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BijgaandrapportmetbijlagenwerdinopdrachtvandeRijksdienst
voordeuitvoeringvanWerkenvervaardigdtenbehoevevaneenvoorgenomenontginninginhetgekarteerdegebied.Dekarteringstondonderleidingvanonze
medewerkerIrJ.C.F.M.Haans,dietijdensdeafwezigheidvanDrIrJ.S.
Veenenbosbelastwasmetdewaarnemingvandienswerkzaamheden.Ookhetrapportisvanzijnhand.
Develdwerkzaamhedenwerdenuitgevoerdtussen27Octoberen15November1950,waarbijassistentiewerdverleenddooreenopzichtervandeD.U.W.
Debodemkundigebeschrijvingissunmiervanwegedeophandenzijnde
ontginning,diedebestaandetoestandvolkomenzalwijzigen.
Wegenshetgrotebelangvoordeontginningiseenafzonderlijke
kaartvoordezanddieptentoegevoegd.
Tndelaatsteparagraafwordenenigesuggestiesgedaaninverband
metdevoorgenomenInpolderingenontginning.
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§ 1 Inleiding
Het gekarteerde complex gronden beslaat een oppervlakte van ongeveer 90 ha en i s gelegen in de Haskerveenpolder, n o van Joure, aan weerszijden van het Nieuwe Dwarskanaal.
Het Is een v-eenlandschap dat in principe bestaat u i t een laag veen,
rustend op een ondergrond van pleistoceen zand en die, ten gevolge van de
zwakke golving van de zandondergrond, wisselend van dikte i s . Het veen is
afgedekt nset een dun laagje k l e i .
Deze toestand ia ingrijpend gewijzigd, doordat een groot deel van
de gekarteerde oppervlakte voor turfbereiding verveend i s . Er ontstonden
daardoor trekgaten, ribben en zetwallen. I r tussen in bleven stukken onverveend land over.
Door de vervening is het oorspronkelijke landschap vernield en het
land vrijwel waardeloos gemaakt voor landbouwkundige doeleinden. De voorgenomen ontginning beoogt het land weer gebruikswaarde te geven.
1)6

trekgaten (of petgaten) zijn langgerekte waterplassen, waar

het veen weggehaald i s . Dit geschiedde hier veelal tot op het pleistocene
zand.
Van het oorspronkelijke profiel was natuurlijk het kleidek en ook
het bovenste laagje van het veen ongeschikt voor turfbereiding. Deze z.g.
zetgrond werd gebruikt voor het maken van zetwallen (of hagen), die door
terugstorten van d i t materiaal in een ultgeveende strook werden opgebouwd
in het trekgat. Het aangrenzende veen kon dan in zijn geheel verveend worden. De zetwallen zijn dus smalle, hoogstens enkele rasters brede, stroken
land, opgebouwd u i t bovengronds kleiig en/of venig materiaal. De zetwallen
waren nodig voor het stengen, spreiden en drogen van de turf. Soos l i e t men
hiervoor ook saai!» streken veen staan. Dit zijn de ribben. Hier treft men
eea ongestoord veenprofiel net een kleidek aan.
De trekgaten kunnen na verloop van t i j d weer gaan verlanden. De
wortels van a l l e r l e i waterplanten (o.a. lisdodden, r i e t en zeggen) vormen
aan de oppervlakte van het water een dicht dooreen gevlochten wortelnet,
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datminof» e r drijft ophetwaterenwarmeerhet«atsteviger is,begaanf

baarwordt.Dezewortelaassaheetkragge« Zeligtenigedalagerdande
setwallenenhetonverveende land,
Yoor sorerhetreennogaanwezigisinde onverveendestukken
land,blijktdit geheeluitnosveentebestaan,uitgezonderd indenoordelijkeesnoordoostelijke randranhetgebied,waarondereendunnelaagaosveen,rieteeggereenaangetroffenwordt.EensmallestrookgrondenindevoormaligeKlei»Hornstermer eljnafgeslagenveengronden.Zeliggenwatlager
danhetomliggendeland.Hetbovenstedeelvanhetprofieliahierweggeslagen.
Het zdeelvanhetgekarteerdegebied,teasvashetNieuwe
Dwarskanaal,isgeheelomringddoornietverveend land,het z.g.vastveen.
Deaftfclft
wordt inhetweveneensdoornietverveend landbegrensd,inhet ogedeeltelijkdooreen eoaplexe.g.ondergronden« uitgeveend,daarna ingepolderd enontgonnenland,waarvanhetmaaiveldaanzienlijklagerIskomenteliggen (integenstellinghiermeenoestsenhetniet
verveende landwelbovengrondsland}.Eenkavelstrookvormthierdegrens.
DeGrootR o m eterneeriseveneens9 ondergronds«grasland.De
overgangvandaarnaarhethoger liggende* bovengrondse*grasland inhet
gekarteerdegebied,vormendekraggeendelagerliggendeafgeslagenveengrondenindeKleinHornstermeer.
Vandedriebijditrapportbehorendekaartengeeftdebodeakaart
deaardendeverbreidingaanvanhetvasteveen,hetvoorkomenvandetrekgaten,de setwallenendekragge.
De zandkaartgeeftdeliggingvandepleistocene zandendergrond
tenopzichtevanhetmaaiveld vanhetvasteveenlandaan.
Dseulunrkaartgeeftdegebruikstoestand aan,terwijlhieroptevensstaataangegevenofhetrondhetkarteringagebiedgelegenterrein
"bovengronds11of "ondergronds"grasland is.
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§2 Lagandabeachrijvingvandekaarten
a Debodemkaart
Delegendapunten1,2en3kunnensamengevat»ordenals "vast"
veen. HetzijnveenproflelenIndenietverveendepereelenenribben.
Depunten Uen5zijndezetwallen,verdeeld inzetwallenin
hoofdzaakuitkleiigmateriaalbestaandendievooraluitvehigmateriaal
opgebouwd*
Depunten6en7zijndetrekgaten,gedeeltelijkverlaadmet
kragge,gedeeltelijknogopenwater.
1 Knippigekleiopmosveen
Hetkleidekisongeveer20cadik,debovenste5à8cmdaarvan
Iszode.Dekleiisknippig,vrijzwaar,tamelijkhuaeusendaardoor
grauw-grijsvankleur.Kleinebruijatotbruinroodgekleurdegleyvlekjeskomenvoortotinde zode.Deonderste3à5eavanhetkleidek
wordennaarbenedengeleidelijksterkerbumeus,meerdonkergrauwgrijsvankleurengaaninhetmosveenover.
Debovenste20à30cavanhetveenzijnmeestalzwartbruinof
zwartgekleurd.Hetveenishiersterkvergaanenveraard.Dieperis
hetroodbruinvankleur.DehoofdmassaisSphagauaveen.Spalter
bleekslechtsplaatselijk indunnelaagjesvanenkeleeentiatttrs
diktevoortekomen.
Hetmosveenrustvrijweldirectopzand.Deovergangvanveen
naarzandwordtgevormddooreenzwartbruingekleurdedargaehtigelaag
van5à10cmdikte.
Hetbleekdatdekleienhetveendaarondervaaktotmaximaal
pl.m.60cmbenedenmaaivelddoorgewerktzijn.Somsisdehierboven
beschrevenopeenvolgingweiniggestoordenligthetveenslechtswat
scheefinhetprofiel.Somsisdebovengrondsterkerhumeusgeworden
eniskleidoorhetveengewerkt.
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2 Kaippige k i e l op mosveen op rietzegffiveen
Ook hier is het kleidek ongeveer 20 cmdik, waarvan de bovenste
5 à 8 cm zode. De k l e i is wat zwaarder en knippiger, dan b i j het h i e r voor besproken type en bezit ook meer de grijze knipkleur. De gleyvlekjee zijn geelbruin tot roodbruin gekleurd.
Naar beneden gaat de k l e i via een sterk humeuze zone in mosveen
over, waarvan de bovenste 20 à 30 ca zwart gekleurd en wat veraard
zijn. Dieper is de kleur roodbruin. Het kont ook verder overeen met het
raooveen van het hiervoor besproken type.
Tussen 75 en 125 cmdiepte gaat d i t mosveen over in rietzeggeveen,
dat grauwbruln van kleur is en grover van structuur. De hoofdmassa bestaat u i t r i e t en zeggen. Daarnaast bevat het ook wat hout.
In het veen komen hier soms één of meer dunne kleibandjes voor van
enkele millimeters dikte.
Het veen rust op zand. De overgang wordt ook hier gevormd door
een dargachtige laag.
Het kleidek en het eronder liggende veen zijn soms t o t ongeveer
60 cmdoorgewerkt, waarbij het kleidek sterk huraeus en het veen erg
k i s l i g i s geworden,
3 Afgeslagen veengronden
Dezeprofielen liggenlandschappelijk lagerdandeonder1en2
besprokentypen«Debovengrondisongeveer20cmdikenbestaatuit
bruinzwartgekleurd,klellgenvenlgmateriaal.Daarondervolgttot
pl.m.60cmzwartgekleurd,watslap,baggeraohtigmateriaal,zonder
veelstructuur.Taakkomenerlagenwortelvlltinvoor.Dieper volgt
hetautochthon«veen,somseersteenlaagjemosveenvanpl.m.10cm,
daarnarietzeggeveen.Hetprofielkomtverder overeenmetdatvanhet
onder2beschrevenboderatype.

AangeziendezetwallengeheelMmanmade» zijn,kanhetprofiel
vanplaatstotplaatsvrijsterkuiteenlopen.Hetprofielbestaat

a**H»

uitverwerkteknippigeklei»graswgrijsgekleurd,efdonkerder gekleurd
al*ervenigmateriaaldoorgewerkt Is,Soa»keasnerookbrokkenverwerktTeeniahetprofielT O O T .Dedikterandezelaagbedraagtsteeds
meerdan1»,meestalmeerdan1.50m.Daarondertreftmendanvast
veenaan,somsdirectpleistoeeenzand,
!j> Venlee zetwal
Inditprofieltreftsaninhoofdzaakveraardenverwerktveenaan
metslechtshierendaareenkleilaag.Hieronderkontvastveensteeds
dieperdan1m,vaakdieperdan1.5a.SOBJS ligthetzotwal-materiaal
directoppleistoceenzand.
6 Water indetrekgaten
m hetgrootstegedeeltevandetrekgatenverkeertdeverlanding
nog inhetbegin-stadium:erbevindenziehdrijvendewaterplanten op
het oppervlak,inhetwatergroeienondergedokenwaterplanten,wieren,
enz.Hetafgestorvenmateriaalzaktnaardebodes.Bovendienbevtedt
ziehdaarsomswatvoordeturfbereidingongeschiktmateriaal,datbij
devwrveninginhettrekgatgedeponeerd is.Ditallesvormtdebagger,
eenslappe,waterigetoassa,waarvandehoeveelheidvrijgeringis.fast
veenwerdbijnanergens»eeraangetroffen*hetveenistotophetzand
weggehaald.

Bijdeverlandingvaneentrekgatverstzieheenkragge.
Kragge iseendichtvlechtwerkvanwartels,diebeherentotde
plantendieeropgroeien.Ditzijnvooral tUfrt lisdoddenenallerlei
zeggen.Bediktevandekraggekaneenhalvene**rbedragen,Hoedikker
dekraggehoestevigerzeie.Zeerglobaalisdediktevandekragge in
lettersopdekaartaangegeven,
B dunneenzwakkekragge,minderdan25e»dik
G vrijstevigekragge,

25-35cadik

D stevigeendikkekragge,35-45à50endik

Dekraggedrijftophetwatervanhettrekgatfdeoppervlakteervanligt2à3dalagerdandievanhetonverveendeland.Vaakstaater
nogwateropdekragge,vooralwanneerdiedunis.
Haarbenedenisdekraggeminofmeerverankerdmetwortelsdie
totindebaggeropdebodemvanhettrekgatgaan.
Vastveenbevindt zichvrijwelnergensonderdekragge.Waardit
welhetgevalis,isditmeteenapartteken ( w ) opdekaartaangegeven.
8 Dichtgegooideslotenenputten
Enkeleslotenenveenputtenzijnmetkleiigmateriaaldichtgemaakt.Tot1à2mbestaathetprofielvrijwelgeheeluitkleiigmateriaal,daaronderkomtvastveen.Dezeprofielenliggenlagerdandie
vanhetomliggendevasteveen.
b De ggndkaart
Dekaartgeeftdeliggingvandepleistocene zandondergrondto
meterstenopzichtevanhetmaaiveldvanhetvasteveenlandaan.Detranches
hebbeneenintervalvaneenhalvemeter.Zanddieptenvanminderdan1meter
enmeerdan3meterkomennietvoor.
Vanhunomgevingafkijkendezanddiepten,waarvandeoppervlakte
tekleinwasomzeapartintekleuren,zijnmetcijfersopdekaartaangegeven.
9 Decultaarkaart
Dezekaartgeeftdehuidigetoestandvanhetgebiedweer.De
volgendeonderscheidingen zijngemaaktj
1 Watervantrekgatenensloten
2 Kraggemetinhoofdzaakrietgroei
3Woestegrond.Begroeiingvanbuntgrasenandereslechtegrassen,bladriet,
houtopslag
4ferwaarloosdgrasland.Grasland ofhooüand metslechtezode,veelmissen,
biezen,enz.
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5Grasland.Goed onderhoudengrasland
6 "Bovengronden" (nietverveend land)
7 nOndergronden" (uïtgeveendenweeraangemaakt land)hebben slechtsbetrekking ophetrondhetkarteringsgebied gelegenterrein.De «ondergronden"zijnuitgeveendendaarna ingepolderd enontgonnenland,waarvan
hetmaaiveld zodoendeveellagerligtdanvande "bovengronden".
§3 Beschrijvingvandekaarten»enkelebijzonderheden
a Debodemkaart
Het z gedeeltevanhetgekarteerde gebied,tenzvanhetNieuwe
Dwarskanaal,isvoorhetgrootste gedeelteuitgeveend.Slechtseen perceel
isnog in zijnoorspronkelijke toestand,vanenkeleandere zijnbredere
ofsmallere ribbenblijven staan.Vaakblijktditvasteveenland totmax.
60cm te zijndoorgewerkt.Hetveenligterdantotdiediepte scheefin.
Opdemeestwgelegenribenopderibofde strookvastveen
inhet zokomenenkele metwatergevuldeuitgeveende gatenvoor,diete
kleinwarenomopdekaartaantegeven.
De zetwallenbestaanhiergrotendeelsuitkleiigmateriaal.De
breedteervankannogaleenswisselen,eniszodoendemoeilijk opde juiste
schaalIntetekenen.
Deverlandingvandetrekgatenverkeertnog ineenbeginstadium;
altreffenwehier almeerkragge aan,dan Indenvandeweggelegentrekgaten.Dekragge isinhetalgemeenechternogweinigstevigendun.
Onderhetmeestn gelegenstukjekragge,tegenhetkanaalaan,
ligtstadsvuildatdaar inhettrekgatgestortis.
Inhetn gedeelte,tennvanhetNieuweDwarskanaal;bestaathet
veenpakketvooreendeeluitmosveenöprietzeggeveen.Vlaktegendevaart,
inhetwvanhetkaartje,isdelaagmosveen ophetrietzeggeveen het
dunst,ca75cmjnaarhet otoe,opdegrensmetbodemtype1,wordtdeze
geleidelijkdikker totpl.m.125cm.Nogverder overdwijnthetrietzeggeveen.
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Ookd©afgeslagenveenprofielenladeKleinHornstermeerbestaan
bijnageheeluitrietzeggeveen.Dezelaatsteprofielenliggenaleenstuk
lagerdanhetvasteveenland.NoglagerligthetkraggelandindeKlein
Hornstermeer.Ditlagerliggendelandvormtdeovergangnaarhet"ondergrondse"graslandindeGrootHornstermeer.
Hetkleidekophetvasteveenlandwordtnaarhetwtoegeleidelijkzwaarder.Dadikteblijfthetzelfde.Hetkleidekophetrietzeggeveen
isnogzwaarderenknippiger.?ooreendeelishetookdikker(30-40cm),
waardoorhetterreinwathogerligt.Ditishetgevaltussendevaartende
bredeslootindenwhoek,indebuitenbochtvandiesloot.
Ookindezenhelftzijnkleidekenonderliggendveenveelal
doorgewerkt.Hierisvaakwatkleidoorhetonderliggendeveenheengewerkt
enerkomendikwijlslaagjeswortelviltinvoor.
Dezetwallenbestaanhiergedeeltelijkuitkleiig,gedeeltelijk
uitvenigmateriaal.Debreedteervankannogalwisselen,somszijnzeerg
smalenzijndanopdekaartmoeilijkindejuistegrootteaantegeven
(b.v.desmallemeestnogelegenzetwal).Indebrederemeestogelegen
zetwalkomenvoorongeveerdehelftvandeoppervlaktesmallestrokenvast
veenvoor.
Hetrietzeggeveenwasongeschiktvoordevervening.Onderde
zetwalenopdebodemvandetrekgatenvindtmenindittypesteedsvast
veen.
Deafgeslagenveenprofielenzijnwaarschijnlijkdeafgekalfde
randvaneenveenplas.Inheterbijaansluitendekraggelandkomtonderde
kraggenoggedeeltelijkvastrietzeggeveenvoor.
Overigenskomtindetrekgatenwetoigkraggevoor,

b Sezandkaart
Dezandondergrondblijktglobaalgesprokenvanzuidnaarnoord
langzaamaftehellen.Hetverloopisoverigensonregelmatig.Dekaart
spreekthiervoorzichzelf.
m deKleinHornstermeerisdekaartnietingekleurd,aangezien

-9hetonmogelijkbleekdoorderietbegroeiingdeliggingvandezandondergrondtenopzichtevanhetvasteveenlandvasttestellen.Enkelecijfers
gevenhierdeliggingvandieondergrondtenopzichtevandeoppervlakte
vandekraggeaan.
Watdeaardvanhetzandbetreft:ditbleek,teoordelennaarde
korrelgrootte,dekzandtezijn.Leemwerdnietaangeboord,hoewelbleek
datbijhetgravenvaneendiepeslootinhetnwvandekaartleemnaar
bovenwasgekomen.

c Decultuurkaart
Dekaartspreektvoorzichzelf.

§4 Deontginning
«

Aangeziendegebruikswaardevanditcomplexgronden,afgezien
vanenkelegroterestukkenvastveen,geringis,bestaathetplanzeinte
polderen,teontwaterenendaarnateontginnen.
Opgrondvandebodemkundigeopnamevolgenhierenkelesuggesties
diebijdeinpolderingenontginningbelangrijkkunnenzijn.
Kadeinpolderingenontwateringwordthetterreingeëgaliseerd.
Indetrekgatenbevindtzichplaatselijknogwatvastveen,verderbagger
enhierendaarkragge,welkelaatstenaontwateringopdebaggerkomtte
rusten.Ditmateriaal (kraggeenbagger)klinktdoordroogleggingenontginningaanzienlijkenverteertvooreendeel.Geziendekleinehoeveelheid
dieervanvoorhandenisendeklinkleverthetslechtseenvrijgeringe
bijdragetotdetotaleorganischemassa,dieals»vulmateriaal»bijdeontginningmoetdienstdoen.
Hetonverveendeland,deribbenendeze
twaH e ngordengeëgaliseerd.Hetonvergravenvasteveendientzodiepmogelijktewordenweggewerktindediepstegedeeltenvandetrekgaten.Debovengrondvanhetvaste
veenlandenderibben(hetkleidekmethetdirectdaaropaansluitendelaagje
veraardveen)enhetmateriaalwaaruitdekleiigeenvenigezetwallenzijn
opgebouwd (hetvergravenkleiigeofmeervenigemateriaalterdiktevan
1 à2m)zijnzeergeschiktomalsteeltlaagoverhetterreingespreidte
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worden.Hetweggewerkteveen,baggerenkraggewordenerdusneeafgedekt.
Dekraggedientgespitoflosgemaaktteworden,daarzichanderseendichte
laagzoukunnengaanvormen.Hetiewellichtbelangrijkterplaatsevande
trekgatenbijhetegaliserenwatoverhoogtetegeven,aangeziendaarwat
meerklinkverwachtmagworden.
Afhankelijkvandehoeveelheidbeschikbaarvulmateriaalende
geprojecteerdeomvangvanhetpoldertje,komtmentoteenzekeremaaiveldshoogtenadeontginning.Hierbijspeeltookdeliggingvandepleistocene
zandondergrondeengroterol.Bijdeberekeningvande
raaaiveldshoogte
zal
methetgolvendeverloopervanrekeningmoetenwordengehouden.
Bijhetgravenderslotenvoordeontwatering (misschienookhier
endaarbijhetegaliseren)zalpleistoceenzandnaarbovenkomen.Dit
materiaaliszeergeschiktvoordebehandelingvanhetterrein.Hetgeeft
groterestevigheidaandegraszode.
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