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LegendabesehrijvSng van de cultuurkaart

Belagern;
1. Boderakaart van het D.Ü.W.-objeet Haskerveenpolder A, schaal ls£5Ö0
Z. Cultuiarteart van het D.U.'.ï.-object Haskerreeapoldsr Â, schaal 1;25Ö0.

WOORD V O O R A F

3fa opdracht ma d©OntginningaeaatschappiJ De Dria Provincial
mrû @pversoek vm de Eijksdiensi -«oor de Uitvoering van Werken ©set
cnderasook ingesteld naar d©bodtogesteldheM van het object Rasfcerveonpolder A«
Het werk etend onder leiding van Ir J.Cnosssn en werd uitgevoerd door de karteerder A, J.J^Tleeshfwwer in het voorjaar m i 1953,

PE AMlUCT-CISECïaR ¥ANDl
S T O M O ÎOOR BODMKARTSUBG,

(Z.fan Doom)

i Mâgm
Bet gekarteerde gebied, ca 15 ha groot, is gelegen In de
polder, in de gsaeeitte Haskerland (provinei®Friesland) ±600 a ten n o
van hei kmispuiifc van MJksweg 43Biet de wegnaar Stobbega en de wegnaar
1st betreft hier een gebild, dat oppervlakkig bekeken opoen
ontglnntogsobjsct lijkt. In weaen ia het «cht«r geheel wachillend. Toch
IJS voor ds benaming van de diverse onderwarpen de nomenclatuur van ai
reenoitglnnIngen gebruikt« Echtar sal men steeds voor ogenaeeten houden,
dat do begrippen hier «en totaal verschillend« Inhoud hebben. Son m ander
wordt bij da beschrijvingen In hat onderstaand© nog toegelicht.
Iet object is In het algemoen gekenmerkt door:
a. Brado en gaalle trekaaten. ontstaan doordat sand voor de aanlog van d«
spoordijk leerenveen * Akkraa on voor ds aanleg ven ds Rijksweg no 43
tot vrij grots diepte is weggegraven en afgevoerd.
b

* Hagen, sla of stesr snialls stroken land, gelegen In en tussen de trekgaten. Be hagen ssijn ender te verdelen Int
le Ribben, die gijn opgebouwd uit tast, onverwerkt zaad. Ze ai& ontstaan, doordat bij het weggraven van eand smalle streken gespaard

*• Zerfallen, die zi$x opgebouwd «it los verwerkt sand,
brokken en veenreaten. Bit aateriaal, dat voor de aanlag vanwegen
ens. niet bruikbaar i s , is waarschijnlijk niet In sljh geheel af«
karastig uit het object self, fflaar la gedeeltelijk ook van eMers
aangevoerd«
e

« fast laad, waaruit geen «and is weggegraven.
Qnderbemalen trekgaten liggen In het zuid-westen en het noorden van

het object. Het overtollige water wordt via een mdergrondskanaal naar het
noorden afgevoerd«
Iet waterpeil la de trekgaten, gelegen In het midden en het auldelijk

deel tan het gekarteerd® gebied, i* ea X«8Sa - P.Z.P.
Item kaarten, schaal 1;S500, werden samengesteld:
18

*>*bedenjmrt. waarop de verschillen Infeedemgssteldheijszi$a
gegeven. Bovondien is op deze kaart de diepte van de trekgaten aanga»
geron t.e.v. bet peil in de winter.

2* l m cuituuxkaart. dis de cultuiirtoestand van het object weergeeft.
Dete«?eiït©pi8»ea werden met behtûp van luchtfoto's op schaal lr2500
uitgpwoerd«
8aar van dit object geen hoogtecijfers bekend waren, zijn de diept«!
van de trekgaten aangegeven t.o.v. het waterpeil in de winter, dus bij
een betrekkelijk hoge waterstand.

iï. smm. mmww w «s wwssmm*
Oorspronkelijk heeft, hot gekarteerd« gebied deel uitgtaaaakt van een
veenlaBdach&psm% een leer endlspe, awak golvende pleistocene m&mâmegrand. Deaogslijkheid, dat een gedeelte van het object bestaan heeft ui*
een ssaaâepduildag, waarop door d©hogere ligging boven de angering, gee»
veen hoeft kunnen groeien, sag niet uitgesloten worden geacht. Een en
ander U eeMer door de vergraviagen moeilijk meer na te gaan.
l i die gedeelten, mar oorspronkelijk wen op de z-aadonciergrond heeft
gelegen, bestond h«t bodemprofiel van boven naar beneden uit:
&. fflii^ti,oof~veen. ter dikte van 50 - #0 es.
Dit veen is na door de betrekkelijk hoge l i v i n g boten het groa*»ter,
vooral bovenin vrij sterk ingedroogd an ewart tan kleur.
b

« ^led« t ©en smerende, venige laag »et een lage pH, die sterk afin
sparte seheensaeer doet denken* Deze laag is doorgaans 10 - 20cm
dik.

c

*

Hot gand

-

dat

eoi zeer zwak golfend relief vertoont, is fijn tot iaatig

fi$i van samenstelling. Slechts op één plaats steekt de sandondergrond
boven het oorspronkelijke veendek u i t .
d. »gottég. een 20 - 40 cmdikke, sterk fesaeuze, licht bruin gekleurde,
naar H2Sruikende laag, kan plaatselijk in het ongeroerde zandprof iel
roerkorren. Soos ia de "hotte1* venig ontvriitkeid, in welk geval z«
"aktereen' 1 genoead wordt.
Doorgaans komt de "hotte" op een diepte «aa ca 80 - IS© eatYoor,een
enkele »aal dieper. Eet materiaal staat bij de boeren »eer slecht
aangeschreven, omsi^» buitengewoon ongunstige landbotateaidige eigenschappen.

Het veendek werd wegfsgravan en afgevoerd, laogelijk in de vormvan
turf. &© gliüdelaag, üte tussen het veen en de ssandondergrond voorkeat,
werd eveneens verwijderd, ferst daarna werd het smd met behulp van

dragliaes weggegraven. De »hott«", die in hst zand voorkwam, was niet
bruikbaar en is gedeeltelijk weer in de trekgaten teruggestort.
3n net gebied, dat ongeveer ia het midden van het object l i g t , is
nel het veen maar niet de gliede van het zandprofiel verwijderd. Men
heeft hier, waarschijnlijk oiadat er teveel hotteveen in het profiel voorkomt, van het weggraven van het zand afgezien.
Bij type üh (zie de bodeofcaart) is het aand vrijwel tot op het
«h@ttev@enn weggegraven, zodat d i t veen daar slechts ca 10 - 20 cm onder
het maaiveld voorkomt.
fie hagen, smalle streken land dia in de trekgaten voorkomen, kunnen in
twee groepen worden onderverdeeld:
a. Ribben, bestaand u i t vast onverwerkt sand, jast eventueel een "hotte"
laag in het sand.
b

» 2etwallen, opgebouwd u i t verwerkt zand, dat niet geschikt was voor de
aanleg van wegen, enz.

Be kragge. het b i j de verlandtog van de trekgaten gevormde wortelnet van
a l l e r l e i waterplanten, zoals r i e t en lisdodden, heeft zich voornamelijk
ia het midden en het zuid-oostelijk deel van het object ontwikkeld.
Waarschijnlijk moet de ooraaak hiervan gezocht worden in het f e i t dat d i t
gebied veel eerder uitgegraven i s dan de overige.
l i de ©nderbeaalen trekgaten heeft zich alleen daar kragge kunnen
ontwikkelen, waar het zand ondieper dan 0.5 monder het wateroppervlak
voorkomt.
Het s l i k , dat doorgaans onder de kraggen voorkomt, ontbreekt b i j de
kraggelanden ia de ondergronden dan ook vrijwel geheel. Elders in het
gekarteerde object i s het slik a l t i j d sterk waterig van samenstelling.
Ten aanzien van de ontginning kunnen de volgende suggesties
misschien hun nut hebben.
Ie De gliede en de hotte, gezien hun slechte landbouwkundige eigenschappen, zo diep mogelijk weg werken.

2e I@t œat©yiaal fan d©zatnaHen is door de aanwezigheid tan keHeesa-.
m remhvolikm goed geschikt m als teeltlaag te gebruijken.

i n papp^BsciaavaiQm jm BWEpojl
De legenda vande bodemkaart Is in enkele groep« onderverdeeld:
0. Onverwerkte zanâprofielen
V. Verwerkte zaadprofielea
5» uitgegraven gebieden

<*• I » «ft,jfcfrfr *£> « W y » ^ ^ B â » 30 - 60 c»aosveea©p
10 - 20 cm.«died© op onverwerkt sand.
la een gedeelte van hot object karat óp een diepte,
variërend van 80 - ISO era onder hst maaiveld ca 20 - 40 m
»hette" of «h0t%0vemn voor. Dit Is ast «as*bijzondere onder«
sheading op de bod«aka&rt aangegeven.
02. ffi§#.„Q£ 1 % ^ l f f ^ »flPfl» lö - 20 cmgliede op onverwerkt
sand.
l i dit type kast de SO- 40 @m dikke laag "bette" of
B

&©tte*e©nM steeds voor, doorstane op een diepte variërend

tussen @0 en ISO ca onder het isa&iveld.

Bij d#se profielen zijn aowel het veendek als de glied©laag verwijderd. Bet gehele zaadprofial is echter ongeroerd,
terwijl evenals elders, ook bier de 20 - 40 m dikke laag
"hott©3 of ,lhotteveeaw ©peen diept« van 80 * 130 m onder het
maaiveld kan voorkomen.

Dose betrekkelijk kleins oppervlakte ligt als oen kop
fa het land en heeft steeds zo hoog gelegen, dat het Teen er
rerasedelijk nooit overheen heeft kunnen groeien. Ds «hotte,,~
laag koot hier wel voor, paar is niet veni£ ontwikkeld.

-?-

°*» 3älSS£2ätJ 50 ~ 60 ca zwarte, hataeus« teelaard* op S - 10 <aa gliede
onverwerkt zand.
Alleen het zuidelijkste van de twee percelen tuinbaargrond bevat
een ©a SOes d:Sicke hottelaag, die op een diept« van 130 * ISO cmonder
het raaaîmLd voorkomt.

*!• ^Qtwallon? 175 - E50 en verwerkt aand ©ponverwerkt zand.
Het verwerkte sand bestaat uit een heterogeen mengsel van loodzand,
roodzand, wat keileembrokkan en enkele veenresten.
2a het zuidelijkste deel van het gekarteerde gebied ruat het verwerkte zand doorgaans op keileem. 0e keileea bevindt aich steeds
dieper da« 8 a onder maaiveld.
? . Afgegraven aetwallem 100 - ISO aa verwerkt zand op onverwerkt zand.
Door egalisatie zijn deze zetwallen ale het fare onthoofd naardoor de gronden nu ca 100 - 150 cmlager liggen dan voorheen.

De diepte, tot waar het aand in de verschillende gedeelten van het
object is weggegraven, loopt aeer uiteen. Waar de vaste ondergrond in
de trekgaten dieper dan 0,5 monder het waterpeil in de winter voorkom, is de ssanddiepte in decimeters aangegeven.
Plaatselijk is het hotteveen, dat in het oorspronkelijke profiel
voorkwam, in de trekgaten teruggestort.
öh. Ondiep aitjge^mven gronden met "notteveen?! 10 - 20 cmverwerkt zand
op ca 40 omhotteveen op onverwerkt zand.
Het gebied l i g t aanzienlijk lager dan de emaaat gelegen aetwallcm
maar l i g t toch aog enkele centimeters boven het winterpeil van de

0# gs^©ad@i»groij4 l i g t op ongwear 10 - SOca oud«? het «Saterpeil «ui de onderbeei&len trekgatoii.
SXUc,het bezinksel w i allerlei rottsnda plantgßdelaa, is 3®
d#se geoisdsn «sinig «f »int gireorad. Daardoor 13gt de kragge te
didht op de mste matrgreaaaj plaatselijk rust ds knagge seife direot
op sand,

& een gebisd mar het zaad ondiep In het trôkgat workoat,
mrém teruggestorte brokken hotteveea aangetroffen. Mogelijk liggen
te de diepe» trekgaten ook nog brokkenfeotteiwenfdit ie achter
ntet verder nagegaan.
*• fea^atoideni 20 * 30 ciakragge op dun pappig slik. Dezan&eadergrot»! beviadt zich ca 150- 300 cmonder defcoveakantvaa de kragge.

?aö een liitgeöproken kraggelaag is hier nog geen sprak©.Wal
is door een begroeiing van voornamelijk lisdsddea een «la of meer
dooree«g«vloefatm wrtelaet eatstaan. Het »lik dat hier gevorad i s ,
is zeer imtsrig.

-9-

B«a» graulen zijn In gebruik als weî- m hooiland. Het g*a#bostarid J* goed en bevat wetelg of geen onkruiden.
Matige ffraalaKdea
BSniTirïiMiT' « B C I r i l g T " ~ T Î S

M gebruüc ais wsJr- «o hoeilaad. & het graaisestaad staan vrij veel
cnkruirieri en enkele biegen.

Bet laad isolât gesx|&©i&eerd al» welLand, doorgaan« voor Jengvee,
e « enkele saai foor atelkvee. 2*het graabestand ©taan veel himm
en ander® onkruiden, terwijl plaatseU^k ook opslag van Piet voorkant.

Meestal mtûm deae gronden benut als weüand voor Smgwm. Het
graabestand bestaat voor het grootste gedeelte uit bentgrassens rist
en ma komen plaataelijk vrij veel veorkoaisa.

öroenten ai wat aardappelen zâ^i de voornaajaate produetea, die
op dog« gronden geteeld worden.

ïa het geheel niet geëxploiteerd. Debegroei&ig bestaat In hoofdsaak uit wat slecht© grassen, BOSS«», gagel en opaîâg van bramen.

la het geheel niet geescplolbeerd. Het land is In aeofdsaak beg*©e&iset e » vrljrol ondoordringbare vegetatie van kraiprilg®»,
bentgraasen, braaen, riet en nat berken.
Goede rietlanden
Bet r i s t , dat in deze gebieden grceit, ia,van goed« kwaliteit «a

•20«

wordt i©d«r jaar gesneden en wrkocht.

B© dule-s-ietls.nden zi^i in beofdaaak begroeid set liadeddan (ditlen)
en slecht k#rt riet* De kwaliteit tan het gesneden riet ligt dan ook
w «ader da« irsai hst raat *an de goed« rietlanden.

De **getatS®.bestaat In hoofdaaak uit Xisdodden.
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