het Leekstermeer en bij Haren en de lagejonge dalgronden (96).
Dit zijn de beste gronden in Drente.
TABEL 57. Normatief bouwplan en opbrengsten van tarwegronden
Gewas
Zomertarwe
Rogge
Zomergerst
Haver
Bonen
Consumptieaardappelen
Fabrieksaardappelen
Suikerbieten
Voederbieten
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% in het normatieve bouwplan
10
20
10
15
5
10
15
10
5

Normatieve opbr. in ton/ha
3,5
3,2
3,5
4,0
2
27
32
40
80

Ill VOEDERBIETENGRONDEN
Gronden, die geschikt zijn voorde teelt vanrogge, haver, aardappelenen voederbieten,
doch te licht voor tarwe en suikerbieten
In deze groep zijn samengevat de middelhoge, zwak en niet lemige bouwlanden op de essen (105), de middelhoge
zwak en niet lemigezandgronden (109) in het veld en de middelhoge lemige gronden (110) in het veld. Verder de
middelhoge oudere dalgronden (98 middelhoog) en de middelhoge en lage zwartveenontginningsgronden (middelhoge 97 en 94) en de gronden in de Bargermeer (147).

TABEL 58. Normatief bouwplan en opbrengsten van voederbietengronden
Gewas

% in het normatieve bouwplan

Normatieve opbr. in ton/ha

Rogge

20

3,2

Zomergerst
Haver
Consumptieaardappelen
Fabrieksaardappelen
Suikerbieten
Voederbieten

10
20
10
20
10
10

3
3,7
27
30
35
65

In het algemeen zijn dit de zandgronden en dalgronden, die gunstig liggen ten opzichte van het grondwater.
In dit normatieve bouwplan is duidelijk het groepskarakter aanwezig. Op de dalgronden zal het percentage fabrieksaardappelen zeker in de buurt van de 30 liggen, terwijl consumptieaardappelen alleen op de allerjongste dalgronden
worden geteeld. Hoewel het groepskarakter een geringe geschiktheid voor suikerbieten noemt wordt toch nog 10%
bieten verbouwd. De mindere geschiktheid komt tot uitdrukking ten opzichte van de groep tarwegronden in de
lagere opbrengst.
Het blijkt dat voornamelijk de haver en de voederbieten een grotere plaats in het bouwplan gaan innemen in vergelijking met de vorige groep, de tarwegronden. De opbrengst van de voederbieten isevenwel sterk teruggelopen.

IV HAVERGRONDEN
Gronden,diegeschikt zijn voorde teelt vanrogge, haver enaardappelenen ten hoogste
plaatselijk matig geschikt voorvoederbieten
In deze groep komen voor de hoge zwak en niet lemige, oude bouwlanden op de essen (114) en dejonge, hoge dalgronden (99). Voorts de bovenveencultuurgronden met een mestdek (89).

TABEL 59. Normatief bouwplan en opbrengsten van havergronden
Gewas

% in het normatieve bouwplan

Normatieve opbr. in tonlha

Rogge

40

2,2

Haver
Consumptieaardappelen
Fabrieksaardappelen

30
10
20

3,0
20
27
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In deze groep zijn de droogste bouwlanden samengevoegd. Vooral rogge en haver nemen een grote plaats in het
bouwplan in. De percentage-indeling heeft enige bijzondere kenmerken van een samenvatting. Op de jonge dalgronden worden veel meer fabrieksaardappelen geteeld en minder rogge. Ook komt men op de bovenveencultuurgronden lang niet aan 20 ton aardappelen per ha toe.
Ten opzichte van de vorige groepen ligt het opbrengstniveau gemiddeld 20% lager.

V ZOMERGEWASGRONDEN
Gronden, die door hun natte ligging alleen geschikt zijn voor zomergewassen en bij
bepaalde kaarteenheden ongeschikt voor bouwland zijn
In deze groep zijn samengevat de beekdalgronden (133 lemige gleygronden), de lage humuspodzolen (101), de
middelhoge podzolen in zwak lemig (109) en lemig zand (110) met ondiepe keileem, de onbezande hoogveengronden
(88), de lage oudere dalgronden (95) en de keileemverweringsgronden met ondiepe vaste keileem of potklei (103)

TABEL 60. Normatief bouwplan en opbrengsten van zomergewasgronden
Gewas
Zomertarwe
Zomergerst
Haver
Mengsel van granen
Consumptieaardappelen
Fabrieksaardappelen
Suikerbieten
Voederbieten

% in het normatieve bouwplan

Normatieve opbr. in ton/ha

5

3,0

10
25
10
10
20
10
10

2,5
3,5
3,5
20
25
32
70

Op deze natte gronden treffen we veel van de gewassen van de groep voederbietengronden aan. Een typisch droog
gewas als rogge verdwijnt, terwijl zomertarwe terugkomt. Op de onbezande hoogveengronden liggen de opbrengsten
door de grote vochtigheid en het nachtvorstgevaar veel lager. Het opbrengstniveau is echter duidelijk lager dan op
de voederbietengronden. Alleen de voederbieten doen het iets beter.

VI ROGGEGRONDEN
Gronden,die door hun droogte voornamelijk voorroggegeschikt zijn
Hierin zijn samengevat de hoge zwak lemige en niet lemige fijnzandige zandgronden (118) in het veld en de hoge,
oudere dalgronden (98 hoog) en de hoge zwartveenontginningsgronden (97 hoog).
TABEL 61. Normatief bouwplan en opbrengsten van roggegronden
Gewas

% in het normatieve bouwplan

Normatieve opbr. in ton/ha

Rogge

45

2

Haver
Consumptieaardappelen
Fabrieksaardappelen

25
10
20

3
20
25
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Duidelijk blijkt de voorkeur voor rogge in het bouwplan. De cijfers voor fabrieksaardappelen zijn afkomstig uit
de veenkoloniën, anders lagen de roggepercentages nog hoger.
De opbrengsten liggen ongeveer gelijk met de gronden die door hun natheid beperkt zijn, de zomergewasgronden.
VII KROPAARGRONDEN
Gronden, die eigenlijk te droog zijn voor akkerbouw en plaatselijk ten hoogste voor
rogge en/of aardappelenmatig geschikt
In deze groep zijn ondergebracht de hoge, grofzandige, niet lemige zandgronden (117) al dan niet met grindbijmen"
gingen, en verder de hoge, oudste dalgronden (98 hoog).
TABEL 62. Normatief bouwplan en opbrengsten van kropaargronden
Gewas
Rogge
Consumptieaardappelen
Fabrieksaardappelen

% in het normatieve bouwplan
70
10
20

Normatieve opbr. in ton/ha
1,5
15
20

Vergeleken met de gewone zandgronden en dalgronden van de groep voederbietengronden en de droge gronden van
de groep roggegronden valt een steeds grotere plaats van rogge in het bouwplan waar te nemen. De haver is verdwenen. De opbrengsten aan aardappelen liggen 20 tot 35% lager dan in de groep roggegronden en bijna de helft
lager dan die van de gronden in de groep voederbietengronden.
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