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1.Plankaart bijdebodemkaartvaneendeelvande
gemeenteNorg 1:5.000.
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Dit rapportmetplankaart behoortbij:
Debodemgesteldheid vanhet teontginnen gebied vanhet
D.Ü.V.objectNorg (Dr.).Het «rd opaanwijzingen van
onzemedewerker DrIrJ.S.Veenenbosvervaardigd door
IrJ.C.P.M.Haans,bodemkundige DijdeStichtingvoor
Bodemkartering.
Indit stuk zijnenige suggesties,die inhet
rapport overdebodemgesteldheid zijngedaan,nadertoe»
gelicht.

DEADJUNCT-DIRECTEUR VANDE
STICHTINGVOORBODEMKARTERING,

( 2.van Doorn)

TOELICHTING 3IJ DE PLANKAART VAN HET
ONTGINNINGSOBJECT NORG

Inhet rapport,behorende bij de bodemkaart van het
ontginningsobject Norg,waren gegevens vervat over de geschiktheid van de verschillende bodem-typen voor landbouwkundige doeleinden en er werden suggesties gedaan t.a.v.
demethode van ontginning enhet plan van ontwatering.
Opbijgaande plankaart en in deze toelichting daarbij
zijn die gegevens en suggesties inmeer concrete vorm uitgewerkt.

§ 1.De geschiktheid en de bestemming van de gronden
Op de plankaart is,behoudens enkele,hieronder te
bespreken wijzigingen van ons,de verkaveling weergegeven,
zoals die door de Nederlandse Heide Hij voor dit object is
ontworpen.Voor elk nerceel (de percelen zijn gemakshalve
door on3 genummerd) is aangegeven ofdit, gezien de gesteldheid van de grond, het best tot bouwland of tot weiland
ontgonnen kan worden, of dat zowel het een alshet ander
mogelijk is.Aangezien verschillende percelen een zeer ongelijke bodemgesteldheid bezitten, zodat ze niet inhun geheel of als bouwland of als weiland gebruikt kunnen worden,
zijn ze op de plankaart in tweeën gedeeld, b.v.de percelea
5 en 6, 12 en 13, 31 en 32,enz.Door enkele perceelsscheidingen wat te verleggen, konden meer egale percelen verkregen worden: percelen 40,41,42 en 43 en percelen 55 en 56»
Misschien ishet goed hierbij op temerken, dat het
aanbeveling zou verdienen eventueel te bouwen boerderijen
te plaatsen op de droogste bodemtypen Xhl, Xh2 ofXh3»
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§2»PaoatgtnninÉ
Bijdaontginning dienenenkelebodentypenbeaand te
worden»pitsijndeveengronden inde "dobben*,typenVt en
72endekeileemgronden, typenKai,Ktl enKt3«D«keileengrondenliggen landschappelijk laagensijnseernat*SpeciaaloptypeKt1,netkeilee»op0,40oofhoger,dient 20
& 25casand gebracht teworden;opde typenxX3,1*1en
Ks2kannetainderwordenvolstaan,415«»•
Bssandingsnateriaalkan onttrokkenwordenaandetypen
Xh1 enXh2.SpeciaalXhlkan sterkwordenverlaagd ($0.75t.00 B ) . Ookhet typeXh3soumenkunnenlatensakken,b.v.
opperoeel52en53,50,54«»«•Het isaanbevelenswaardig
geensandaanhet typeXh4teonttrekken, omdat dandekeileen tehoog inhet profielkost»
§ 3«Deontwatering
Aansluitende bijdebetreffende opmerkingenhieroverin
hetrapport sijn opdeplankaart enkelewijsigingeninhet
ontwateringsscheaa aangebracht«
Dehoofdwaterleiding langsden - slopendehoofdweg
isnaarhet Overlegd, tussendepercelen 2en 3,T«»8 •»'•
18en 19.D«waterleiding loopt da*doordelagere delenvan
het terrein en sluit sodoendebeteraanbijdenatuurlijke
afwatering vanhetgebied«
Verder isden-slopendehoofdwaterlaiding tussende
percelen 55t/»39en40t/»45i®*8naarhetnverlengd
enaeteenduiker onder dewegmet de tennvandeweggelegenhoekvrijlagegrondeninverbinding gebracht,diewaarschijnlijkhunwaterbeter rechtstreeksnaarhet «uidenkun-

-5nenlozen«
Inhetgebied vandekeileemgrondensoudenvoorde
detailontwatering greppelsgegravenkunnenworden opeen
onderlingeafstand vanoa25menmet eendieptevanca
0.50a.

