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Dit rapport werd vervaardigd in opdracht van de Stichting voor
de Landbouw t e «a-Oravenhage ten einde de mate va» geschiktheid ven
de gronden in de heide van Duurswoude voor verschillende cultuur-deel»
einden aan t e geven,
Qesisn de urgentie van het onderzoek werd eerst een voorlopig
rapport en dito kaarten verstrekt. Het definitieve rapport en ook de
bijbehorende kaarten wijken nagenoeg niet van de voorlopige uitgave
af.
De veldwerkaaanheden stonden onder de dagelijkse leiding van de
karteringaleider in Friesland, I r J . Chossen, Ce opname werd verricht
door de Opzichter 2e klasse W.Heyinïe.
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Betgebiedbestaatgeheeluitzandgrondenmet eenka&sem ander»
grond m itgetypeerddoortalrijkedabben*Betopografieiszwak

Botsandbestaatgrotendeelsuitregionaaldeksaad»dateenkorrelgroeftteaaaenatellingheeft,welkegeclassificeerd wordtel*fijntot
matigfijn,zwaklenigsand.Betbevatgemiddeld 7,5«12,5gvan d « \
fractie<50j*,terwijldemediaanvandefractie>SDp»echamaeltrend»
e»defraetiegrensvanISOu,2»deterreinen«aardekeilacm«dieper
aan125cabenedenhetmaaiveld voorkomt,ishetrégionaledekaand door
vorstwerkingvaakgemengdmathetsandigeverweringsproductvandekeileem,waardoorhetalskeiaandkanwerdenbeschreven.Dezeonderscheiding
isnietindelegendatotuiting gebracht.
Betvochtblndend vermogenvandesesendenmoetaltmatig«ordenbesehouwd.
& hetnoordoostelijkenzuidwestelijkgedeeltekamenenkeleplekken
sterklsmigteerfijnsendvoor,«aarhetzand (terdiktevanca70cm)
eenpercentagevandefractie <50nvan20-30*besit.Pemediaanvan
defractie>S0piligttassendefractiegrenaen 75en105n.Hetvochtblndendverwegen is bierdooraanzienlijkbeter«
& dewestelijkeuitlopervanhetgekarteerdeterreinwordtopeen
deksandsugs.g.Jongdekaandaangetroffen«Dit zandkontovereenmethetzwakledigez.g.regionaledekaand,slechtshetpercentagevandefractie
450 M-daalthierdoorgaansonder 7,5%, zodathiervannietlenigfijntot
matigfijneendmoet«ordengesproken«
Plaatselijkkernenverstovengebiedenvoor,«aarbijuitgertovengronden
enopgestovengronden (betz.g.stulfsand)komen«ordenanderschelden.
De

foüeqa bevindtsich,afhankelijkvandetopografie,,opvariërende

diepte*2hdebögedrogeregrondenligtdekeileeasteedsdieperdan125cm
benedenhetmaaiveld«Voorhetoverigevarieertdediepteliggingtussen
80en125cmbenedenhetmaaiveld« Benenander isindelegendabe-

schrijvingnaderaangeduid.Slechtsplaatselijk inhetlangedeBißschoporeedonderscheiden2h6-2h8gebiedkomtdekelleem istsondieperdan60cm
benedenmaaiveldvoer*Doorhetteerlocalekarakterwerdhiergeennadert
onderscheidingnaardedieptevandekeileonondergrondingevoerd.Behoudens
enkelegrotereterreinenwordendegrondenmeteenondiepekeileemligging
grotendeelsslechtsrondomdedobbenaangetroffen.Alskeileeagronden
wordendiegrondenaangeduid,waardekelleamsichondieperdan80en
benedenhetmaaiveldbevindt.DitkootInhoofdsaakslechtsrondomeen
dobbevoor«
De

hydrologievanhetterreinwordtbeheerstdoordeondoorlatende

keileemondergrond.Dezeondergrondveroorzaakt eenstagnatievanregen*
waterdichtonderhetmaaiveld.Afgezienvandeinvloedvandetopografie
zijndegrondendusnatternaarmatedekeilee»zichdieperonderhetmaaiveldbevindt.Dewaterhuishouding isdus geheelafhankelijkvandeneerslaghoeveelheden enerzijdsendeverdatapinganderaijds.
Ia'dezegronden isdus geensprakevanwerkelijkgrondwater.2hde
zomerrakendemeestegrondentotopdekeüee»droogenbepaalthetvochtbindendvermogenvanhetzandzelfinprincipedevochtvaorzieningvande
vegetatie.
Echterookdebodeavorminja:speeltdaarbijnogeenrol.Devorming
vanhorizontenvanverschillendekleurenhinsaagehalteweerspiegeltde
oorspronkelijkenatuurlijkewaterhuishoudingvandediversegronden. Sa
hetbijzonderisdaarbijdematevanhurausverrijkingvandediverse
horizontenvanhetprofielbelangrijk.
ültdeprofielontwikkelingvandeverschillendegrondenblijkt,dat
eertijdshetonderzochtegebiedbelangrijkvochtiger isgeweest dantegenwoordig.Ditvindtzijnoorzaakindeontwateringvanomliggendecultuurgronden,echterookinlocaleontwateringen,welke indebetreffendeheide,
vnl.tenbehoevevanhetturfgraven indedobben,hebbenplaatsgevonden.
Debodemontwikkeling isvanhettypederheidepodzolen.Irwordt
sprokenvanheide-zandgrondenopkeileen,Inprincipeontwikkeltzich

A-ofuitspoeliiigsharizont(hetloodzand)metdaarondereenB-ofinspoellngehorizont(hetoerzandofroodzand)* 2hdenatteretypen,dea.g.
lageheidezandgrondenopkeileam,IsdeA-horizont»inofaeerhumerus
ontwikkeld,terwijlookhetbovenstedeelvandeB-horizontdaarmeeeen
krachtigerhuMiÄVerriJklng,hetz.g,kasigezand,teziengeeft«
Omdatdeonderscheidenbodemtypenindemeestegevalle»tennauwste
correlerenmetdetopografisehehoogteligging,illwtrerenzijtevens
deasatevenwateroverlast indeherfst,dewinterenhetvoorjaar*
Opbovenstaandeoverwegingen isdegeschiktheidvoorcultuurdoeleinden
vandegrondgebaseerd«0ebodomgesehiktheidisgesplitstint
a. ongeschikt,
b. matiggeschiktvoorbouwland'enongeschiktvoorgrasland
c. goedgeschikt,zowelvoorbouwlandalsgrasland
d. goedgeschiktvoorgrasland,mindergeschiktvoorbouwland
e. alleengeschiktvoorgrasland,
Dezegeschiktheids-beoordalingenzijnzuivergerichtophetbodemprofielennietopdeverspreidingenuitgebreidheidvandegrondender
verschillendegeschiktheidsklassen.Evenminisrekeninggehoudenmetingrijpendecultuurtechnischemaatregelen,zoalsbelangrijkeverhogingof
verlagingvanhetprofiel»Tevensligtaandeclassificatiedeoverweging
vaneenniettesterkeontwateringvandebetreffendezandgrondentengrondslag.Ditlaatsteisvooralvanbetekenisvoordelageresterkhumeuze
lageheidetypen(Xh7enXh8).Bijeenkrachtigeontwatering,welkewij
zekernietzoudenwillenaanraden,zoudendezegrondeneveneensgeschikt
gemaaktkunnenwordenvoorbouwland«
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AoDe Bodemkaart

U i t e r s t

t o t

a e 0r d r o g e

gronden, walke bijna steeds

gekenmerkt zijn door een duidelijke loodzandontwikkeling* In het middel
hoge typ©, dat de grootste oppervlakte beslaat, bevindt zich onder het
loodzand een 25 • 30 cm dikke roodbruine, veelal verkitte œrbank. 3n
het hoge type is deze oerbank doorgaans slechts 1 1 0 - 15 can dik,
donkerbruin van kleur en nagenoeg nooit verkit,
Ce keileem bevindt zich dieper dan 125 cm beneden het maaiveld.
Ce vegetatie bestaat in hoofdzaak u i t Calluna (struikheide)» Op
het middelhoge type ia deze Calluna doorgaans sterker ontwikkeld dan
op het hoge type.
sXh2
Als aXh2 zijn de betreffende gronden aangeduid, waarin het zand
u i t jong dekzand bestaat (geringer

< 50 JA).

Xh3 swak^î^eœe^Jajge^heidezand^rond £pjceileem_
Deze d r o g e

grond vertoont eveneens een loodzandentwikkeling.

Daaronder echter valt in het bovenste gedeelte van de bruinrode oerbank een zwak humeuze ontwikkeling t e constateren (het s.g, käsige
zand). De keileem bevindt zich dieper dan 125 est beneden het maaiveld«
De vegetatie bestaat in hoofdzaak uit een krachtige Calluna begroeiing met hier en daar Srica t e t r a Ü x (dopheide).
ShS »at% àvïï®JÏÏ8£»-d^e12e-.;îâSIk9^£^Û££F&-P2

^PS^S

/

Deze m a t i g v o / c h t h o u d e n d e

grond vertoont door-

gaans nog een loodzandonwikkeling, ofschoon plaatselijk het loodzand
reeds huseus is ontwikkeld. Onder d i t loodzand bevindt zich een ea
25 - 50 cmdikke roodzand laag, welke bovenin t e r dikte van 15 - 20 ca
matig kazig is ontwikkeld. De keileem bevindt zich op een diepte van

€0 - 125 cmbeneden hst maaiveld.
De vegetatie bestaat zowel uit Calluna als uit Erica in verschillende onderlinge verhoudingen.

Beze a f w i s a e l e n d v o c h t h o u d e n d e

tot

v o c h t i g e grond is gekenmerkt door een zwarte matighumeuze
bovengrond (loodzandachtig). Het roodzand daaronder is doorgaans minder
dik ontwikkeld als in type Xh5, doch bovenin is het eveneens door hujsusverrijking statig kasig van samenstelling« Be keileem bevindt zich
tussen 60 - 8 0 cmbeneden het maaiveld.
Be vegetatie wijkt in principe niet af van die van type Xh5.
Xh7 £ter^ |»®^^ w ^£eJlÄge. hejüdezand^rondjO£ kejLLeeg
Beze a f w i s s e l e n d
tot

zeer vochtige

goed

vochthoudende

grond is gekenmerkt door een ca 20cm

dikke sterk humeuze« soms iets venige bovengrond, overgaand in ca
10 - EOca donkerbruin sterk kazig zand. Onder het kazig zand bevindt
zich nog een roodzand horizont« welke echter in vele gevallen niet
dikker is dan ca 10 CRU De gronden komen grotendeels alleen in plaatselijke terreindepressies voor« Be keileem bevindt zich dieper dan 80 cm,
doorgaans tussen 80 en 125 ca beneden het maaiveld«
Be vegetatie bestaat in hoofdzaak uit Erica« plaatselijk nogmet
Calli»a. Opvele plaatsen komt een buntgrassen-begroeilng voor«
lXh7 matighjBgeuae^sterk leaige geer fij^andig* ^ e J » i d e z a n d g m ^ _
ojp^ke^i^eea^
Beze z e e r g o e d v o c h t h o u d e n d e

grond is ge-

typeerd door de sterk lemige samenstelling van het zand. Soms stijgt het
percentage ^ 50 (itot boven 30$, zodat in feite van zeer fijnsandige
leem sprake zou moeten zijn«
Het profiel wordt gekenmerkt door een ca 20 cmzwarte« sterk
humeuze bovengrond« overgaand in donkerbruin goed kazig« sterk lemig

.?.

sand. Deroodzaad ontwikkeling in des* profielen is zwak tot Batig, De
laag sterk lesig zeer fijn zand is ca 70 ca dik. Daaronder bevindt zich
nog normaal dek- of keis&nd.
De keileemondergrond bevindt zich doorgaaraop een diepte van
80 - 225 e».
Xh8 £ f c s r k h . t @ e i ^ j ^ j ^
Deze a f w i s s e l e n d
tot natte

goed

vochthoudende

g r o n d ie onder de sterk humeuze tot soma venige

bovstigrond eveneens sterk kazig ontwikkeld. De roodzand ontwikkeling is
doorgaans «eer beperkt. Ookdeze gronden zijn practiseh steeds tot locale
terreindepressies beperkt« De keileeaondergrond bevindt zien op een
diepte van ca 6© - 80 cmbeneden het maaiveld.
De vegetatie bestaat in hoofdzaak uit Erica en buntgrassen en andere
voehtainnende planten.
Niet nader onderverdeeld in typen en evenmin nader beschreven zijn
nog de volgende gronden onderscheiden*
Kz zaaó^ ke^eggroa^p^
Hieronder zijn de zandgronden samengevat, welke de keileem ondieper
dan 60 om beneden het maaiveld bezitten.
Geen nader onderscheid werd genaakt naar de jH-oflelotitwikkeling.
? veej^spdea
Als veengrond werden de restveengronden van enkele onvolledig verveende dobben aangegeven, alsmede veen, dat door verstoven loodsand is
afgedekt. De schaal van de kaart laat geen nadere aanduiding van dese
verstoven ioodzand-dekken toe. Deze dekken variëren trouwens sterk in
dikte.
Het veen is ea 50 ca dik.
S £^zajia^nden_
Complexenvanvoornamelijk opgestovenzand,locaalmetuitgestoven

mtQtm

depressies, zijn aangeduid als stuifzand. Plaatselijk koeien ook wel onaangetaste profiel«! voor.
SE flitffgatoyan gronden
Bit zijn zandgronden, «dike door uitstuiving ontdaan zijn ven hun
oorspronkelijk bodemprofiel. Grotendeels aijn z i j uitgestoken tot ca
60 ca boven de keileea« In natte perioden «taan des» gronden soa» geheel
onder water.

B. 5e Bodeia^eachiJctheidskaart
Debodesigeschiktheidakaart geeft in 5 klassen de gesohiktheidTan
de bodesvoor akkerbouw of weidebouw aan.
** JSReWiv^JSH.'SÜKrJtk S^l* 3 ! 0 ^
Deze groepvanuiterst tot»eerdrogegrondenoasvatdehogeen
middelhogeheidezandgronden opkeileea (Xh2eneXh2)enstuifzandterrelaen(3en Sä).
H. ^ 1 %ii^h%tji^ a^s|^^
Dezegroep©arvatdehogere,zwaknumeuzediepelageheidezandgrondenopkeileea (XhS),Deeegrondenkunnenbijeendoelmatigeont*
ginninggeschiktwordengemaaktvoerakkerbouw,dochhet tullengronden
zijn,welkergeschiktheidnietuitgaatbovendievoorderogge-en
aardappelteelt.Bovendien zijndezegrondensterkgevoeligvoorverstuiven«

Dezegroepomvat debetervochthoudende,matighuraeuzeXhS,Xh6en
JLXh7-gronden*Bijdezegroepvangrondensouteamenworden opgemerkt,
datdeXh6grondendoordeondiepekeileealigginghetminst geschiktzijn
voorakkerbouwendaardoordusinhoofdsaakbeperkt zijntot zomervruchten.
Inhetalgemeenzijndegrondenvandezegroepslechtsgeschiktvoorrogge*
/

aardappelen enhaver,alhoewelophettype Xh7ookbietenverbouwd
kunnenworden«
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•^# SP^LBÊP&^k SPSFJ^ÈïÊs^PSFx S%5aÄpJSSB^l^k IPSFJtèfè*)?0^-.
Deze groep offlvat slechts het type Xh7. Deze gronden zijn doc*him
relatief vochtige ligging-voor akkerbouw spoedig te nat. Het hogehœmisgehalte ïaaarborgt een goode vochtvoorziming van het gras in de zaaer.
Bij een zeer goede drainage zouden deze gronden voor de verbouwvan
bieten geschikt zijn.

Deze groep eravat het type Xb8en de veengronden«

