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yiPSBSPRIJF VAM G. FHIBLIKGTBDEffi (HARM)
door Ir L.A.H, de Saet en opz. H. de Bakker

3h opdracht van het Consulentschap voor Grond- en Pachtzaken van
de Provincie Groningen werd in het najaar van 1950 door de Stichting voor
Bodeßikartering te Wageningen een bodemkartering uitgevoerd voor het typebedryf van G. Frieling t e Dilgt (Haren).
Voor het vaststellen van pacht- en koopprijzen van land bestaat
er op het ogenblik dringende behoefte aan bodemkundige gegevens» Momenteel
«

worden de pacht- en koopprijaen nog streeksgewijs vastgesteld* «Were
grondkamer werkt met bepaalde œaatstaven, maar deae zijn geenszins op elkaar
afgestemd, Habij de grenzen van de ambtsgebieden van de grondkaffier is dan
ook de vaststelling van de pacht- en koopprijzen betrekkelijk toevallig.
Omhierin verandering t e brengen is een goed regionaal bödeiaonder-
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zoek, waarbij zowel op de boven- als op de ondergrond gelefc wordt, van
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veel belang, BIJ de Consulenten voor Grond- en Pachtzaken, die belast z±$a
|

raet

het toezicht op de uitvoering van de pachtwet, bestaat er dan ook voor

f

het bodeskundig onderzoek, zoals dat verricht wordt door 4e Stichting voor
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Bodejükartering, veel belangstelling. Vooral voor de schatting van de waarde

*
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van de grond is de bodemkartering onmisbaar.
Algemene oprorkin^ga
Het grote bedrijf van G. Frieling l i g t even teja z.o. van de stad
Groningen in het gebied, dat aansluit b i j het grote Drentse zanà&&i&à.m
& de omgeving van het typebedrijfkomt v r i j veel relief voor. We treffen
er de hoger liggende aand- en lemige zandgronden aan met in de lagere delen
veen, venige k l e i - en knikgronden. ^e laatste gronden zijn geer waarschijnCENTRALE LANDBOUWCATALOGUS
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ÜJk ander invloed van het Booms« diep gevorai. Het gebied wordt verder
gekenmerkt door het voorkomen van v r i j veel grasland. Bouwland wordt er
weinig aangetroffen.
Het typebedrijf is ea SI ha groot. De b i j het bedrijf behorende
percelen liggen in een aaneengesloten bloc tussen de Rijksweg van Assen
naar Groningen en het Hooraae diep. D e boerderij staat ongeveer in het midden
Van het bedrijf tegen een v r i j hoog gelegen sandrug. Het grootste gedeelte
vas het bedrijf bestaat u i t grasland. Slechte een paar percelen op de hoger
gelegen ssandrug b i j de boerderij zijn in gebruik als bouwland.
De percelen tussen de Rijksweg en de boerderij bestaan uit lemige
«andgronden. Sven achter de boerderij treffen we de hoger gelegen rog ©et
sandgrond aan. Sog meer naar achteren toe worden de gronden sterker slib»
houdend en venig. Bij de slibhoudende zandgronden bestaat de ondergrond u i t
zaad. De ventge kleigronden bevatten in de regel veen in de ondergrond» De
percelen tussen het Moord Willes» Kanaal en het Hoorns« diep bestaan u i t
toikgronden.

ö

e kniklaag, die in de regel op veen r u s t , mms op zeer slap

sterk slibhoudend venig materiaal, kan ik dikte nog aanmerkelijk v a r i e r « ^
Het gehele bedrijf is gekarteerd, beèalve het erf en de dijken,

Ott de bodemgesteldheid van het bedrijf nader t e leren kenne» werd
een ra&ienkartering uitgevoerd. Over het voorste gedeelte van het bedrijf
tot de boerderij verden drie raaien gelegd en op de hoger gelegen aandrug
achter de boerderij vijf. Opde achterste percelen, n . 1 , de percelen direct
achter de »andrug (die voor en achter het kanaal gelegen z i j n ) , werd ia
meerdere raaien geboord« Over het algeaeen verden de raéjen op verschillende
afstanden ven elkaar genomen* Ook in de r a a l werd op variërende afstanden
geboord» Bij sterke variatie van de bodemgesteldheid kwaaien de boorpuaten
dicht op elkaar, b i j geringe variatie daarentegen verden se wijd u i t elkaar
gelegd. Voor het nader omgrenzen van bepaalde bodenverschillen varen hier en
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daar nog versehillende tussenboringen nodig, Gosiddeld bedroeg het aantal
boringen per ha bj$m vijf, Geboord werd t o t óp &m diept© van 1,25 m. Bij
iedere boring werd naar de verschillende in een profiel voorkomende lagen,
htm geaardheid, kleur, ens. gekeken« Bij de aandgronden vserd o.a. gelet op
de httffiusrijkdom en het gehalte aan s l i b in de bouwvoor, b i j de kleigronden
vooral op de zwaarte, de kalkrijkdom, de structuur, enz. Ook werd aandacht
geschonken aan het optreden van r o e s t - en reductieverschijnselen in het
profiel.
Bij de opname van de bodemgesteldheid in het veld werden de resultaten van de verkregen waarneEingen op een agn. bonfcpantaikaart genoteerd»
Alle boorpunten werden op die kaart aangegeven en b i j ieder boorpunt werd,
aet behulp van enkele l e t t e r s en cijfers, de profielnotatie in het kort
bijgeschreven. Deze kaart heeft t o t grondslag gediend voor het vervaardigen
van de bodeakaart.
Uit het onderzoek in het veld hebben we een indruk gekregen over
het verloop van de bodemgesteldheid in het typebedrijf • Si de vorige paragraaf hebben we reeds in het kort de verschillaa in bodeiagesteldheid opgesoffld» Ondanks de kleine oppervlakte van het typebedrijf blijken er toch nog
aanmerkelijke variaties in voor t e komen.
lussen de Rijksweg en de boerderij treft men in hoofdjeaak lemige
grond aan« Een hoger liggende kop bij de Rijksweg bestaat echter u i t zand.
De lemige profielen bestaan u i t een zwak lemig t o t lemig grofaandige bovengronds De ondergrond van deze profielen bestaat u i t sterk lemig grofzandig
materiaal» Over het algemeen neemt de ledigheid van de profielen aefr de
diepte toe. % de ondergrond werd echter nergens zware leem aangeboord.
De bovengrond van de lemige gronden is meestal donkerbruin van
kleur. &et de diepte w r d t de kleur van het leeahoudend materiaal grijzer.
Roestverschijnselen treden v r i j ondiep op (ca. 30 cm). Bovenin is de roest
oranjebruin van kleur^ Met de diepte, bij het lemiger worden van het materia a l , wordt de kleur van de roest aeer oranje. Ook reductie treedt soos

-4-

endiep op. Tijdens de karterlag in hei najaar van 1950 zagen TUB SODS g r i j s blauwe vlekken onder de graszode« Over het algemeen i s de ondergrond vanaf
90 cm volkomen gereduceerd; roestvlekken worden op die diepte dan niet steer
aangetroffen. Het aand van de hoger liggende kop b i j de Rijksweg is in het
algemeen v r i j grof, egaal (homogeen) en grandioos. De bovengrond is v r i j
humeus en is soms zwak leerahoudend. Op een diepte van 50 à 60 cmt r e f t men
een bruine oerbank aan, die plaatselijk zeer hard kan zijn. **et aand onder de
harde bank wordt geleidelijk geler van kleur. De wijze, waarop het zand van
des» profielen, die in de bovengrond soms »wak lesinhoudend zijn, t o t afzetting is gekomen, i s ons niet helemal duidelijk. Vermoedelijk hebben we
hier met een oud dekzand t e maken«
De bij de lemige gronden aansluitende zandrug achter de boerderij
bestaat eveneens u i t aandprofleien. De»eest* van des« profielen zija zwak
gepodsoleerd

en bestaan u i t een schrale, husnsuze bovengrond met een geelr-

grijae ondergrond. % het achterste gedeelte van de zandrug komen enkele sterk gepodzoleerde profielen voor met soms een v r i j harde oerbank. 2h het
perceel bouwland aehter de boerderij worden geen oerbanken aangetroffen. Het
zand onder de schrale humeuze bovengrond is in de regel grijs gereduceerd
en dn de bouwvoor kan reeds roest voorkoaen. 3n enkels profielen direct
aehter de boerderij is de bovengrond slibhoudend en bevat de ondergrond
venige sublagen. 3n hoeverre we hier raet afwijkende profielen t e »taken
hebben, is ons niet helemaal duidelijk. Venig slib en gliede op een diepte
van ca x 1 mvinden we eveneens in enkele profielen in de laag gedegen
strook naast de boerderij op de overgang van de lemige gronden naar de hoger
gelegen zandrug.
Tussen de hoger gelegen rug zaet zandgronden en het Noord Willes»»**
kanaal kan men gronden aantreffen, dia dé overgang vonaen van zand naar
veen en k l e i . Het zijn slibhoudende zandgronden en humeuz© kleigronden
met dikwijls een zeer wisselende ondergrond,, De ondergrond kan opgebouwd zijn
uit zand, slibrijk venig materiaal, veen, enz.
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DeHöhte slibhoudendezandgronden sluitm opdehogergelegen
zandgrondenaan.Zebestaanuiteenbruingrijzebovengrond,diezwakslifchoudend is.D e ondergrond isInderegelgrijsgeelvankleur. 3henkele
profielenisde zandondergrond grijsgereduceerd,watmeestalgepaard gaat
methetvoorkomenvanroest indeaode.Benenkelekeerwordtvenigslibin
deondergrond aangetroffen.
Dezwareslibhoudendezandgronden,dieopdelichteslibhoudende
volgen,bestaanuitprofielen,waarvandezandbovengrond vrijveelslib
bevat.Deslibhoudendebovengrond isca.40cmdikenrustmeestalopvenig
sliben insommigegevallenopzand,datopca.70emovergaat invenig
slib.Onderhetvenigslibwordtweerzandaangetroffen,datniet inallegevallen binnenboordieptevoorkomt.Hetsandtussendeslibhoudendebovengrondenhet donkergrijze veiligeslibisgrijsgeelgekleurd enbevatbruine
roestvlekken.SomsJsjaathetvenigslibover inhet sterk donkergekleurde
zeerslapslibrijkvenigmateriaal.Hetzandonderhetvenigslib is inde
regelgrijsgereduceerd.
Dehumeuzekleigronden,dietussende slibhoudendezandgronden en
hetNoordWillemskanaalgelegen zijn,liggenlagerdande slibhoudende
zandgronden enaanmerkelijk lagerdandezandrugachterdeboerderij.Ze
bestaanuiteenca.40cm éikks humeuzeklei-bovengrond.Dezehumeuze,
enigszinssponzigekleilaagisgrijsbruinvankleurenrustmeestalopveen.
Hetonderhetveenvoorkomende zandwordtniet overalbinnenboordiepte
aangeboord,5aeensmallestrookdichtbijhetNoordWillemokanaalrust de
humeuzekleilaagdirectopzand.Het venigslibenhetslappe slibrijke
^ateriaalwordtslechtsopeenpaarplaatsen indeondergrond aangetroffen.
DeoppervlaktetussenhetNoordWillemskaaaalenhetHoornse diep
eneenkleineroppervlakvóórhetkanaalwordt ingenomendoorknikgronden.
^nikgrondenzijlzeerzwaredonkergrijzekleigronden.D ezegrondenliggen
ingras,waarvandezodelaag zeerdun is.Onderdezodelaagvinden m de
knikklei,diezeerzwaar,compactenvrijwelondoorlatend is. Ihdemeeste
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gevallen ia deze knüdaag dm (ca« SOca) m rust meestal op veea (eufcröoffe),
Bij het Hoornse diep vinden we een smalle strook, «aar de ca« 50 oa dikke
kniklaag rust op seer slap, s l i b r i j k veen. Ih een iets hoger liggend perceel
en gedeelten van de aangrenzende percelen i s de knikkleilaag dik en bannen
boordiepte wordt daar geen veen meer aangetroffen. De kniklaag bevat practised
zeer
a l t i j d roest. Liggen de knikgronden/laag» dan treedt de roest tot in de asde
toe op, met in de kniklaag alleen op de breukvlakken roest«

g^,.^^^^^,.^^! 8 « mMM ft»* *ywbff»ri4f ^ojraçcqtende, .ff^dea,
Na bestudering van de gegevens, die het resultaat zijn van het
veldonderaoek, kannen we nu overgaan tot de opstelling vas de bodeatypen«
Tot een bodeartype worden a l l e gronden met eenzelfde profislopbouw gerekend.
Nu zijn nooit twee bodesitypen geheel aan elkaar gelijk, %m aekere variât3»
binnen één bodeatype wordt dan ook toegelaten, echter aodanig, dat de met
eenzelfde type aangeduide profielen nagenoeg eenselfde landbouwkundige
waarde bezitten« In het onderzochte bedrijf komen belangrijke bodeavsrscbillen voor, De indeling van deze verschillen in boderatypen wordt vooral bepaald door de verschillen in de boven- en de ondergrond.
Ü

Q verschillen in bodemgesteldheid, die in het bedrijf voorkosm,

hebben over het algemeen een v r i j geleidelijk verloop. De bodem tussen de
hoge »andrug achter de boerderij en het Hoord-Willamskânaal heeft een iets
ingewikkelder opbouw. Over het algemeen is de variatie in de bodemgesteldheid
van één perceel v r i j gering. Toch kcsten op ieder pereeel nog aeer duidelijke
verschillen voor. Deze verschillen vinden meestal hun oojreaak in storing
van de oorspronkelijke ligging van de natuurlijke lagen. Wenoemen o.a. de
storingen van de oorspronkelijke profielen langs slootkanten, b i j de t o e gangen naar de percelen, dichtgemaakte sloten ene. fieestal worden deze
storingen a l s vanzelfsprekend beschouwd en wordt geen bijzondere aandacht
daaraan besteed. Bovendien beslaan dergelijke verschillen een zeer geringe
oppervlakte, zodat z i j niet de moeite waard zijn omop de bodemkaart aan

i
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tegev«i.Û©dichtgemaaktetankgracht,diedwarsoverdepercelenoetde
leniigegrondenloopt,iscandieredennietapartaangeduid.
Voorhettypebedrijfzijndevolgendeonderscheidingengemaakt*
I Lenigezandgrond
II Zandgrond
III Lichteslibhoudendezandgrond
3V Zwareslibhoudendezandgrond
V Humeuzekleigrond
VI Knikgrond
ledereonderscheidingofboderareekskanweerineenaantalboderatypenonderverdeeldworden.Deonderscheidingvandebodemverschillenin
reeksenwordtminofmeerbepaalddoordeaardvandebovengrondjdeonderverdelingvaniederereeksintypen,wordtweerbepaalddoordeaardvande
ondergrond.
Debodemtypenkunnenalsvolgtomschrevenworden:
ILaminezandgrond.3ijdezereeksonderscheidenweslechtséénbodemtype«
TypeI:Hierondervallendeprofielen,waarvandeca30cadikkegrijsbruine
bovengronduitzwaklemigendegrijze,oranjebruingevlekteondergronduit
sterklenigvrijgrofzandbestaan,metopca100'cmreductiekleuren.
tt Zandgrond.Hierbijonderscheidenweeveneensêenbodemtype.
TypeII:Bijdittypehorenallezandprofielen,diemeestalzwak,sommige
echtersterkgepodzoleerdzijn,met inderegeleenschraalhumeuzebovengrondeneengeelgrijzeondergrond,^eprofielenmeteensterkontwikkelde
oerbankkondenniet ineenaparttypeondergebrachtworden.Hetzelfdekan
ge2egdwordenvanenkelezandprofielen,waarvandeondergrondvenige s u b lagenbevat.
IIILichteslibhoudendezandgrond.Bijdezereek«wordtéénbodemtype
onderscheiden.
Type III:Onderdittypevallendezandprofielen,waarvandebruingrijze
bovengrond zwaksiibhoudend isenrustopeengeelgrijzezandondergrond,met

op -ca 200 m redustiakleursn. Sücele profielen bevatten ia de ondergrond
venige slihlagea»
BT Zware alibhoudeade zandgrond. Ook b i j dese reeks wordt $én bodeatype
onderscheiden.
Type I?: Hieronder vallen de profiele«, waarvan de ca 40 cmdikke broingrij*©
zajadbovengrond sterk sllbhoudend ia set een ondergrond, die u i t een v r i j
dikke laag venig slib bestaat. De profielen met binnen boordiepte nog sand
konden door bin geringe verbreidheld, niet in een apart type ondergebracht
worden,
VHuaeua® klelgyond. Bij deze reeks onderscheiden we drie bodantypen»
Type Vat Profielen, die u i t een ca 40 cm dikke grijsbruine huraeuae klei*
bovengrond bestaan, rustende op veen.
Type Tb: Idem a l s type Va, maar met sand binnen boordiepte (op ea 100 <aa).
Type Ve: Profielen waarvan de humeuze klei-bovengrond direct op zand rust«
VI %tikgrond. By <je reeks der knikgronden onderscheiden we vier bodesiypeni
Type Vla: De tot dit type behorende profielen bestaan u i t etan ca SO m
dikke donkergrijze, zeer zware compacte kleilaag, rustend op veen«
Type VIbt Idem a l s type Vla, maar met sand binnen boordiepte.
zuiver
Type Vie: Profielen, waarvan de kniklaag niet o^veen, a&ar op »eer slap
slibrijk veen r u s t .
Type VK: Profielen set een zeer dikke donkergrijze, aeer zware compacte
kleilaag tot dieper dsn 1.25 a (• boordiepte).
Besireking van de bedelaar»
Be in het bedrijf aanweaige bodesrversehillen zi$a v r i j groot*
Deze verschillen, die ingedeeld zijn in bodesreeksen, worden op de bodeakaarfc
door bepaalde kleuren weergegeven* &e verdere onderverdeling, die meestal
berust op de verschillende in de ondergrond voorkomende lagen en hun geaardheid, wordt op de kaart met bepaalde onderscheidingBn aangeduid.
De indeling van iedere reeks in typen kon alleen voor de bisaeuz©

k l e i - en knijkgronden goed doorgevoerd warden« Da andere reeksen lieten zich
niet so gemakkelijk meer onderverdelen. Vooral b i j de zandgronden en verder
bij de slibhoudende zandgronden komen enkele profielen voor, die niet iß
vlakken «itgekarteerd konden worden« Deze afwijkende profielen zijn, asde
door taan geringe verbreidfeeid, niet apart op de boderakaart aangegeven.
Wanneer de bodemgesteldheid in de omgeving was nagegaan, zou het misschien
nel mogelijk gewest aij» ombepaalde afwijkende profielen tot aparte
boderstypen samen t e voegen«,
Over de ontstaansgeschiedenis van het gebied, waarin het typebedriü
gelegen i s , valt weinig jast zekerheid te »eggen. Het onderaochte gebisd is
daarvoor t e klein geweest, Uit het onderzoek is wel kostóö vast t© staan, dat
voor de opbouw van het gebied de ijstijden en de toevoer van alluviaal
materiaal via het voormalig Hoorns© diep van veel belang zijn geweest. Het
laaige en grofzandig© materiaal werd in de ijstijden als grondmoraine gedeponeerd. %fe zand van de zandrug achter de boerderij kwam na het afsmelten
van het i j s tijdens wind» en eneeiwstormen als dekzand tot afzetting. De
hoger gelegen zandkop b i j de Rijksweg bestaat zeer «aarschijnlijk u i t ouder
dekaand. S i t zand werd reeds eerder dan het leaig xaaterlftal, a l . in ©en
interglaeiaal tijdperk afgezet. Ha de ljst4jâe% toen het klimaat gunstiger
werd, hm i s d« laagste delen veengroei plaats hebben. Door het opkomend©
water langs het Hoomse diep kwamop verschillende plaatsen een einde aan
de veengreei m'begem de afzetting van k l e i . Aanvankelijk werd op sommige
plaatsen iXibrljk vsaig a a t e r i a a l afgezet, hoogstwaarschijnlijk een ssengsel
van a®©r fijn slib ast sterk verslagen veeiu De over het veen uitwiggende
k l e i wigt ook a i t tegen de zandkop achter de boerderij. % de daar voorkómende groep overgangsgronden vinden we in de ondergrond wel eens venige s u b lagen. D«ge sublagen zijn blijkbaar na htm afzetting weer bedekt met zand«
dit zand, dat bovenin weer slibhoudmd i s , is zeer waarschijnlijk door wind
en water vanaf de hoger gelegen zandrug naar lager gelegen gedeelten van
h«t gebied verplaatst. Het voorkomen van een dikke knik-kLeilaag in het
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perceel tussen het 8oord~Willemskanaal en het Hoornse diep laat zich niet
verklaren. 3h hoeverre de afgezette k l e i a l s beekbezinking opgevat moet
worden, is niet helemaal duidelijk.
D© aeeste grondai van liet typebedrijf lenen zich niet voor
akkerbouw. De laag gelegen huraeuse k l e i - en knikgronden zijn In voehtige
perioden erg nat« Hetzelfde kan gezegd worden van de lemige gronden* Het
typebedrijf wordt dan ook gekenmerkt door het uitsluitend voorkomen van
grasland« Alleen de hoger gelegen zandkop achter de boerderij is voor
bouwland geschikt en een gedeelte wordt als zodanig ook gebruikt.
Bij het leaen van de bodemkaart moet rnen e r wel op bedacht z i ^ i .
dat de veranderingen in de bodemgesteldheid geleidelijker verlopen dan de
opeenvolging van de bodemtypen op de kaart aangeeft. Wemoeten hieroij ook
nog opaerkoïi» dat aeer kleine verschillen niet uitgekarteerd werden« Het
wasipoor ons n . 1 . niet mogelijk, omvan het typebedrijf een zeer gedetailleerde studie te maken«

