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In opdracht van het Consulentschap voor Grand» en Pachtzaken
van de provincie Groningen•aan de Stichting voor Bo&erakartering t e
%

Wageningen w r d in hst najaar van 1950 en in het voorjaar van 1951
een bodeinkartering uitgevoerd van het typebedrijf van K.P. ven Huis
t e Finsterwolda.
t

Yoor het vaststellen van pacht- en koopprijzen van land "bestaat er op het ogenblik dringende behoefte aan boderakundige gegevens,
Momenteel worden d© pacht- ©nkoopprijzen nog streeksgewijs vastges t e l d . Iedere grondkamer «erktrasetbepaalde maatstaven, mar deze zijn
geenszins op elkaar afgestemd, Eabij do grenzen van de ambtsgebieden
van de grondkaiae-r is dan ook de vaststelling van pacht- en koopprijzen
betrekkelijk toevallig.
Omhierin verandering t e brengen i seen-goed regionaal bodemonderzoek, waarbij aosel op de boven- als op de ondergrond gelet wordt,
.A'-*-

van veel"'belang. Bij de Consulenten voor Grond- en Pachtzaken, die belast 2ijn mét het toezicht op de uitvoering van de 'pachtwet, bestaat
er dan ook voor het bcdeEikundlg onderzoek, soals dat verricht wordt
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door de stichting voor Botlemkartering, veel belangstelling, Yooral
voor de schatting van de waarde van de grond i s de bodemkartering onmisbaar.
fiXf&mnB gegevens
De percelen van het bedrijf van K.P. van Ruis liggen in een
opstrekkende neerdt. Een gedeelte van de heerdt, n . 1 . achter de boerder i j , i sop het Bs-chiereiland« van Winschoten gelegen. De percelen van
het langst© gedeelte van de heerdt (voor de boerderij) liggen respeo»
tievelijk in d® GostwoMerpolder, de Finster^olderpolder en de Reiderwlderpolder A6
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I « t *seîii9ï©iîanâR ^aîi finschoten i s een grots diluviale
opâuiktag, dat destijds tussen de westelijke- en oostelijk© boezem van
de vroegere Bollardaee l a g . Dank zijn hoge ligging Is het "schiereiland*
nooit overstroofflâ geweest. De grot© opduiklng bestaat u i t hoge, diluviale zaad- en leeogronden »et daartussen lagergelegen veen- en veenóntgtaningsgrondea.
Be Gostwolderpe34er is van 1769 en bestaat u i t zware kléiproiiéim,

Be bouwvoor van àme polder heeft een gemiddelde kalkgehalte

'

van Mm Be Ftasterwolderpolder en de Reiderwolderpolder k9 die respectievelijk van 1819 e®1862 gijn» bestaan eveneens u i t kleiprofielen,
die over het algepiesö hoaogeen zwaar zijn. De bouwvoor van de Finster«.
«wolderpoider heeft ©en gemiddelde kalkgehalte van $% en die van de
HeiderwoMerpel&er 9.5' $* m de drie polders wordt de structuur van de
«

grond in de richting van de huidige Bollard geleidelijk aan iets gun'•it '• ',
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Het typsbedrijf is ea 54-ha groot. De meeste percelen zijn
als bouwland in gebruik. Slechts een paar percelen b i j de boerderij
liggen ta gras. De percelen achter de boerderij op het «schiereiland 9
strekken zich u i t t o t de fj a » © . Voor de boerderij strekt de heerdt
zich u i t t o t in de Reiderwoiderpolder Aaan de Oude Geut.
Hethelebedrijfis,opheterf,dijken,etc.na,gekarteerd.

Omde bodeagesteldheid van het typebedrijf nader t e leren
kennen werd het onderzocht in de vorm van een bodeakartertag. Een raaieakariertag werd uitgevoerd. De heerdt achter de boerderij en het aansluitende gedeelte van de heerdt voor de boerderij tot aan de Finsterwolderpolder werd ta twee raaiea afgeboord. Over de percelen in de
Fiasterwolderpolder en de teidenralderpolder A» ^aar de bodemgesteldheid
weinig variSert, werd slechts één r a a l gelegd. Over het algesseen werd in
iedere r a a i op variërende afstanden geboord. Bij sterke variatie van de
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boderagesteMheM kwai&a d®boorpuntéa dicht op elkaar, Mj geriage
var&atie daarentegen«erden se.,wijd -ait elkaar gelegd. Toor het
nader oragrenzen van bepaalde bgleiBrerschillea waren vooral op het
»schiereiland« verschillende tussenboringen nodig. ?oor het gehete
bedrijf bedroeg het aantal boringen per ha drie. Geboord werd tot op
een diepte van 1.25 m. Bij iedere boring werd de opbouwvan het profiel bestudeerd. Bij het onderzoek van de boaeajgesteidheid op het
«schiereiland» werd vooral gelet op de verschillende ±a eeia profiel
voorkomende lagon» htm geaardheid, structuur, kleur, enz. Bij het
onderzoek van de DollarcUkleigronden werd vooral naar d©zwaarte, de
structuur, het kalkgehalte, enz. van de klei en naar het optreden van
roest- en redùctieversehijnselen gekeken.
Bij de opname van de bodes^esteMheid in het veld werden de -^
resultaten van de verkregen waarnemingen op een z.g, boorpuntenkaart ^ > ^
genoteerd. AHe boorpmten «erden op die kaart aangegeven. Bij iedere
boorpunt werd, net behulp van enkele letters en etjfers, de profielnotatie in het kort bijgeschreven. Deboorpontenkaart heeft tot grondï

slag gediend voor het aaken van de boâeakaart,
JJit bet onderzoek in het veld hebben «e een Indruk gekregen
over het verloop van de in het bedrijf voorkomende bofleanrerschillen«. • 'J
Bebodèugesteldheid van ds percelen ophet "»schiereiland8 varieert zeer
sterk. Deverschillen zijn daar zowel in de boven- als in de ondergrond
zeer groot. Se percelen in de Dollardpolders hebben daarentegen een zeer
weinig variBrends bodemgesteldheid.
De profielen van de heerdt achter en het aansluitende gedeelte
voor de boerderij zijn in de regel uit verschillende lagen opgebouwd.
Seestal vinden we onderin het profiel donkergrijze leem, die soms zeer
zwaar loan zijn. Deze leeraondergrond heeft een golvend verloop. Een laag
iT

zaad, dat in dikte sterk kan variSre», rust op de leeia. De dikkere
zandpr©fielen koos» over het algemeen als iets hoger liggende kopjes
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ia het terrein voor. Plaatselijk rust op het zand, vooral daar waar het
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.>&&&<£$$

terreinletslagergelegenis,veenofvenigmateriaal,o.a.bijde
ïjaŒme.Somsishetveendekergduneninverschillendegevallenniet
meeraanwezig.Bijdieprofielen,waarmenhetveenafgegravenheeft,
draagtdebovengrond eensterkhuarauskarakter.
Deindeondergrondvoorkómend©leemisoverhetalgemeen
zeerzandig,SOBS zwaarendonkergrijsvankleur.Dikwijlsbevathet
zwaremateriaalgrofzandigelaagjes.Indezegrofzandigelaagjeszit
meestaldeoranje-roderoestopgehoopt. 7ndeprofielenvandeheerdt
achterdeboerderijisd©leemoverhetalgemeenkalkjoos.Deleemondergrondvandeheerdtvoordeboerderijbevatdaarentegenopverschil«.
lendeplaatsenveelkalkensomszeergrotekalkeonereties.
Hetzaad,datopdeleemondergrondrust,bestaatovereen
vrijgrootoppervlakuitegaalfijnzandvangelijkmatigekorrelgrootte. Ditzandkandusalsdekzand opgevatworden.Deprofielen.met
ondiepleembevatteniaderegelgeenzuiverezandbovengrond.De'bovengrondvandergelijkeprofielenisinderegelsterkgrofzandigenlemig.
Overhetalgemeenkunnenindebovengrondvandezeprofielenaanmerkelijkeverschillenoptreden,dievariërentussenlenigzandenzandige
leem.Ookinhetprofielkandelemigheidvanhetmateriaalsterkvariëren.Dezeverschillenzijnzeermoeilijkuittekarteren.
Ind©heerdtophet"schiereiland"wordthetgrootsteoppervlakingenomendoorgronden,dieindebovengrond lemigzijnenwaarvandeondergronduitlemigmateriaalenzelfsuitzroreleembestaat.
Inhetachterstegedeeltevandeheerdtkomenenkeleprofielenvoor,
dietotindebovengrond zwaarlemigzijn.Kaastdezeleem-enlemige
grondentreffenweooknogenkelekleineoppervlaktenaan,daarvande
bovengronduitschraalzandbestaat.Daondergrondvandezeprofielen
bestaateveneensuitzandmetleemalofnietbinnenboordiepte.Verder
wordtnogeenbelangrijkoppervlakingenomendoorprofielen,waarvan
dsbovengrondtdthuraeuszandbestaatmetindeondergrond zanden/of
leem.Tenslottetreffenw©nogeenkleinoppervlakbijdeTjammeaan,
dateensterkslibhoudendehumeuzebovengrondheeft.Deondergrondbe-
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s t a a t e r u i t veen aet leem binnen boardl e p t e . Heti s n i e t helemaal
is
delink» waar h e talibhoudend materiaal vjan debovengrond vandaan kost».. .

Het i s niet onmogelijk dat deTjamme destijds slïbhoudend materiaal v«w««ï

II:

uit.de vroegere Dollardzee heeft aangevoerd«
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len klein gedeelte van deheerdt voor deboerderij, onmiddell i j k achter dearbeiderswoningen, heeft een lemige bovenwond met een
ondergrond, dieu i t zandige leem en zware leem bestaat. Deze zware leea^i

iî1

ondergrond i s over hetalgemeen kalkrljk enbevat zeer grote kalkconcre**»^
t i e s . Sommige van deze concreties hébben eën diameter van 3 ca.
De overgang van het lenige materiaal naar de Bollardklei ie
v r i j plotseling. In een smalle overgangsstrook vin&en we onder een d<sk ^
van matig kalkhoudende klei z&are leem. Iß het profiel i s deovergang van deklei naar dezisare leemondergrond v r i j geleidelijk. Opdeze over*»]
gangsatrook volgen gronden, dieover hetalgemeen u i t Bisare tot zeer
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zware kleiprofielen bestaan. Vanaf de lemige gronden t o t even overde
Pblder-dwarsweg bestaat dekleiprofielen t o t dieper dgn boordiepteu i t
zware t o t zeer zware k l e i . De kleiprofielen tussen de l^der-dwarsweg
en deOude Geut bestaan eveneens u i t zware t o t zeer z m r e ^ l e i , maarga
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op ca90 cmdiepte over in zavelige k l e i .
Over hetalgemeen bevatten alle kleiprofielen kalk. Hét kalkgehalte varieert echter sterk. De op delemige gronden aansluitende
kleiprofielen zijn onderin matig kalkhoudend enbovenin kalkarm. De pro*j
fielen, welke hierop aansluiten, hebben ©en kalkhoudend© ondergrond met |
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een bovengrond, dieeveneens kalk bevat. Inderichtingvan dehuidige
Dollard komt er steeds meer kalk inhetprofiel. De stijging vanhet
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kalkgahalte verloopt niet poldersgewljs t Binnen êêa en dezelfde polder

1.1

is hetkalkgehalte vanaf de oude naar denieuwe di|^toeneis9nde.
De Dollardklei vertoont nog v r i j duidelijke verschillen in
structuurglas aan'«te lemige gronden grenzende kleiprofielen is deze
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v r i j compact. Over hetalgemeen wordt de structuur van het kleiprofiel
in derichting van de Oude Geut geleidelijk aan iets gunstiger....De
l «il
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stijging van hetkalkgehalte inhetprofiel gaat vrijwel gepaard met het]

n

gunstiger i?ord©n van'de structuur.
De percelen in d© OostwoMerpolder (1769) en de aangrenzend©
percelen in-de Finsterwolderpolder (1819) tot even over de Polderdwarsweg bestaan u i t donkergrijze zeer zware kleiprofielen, die homogeen va»
opbouw zijn. De bovengrond van deze profielen zijn zear zwaar (60 à 70$
afsïibbaar), bruingrijs t o t donkergrijs van kleur. De ondergrond is
eveneens zeer z?jaar, mar grijzer van kleur. Op een diepte van ca 50 cm
worden deze profielen i e t s roestig. De roestvlekken zijn over het algeaeen klein en donkerbruin van kleur. De profielen in de Oostwolderpolder
hebben een v r i j cosnpaete structuur. In de aansluitende percelen van de
Finsterwoldèrpolder worden de profielen iets minder compact, riet betrekking t o t de kalkrijkdom kan opgemerkt morden, dat het kalkgehalte van
de bouwoor vanaf de eerste kleiprofielen to de 0ost?jolderpold©r tot aan
die, welke even over de Polder-dusarsweg in de Finsterwolderpolder gelegen zijn, geleidelijk aan toeneemt van 0 - 7.5 %*
De profielen vanaf de Polder-dirârsweg t o t aan de Oude Geut in
de P.eiöeraoldarpolder Aa zijn zeer zwaar (in de boutwoor 60 à 70 %
afslibb^ar), maar hebben over het algemeen een V3?ij gunstige structuur.
Tot op een diepte van ca 50 cmbestaat het profiel u i t grijsbruine klei,
net over hét algemeen een v r i j r u l l e structuur. Dieper dan 50 era is de
kl$i i e t s grijzer en milder rul* Deze profielen worden in de ondergrond
aanmerkelijk l i c h t e r . Over het algemeen krijgen ^e deze profielen op
een diepte van ca 90 cm een v r i j plotselinge overgang naar zavelig materiaal» dat in soramige gevallen binnen boordiepte lichtzavèlig wordt.
In het zavèlige materiaal komen soms.zwaardere kleHaagjes voor. Bij de
Oude Geut treffen rm profielen aan, di© zelfs op een diepte van 50 cm
aanmerkelijk lichtere lagen bevatten. Op een diepte van ca 100 cm zijn
deze profielen zavelig t o t lichtzavelig. De profielen in de Flnsterwoiderpolder, nabij de dijk van 1819, hebben een iets rullere en bruinere bovengrond dan de profielen even buiten de dijk in de Reiderwolderpolder Aa. Bij de laatste profielen zit het zavèlige materiaal ook d i e per. De profielen bij de Oude Geut hebben vseer een bruine bovengrond
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-7met een r u l l e structuur.
De bodeakundige Madeline van het typebedrilf.
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Ha'bestudering van de verschillende gegevens en van de resul»» 'J|
taten van het veldonderzoek, zullen we nu overgaan t ô t de indeling va» ^
de bodenkundige verschillen« De indeling van de bodeOTerschillen in a.g.ï"
bodemtypen wordt vooral bepaald door de variaties, aie zowel in de bovea«^
als In de ondergrond optreden. In de regel rekent men gronden, die een« î
zelfde profielopbouw hebben, tot een bepaalde boderotype-. Hu zijn nooit ^

I;

twee bodemprofielen geheel aan elkaar gelijk. Een zeker» variatie binnwP
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één bodemtype aoet dan ook toegelaten worden, echter zodanig» dat het <,\j

•'•'{!

meteenzelfdetypeaangeduideprofielen,nagenoegeenaelfdelandboui»-.
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kundige waarde bezitten. Bodemtypen, die verschillende profieleigeï^oi«^
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pen geraeen hebben, kunnen samengevoegd worden t o t een bepaalde bodem-.
reeks,
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r,
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?oor het typebedrijf kunnen de volgende bodemreeksen onder» *
scheiden worden:
I zandgronden
I I bouwtegronden
I I I lemige zand- en zandige leeagrondeB
I? leeragronden
V sterk slibhoudende veengronden

*
.

? I Dollardkleigronden
De namen van deze reeksen zijn vrijwel-in overeenstetoing mt
namen, die in d©practijk gebruikt worden. Over het algesseen bestaat
ieder© reeks u i t gronden, waarvan de bodemprofielen enkele eigenschap»»
pen.gemeen hebben. De onderscheiding in reeksen wordt jain of.^aeer béni

'
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paeld door de aard van de bovengrond. Bij iedere reeks iiuAehalve b i j
'"reeks I I I , de-variatie in de bovengrond klein. De onderkoeling van
iedere reeks in bodeintypen wordt min of taeer bepaald door de aard van ;
de' ondergrond en de variaties, die daarin optreden'.
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De bodeiareeksen en bodenrtypen kunnen alsvolgt omschreven
wardens
I» Zandgronden
Bij deze reeks onderscheiden we drie bodemtypenj
Type

Ia t 0-40 cm schraal tot huiaeus 2and, donkergrijs van kleur
en enig loodzand bevattend
4Ö->120 cm geelgrijs zand, soms iets gepodaoliseerd raet op
ca 80 ca enige roest

Type

Ib : idem als type Ia, maar met grijze leem op een diept© van
60 à 120 cm

Type

Ie { 0-40 ca

""""

schraal tot humeus zand

••

4.0-50 cm geelgrijs zand.
50->120 era grijze leem net roest in de grofaandige laagjes
I I , Bouwtesronden
De boOTtegronden laten zich ook in drie boderatypen ènderscheiden:
Type

•
Ha » 0-30 ca

donker huraeus t o t sterk humeus zand, in enkel©
gevallen iets venig

30->120 cm geelgrijs zand, meestal matig gepodzoliseerd,
met op ca 80 en enige roest,
Type

IIb : idem als type lb, maar met leem op een diepte van 60 à 120cm

Type

Ile : 0-30 era donker humeus t o t sterk humeus zand
30-50 cm geelgrijs zand
50->120 es grijze leem, e t c ,

I I I . Lemige zand- en zandige leemgronden
Wehebben in de vorige paragraaf reeds opgemerkt, dat in d«
bovengrend van de gronden, die tot deze reeks behoren, nog vrij^grote
verschillen kunnen voorkomen» Het was niet mogelijk deze v^schiÜLlen
u i t te karteren, l?et betrekking tot de verschillen, die in de ondergrond voorkomen, kunnen we in deze reeks drie b^pHtypen onderscfaèident
Type l i l a t 0-30 ca

lemig zand, soms grofzandig, grijs tot donkergrijs van kleur

x-
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30«*>120 e» geelgrijs ssaud set cp ca 60 earenige
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Vroeöt
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Typt Hik t Q*$Q m

4
m

lenig sand te* zandige lee% îaeeatal Sate,
gyofssaïidig, grijs tot donkergrijs van IdtèwK

50«>12öcm leoig zasd» sens overgaand in geelgrijs aaWtt

l
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fype Uîe s idœs als typ® ï l ï b , «aar mt ieea m%* binnen een^ôiept»:
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van 60 ca sa meestal ontbreekt bat geelgrijge zand ondW
de les&gebcwengrcaad

Bij d e ^ reôks kaa slechts één type «idersc&Bid@iwcsiàeni
Typ« 17 : 0-40 eaï dtsakere, enigszins ftaaeuee, vrij smtre leem
40->1Ä) ®i grijze vrij is^re tot «mei« lees ast grafsaaalgjj
laagjes, enz.
1M
Sleehts ém îdieiii csppewlak bij ds Tjasme bestaat uit sterk
<•?:

slibhoodemde veongrcöd. In dit q^pwrvlak können wenog drie bedeartypeii;
•j

enderscaeideni

4
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Type . Va t Ö-3Ö c» h^smia, sterk slibhoudeöd materiaal, donker
• gtfô&wâ

30-70 ea veen, denker gekleurd
70-130 cm grijs sand aet roestvlekken
Typ®

Tb « ids© als type Va» mmea»t leem op e©ndiepte van 60 à
120 ca

*E$pQ 7e t idem als type Va» mar iaat leen binnen een diept» vas
60 cm vrijwel œualSdellijk onder het veen
Vt# Dcaiardkleip-cafid^i
Mat betrekking tot de structuur en het Jp^&genalte TO ds
M'f

klei in het profiel en het voorkoaen van een lid^wre ondergrond bij
de kaikrijkste profielen, kmœen de Dollardklsigrccden in de volgende
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i$p©a oaderverdeeld worden:
a ••* telksoadeade sssare t o t zeer m$œ& klei (< 4$ koolzure kalk .
ia d®boawvoor) op leaig materiaal ©fi léea
b s kalkaoodeade t o t kalkrijke zware t o t zeer zsare k l e i ( 4$ 7.5 $ koolzure kalk i s de boasvoor)
e î kalkrijke gre?are t o t zeer zware r u l l e klei met zavelige ondergrond (7.5 - 11$ koolzure kalk ia de bpuwoor)
â : kalkrijke zware t o t zeer zware rulle k l e i op zavelige klei
mt zwaardere klaüaagjes (7.5 - 1 1 $ koolzure kalk in de
bouwoor)
Type

Vla : Ö-40 cïa bruingrijze t o t donkergrijze zware tot zeer

•

znare H e i , kalkarm t o t raatig kalkhoudend, met
compacte structuur onder de bouwroor
40*80 ca grijze zware t o t zeer z^sare k l e i net roestvlekj e s , kalkhoudend, compact
80-110 cmleem gemengd met k l e i , grijs van kleur
> 120 ess grijze leem
. Subtype f l â j t idea als type Yla maar met leem em lemig materiaal d i e per daa 120 ea
Type 17h t 0-40 cm grijze t o t grijsbrudne zware tot zeer zware k l e i ,
kalköoudend t o t kalkrijk, v r i j compact
40->120 ca grijze aware t o t zeer zware k l e i met roestvlekj e s , kalkrijk, v r i j compact
Type ?ïe t 0-40 cm grijsbruiBe t o t bruâne zware tot zeer zware k l e i ,
kalkrijk, r o l
40-90 ea grijze zware t o t zeer zrsare k l e i , »et roest,
kalkrijk, minder m l .
90->12öem grijze fijazandhoudende k l e i t o t zavel ast roest,
soms met zwaardere kleilaagjes, kalkrijk
Type ?ïd : 0-40 cm grijsbruine t o t bruâne zware t o t zeer zware k l e i ,
kalkrijk, r u l
ij

•
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4A-60cm grijzez w e totzeerzwarekleiraetenige
roastvlekjes,kalkrijk,manderrul
60-100cmgrijzefijnzandhoudendekleitotzavelnetroestvlekjesafwisselendmetdonkerezwaarderekleilagen,kalkrijk
10GÏ120cmgrijzezavel,kalkrijk.
Besprekingvandebodeakaart
DeinhettypôbedrijfvoorkoiBendebodemverschiUenzijnvrij
groot,Vooraldebodemgesteldheidvanhet »schiereiland«kansterk
variSren.Debodemverschilienhebbenweingedeeld inreeksenentypen.
2ndevorigeparagraafzijndezereeksenentypenbehandeld.Opde
bodeakaartzijndezebehandeldebodeEeenhedenomgrensdennetkleuren
enarceringenaangeduid.Bijdeeerstevijfreeksenisiederereeks
rasteenapartekleuraangegeven.Deonderverdelingvandezereeksen
± Q typenberustvooralopdevariaties,dieindeondergrondoptreden.
Dezeondergrondsverschillen zijndoorbepaaldearceringenaangeduid.
BijdereeksderDollardkleigrondenisiederetypedooreenaparte
kleurweergegeven.DeonderverdelingvantypeVlaineensubtypeberustophetontbrekenvanleembinnenboordiepte.Ookdezeonderscheidingkanvandebodeïakaartafgelezen.worden.Bijhetlezenvande
bodeakaartmoetmen m TOI aandenken,datdeveranderingeninde
bodemgesteldheid geleidelijkerverlopendandeopeenvolgingvande
bodentypenopdekaartaangeeft.Iemoetenhierbijooknogopmerken,
datzeerkleineverschillennietuitgekarteerd zijn.
Inparagraaf 2hebbenweietsopgemerktoverdeopbouwvan
hetgebied,waarinhettypebedrijfgelegenis»Hetmeest«materiaal,
dat ophetSchiereiland»aandeoppervlaktegevonden^'ordt,werd in
deijstijdenofevendaarnaafgezet.Dekeileemofleemenhetgrofzandiglemigesateriaalwerdeneralsgrondmorainegedeponeerd.Het
dekzandkwamnahetafsaeltenvanhetijstijdenssneeuwstormentot
afzetting,m dezelfdetijdontstondenkryotsrbatevervormingeninde
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leemondergrond (tengevolgevanvorstwerking).Indeindeleenontstanescheurenk m zandwegzakken.Dezevervormingen zijnoorzaakgeweest,datdelenigheidvandeleemprofielen (vooralindebovengrond)
vanplaatstot-plaatszosterkkanvariëren.Toenhetklimaatnade
ijstijdengunstigerwerd,konindelaagstedelenvanhet»schiereiland9feengroeiplaatshebben.3hdepercelenvanbettypebedrijfkomt
echter«einigveenvoor.Bijhetontginnenvanhetgebied isvrijveel
veen,vooralbijoudeboerenontginningen,afgegraven.Dezeboerenontginningenwordenindepraktijkveelalbouwtegrondengenoemd,Inhet
typebedrijfispractischgeenveenafgegraven.Toch zijndegronden,
waarvande zandbovengrondhumeustotsterkhumeusis,setboOTtegrond
betiteld.
OpdemogelijkeinvloedvandevroegereDollardzee ophet
achterstegedeeltevandeheerdtbijdeTjammehebbenwereedsgewezen.
Deinhettypebedrijfvoorkomendekleigronden zijnvrijjong.
DezeliggenindevroegereDollardzeeenzijnvandaaruitdestijds
opgeslibd.DeoudstekleigrondenliggenindeOostisolderpolderendaterendusvanvóór1769.DekleigrondenindeFinsterwolderpolderenin
deReiderwolderpolderdaterenrespectievelijkvanvoor1819en1862.
Dewijzevanopslibbingvandezekleigrondenisvrijuniform.Overal
treftmenzsaretotzeerzwarekleiaan.Datde ondergrondvande
percelenindeReiderwolderpolderenvanenkeleaansluitendepercelen
indeFinsterwolderpolderzaveligis,moetzeerwaarschijnlijktoegeschrevenwordenaandeinvloedvandevroegere opslibbingsgeulde
OudeGeut.Deverschillen inkalkgehaltevandekleiprofielen,diein
deachtereenvolgens ingedijktepoldersvoorkomen,kunnennietalleen
verklaardwordendoorontkalking,maar zijnallereersteengevolgvan
eengeringeroorspronkelijkkalkgehalte,naarmatedepolders ouder
zijn.DeinderichtingvandeOudeGeutgunstigerwordendestructuur
vandekleimoetzeerwaarschijnlijknietalleentoegeschrevenworden
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