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VOORWOORD

In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders
va» de Gemeente Aduard, werd In October 1951 een bodeakuadig onderzoek ingesteld naar een Ä-tal coaplexjes grond rond het dorp Aduard.
Dit onderzoek had ten doel na te gaan in hoeverre deze gronden geschikt zijn voor de bouw van woningen en de aanleg van straten. Van
het complex Dwerd tevens een agrarische beoordeling gevraagd. De
t e bestuderen terreinen hebben een oppervlak van ca 20 ha«
Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van Ir L.A.H.
de Sset, bodeiakundige b i j de Stichting voor Bodenkartering. De kaart,
welke als basis voor de tekeningen in de bijlagen 1 en 2 werd gebruikt,
werd door het Gemeentebestuur beschikbaar gesteld.
De resultaten van d i t onderzoek werden vastgelegd op een
gedetailleerde bodeakaart (bijlag© 1) en op een stedebouwkundige
classifieatiekaart (bijlag® 2 ) . Een beschrijving hiervan i s in het
hierna volgend rapport gegeven.

HST HOOFDVANDl AFDELING XARTERBÏG1N
TEH BEHOEVEVANSTREEK-Eff ÏÏTFBRBIDINGSPLAKKSH,

(Dr I r P. Buringto)
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X ffnqpffft
Het onderzochte gebied bestaat u i t de volgend« complexen grond
rond de dorpskoa van Aduard (zie bijlage 1)i
Â een complex z van het v. Starkenborgkanaal (13 ha)
B een coaçslex z o van de dorpskom (4. ha)
C een complex wvan de verbindingsweg met de Friese Straatweg (2 ha)
D een perceel n o van de Gereformeerde Kerk, nabij de Klooaterlaan (^ ha
Bij het bodemkundig veldonderzoek in October 1951 zijn ca 6
grondboringen per ha verricht tot een diepte van r u i s 2 mj in enkele gevallen, waar d i t wenselijk leek, werd dieper geboord. Speciale aandacht
werd hierbij geschonken aan de zwaarte en de gelaagdheid van de k l e i ,
alsmede aan de stevigheid en drukvastheid hiervan,
ftff ßodeB^Bfrqahefrd,
Het gehele gebied bestaat u i t zeer zware, stugge, iets knippige
klei ter dikte van 8 à 10 m« Hier en daar kosen in d i t kleipakket enkele
lagen lichtere, soms zelfs zavelige klei voor. De diepere ondergrond bes t a a t overal u i t zeer zware plastische, vaak enigszins slappe klei p Veela l i s deze slapheid een gevolg van het met water verzadigd zijn van de
kleilagen in de ondergrond. De diepte, waarop de slappe klei in de ondergrond begint, wissel^vandaar dat d i t op de bodeakaart (bijlage 1) werd
aangegeven.
Tussen de percelen hebben oorspronkelijk zeer brede sloten gelegen, die in de loop der eeuwen enigszins zijn dicht gegroeid en dicht
geslibd. Thans t r e f t men langs vele sloten ter weerszijden een laaggelegen strook gras aan, op een zeer slap profiel, bestaande u i t kleiig veen
(de sgn. slootrandgronden).
In de complexen A, B en Dkomen zeer oude cultuurgronden voor.
0eze bestaan u i t zeer donker gekleurde, r u l l e , enigszins humeuze klei
met baksteenresten, houtskoolresten en schelprestjes. In de ondergrond
komen vaak geelgroene ijzer-fosfaatvlekken voor.
Practisch het gehele gebied H g t in gras. Alleen in het com-
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plex B komen tuingronden (volkst u i n tJos) voor.
In conplex C l i g t een perceel, waarvan de bovonote kleilaag i s .
afgegraven, h i e r liggen ooi: T t u i n p e r c e e l t j e s .
De gedetailleerde bodoiakaart ( b i jlage 1 )
Op dese kaart zijn de voor d i t doel belangrijke v a r i a t i e s in
de bodemgesteldheid vermeid, Een kaartlegenda geeft de betekenis van de
met kleuren en arceringen aangeduide bodemeenheden weer. Dese eenheden
en de kaart worden in hoofdstak I I nader beschreven en t o e g e l i c h t ,
Pq stedabouwkund^ge c l a s s j f t c a t i e k a a r t (bijlage 2)
Op deze kaart zijn de belangrijkste gegevens voor de stedebouw
nader aangegeven. Ook h i e r wordt i n een kaartlegenda verse3d, welke onderscheidingen zijn gemaakt. In hoofdstuk I I I i s een en ander nader u i t *
gewerkt.

Tenslotte zijn in hoofdstuk IV nog enkele bijzonderheden vermeld, die in verband met het uitgevoerde onderzoek nog van belang werden
geacht.

»"3"*

§1 Pf.^WfrflBdUtfretful»
Demoestegrondenbestaanuitzeerzware,tamelijkstugge,
kalklozekleivanca60 %afslibbaar(deeltjeskleinerdan16ji).Plaatselijkvindtmeninhetprofielonderdezezwarekleilaagvanea60tot
H O cafijnzandige,lichte,kalkhoudendeklei,terwijldaaronderweer
zwaarderekleivoorkomt,welkevrijsnelovergaatinzwaretotzeerzware
klei.
Voorbeeldenvandezeprofielenzijat
TypeKI
0 -50ca zeer zware,stugge,roestige,kalkarmeklei
50-110CE zware,vrijstugge,koolzurekalkhoudendeklei
110-250cmenmeer blauwgrijze zeerzwareklei,welkeopea200caiets
slapperwordt

0 - 20cm zeer zware,ietsroestige,kalkarmeklei
20-80cm zware,vrijstugge,koolzurekalkhoudendeklei,somsmet
enkelebaksteenrestjes
80-100cm ietslichtereenmeergrijzeklei
100-160cm kalkrijke lichtekleiofzavel
160-250cmenmeer zeer zwareenmeerslappereklei,aetwaterverzadigd,
naastdemeerhogereterreindelenkomenooklageredelenvoor,
diet.o.v,deeersteca75-100cmlagerliggenenwaardeslappereklei*
ondergrond ondieper,vaak opca80-90cmreedswordtaangeboord.Het
volgendeprofielgeefthiervaneenvoorbeeld»
0 - 5 0 cm zeer zware,stugge,zeerroestige,kalkarmeklei
50-80cm zeerzware,stugge,ietsroestige,kalkarmeklei
80-200cmenmeer slappere,blauwgrijze,plaütische zwareklei.
Grondennabijhetdorp,dievroegerlangetijdalsbouw-en
tuinland incultuur zijngeweest,hebbeneenboveagrondvanca80cm

(soms neer), welke geheel is doorgewerkt, donker van kleur i s , veel
balcsteenrestjes bevat, hior en daar schelplaagjes bezit en waarin plaatselijk houtskoolrestjes en geelgroene fosfaatvlekken voorkomen. De bovengrond is vaak humeus en heeft een mooie rulle structuur. Het zijn
zeer goede cultuurgronden. In de ondergrond komen soms ook beenderenresten voor (oude begraafplaats?). Deze beenderenreston veroorzaken ook
de geelgroene vlekken in de profielen van de oude bevjoningsgronden. De
typische kleur van deze vlekken wordt veroorzaakt door ijzer-fosfaatverbindingen.
Een voorbeeld van een profiel is alsvolgt:
Type K5
0 - 35 cm zwart| r u l l e , kalkarme, humeuze klei met baksteenrestjes
35 - 95 cm donkere, bruinzwarte, kruiraelige kalkhoudende klei met
houtskoolresten, baksteenresten, plaatselijk veel schelpen!
tevens geel-groene fosfaatvlekken,
95 -IAO cm lichte, grijze, kalkhoudende k l e i , naar beneden iets zwaarder
wordend
1-40-190 cm zware grijze klei
190-250 cm en meer zware, blauwgrijze, i e t s slappere k l e i .
Het typeyj is iets dergelijks, de zwarte bovengrond i s i e t s
minder diep en de ondergrond bestaat u i t zeer zware k l e i , terwijl de
lichtere klei in de ondergrond niet wordt aangetroffen.
De afgegraven grond in een perceel van complex Cheeft het volgende profiel:

0 - 70 cm donkergrijze, roestige zware klei
70 - 90 cm zeer zware grijze klei
90 «150 cm en meer zeer zware, blauwgrijze slappere k l e i .
De slootrandgronden, welke in smalle laaggelegen stroken langs
de thans aanwezige sloten worden aangetroffen en waartoe ook enkele gedempte sloten zijn gerekend, worden door het volgende profiel gekenmerkt.

0 *» 4&e» e*»? «wrare, rosstige, a-feugg© klei
40 - 90 cas grijae, iets roestige, slappe, soos iets vwtlg* kalkarme
kiel
90-«200on en meer dotnkerblauw-îi^art«, seer zware vaak verdga klei,
slap.
Tenslotte is aog ©en coderecheld gesenkt naar tot
vas i e »Mr »üappere kleïcmdargrood boven 1 s , tussen 1 en 1,5 a «e
«ad«? 1,5 ft beneem aaaiveló»

M
ÎNi1» § 1 beha&àeide eeohe&en ssija ep MJÎag» 1
set kleïtrea «g»arceringen aangeduid, op vele plaateen verlopen 4e
gasg«© Sneeën de veseehilleßae bedeaeenheaea geleidelijk, op endere pleet»
lees Èl$& desse veel scherper, b.v, bij de sleetra&dgraaäen.
In gqgpleac A. vindt men enkel© percelen, waarv&ßdelea als type
K5 Kljn aaiigegsToa. Rondo»deze delen aijn de profielen Bänder geetocord,
of8cho<» in het profi e l vaisk oog wel f ij»e steeairestjea etc. wordea aasgertroff^a. Ook in de slootraodgreeiaen van deze percelen konen in de bovenflte SOessroestige aware klei vaak rode ïseksteeerestjee voor.
'\ înfeefei éeel vaa êi.% cos$>l&£kost «ea lage etroökgjpe&â
waar de slappe klei reedîJ binnen 100 emonder naaiirold wordt
Beass strook.ia een restant vaa^ea» «mie
•'"'•' gtittRlazBbestaat deele uit volkatoiaeaj t\see poroeleu liggen ' ;
ia gras. EÄnhlervac waetot vocar kort neg bcmwlaod. Bij de tuingrond
heeft het profiel een Koeie rulle »truotuur ea eea vrij donkere kletir. '..••:
Tôt opvrij gro^e diepte kosffin isi het profiel B t e e r e n eeherfJe» voor,
(^ 60 ea gaat de dcfâkea^ bevengraad ever |& oen grijsse kalifeoedeöde kleilaag aet veel fosfaatvlekkea. $«ts»-oöde töingronden ligge» t* hoofdaaak -.
op de hogere delen nabij het dorp. Waarschijnlijk hebben «e deel uitge-

B&oktvan de vroegere îtlxsostertuinan.
aomltxC wrilUrl weinig te de bodeagesteMheid. Het aljn äsest
smear«kleigrcnden in greslajod. Ban pereooi IA afgegraven* Debeide tuingrondpereeûltjee hebben ook een a w e ondergrond, doch eij zijn in de
bovengrond t o l . One?hét algemeen i$ Sa dit canplez de kalkhoudende ondergrond «teder dief gelegen dan te Aen B. Opca 30 cmwordt de klei
reeds kaïkhandend. Ookhet koolzar© kalkgehalte is in C hoger. Is dit
ee&plex treft »en zelden baksteenrestles in het profiel «um.
Camafo*ft"bsstaat uit slechts éen perceel, dat als grasland
ia gebruik i s . tM het s deel van dit perceel is het profiel tot op ca
200 cmgestoord «a doorgewerkt. Opca 50 co komen overal feafaatvlekksn
vocBP. Hcmtskoolresten, steenresten en beenderen werden practisch overal
aangeboord. 0e bodembestaat mit de typen K4«a K5.
?an bet s deel van het pereael J»t de diep gestoorde profielen
wordt vermoöd» dat het deel heeft uitgeaaakt van het vroegere klooster*
feetttflf?

In het gehele perceel kaart de slappere kleiondergrood pas op
grotere diepte rmxt, allsea in de lage strook Het deea binnen 1,5 a beneden maaiveld.
Pit perceel net eijn goede structuur van de bevengrend en de
diep« aenaelâjke betevl-oedteg oost tôt de beste etateurgronden van Adnard
«orden gerekend.

Aangezien het gehele bodeinanderzoek gericht was op een etedeboaafeaadig doel, behoeft dette classificatie »aaœelijîes teelientiag»
Be tijlag« kaart 2 spreekt aria af » e r voca? sich »elf«
In de eerste plaats werd hierop aaagegéve» de diept«, waa*«$>
de slappere» blaawgrijae, aware kleioBdergroad wordt BÄgel^offe». De
klassw^-iadeliag is alBVolgt?
1 slappere kleioadergroad dieper daa 1.5 «
2

*

»

tussen 1 « i 1 , 5 i

3

B

»

ondieper daa 1 n.

Be reden, waaromdes© sswarekleioBdergrcod slapper is daa de
boveagroad ie ia hoofdzaak de mterrijtóom m deze aet grondwater verzadigde m va» d©locht afgealetea klei. Bil *• sl^etaraadgroaden ligt d#
staak naders,, hier hebben weinderdaad nat seer slappe klei te aakea» die
grotendeels aet vee» versreagd t a , ? imardee* bls8«*WB*t*veoige kl*i ia
de aidörgrcna. voorkomt. Dit is uitermate slap materiaal, dat gemkkelijk
popperig-«crdt en wegvloei* els het ©ader arakfccœt,Oit is de reden»
waarom deze gronden afzonderlijk (legenda tjpe 5) aija venaelâ.
Be sterk doorgewerkte percelen vaa eeaplex Ben A hebben geen
«eg vaste ondergrond doordat s» ao diep gij» dooa?g»w«rkt, ^erschiHendei
mien werden bij het boren va» de féofielas oude fandafflsaten aangetroffen, folgesö boufMïesktmdigAia ktamen d*se wmite$lâmêm cfpleveren Mj
h«t graafwerk.
In eosplex 13 werden op enkele plaatsen «aigszins venige laagjes
aangetroffen, terwijl mm gegevwu.vacrdtr doen veraoeêsa dat ia het
s;deel vaa dit perceel een gracht heeft gelepen. Soor de sterke storing
vaa de profielen kon dit vermoede» »iet werden bevestigd* CU deze redenen
hebben w© de betrokken gromden als type 4 ©P de classeifiestie kasrt ia»
getekend.

Bijdeaeclassifieatiekaartneeiatdegeschiktheidvanhetterreinvoorstedebouwkundigedoeleindendusafvantype1tottype3.
Type4-B»tdesterkgestoordeprofielenhebbenweafzonderlijkgehouden,
deelsomdatdittypemindergeschiktisdantype1. Daarentegenieop
soortgelijkegrondeneengrootdeelvanAduardgebouwd,zodathetondanks
teverwachtenmoeilijkhedenmetrestenvanoudefundamentene.d. toch»l
mogelijk salzijnhieropgebouwenteplaatsen,zijhetdandatmentoet
defunderingrekeningmetdebodemtoestandzalmoetenhouden.
Type5vandelegenda,deslootrandgrondenengedemptesloten,
istenenemaleongeschikt.Inelkgevalzoumenmoetenvermijdenhierop
huizenteplaatsenoferrioolleidingene,d.inteleggen.Destraten
zoudenzodaniggeprojecteerdkunnenworden,dat zijdestrokenvantype
5 opdesaaisteplaatsenkruisen.
Hetwilonsvoorkoken,datenigemetersslappekleiuitgebaggerd
souden moetenwarden omer zandvoor indeplaatstestorten.Eendeskundigevoorwegenbouwzouhier«warhetbesteadvieskunnenuitbrengen.
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ïnHoofdstuk II,§2,complexD,besebrevenwereedsdeo,i.
uitstekend©agrarischekwaliteitvanhetperceelineoraplexD.Dezegrond
met zijnuitstekendephysischeeigenschappenkan©enhoogwaardige cultuurgrondvoriaenindiendeverzorgingenbemestinginordeis.
Aangezienonsonderzoekeichverdergeheelheeftbeperkttot
destedebouwkundigevraagstukken,dieomeenoplossing sollenvragen,
hebben"»ijbijdeboderaindellnggeenbesonderelandbouwkundig belangrijkeonderscheidingengemaakt,Vfelkanwordengezegd,datdetypenK3>
K4onK5vandebodeakaartuitstekendegronden zijn,«Élketuinboui&undig
voordegemeenteAduardveelwaardemoetenhebben,aangezienhetinhet
onderaoehtegebiedenwaarschijnlijk ookinhetgebiedrondosAduardde
enigegrondenzijn,dievoordevolkstuinbouwgeschiktzijn.
DeProvincialeWaterstaatinGroningenstelde am degegevensvan
een4*-taldiepboringenlangshetvanStarkenborgkanaalnabij C O E Ç I D K à
terbeschikking.Uitdezegegevensblijkt,datdebodemterdiktevan
ca8mongeveeralsvolgtisopgebouwds
>-•

0,5a

teelaarde ofbovengrond

1 à1.5mtaaiebruingrijzeklei
1,5 à2aslappere,vette,blauwgrijzeklei
ca5a

slappereblauwgrijzezandigeklei.

Ineenderboringenkwaaopca7raeenlaagjevanca30cm
z^artdorgveenvoor.Het zandind© ondergrondbevindt ziehopeendiepte
van8à10mbenedenmaaiveld.
Yoorgebouwenmeteendieperefundering zijndezegegevens
waarschijnlijkvanbelang.

