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fig.1

S i t u a t i e k a a r t j e van üe gekarteerde gebieden.

VOORWOORD

Inopdracht vandegemeenteEmmen isinhetnajaarvan1952
eninhetvoorjaar van1953rondeenaantalbewoningskernen indes*
gemeente eenonderzoek ingesteld naar debodemgesteldheid.
Debedoeling vanditonderzoek isgeweesteenbasis teverkrijgenvoordeuitbreidingsplannen.Enerzijds immersgeefteen
bodeakaarteenindruk vanhst potentiële productievermogenvande
grond ialandbouwkundige zin,anderzijdskanzijbouwtechnisch
waardevollegegevensverstrekken.ïnditrapport iadaaromgetrachtvoor eikgebied dezetweewaarderingen tegenelkaaraf.te
wsgen,inhetvertrouwen,dat'hiermedeeensteentje isbijgedragen
totdeoplossing vandevoortdurende stille strijd tussenboer
enstedebouwkundige,ingroterverband inhetmoeilijke probleem
vandemeest doelmatigebestemmingvandegrond.
Sitonderzoek iauitgevoerd onder leidingvanIrB.vanHeuveln,
karteringaleiderbijdeStichtingvoorBodemkartering,doorde
karteerdersJ.WieringaenA.H.Booy.
Sr iagekarteerd meteenwaarnemingsdichtheid van4&5
boringen perha.
Begekarteerde gebiedenzijn infig.1geschetst.

BeAdjunct-Directeurvande
StichtingvoorBodemkartering

(Z.vanDoorn)
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i.

iRLEiig m
BegemeenteEmmenbestaatbodemkundigvoornamelijk uitde
Zuidoostelijke uitlopersvandeHondsrug,die aandrieBijdes
omgevenzijndoorveen-ofdalgronden.Boswinkel inhet noordoosten
enHieuwAmsterdam inhet Zuidwesten liggenrespectievelijk ophet
Westerwoldseaandaassiefenopeenevenwijdig aandeEondsrug
lopende rug,diedwarsdoorDrente totaaaPeize istevervolg®n#
Immen selfligtnog opdeeigenlijkeHondsrug.Even tenZuiden
ervansplitstdeze zich intweetangen.OpdeWestelijke liggen
dedorpenWestenesch,Woord-enZuidbarge enErica;opdeOostelijkeBargeroosterveld,HieuwDordrecht enKlaziaaaveen.ïen
Zuidenv&aKlazSenaveenzoudendetwee tangenzichverenigenen
onderhetveen zijn tevolgen inOostelijkerichtingnaardelandsgrens,Indelaagte tussendezebeidekeileearuggenligtde
Bargermeer,dieeigenlijk aleenovergangvormtnaarhetveengebied.Dese overgangenzijnookwaar tenemeninHieuwAmsterdam,
Erica®nHieuwDordrecht.Deanderedorpen liggenmidden inhet
grotendeels totdalgrondaangemaakte veen.Emmercornpaseu»ligt

|

opdeovergangnaar eenoudgrasland-restveengebied,hetoude
Rundedal,
JL*P*algemene bodemgesteldheid
a.Het zandgebied
Degekarteerdeterreinen liggenalle iadenabije omgeving
vaaEmaen,dusopdeHondsrug,dienaarhet Oosten steil,
naarhetWesten langzaamafhelt.
A*Eagronden
Vandeze oudebouwlandgronden werd gekarteerd:
IeEenklein "esje"ofkampten Z.W. vanWeerdinge Em 8
2eDeAngelsloër Es

Em 8
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3aEengedeeltevande'NoordbargerEadirect
tenKoordenvanNoordbarg«

Em3

4eEenkleinHoordelijkstrookjevandeSchimmer
Es
5eBe01deBargerKaap

Em1
Em4

6eOudebouw-engroenkaapentenZuidenvande
wegMoordbarge-Hieuw Amsterdam entenWesten
vanhetOranjekanaal.
Evenalsbijdekarteringvaneen tientalessen inhet
karterlngsgebiedHolde -Borgervielhet op,datde
oudste gedeeltenvandeessen eenprofielvertonen,waarinduidelijkbosinvloed isteonderkennen;dejonger©
randenhebbenmeerdekentekenenvanheidebegroeiing.
Bosgrond wasvruchtbaarderdanheidegrond enwerdhet
eerst ontgonnen.Meestalwaahet eenietsleaigegrond
metkeileem indeondergrond.Hetduidelijkstevoorbeeld vandeklassieke esgrondopeenlemigbosproflel
metkeileem indeondergrond ishierEM 5tenMoorden
vanHoordbarge.
Be01deNoerdbargerKamp (EM 4), dieuiteraard jonger
isdan deesenookopaanmerkelijk slechtere grondligt,
vertoont heide-invloed.
Beesgronden zijndirect inhet veldenvooral opde
luchtfoto teherkennen aanhuntypische percelering:
kleine smalle percelen,dieblokkenvormen.»
Bezeblokkenwarenaanvankelijk kampen,aanééneigenaar
behorend« Zijaijnlaterdoor erfdelingsteedsweerverdeeld,terwijldewallen,die omzo'nkamplagen,zijn
geslecht.Hierendaarwordendaarvannogrestengevonden,
Benamenderespercelenaijnvaak zeeroud ennietmeer
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t©begrijpen,maarsi,1kunn©nonsveelvertellen omtrent
vroegere toestanden»
B» Madegronden
Dezelaaggelegengraslandgrondenlangsde stroompjes
vielen practischbuitendegekarteerde gedeelten.Een
uitzondering vormdede ZuidoostelijkeboekvanEa6,
indebuurt waarvandeoudemadelanden langsdeOude©n
Hieuw© Delftliggen« Ea6Vertoont eigenlijk de overgang
vanesnaarmade,nl.nogvrijhoog gelegenoud grasenbouwland.
C. Veldgronden
Bitzijnallewoeste enjonge ontginningsgronden,dus
practisch allegrondenbuitendees-enmadegronden.Zij
zijn pasontgonnennadeintredevandekunstmest,daar
voordien er©enzeker evenwichtbestond tussenhetaan»
talschapen endusdeoppervlakteheide,die trouwene
het grootste deelvanDrentebesloeg,ende oppervlakte
bouwland.
Eengrote oppervlakte veldgrondenenbijna geheel ontginningagrondenwerd gekarteerd onder terreinEm 8.
Hier werd eenglobaal overzicht verkregen van typische
Hondsruggronden tussenVeerdinge (es-dorp),Eiamerhölts
'Eamersch&ns,Bargeroosterveld,Angelslo (es-gehucht)en
Eaaen (es-dorp).Het terrein ligto®deEmmerDennenheen
Ditlaatste,voornamelijk op stuifsandgelegenbos,moet
ooktotdeveldgrondenworden gerekend.
Bijde inleidingvandebodemkaartvanEm 8wordt nog
naderhierop ingegaan.
\* Qvsyg^gsgebied zand-veen.
Indit overgangsgebied zijngekarteerd deterreinen:
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Dl enD2onderNieuw Dordrecht
Erl,Er2,Er?onderErica
At t/m fonderHieuwAmsterdam,
Oorspronkelijkbreiddehetveenzichgeleidelijk overhet
zanduit.
Inhet complexDl ismen,vandestraatwegkomende ennaar
het oosten gaande,vanhetzand ongemerkt ophetbovenveen
gekomen.Deveanlaagwashier tedunentelicht omverturfd
teworden.Hierheefthet jongemosveen zichwelhet verst
overdezandgronduitgebreid.
lieuwDordrecht isgedeeltelijk gebouwd opeenzandrug,de
"îastenouw"genaamd.
VolgensDr J.visscherzoudit duiden opdevaste zandondergrond.
Datwas inderdaad hetmessttypische voor dezerugrondom
mjeveavdoorveen.
Indezelfde geestheetteWilhelmsoord opderandvan eenmadeenveengebied vanouds "Luksham". (Ham isgrasland)Ericazouzijnnaam tedankenhebbenaaneenoudekeet,die
hier stond enwaaraandebewonerdezenaamhadgegeven.
Ditdorpligt ophetuiterste Zuid-eindevandeHondsrug»
OpEr?zietmendeHondsrug onderhetveenduiken;vlakvoer
het eindedraagt dezenogeenstuifzandrug.Opdelagere
terreingedeeltenwordenkeileem enveelstenenaangeboord.
OokHieuwAmsterdam ligt opeenZandrug,die inhetveen
opdringt.Deze rugishetuiterste Zuideaeindvande,even»
wijdigaandeHondsruggelegen,glaciale rugvan Erm naar
Pffiise.
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Zwarteaser

21, 22,25en24

Klazienaveen

KI,K2,K3,K4enK5

Erica

Er 1enSr2

Deze complexenbestaanvollediguitveen-endalgronden.
Gedeeltelijk dalgrond,gedeeltelijk zand-enovergangsgrondenzijndevolgendeterreinen*
Emmercoapascua

Ec1

Eriea

Er3

KieuwAmsterdam

Al,A2,A3,A4,A5,A7

NieuwDordrecht

BI,D2

A.Qnvergravenveengronden»
Dezezijnhoofdzakelijk tevinden inKlazienaveen*In
KI,K2enK5wordenzijregelmatigverveend, in£4gebeurt
ditmeerversnipperd enstaandehoogveenbulten als
blokkeandosentussendehuizen.
Openkele stukken inKIwordt nogbovenveencultuurbedreven.Beoverige stukkenzijntedroog,tesmal ofte
klein.
Ook in 2warteaeerkomennogenige stukken onvergraven
veenvoor.Zijliggenhierwoest enwachtend opvergraving.
InHieuwBordrecht zitteneveneensnogenige complexen
"bovenveen".Bereden,dathetdaarniet isafgegraven,
isdegeringe dikte,diedemoeite nietloonde.Bovendien
isdoordeboekweitbrandeultuurdebolsterverdwenen,
zodat eigenlijk alleeneendunne laagminderwaardig veen
isovergebleven.
B«Bestveengronden.
Hiertoe behoren dekernenvandeovergangsgronden van
dalgrond naarmadeland inEmmercompascua.Het zijnhoof-
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stensbezande,ietsafgegraven omdichterbijbetgrondwater tekomen,moerasveengronden.Vanonderenmeestal
gescheidenvandezandondergrond door eenslibrijkelaag,
waarschijnlijkaapropelium.
Ook inZwartemeerkomenzijvoor.
Willen wijdetermrestveengronden watruimeropvatten,
danstuitenwijsteeds indezekarteringen oppercelen,
waarde ondersteveenlagenniet losgemaakt zijn.Ditk
eengevolg zijnvanhethogegrondwater tijdensdevervening,dan isnoodgedwongen restveenblijven sitten.

•

Vaakechterwerd delaatsteklem veenzandiger enloodde
nietmeer demoeitevanverturven.Hoeweldit ookreatveen is,zullenwijhet onder storendelagen inhet
dalgrondprofielbeschrijven.
C.Dalgronden.
Degekarteerde dalgronden zijngekenmerkt doorhetbijna
-

overalvoorkomenvaneensmeerlaagindeovergangvanhet
veannaardezandondergrond.Een gunstige uitzondering

•

hieropvormenK2enK5inKlazienavsen.Deze zijngoed
aangemaakt.InEmmercompascum enZwartemeer zit onder
inhet profieleenmeer ofminder dikkelaagvast veen.
Het isgebleken,datditnimmer samengaatmethetvoorkomenvan deameerlaag.
-

Ondanksallevoorschriften om.50cmterugtebonkenis
ook ingebieden,waarwelbolsterheeft gelegen (buiten
hetRundeaaldus),hiermaarweinigvanterug tevinden.
Eengunstige uitzonderingvormenweer enige complexen
inKlazienaveen,nl.K2,K5enK3» Ook inZ2inZwartemeer
zitvrijregelmatigeendikke laagbolster.
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IK deoverig© gebieden isniet zoheel©rgsystematisch
bolster teruggestort.
Dezandondergrond wisseltnogal sterk inelkgebied.Dit
kanweleenshetverband opleveren,datdaarookeen
vrijdikke saeerlaagvoorkomt,doohditgaatnietaltijd
op.Eetalofnietaanwezigzijavandesmeerlaagia©en
kwestie,evenalsbijhetonvergravenvasteveenbovea.
het zand,vangoed aanmakennadevervening.Eengoed©boer
zalditdoen,ookalzitdelaagvrijdiep,iemandmet
minder inzicht laathemzitten ookal ishijvrijeenvoudigdoor tespitten.
Debezandingslaagisvrijwel overalmeerdan10cmdik,
wat ookgewenst wasvoordeaardappels.Vóórhetverbod
volgens deaardappelmoebeidswetwasditnl»het landbouwproduct,waaralles opafgestemdwerd«
£,*D®resultaten.
Deresultatenvandezekartering zijn inditrapport eninie
bijgaandekaartenvastgelegd.
Dezandgebieden zijngekarteerd volgensdenormen,die inhet
ksrteringsgebied vanRoldeenBorger gijnopgesteld. Zijkonden
hierongewijzigd wordenovergenomen.
Voordegronden indeBargermeer iseennieuwe legendageereSerd,
waarinhetbijzonderekaraktervandezegronden isvastgelegd.
Bijnadere onderzoekingen rondomhet oudemeerzalwaarschijnlijk
blijken,datdeuitbreidingvandeze grondenveel groteri®,
dandeuitgestrektheid vanhetmeer.
Hetgecompliceerdekaraktervandeprofielbouwderdalgronden
heeft onsgenoodzaakt inelkwaarnemingapunt onzebevindingen
afzonderlijk weer te geven» Zeerglobaalkanhieraaneenconclusie
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vorden ontleend over deverspreiding der profielen.De
sandondergrond iseennatuurlijk gegeven enkanmet grotere
•betrouwbaarheidworden geïnterpreteerd.
Be indelingder overgangagronden isaangepast aandieder
sandondergronddieptenvoordedalgronden.
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II.

DEBQDEMKUNDISBEENHEDENENHUNLANDBOUWKUNDIGEBETEKENIS
Debodestypenvanà«karteringvanEmmen's uitbreidingsplannen
liggen intwee aeerverschillend© bcdemkundigelandschappen, ni.
1•Hetversnedenkeileemlandsehap
2.Deveen-endalgronden.
L* Het versnedenkeileemlandsehap.
Hierin onderscheiden wijdevolgende groepenvanbodemreeksen:
Z

Zandgronden

1lZ Zwak lemige totlemige zandgronden
V

Veengronden

M

Bargermeergronden

1

Xeizandgrondenmetkeileem binnen 1.25 ®-mv.

IfX Lemige tot sterk lemigekeizandgrondenmetkeileem binnen
I.23a-av.
Deze groepen zijn ieder onderverdeeld ineenaantalbodemreeksen.
Dekenmerken,waarop deze reeksenworden onderscheiden zijngelaagdheid enaard vanhetmateriaal,waaruithet profiel isopgebouwd.Ineerste instantie isdatdehumeuzehorizont inhet
profiel,zoalsdieontstaankanzijndoordetopografie vanhet
landschap,doorvegetatie ofhetmenselijk ingrijpen.
Zoworden onderscheiden:
f. Eggrondan.Dit zijnmeestal vrijhooggelegen oude ontginningen
opeenheide-ofbosondergrond,met eenvrijdikhuaeusdek,
•ontstaan dooreeuwenlange organischebemesting.
h. Heidegronden.Hierin isduidelijk eenzg.podzolprofielte
onderscheiden,watbetekent,dat onder eendunhumeusdek
eenmeerofminder dikkelaaggrijsloodzand voorkomt,welke
weerwordt gevolgd dooreendonkerbruinekof^ielaag.
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b. Bosgronden.Hieringaatdedonkerehumeuaebovenlaaggeleidelijk overinhetniet-humeuze,meestal geligeonderliggende zandig©materiaal,
d. Bobbegronden.Ditzijneigenlijk veengronden,maar doorhun
geringe oppervlakte werdenzijbinnenhet zandlandschap
getrokken.Het zijnveenvormingen inzeervoedselarmmilieu.
Eigenlijk zijndeesgrondenaleenvormvanbntginningsgronden,
maarzooud enzoingrijpend veranderd,datdedikkehumeuz®
opgebrachte laaghensterkdoetverschillen vandeoverig©
ontginningen.
Omevenwel eenlogisch systeem optebouwenvandesub-reeksea,
dievolgen,wordthet esdek alseenkenmerkhiervoor beschouwd
endeoorspronkelijkevegetatie tochnogvermeld.Zoontstaan
dandesub-reeksen fh (esopheidegrond)fb(esopbosondergrond).
Het systeem,datvoordesub-reeksen isgebruikt,berust dusop
hetmenselijk ingrijpen,deontginningsmethode.
Samenstellingvandesymbolen:
o

ondiep ontgonnen gronden

oh

ondiep ontgonnenheidegronden.
Hetheidepoézolprofiel ismeestal totdekoffielaagdoor
elkaargewerkt.Bekoffielaag zelf isnogongestoord
aanwezig,hier endaarmet eenresterend dunloodzandlaagje.

ob

ondiep ontgonnenbosgronden.

'

Hetbovenstedeelvanhetbosprofiel isverwerkt,watte
constateren isdooreenvrijconstanthumus-geihalte inde
verwerkte laag,naarbeneden geleidelijk afnemend.
Sr isbijdeze sub-reeksenniet dieperdan25à50cmgeploegd.
i

diepontgonnen gronden.

•

j

,
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ib. diep ontgonnenheidegronden.
Dekoffielaag isdoordlepploegenverwerkt.
lb

diepontgonnenbosgronden.
Meestal iaà«bovenste15à20cmdoor jaarlijksebewerking'enbemestingvrijegaalvankleur enhumus-gehaite,
Delaagtotdeoorspronkelijke ontginningsdiepte isgekenmerkt dooreen ploegbalksgewijz@langsenopelkaar
voorkomenvanrestantenkoffielaag,plag,loodzanden
watmeer indeze 50cmaanwezig isgeweest.

g

geëgaliseerdegronden.

ghengb geëgaliseerdeheide-reap,bosgronden.
Alshet egaliseren goed gebeurd is,isdebovenste 30à
40cmvanhet profielopgelicht enondergrond uit dehogeredelen onderdelageredelengebracht.Hetkomt echter
ookvoordat eenvoudig 2and ophetminofmeerhumeuze
profiel indelagere delen isgebracht,waardoor daardus
eenzeerschralebovengrond isontstaanmet indediepte
deoorspronkelijkebouwvoor.
Meestal zijndezesub-reeksen herontginningen.
j

Modernontgonnen gronden

jhenjbmoderneheide-resp.bosontginningen.

<t

Met deschopzijndelagen inhet profiel totgrotediepte
(ca.Im)zogerangschikt alswenselijkbleekvoorde
verschillende cultuurgewaasen.
Haast dezesub-reeksen,welkeuiteraard bijdewoestegronden
nietvoorkomenendanookniet inhet symboolzijnopgenomen,
wordentypekenmerkenonderscheiden.Dezetypenzijnbehoudens
enkel©bijzondere onderscheidingen delaagstebodemkundige
eenheden« Eet richtsnoer v^nr d«z« *»d**»«/«Vi*i*-i»»» i» »»«««a*

devochttrsp.Dezevochttrap iseenpractischeclassificatie
naardegeschiktheid vanhet typeomeenzoruimmogelijk©
vruchtwisseling toe telaten.Het isindekarteringen vanRolde
enBorgermogelijk geblekendezevochttrappen optehangenaan
bepaalde profielkenmerken,welke ook indekartering Emmen
deugdelijk zijngebleken.
Achtereenvolgens zullendeverschillende typennader gekarakteriseerdworden.
a,E

Groep Zandgronden
Zh

Reeksheidegronden

Zfh Sub-reeks esgronden opheideondergrond.
Dehumeuzebovengrond ismeestal grijszwart door eenvrij
aanzieniijkebijraerigingvanloodzand.Beovergangvanhet
eedeknaardeminofmeerverwerkteheideondergrond is
scherp.
Typ® Zfhl__. Esopzeerdrogeheidegrond.
Karakteristiek:het esdek ismatighumeus envrijsterk
loodzandhoudend.
Deheideondergrond isstuifzandachtigenvertoont
typischefibers.
Type Zfh2.

Esopdrogeheidegrond.

Karakteristiek:het esdek ismatig totgoed huaeus,
loodzandhoudend.
Onder inhet profiel opca tm-E&aiveldkomengleyverschijnselenvoor.
Type Zfh5.

Esopvoqhthoudendeheidegrond.

Karakteristiek: goedhumeus esdek opeenzwakkazige
laag,dienaarbeneden overgaat in
roestig zand.
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Type Zfh-4«

Es op vochtig© heidegrond.

Karakteristiek: Een sterk humeus esdek op een sterk
kagige ondergrond met bonte spikkeling van
moliniawortels.
Typen Zfh5 en 6. Es op natte, resp. zeer natte heidegrond.
Karakteristiek: Zijkomen voor als kleinekoravorrai.ge
inzinkingen in oud bouwland.
De landbouwkundige waarde van de typen Zfh3 en 4 ishet grootst,
Een ruime vruchtwiaseling ismogelijk. De Zfhl en 2 zijn te
droog en te afhankelijk van de neerslag; de Zfh5 en 6ssijn
eigenlijk bater grasland,door hun geringe oppervlakte zijn
het drasse plekken inhet bouwland.
Reeks Zb

bosgronden

Sub-reeks Zfb esgronden op bosondergrond.
Type Zfbl

Droge es op bosondergrond.

Karakteristiek: Eenmatig humeus esdek op een ondiep,
tot ca. 60 cm zwak boskleurig profiel,
daaronder stuifzandachtig.
fype Zfb3

Vochtige es op bosondergrond.

Karakteristiek: Eenhumeus esdek op eendiep,
tot ca. 90 cm boskleurig profiel,
vaak met enige leembijmenging.
Type Zfb5

Natte es op bosondergrond.

Karakteristiek: Een sterk humeus esdek op een ondiep
boskleurig profiel.
Gleyverschijnselen tot ca.50 cm onder
maaiveld.
Landbouwkundige waarde:
Type Zfbt is te droog en te vergelijken met type Zfhl. Het

typ© Zfb5 is wel beter, maar moet het regenwater als hangweter vasthouden, wat voor veeleisende gewassen als bieten het
oogstrisico te groot maakt.Type Zfb5 is te drassig en daardoor
te zuur.
Reeks Zh

Woeste heide-zandgronden.
Deze gronden hebben eennog ongestoord heidepodzolprofiel. Zij zijn op dezelfde manier als de hieronder
volgende heideontginningszandgronden invochttrappen
ingedeeld.Het symbool van de ojjtginningsmethodiek
ontbreekt uiteraard»

Subreeksen Zoh, Zin,- Zgh en Zjh

Heideontginningszandgronden.

Bij de sub-reekskenmerken zijn reeds de criteria
voor de ontginningswijze besproken, zodat wij ons
bepalen tot eenkarakterisering van het volledigst®
ontginningsprofiel, de M .
Type Zoh1. Uiterst droge heideontginningszandgrcnd«
Karakteristiek: Een tot 40 cm loodzandhoudende bovenlaag
gaat over in een droge loss® oranjerode
oerlaag,waaronder atuifzand volgt aet hegeheidefibers.

\

Type Zoh2. Droge heide-ontginningszandgrond.
Karakteristiek: I)etot ca ^0 cm lood2andhoudenjde bovenlaag
wordt gevolgd door een roodbruine oerlaag.
Ook hier komen hoge-heidefiberjs voor,
terwijl op ca. 80ca de eerste:gleyverschijnselen voorkomen.
Type Zoh3.» Vochthoudende heide-ontginningsgrond. '.'•ï.
i

Karakteristiek: Dit type bezit een zwak kazige,roodbruine
zachte oergrondlaag.

I
Op c a . 65 cm b e g i n n e n de e e r s t e g l e y v e r -
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schijnselen.
Type Zöh.4-

Vochtige heide-ontginningsgrond.

Karakteristiek: Onder de sterk kazig®, zwartbruine,
vrijzachte oergrond-laag treft men spikkeling aan van moliniawortels en gley langs
de wortelgangen.
Tjpe Zoh5« latte heide-ontginningszandgrond.
Karakteristiek: Onder een sterk humeuze, soos iets pikkigef
dikke bovengrond met weinig loodzand volgt
een donkerbuine, sterk humeuze engeleiachtige oergrond, die langzaam overgaat
ingespikkeld zand.Op ca.50 cm treedt
reeds reductie op.
Typa 2oh6. Zeer natte heide-ontginningsgrond.
Karakteristiek: De bovengrond is sterk venig en pikkerig,
soms gliedeachtig. De oergrond is slempig.
Reductie treedt op ca.50 cm op.
Landbouwkundige betekenis:
Het type Zohl is te droog, zelfs in natte jaren treden nog
aleehte oog3ten on. Ook type Zoh2 is te droog voor de vochtvragende gewassen. Is de grond diep aangemaakt, dus Zib.2,dan
isde voehtvoorziening iets beter, als tenminste de oergrond
alleen maar gebroken is enniet bovengeploegd.•
Het type Zon? is geschikt voor matig droogte resistente gewassen
maar geeft in droge zomers geringere oogsten voor veel-voeateisende gewassen.
Het type Zoh4 laat alle zandlandbouw toe met een lichte tendenz
naar wateroverlast innatte jaren.Als grasland ishet uitstekend.
Het tvoe Zoh*ï ishet beat «eschikt voor crasland.Bi.1een doel-

treffende begreppeling kunnen er ook kunstweiden op worden
aangelegd en groenvoedergewassen-wordsn verbouwd.
Voorbet type Zohë geldt hetzelfde als voor Zoh5- Voor bouwland ishet echter minder geschikt,
Sub-reeks Zob, Zib, 2gb en Zjb.

Bos-ontginningszandgronden.

Type Zobl. Zeer droge bos-ontginningszandgrond.
Karakteristiek: Een zwakhumeuze bovengrond op een
diepe, zwak boskleurige ondergrond »et een
stuifzandachtig voorkomen.
Type 2ob3. Vochthoudende bos-ontginningszandgrond.
Karakteristiek: Dit type heeft een sterke boskleuring,
op 90 cm treden de eerste gleyverschijnselenop.
Type Sob5« Matte bos-ontginningsgrond.
Karakteristiek: Komt practisch niet zonder keileem voor.
Landbouwkundige waarde:
Type I3obt is veel te droog en deugt slechts voor droogterainnead
boa. Type Zob3 komt overeen met type Soh3 «n is dus voor
droogte-gevoelige gewassen minder goed.Type Zob5heeft ia
natte perioden min ofmeer wateroverlast en is uitstekend
geschikt voor grasland.
b D Groep tz* Zwaklemige tot lemige landgronden.
Hierbijzijn opgenomen de lemige madegronden (Lm)•
B®ïsegronden hebben een «wakke leembijmenging, welke kan variëren
van 8tot 25/S* De landbouwkundige kwaliteit is daardoor betar.
Overigens zijn deze gronden op dezelfde profielkenmerken onderscheiden als de zandgronden,met dit verschil, dat de droge typen
niet voorkomen. Ook is inde verdeling van bos-enheideondergrond duidelijk een grotere oppervlakte aan bosprofielen waar
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teneuen,watwaarschijnlijk doordebeterevochthoudendheidvan
deaegrondenwordtveroorzaakt«
Betotale oppervlakte,diedeaegroepbeslaat,isgering.
Ookdelemigemadegrondenkomenslechtsovereenzeergeringe
oppervlaktevoor.
Deaegrondenwordengekenmerkt door eensterkhume„_*izetot
veaigebovenlaag,waaronder slappe,meastalaeer ijzerrijke
beekleemafzettiagenvolgen.Debasis isvaakblauw gereduceerd
zand.Het typeLml,zoalsdat enkelvoorkomt inhetblok Ea6,
iseen ondiepelemigemadegrond met eenleemdikte,variërend
tussen0en50cm.
Delandbouwkundigewaardeisdoordeslappetoplaag endestagnatievandewaterafvoer zelfs alsgrasland vrijlaag.Hetvee
vertrapt deaode,zodathetmeestal alshooiland ingebruik is.
c

* SroepX«Keisanagronden»etkeileembinnen1.25 œondermaaiveld.
Hetkarakteristieke vandekei^andgrondenalsgroep ishetvoorkomenvaneenmeestal ononderbrokenkeileemlaag ind©ondergrond opverschillende diepte,maar steedsbinnen 1.25 oonder
maaiveld*
Bovendeaekeileemlaag ligt inprincipehetzelfde zand alsbij
dezandgronden,hetbevatechtervrijveelgrofzand totgrind
enislemigerdanbijdezandgrondenhetgeval is.
Het zand isdoorvorstwerking enverspoeling gemengd metkeileem,althanskeileemrelicten.Dezevrijsterk insamenstelling
wisselende zandenwordensamengevat onder determkeisand.
Voordevochthuishouding inhet profiel ishet zeerbelangrijk
opwelke diepte dekeileem voorkomt.Daartoewerdendereeksen,
die in éeszBgroepwordenonderscheiden,van indicesvoorzien.
Deze indicesA,BenCgevenaan,dat resp.dekeileem binnen
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65cm,tussen 65en100cmendieper dan100caondermaaiveld
voorkomt.
Batdekeizandgronden indezelfde series entypes zijnonderverdeeld, alsdezandgronden,vindtzijnoorzaak inhetfeit,
dathoewelhet indelingscriterium vandezandgrondennaar
deaard endiktevandehumeuze,dusvochthoudende,bodemhorizoaten iageschied,debelangrijkste pedogenekenmerkenal»
waterhuishouding envegetatie overeenkomen.Hiermede ontstaan
immersonder invloed vandeze kenmerken gelijksoortige profielen
alaheidepodzol enbosprofiel.Dediepte endeondoorlatendheid
vandekeileem spelenweleenandereroldanbv.eenkazige
laag,waardoor speciaaldiebodemtypenmet eenondiepekeileeaondergrond eenvan dezandgronden afwijkendevochttrapb*oord®lingmoestenkrijgen.
Zozaleendroogtypemet eenondiepekeileemondergrond dezelfde
voohthoudendheidhebben-alseenvochtiger typemet eendiepere
keileemondergrond.Bijhetnatte type isdekeileemdiepte
uiteraard omgekeerd van invloed.Eennat profielmet eenoadiepe
keileemondergrond zalindezomer gevaarvoorverdrogingopleveren,indewintervoorwateroverlast.Vandaar dusdat eennat
profielraeteendiepekeileemondergrond beter isdanéénmet
eenondiepekeileemondergrond.
Opdebodemkaarten isdezeonderverdelingniet apart omgrensd
aangegeven.Wel ismet eenarcering aangegeven totwelkekeileem-diepteklassedeX-grondenbehoren.
Reeks

Xh

Heidegronden op,keizand.

Sub-reeks Xfh Eskeizandgrond met heide-ondergrond.
TypeXfh2.

Brogees-keizandgrond metheide-ondergrond
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type XBfh2 ismatig vochthoudend
type XCfh2 is droog
Karakteristiek: Het esdek ligt op een niet verwerkte oerlaag.
Tjp® Ifh}.

Vochthoudend« es-keizandgrond met heide-ondergrond.
XAfhJ ia wisselend nat, keileem binnen 65 om
XBfh5 is goed vochthoudend, keileem tussen 65 o»
en 100 cm
XCfh? ismatig vochthoudend, keileem dieper dan
100 ea

Karakteristiek: (XBfh?)
Op ca.70 cm bevindt aich een roodbruin,
zwakkazig oergrondrestant. Op ca. 80 C m
begint de gley. Naar beneden tot ca.100 ca
wordt het zand geleidelijk grover en lemig.
BijXAfh3 rust de oergrond direct op de
keileesondergrond, terwijl bij XCfhJ de
grovere zandlaag tussen oergrond en keileem
iets dikker is.
Type Xfh4«

Vochtige es-keizandgrond met heide-ondergrond.
XAfh4 iswisselend zeer nat,keileem binnen 65 ca
XBfh4 is vochtig, keileem tussen 65 en 100 ca
XCfh4 is goed vochthoudend, keileem dieper dan 100c

Karakteristiek: (XBfb.4)
Op ca.70 cm komt een roodbruine, vrij
zachte en sterk kazige oergrond voor. Op
ca. 75 cm begint de gley.
In XAfh4reikt het keizand tot inhet esdek, terwijl bijXCfh4 het pakket dekzand
tussenmoraine-ondergrond en esdek ge-

woonlijk veel dikker is,
gypeXfh.5

Matte es-keizan&grond met heide-ondergrond

XAfhl?

Wisselend geer nat, keileem binnen 65em

XBfh.5

lat,keileem tusssn 65 en 100 cm

XCfh5

Nat,keileem dieper dan 100 ca.

Bit type komt weinig voor en ismeestal gekenmerkt door
een natte rand of plek, die komvormig op de es ligt, of
op de overgang van de esgronden naar het veld.
De landbouwkundige waarde ishet geringst bij type XCfb.2.Het
stuifzand profiel en de ongunstige topografische ligging zijn
hiervan de oorzaken. Ietsbeter, maar toch nogmet risico voor
verdroging bijveeleisende gewassen, zijn de matig vochthoudende
typen XBfh2 en XCfh3.Volkomen oogstzeker voor alle gewassen
zijn de goed-vochthoudende typen XBfhJ en XCfhd. Gevaar voor enige oogstdepressies door wateroverlast in voor- ofnajaar bestaat
bijhet type XBfh4.Het type XAfh3 geeft door zijn zeer ondiepe
keileemondergrond bijde wintergewassen gevaar voor uitvrlezen
@nbijde zomergewassenbewerkingsmoeilijkheden door de draasigheld van het terrein inhet voorjaar.
3eer sterk van wateroverlast hebben de typenXAfhd en XAfh5 te
lijden. Zijzijn feitelijk alleen voor grasland geschikte
fype X8-0fh5 heeft door zijn diepere keileemondergrond een groter
waterbergend.vermogen en is daardoor een prima graslandtype.
Reeka Xb

Keizandgronden met bosondergrond

Subreeks Xfb

Es-keizandgronden met bosondergrond.

Type Xfb5

Goed vochthoudende es-keizandgrond met bosondergrond.
XAfb3

Wisselend nat,keileem binnen 65 cm

XB-CfbJ Goed vochthoudend, keileem tussen 65 en
100 cm

"£4-

XCfb? matigvochthoudend,keilesmdieper dan 100cm
Karakteristiek: (XBfbj)
Onderhet esdekvolgtboekleurig,iets
lemigzand,overgaand naar groflemigzand
enopca.90cmoranjegley.
BijXCfb3iadelemigheiddoorhethele
profielwat geringer.BijtypeXAfbJ reikt
dekeizandzone tot inhetesdek.
TypeXfb%

Natte ea-keiaandgrond opbosondergrond.
Bit typekomt enkelvoormeteenkeileemondergrond
dieper dan65cm.Het zijnmeestalkomvorraige,
kleine enhetgrootste deelvanhet jaarvrijnatte
oppervlakken.

Karakteristiek: (XBfb5)
Roestig onder inhet esdek enbezit een
vrijhumeuzebovenlaag.Totca.60os
ishet profielboskleurig enwordtnaar
benedenlemiger.Opca.70cmkomt oranje
gleyvoor.
Landbouwkundige waarde«
Eet typeXBfb5geeft grote oogstzekerheidvooralle gewassen«
TypeXCfb5geeft door zijndieperekeileemondergrond endaarmede
vaak samengaande losse textuurvan debovengrond ietsmeer
risicobijveeleisendegewassen.
Type XB-Cfb5 isdoorzijnnatheidhet best geschikt alsgrasland.
Sub-reeksXoh.Heide-ontginningskeizandgronden.
HierbijzijninbegrepenXih,XghenXjh.
TypeXoht
XBohl

Zeerdrogeheide-ontginningskeizandgrond.
Droog,keileem tussen 60en100ca.
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XCob.1

Zeerdroog,keileem dieperdan 100cm

Karakteristiek: Heestalkomtbovendekeizandzone een
uitgesproken stuifzandprofielvoor.
Drogeheide-ontginningskeizandgrond.
XAoh2

Droog,keileem binnen 65om

XCoh2

Droog,keileem dieper dan 100cm

XBoh2

Matigvoehthoudend,keileem tussen65en 100ca

Karakteristiek: XBoh2.
Opca.30cavindtmeneenlosse droge
bruine oergrond,waaronderheidefibers
volgen.Opca.50cmbegint delemigheid,
terwijldekleurvangeel totgrijsterugloopt enopca.75cmreedsgleyverschijnt.
TypeXohg

Voehthoudendeheide-ontginningskeizandgrond.

XAoh3

Wisselend nat,keileem binnen 65ca

XBoo3

Goed voehthoudend,keileem tussen 65en 100ea

XCoh3

Ratigvoehthoudend,keileem dieper dan 100cm

Karakteristiek: (XBoh3)
i

Omstreeks 35cmkomt eenzwakkazige,vrij
zachtefcruineoergrond voor,langzaam
overgaand viageel grofzandnaargrijze
leem.
Opca.90cmbegint deoranjegley.

TypeX;>h4

Vochtigeheide-ontginningskeizandgrond.

XAoh4

Wisselend zeernat,keileem binnen 65ca

XBohfl,

Vochtig,keileem tussen 65en 100cm

XCoh4

Goed voehthoudend,keileem dieperdan 100cm

Karakteristiek: (XBoh.4)
Beziteengrijsbruine,sterkkazige,vrij
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zacht© oergrond.
Het ietsleaigezand eronder gaat algauv
over inkeileea.Degleyverschijnselen
koaen OÜ ongeveer 40cmvoor.
TypeXob5

Natteheide-oatginningskeiz&ndgrond.

XAoa^

Wisselend zeernat,keileeabinnen 65ca

XBoh5

Mat,keileea tussen 65en 100oa

XCoh^

Nat,keileeadieper dan 100ca

Karakteristiek: Ondereensterkhume_juzebovengrond
ligteensterk saerendelaag,waaronder
eensterkkazige,soas ietspikkige
roodbruine oergrond volgt.Dezedikke
kazige laaggaat over inleaigzand,
waarinopoa.35casterkegleyvoorkoat.
TypeXoh6

Zeernatteheide-ontginningskeizandgrond.

Karakteristiek: Zijkoaenaeestvooralskleinekomvoraige inzinkingen ofalsrandjes
opdeovergangnaarhetveen.Dekeileeaondergrond ligtaeestal inhet grondwater,
waardoor de invloed ervangering is.
Debovengrond issterkhumeus totveaig.
Vlak onderdebovengrond komt pikkig,sterk
smerend venig zand voor.Daarondervrij
vast,kazigzand,terwijl de.reductie op
ca.65caoptreedt.
Landbouwkundigewaarde:
Hetzeerdroge typeXCohl geeftzelfsbijgeringevochteisenstellende gewassendroogteschade.
De droge typen XBohl en XA-Coh2 z i j n g e s c h i k t voor l i c h t © z a n d -
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gevasaen,die evenwel nogveleensmetdroogte tekampenhebben.
BematigvochtboudendetypenXBoh2enXCohJhebbeneenvrij
groteoogstzekerheidvoorniet teveeleisendegewassen.
Degoed vochthoudende typenXBohJ enXCoh4zijnoogstzekervoor
allegewassen.
TypeXBoh4geeftalleen innatte jarenenigewateroverlast.
Voorgrasland zijnzijprimageschikt.Het typeXAoh3aeteen
sterk schommelende grondwaterstand voldoethetbest als grasland,
hoewel indroge zomersdegrasmatverdroogt.
Bewisselend zeernatte typenXAoh4enXAoh5zijnuitsluitend
geschikt alsgrasland.Eetnatte typeXB~Coh5 iszeer geschikt
voorgrasland,waarbijalleenwateroverlast inzeernatte
perioden optreedt.Meerwateroverlast hebbende typenXA-B-Coï\6,
mededoorhunvaakkomvormigeligging.
ReeksXob

Bosontginningskeizandgronden.
Hierbijinbegrepen Xib,XgbenXjb.

SLypeXobt.

Broge bos-ontginningskeizandgrond.

XA-Cobl Broog,keileeabinnen 65caendieper dan100cm
XBobt

Matigvochthoudend,keileem tussen 65en t00ca

Karakteristiek: Eet profielheeft eenzwakkeboakleureneen
losse,stuifzandachtigeondergrond.
Typ®Xob3
XAobj?
XBobg
XOob^

Vochthoudende, bos-ontginningskeizandgrond
Visselend nat,keileem binnen 65cm
Goed vochthoudend, keileem tussen 65en 100cm
Matigvochthoudend,keileem dieper dan tOOest

Karakteristiek; (XBobï)
Hetbruingele,zwakboskleurige,iets
lemigezandgaatviageelengrijageel
grindhoudend lemigaand over indegleyzone,
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dieopongeveer75c«&diepteligt.
TypeXobf?

lattebos-ontginningskeizandgrond.
Dit typekomt zeerweinigvoor enismeestal
koovormiggelegen,waardoorhet toch alnatte
profieleennoggroterewateroverlastheeft.

Landbouwkundige waarde:
Dedroge grondenXA-Cobl zijnslechtsgeschikt voorlichtez&adgew.assen.
DematigvochthoudendegrondenXBobï enXCobJhebben eengrotere
oogstzekerheid,dochmeer-vochteisendegewassen danhaver geven
tegroterisico's.
Degoedvochthoudende gronden XBob3zijnoogstzeker vooralle
gewassen.
Dewisselend natte,natteenzeernatte typenXAob3enXA-B~Cob5
zijnhet geschiktst voorgrasland.
^*GroephX.Leraigetotsterk lemigekeizandgrondenmetkeileem
binnen 1.25B*-m.v.
Dezegroepheeft dezelfde onderverdeling inreeksen enseries
alsdeX-grondea.
Enkelzijndegandpakkettenbovenhetmorainemateriaalnunietmee
v&ndekzandkarakter,maarzeerlemig.Dezegrotere lemigheidboudaieengroterevochthoudendheid inenzodoendevallen detypen
ookalleuit naardevochtigekant•
. AlletypekeamerkenvoordeXtypenkunnen ookworden toegepast
opdeLXtypen,zodat eennadere omschrijvingenkarakterisering
overbodig is,indienmensteedsbedenkt,dat deze typendoor'the]
profiel lemigzijn.
f_°SroepM. DeBargermeergronden,
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hunnaarbeneden aflopendebruinige kleurenhet algemeen
voorkomen,vaneenlichteveenbijmenging inhetsand, eentijgering.Ditlaatstekenmerk geeft dedoorslag,hetgeenboaprofieltenoemen,waarophetgeerveelgelijst.
Eenmogelijkeverklaringvoorhet ontstaanvandeze gronden
isdatonder invloed vandeafkalvendewerkingvanhetwater
het zand vande "Barges"isweggespoeld enoverhetveenla
het Oostenwerd afgeset.
Doordehoge waterstand zullengrote stukkenveenopgeruimd

*

zij»,waardoornaastzandook restantenverslagenveenwerden
afgezet.
EenkarakteristiekBargermeer profiel ishet infiguur 2afgebeelde.
Beschrijving:•
Diepte incm-ra#v.
0
20 -

20
40

Grijabrulneschralebouwvoor.
Bovenste getijgerde witte spoellaag.
Matig fijntotmatiggrofzand.

40 -

70

Onderste getijgerdewittespoellaag.
Matigfijnzand.

70 -

90

Brodellaag (fijngelaagd spoelzand)
Grijs,zeer fijntot fijnzand.

90 - 1 1 0

Amorphbruinzwartveen.

ItO - 125

Geelbruinrietzeggeveen.

125 - '45

Grijszwart sterkhumeuskazigzand.

145 - 205

Groftotzeergrof,geelbruinfverspoeld
keizand.

205 - 215

Lichtgeligbruinekeileem.

215 - 240

Praemorenaal,zeer fijnzand,lichtgelig

"*"^p

fié,.2détail-opnamevaneen'Bar
m eer
grond,
ue

Fig.5 Overzichtsfoto van een Bargemeergrond.
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> 240

Lichtgroen, blauwgrijs praemorenaal,
matig fijn sand met veel zwarte deeltjes.

D© overzichtsfoto, fig. 5,geeft een beeld van de afzetting.
Eet veen volgt de topografie van de keizandafzettingen, het
spoelzand daarentegen is zuiver horizontaal gesedimenteerd.
Sen eerste onderverdeling is gemaakt naar de al of niet met
spoelzand overdekte profielen. Dit is,al naar de diepte van
het spoelzand, aangegeven met een witte arcering. De tweede
onderverdeling is die,waarbijde groepen van de zandlegenda
zoveelmogelijk zijn onderscheiden, evenwel met dien verstande
dat het min ofmeer verdronken, soms met materiaal van het
meer afgedekte, profielen zijn.De type-indeling is zoveel
mogelijk ingepast in de vochttrappenwaardering van het zand.
Een nadere profielkarakterisering is eigenlijk overbodig, daar
overal op de eigenlijke kenmerken van de droge profielen de
kenmerken, ontstaan door het meer, gesuperponeerd zijn als:
Ie. Dehumeuze bovenlaag.
2e. De aflopende bruine kleur.
3e. B® plaatselijke aanwezigheid van spoelzand.
De landbouwkundige waarde:
Het spoelzand is schraal envrij grof. Vandaarfiathet ia de
zomer gauw aanleiding geeft tot verdroging. Daarom is men
reeds bezig de dikste lagen door de venige ondergrond te spitten.
Na deze bewerking ishet vrijgoed bouwland. Vaar het spoelzand
Q

wat meer in de diepte zit, zoals bij de sp gronden ofwaar de
keileemondergrond een al te snelle afvloeiing van het water
tegengaat, is een beter vochthoudend profiel aanwezig.
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De typen 3zijn daardoor matig vochthoudend. Meestal is er geen
keileem opbereikbare diepte en maakt het spoelzand de profielen
droogtegevoelig.
De typen 4,meestal met keileem, zijn veel oogstzekerder. De typen 5en 6zijn tevochtig voor bouwland en renderen, evenals de
typenmet veen,beter als grasland. De gronden zonder spoelzand
hebben dewaardering van de zandgronden, echter is de bovengrondt
door toch wel enige spoelzandbijmengingfvrijschraal,
*'• £roep V.Veengronden inhet zand.
Dit zijn de kleine ronde dobben, die overal inhet zand worden
aangetroffen. Eigenlijk zijnhet oligotrophe veenvormingen, dus
vormingen onder invloed van het voedselarme regenwater. Zijonderscheiden zich van de grote veencomplexen door hun geïsoleerde
ligging.
De groep heeft een reeks, nl. die der veendobbegronden, Vd. Deze
veendobbegronden worden onderverdeeld in 33\ib-reeksen nl.:
1. Vod (Vgd) de veendobbe-ontginningsgronden
2. zVod (zVgd)debezande veendobbe-ontginningsgronden
3» XVod (xVgd) de veendobbe-ontginning3gronden met keiler
in de ondergrond.
Elk van deze sub-reeksen is onderverdeeld in drie typen.
Wegens hun naar oppervlakte gering belang enhun meestal natte
ligging en dus ook landbouwkundig geringe betekenis, wordt er
hier mede volstaan de niet ontgonnen veendobbegronden tebeschritJ
ven.
Type Vd1

0-20 cm

Grijszwart verwerkt venig zand

20-30 "

Week pikkig zwart zandig veen

30-50 "

Bruinzwart verteerd veen

50

Leverkleurig, vast, sterk kazig zand,

"

en dieiar
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naar beneden lichter wordend, soms een
dikke band vormend.
Type Vd2

O -20 cm
20 -30

Grijszwarte, venige, verwerkte bovengrond.
M

Week, pikkig, zandig zwart veen.

30 -70 "

Bruinzwart verteerd veen.

70-100 "
tOO en dieper
Type Vd3

0 -20 cm

Grijsbruin matig verteerd mosveen.
Vaste,kazigeondergrond.

Grijszwarte, venige,verwerkte bovengrond

20 -30 "

Week pikkig, zandig zwartveen.

30 -50 "

Bruinzwart, verteerd veen.

50 en dieper

Grijsbruin, matig verteerd mosveen, naar
beneden steeds minder verteerd.

De landbouwkundige waarde is over het algemeen niet groot.Het
zijn natte plekken. Worden zijbezand ofdiep omgewerkt dan
wordt dekwaliteit wel beter.

2_.De veen- en dalgronden.
a# De dalgronden.
Zoals inhet vorigehoofdstuk reeds werd ongemerkt, zijn de
dalgronden niet nader als typen op de kaart gezet.Dit wil
echter niet zeggen, dat de profielbouw

onbelangrijk is.

Inhet algemeen zijn de dalgrondprofielen uit drie lagen opgebouwd, te weten:
1. de bezandingslaag
2^ de tussenlaag, bestaande uit'componenten vanhet voormalige veennrofiel
ft de zandondergrond.
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1.De bezandingslaag isvermengd met een paar centimeter
vanhet onderliggende veen, en vormt de teeltlaag«
De bezanding dekt dushet teruggestorte veenréstant af
waarmede onder andere bereikt wordt, dat de verdamping
sterk terugloopt en daarmede het nachtvorstgevaar, terwijl
tevens de draagkracht wordt vergroot.
Door een te lage pH inhet veen, is de teeltlaag meestal
de laag, waarin zich debeworteling concentreert.
In de aangegeven profielen is de bezandingsdikte aangegeven door het buitenste cirkelsegment enwel zo dat een
half quadrant 5 cm zand voorstelt.
2» De tussenlaag bepaalt de waarde van het dalgrondprofiel.
Inhet ideale geval komt een dikke laag bolster voor, die
"met zijn voeten inhet water staat".De bol«sterheeft
nl. de eigenschappen van een spons.Hij zuigt zich vol
water en kan water afgeven of onnemenal naarmate er eer
teveel komt of een tekort.
De taak van de tussenlaag is dus watertoevoer naar de
teeltlaag tewaarborgen,waartoe de bolster zeer geschikt
is. Inhet merendeel der profielen ontbreekt hij echter
en is de tussenlaag opgebouwd uit veensoorten met minder
gunstige eigenschappen.

Zojuist is geschetst, dat het ideale dalgrondprofiel
bolster was met de voeten inhet water,maar wanneer dat
water tot bijna inde teeltlaag staat,maskt de samenstelling van het orofiel niet veel meer uit, juist door
de functie vanhet tussenprofiel als watervoorziener.
Een bolsterprofiel laat echter meer speling in de gror
waterstand toe.De aanwezigheid en dikte van de bols*
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laag ia aangegeven door de tweede groene ring, waarbij
een derde quadrant 5 cmbolster voorstelt.
Het voorkomen van andere veensoorten is aangegeven door
een rood, geel ofgroenhart inhet symbool.

3» De zandondergrond.
De watervoorziening vanhet dalgrondprofiel moet vooral
inde droge maanden, waarin de verdamping de regenval
overtreft, uit devoorraad water verzorgd worden, die bet
veen heeft,maar als die opgebruikt is,door opzuigen uit
de ondergrond. •
Nu ishet een veel voorkomend verschijnsel, dat vlak
boven de zandondergrond een spekkige, inböge mate
het watertransoort stagnerende, laag voorkomt, meestal
naar boven overgaand ineen laag onvergraven zwart veen.
Bijhet aanmaken behoorde deze laag eigenlijk te worden
doorgespit, maar dit is lang niet altijd gebeurd.
Zij is aangegeven met een oranje hart inhet nrofielsymbool.

b. De overgangsgronden.
Het type 0.heeft de zandondergrond op een diepte tot maximaal
50 cm onder maaiveld. De bouwvoor is ca.20 cm dik, waaronder
een laag gemengd zand en veen voorkomt.De zandondergrond heeft
meestal geen gliedelaag.
Het type 0«heeft d© zandondergrond maximaal op 100 cm onder
maaiveld, maar overhet algemeen niet dieper dan ca. 70 cm.
Onder eenbouwvoor van ca.20 cm komt meer dan bijhet type
0« zandig veen voor, vaak in gliede overgaand naar het zand.
Dit type staat vrijdicht bijhet dalgrondprofielf
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TTT-BESCHOUWING OV£RDEBQDEMKAARTENENDEDAARUIT VOORTVLOEIENDE
CONCLUSIES OVER DEBESTEMMING.

& • ES!3lOJÄ.

Em 1•Oppervlakte 24ha.
Landbouw,woningbouw ofsportterrein.
Dit terrein ligttenNoordenv.EmmenaandeOdoornerwegen
welineenblok tenOosten eneentenWestenvandezeweg.
Hetblok tenOostenvandeOdoornerweg iseenstrookvaa

•

oa.200mbreedte enbestaat geheeluitontginningsgronden.
Integenstelling totde esgrondenzijnzijnogniet lang
alsbouwland ingebruik.Debouwvoor isdaardoor dunneren
minderhumeus.Bijzonder jong ishetgedeelte tenNoorden
vande Zandweg,diemiddendoorditblok loopt»
Degrondwaterstand bleek inOctober 3«5nionderhetmaaiveld teliggen.
Het blokvertoont eenenigszins onrustige topografiedoor
•

verstuiving.Degrootste oppervlakte wordtdanookingenomendoor droge,vrijlosse aanden.De opbrengsten
liggen aanzienlijkbenedenhet gemiddelde, terwijlzware
bemesting nodigis.
Inhet Noorden iseenkleine oppervlakte,waar dekeilee»
binnen 1».25mbenedenmaaiveld voorkomt.Detopografie
isdaarminder onrustig.De profielen echterzijnnogniet

*

vangoedekwaliteit,daarzijgeheeluit grofzandtot
grindbestaan.
Hetblok tenWestenvan deOdoornerweg ligt indeNoord:

v«.-

oosthoek vandeEmmeresenaanbeide zijden vaneen
zandweg,dievanhethunebed naarhet Oranjekanaal
loopt.Hetbestaatgrotendeels uitstuifzsndgrondea.
Indsdriehoek,waarinhethunebed ligt,ishetnog
woest enwordt zandgegraven.Eromheen ishetstuifzand
ontgonnen enplaatselijk geëgaliseerd.
Globaal isdeopbouwvanditgebied inde onderstaande
schets.weergegeven.

onlginning

Fig.4*
Beesisaangelegd opeenhogekeileearugvandeHondsrug.D®keileemhoudthet vanbovenkomendewater %0$®nt
zodat ondanks dehoge ligging deesvoldoendevochtig
blijft.Bovendienwordthetwaterhoudend vermogenvan
degrond nogvergroot,doordathetkeizand iets lesiigis.
Tegendehellingvandekeileemrugaanisstuifzand afgezet«Keileem enkeizandkomeneralleen indediepere
ondergrond voor.LangsdeZuid-enWestrand vanhetblok
kostkeileem binnen 1,25mvoor.Datisgedeeltelijk op
deesen opde oudereontginningsgrondenç

Conclusiey BeVest-enZuidrand vanhetWestelijkblok
bestaan uitvrijgoedelandbouwgronden.De restvandit
blok enhet Oostelijk blok bestaan uitschrale stuifzand-

J J'

ontginningsgronden enwoestevergraven gronden,welkete
droog zijnvoordeaanlegvan eensportveld.
Delandbouwgrondenhebbenvoorhetgrootstedeelde
keileem ondiep,hetgeeneensterkewisseling tussennat
endroogbetekent,wat niet bevordelijk isvoor eengoede
enstevige grasmat.Deesprofielen aandeZuidrandzijn
tedroog om ingras teleggen.
Ëa2.Oppervlakte 56ha.
Bosbouw ofwoningbouw.
Ditblokbeslaat eengedeelte vandeEmmerdennen tenWesten
vandeMeyeringlaan.Het isdoordeverstuivingnogalonrustigvantopografie geworden.
geileemkomthierbetrekkelijk weinig indeondergrond
voorenmeestal zitdezedannogdieponderhetstuifsand.
Opvele plaatsenwordt praeraorenaalzandbinnen 1.25a
aangetroffen,waaronderuiteraard geenkeileem meerligt.
Inenkeleuitgestoven laagten,dietussendeopgestoven
gedeelten liggen,komtkeileem voor enietslemigzand.
Het isechterallemaalzeer plaatselijk envanweinig
betekenis.Alleenomhethunebed ligteenwat grotere
uitgestoven laagte.Hetzand ishier ietslemig,waardoor
degrond ietsvochtig is,hetgeeneveneens indehand
gewerkt wordtdoordekeileem.
Hetblok isinzijngeheel geschikt voorwoningbouw.
Voor bosbouw iahetniet ideaal.Eventueel zouhet
beteregedeelte rondomhethunebed bij debebouwing
uitgespaard kunnenworden enminofmeer als©enparkachtigeuitlopervandeEmmerdennen kunnendienen.
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Em 3_..Oppervlakte 20h.a.
Landbouw of woningbouw.
Dit terrein ligt geheel op de es, tussen Hoord-Barge
en Emmen, ten Westen en ten Noorden van de straatweg
Emmen -Noord Barge.De Noordwestgrens wordt gevormd
door het verlengde van de weg Erm -Noord Barge.
Evenals Inhet Westelijke blok van Em 1blijkt de es
hier te liggen op eenkeileemrug, met daarop leemhoudend keizand.
Door eeuwenlange bemesting met organische mest wordt
hier een gemiddeld 35 csidikke, goed humeuze bouwvoor
aangetcoffen, zwart tot zwartbruin aflopend^Deze bruine
overgang naar het gele zand wijst op een oorspronkelijke
bosvegstatie vóór de ontginning tot bouwland. Alleen
in de Zuidoosthoek werd onder het esdek een heideprofiel
aangetroffen (podzolprofielmet loodzand en oerl&ag).
Een heideprofiel isminder gunstig dan een bosprofiel,
door het loodzand en de stagnerende oerlaag. Bijhet bosprofiel heeft men een mooie geleidelijke overgang, eei
zg. open profiel.
lm het Zuidwesten ligt •«> stuifzandrug, die voornamelijk
wordt bezet door erop gebouwde boerderijen enhun erven.
Deze stuifzandrug is voor landbouw niet lonend, droog
en schraal.
Overigens bestaat het terrein, en dat is 95$, uit eerste
klas zandlandbouwgrond.
/ en daaronder bruin tot geel aflopend

•J

J-

Dezehogewaardering steuntop:
lêhet 35eradikkehurausrijkeesdek
2.eengeleidelijk inhuraositeitaflopend bosprofiel
onderhetesdek
5.het feit datdelaaghovendekeileembestaatuit
ietslemigzandendaardoor eengoed waterhoudend
vermogenheeftf
4.dekeileemhiergemiddeld 80cmonderhetmaaiveld
ligt,waardoor ondanks zijnhoge liggingdeeshier
nogvoldoendvochtig is,
(Eenhogerekeileemondergrond veroorzaakt periodiek
tedroogentenattegrond, terwijleendiepere
keileemondergrond alswaterkerende laagweinig
nutmeerheeft enbovendienmeestalmeebrengt,dat
deb*ovenstelagennietmeer lemigzijn,maaruit
schraler dek-ofstuifzand bestaan.)
Em4« Oppervlakte 58ha.
Landbouw ofwoningbouw.
"01d#BargerKaap**.
DeBargerkampenwordendoorhet Oranjekanaalvan deNoord
BargerEsgescheiden.
Deperceleringdoetveronderstellen,dataLleenhet
Noordelijk deelvande01deBargerKamp incultuurwas
voorhet gravenvanhetOranjekanaal.De01deBargerkampenkunnen totdeesgronden gerekend worden doorde
humositeit vandebovengrond;het zijnechter jongeesgrondenmet een ietsschraal esdek.Het zijnoverwegeat

droge, hooggelegen gronden met een losse, waarschijnlijk keizandondergrond. Keileem isnergens binnen 1.25 &
aangeboord, wel sporen van de grondmoraine in de vor®
vankeien en grof zand«
De percelen eikenhakhout liggen op oorspronkelijk
bouwland, wat inDrente meer voorkomt.Voor de landbouw
zijn deze gronden matig geschikt, daar zijgauw te
droog zijn.
De Noordwestelijke hoek behoort tot de ontginningsgronden
M

$ije BargerKamp".

Deze hebben wijdoor zijn geringere humositeit en zijn
latere ontginning nog tot de ontginningsgronden gerekend;
maar het sijn toch vrijhuraeuze ontginningsgronden.
De Hije Kamp ligt iets dichter op de grondmoraine, die
plaatselijk binnen !.25asvoorkomt. Driekwart van de
oppervlakte bestaat uit gronden met een droog heideprofiel onder de bovengrond.
Deze zijn iets te droog voor rendabele landbouw. De rest
bezit een matig vochtigheideprofiel.
De Sije Kamp is dusminder humeus, maar ook iets vochthoudender door de ondiepere keileesondergrond.
In de Zuidwesthoek ligt een hoge zeer droge stuifaandrug.
Ten Zuidwesten van de HijeKampen langs het Staatsbos
ligt een strook, eveneens droge, ontginningsgronden,
die verder geheel met die van de Nije Kampen overeenkomen,
Conclusie;

Voor woningbouw is dit gehele terrein ge-

schikt. De'hoge stuifrug ten Zuidwesten van de Nijekaapen
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iahetbijzoader.Voordelaadbouwzijndezegroaden
vaamatige totslechtekwaliteit.
Eu3* Oppervlakte 24ha.
Laadbouw ofwoningbouw.
Dit blok ligt tussendespoorbaanendeAngelsloSrdijk.
Het terrein ligt opdehellingvandeHondsrugnaarde
voormaligeBargermeer.Erosie enoverspoelinghebbendaa
ookeenbelangrijke rolgespeeld bijdevormingvandit
gebied.Keileemkomthier plaatselijk enopverschillende
dieptenvoor.Iademeeste gevallen Ishet echterverspeeldenvindtmen inhet profiel,aldannietlemig,
keizand enstenen.
Onderdekeileem bevindt zichhetpraemorainalezand,
datzeer egaalvankorrelgroottesamenstelling isenmatig
fijatot fijngenoemdkanworden.Daardoorheeftheteea
beterwaterhoudendvermogen.Deze profielenmetlemigof
fijner zand dandenormale Zprofieleazijnmet tT.aangegeven*
De profielen inditgebiedmakeneenmatigvochtigetot
vochtig® indruk,slechts plaatselijk zijnzijnat ofz®er
sat.Het gebiedheeft oorspronkelijkbestaanuiteen
mengselvanbosenheide,zodatgeenuitgesprokenheideofbosprofiel isgevormd.Kazigheid ispractisch niet in
het profielwaar tenemen,ook isde oerbanklaagbijd©
ontginningloagemaa'kt,voorzoveraanwezig.
Hetgrondwater staat ca.5mondermaaiveld blijkensde
stand ineen oudewaterput.
Eet gebied isbijna geheelalsbouwland ingebruik,maar

staat bijde boeren niet erg hoog aangeschreven, hoewelmen van droogte niet veel last heeft.De bovengroad
is echter "hongerig" en schraal.Dat wordt veroorzaakt door
het voorkomen van een 30-40 cm dikke matig grofzandige
laag spoelzand. Onder deze laag vindt menh©t oude profiel. De overgang isvaak zeer scherp, van matig grof
uitgeloogd »and naar matig fijn, soms iets lemig zand.
Deze oudere, onder de spoelzandlaag gelegen profielen
vertonen vaak nog duidelijk kazigheid. Ishet daaronder
gelegen profiel fijnzandig of lemig, dan treedt gedurende een natte periode snel stagnatie van het water op. •
Conclusie:

Voor woningbouw is, ophet tussen de twe©

zandwegen gelegen natte gedeelte na,het hele blok geschikt.Het is voor de landbouw geen onvervangbare
•grond.
E B 6. Oppervlakte 8ha.
Landbouw of woningbouw.

Dit blok ia gelegen ten Westen van het Oranjekaaaal.
Het is grotendeels als bouwland in gebruik en bestaat
voornamelijk uit oud bouwland, dat onder de esgronden gerekend mag worden.Eet Westelijk deel van het terrein
behoort tot de ontginrjigsgronden.De Westrand is een
droge stuifrug.De Oosthelft van de ontgirningspercelem
bestaat uit matig vochthoudende tot vochtige grond.
Keileem wordt niet binnen 1.25aiaangetroffen. Het zand
is plaatselijk iets lemig. Men vindt hier heideprofielen
met bosinvloed.

-?y

Hetesgedeeltebestaatvoornamelijk uitmatigvochthoudenöe totvochthoudendegrondenmet eenhumeuzevrij
dikkebovengrond (30-40cm).,Het zijnoverwegend
heideprofielenraeteenenkelbosprofiel.Plaatselijkkomt fijnenietsleiaigzandvoor.Het zijngoede
landbouwgronden, alkomt ookhierdekeileem nergens
binnen 1.25fcvoor.
DeHoordooathoek aandewegenhetOrènjekanaalligt
aanmerkelijk hoger;het iseen stuifrug.Dithoge
hoekje lijdt gauwaandroogte.Een goedoud-^graslandperceel springt inhet esgebied in.
j
Conclusie;

Voorwoningbouw komenalleenin:aanmerking

dehogeWestrand opstuifzand endeNoordoosthoek,eveneens opstuifzand gelegen.

j-

Derest isgoede landbouwgrond.
(Degraslanden tenZuidenvanhet terrein zijn eveneens
vangoedekwaliteit,matig fijnzand eneenopvallend
dikke zwartebovengrond.)
Em?

Groot 115ha.
Landbouw ofindustrie.

:ï

Algemene indrukenglobale plaatsvanbestemming«
DeonderEm7gekarteerde grondenbehorenbijnageheeltot
devódr1858door deBargermeer overspeeldegronden.
Alleen tussendeZandwegAngelslo-DenOever ende
DordseDijk ligt eenniet overspoeld gebied.Ditlaatstegedeelte isvrijgoed.Het ismatigvochthoudend
bouw-engrasland.Dekeileem komt erplaatselijk opca.

1mdieptevoor.Het Westelijkhoekjekantotde
©sgrondenvanAngelslo gerekend worden,wegens degretehumositeitvandebovengrond.Vanuit de Bargeraeer
gaathiereenlaagte inNoordoostelijkerichting,
eensoorterosiedal,waarin geenkeileemwerdaangehoord« De laagteheeftnatte profielen eninhet
midden eenkleineveendobbe,waarinca.0.5® veen
voorkomt.Indatdalwordtnogwat spoelzandv a sde
Bargeraeergevonden.Tuasendezelaagte ende Meer
ligt eenrug,dieuit spoelzandhestaatendie opnatteea
venig© profielenrust opca.1adiepte.Be Bargeraeer,
dievroeger inopenverbindingmetdelaagte stond,
heeft zichzelfvoordemonding eenspoelzand-barriere
opgeworpen.DeZandwegligtmidden overdezebarrière.
TenOostenvandezelaagtevindtmenheideprofielenmet
bosinvlosdenomgekeerd;het iseendroger Celticfieldsgebiedmetmatig fijnzand,aansluitend bijhet Celticfieldsgebied tenNoordenvandeDordseDijk.Deaepraehistorische akkerskomenhier dusbijDenOever aande
Bargeraeer.
Es7 omvatverderhetNoordoostelijkdeelvande
Bargermeer eneenstrook,diedehelemeerdoorsnijdt
vanDenOever totdeNoord BargerEs.

\ h

Deverbreidingvanhet spoelzand isoverEm 5totover
deAngelslo&rdijkvlakbijdeoverwegtevervolges.
Hetmeeste wordt gevonden indeNoordoostelijkehoek
vanE®7,dusookindeNoordoostheekvan de

Barger-

meer.VerdernaarhetWestengaande vindtmenminder

spoelzand,maarwalmeerveenenvrijfijnzand.De
profielenvandemeergronden doen ietsaanbosprofielea
denken,hoewelzijdatniet zijn;onderdehumeuze
bovengrondhebbenzijeenlichtbruine,naar onderengeleidelijk lichterwordende,laag,wattypisch iavoor
demeerbodems.
HetWestelijk deelvande.meer ishet laagste.Hetveen
hierin staathoogstwaarschijnlijk inverbindingmethet
veenbijQranjedorp,dushet groteveengebied.Hetveen
maakt eeaeutropheenamorfe indruk.Storende lagen
komen erweiniginvoor,weltussengespoelde zendlaagjes.
Het terrein tenVestenvandeBoksloot,dat in1906
noggrasland wasenwaarinditveenvoorkomt,isvrij
goede landbouwgrond.Eet zand ismatig fijn.Het ligtin
mooie grotekavels.Inhetveenligthierdezandondergrond gemiddeld op 80cmdieote.Opbet Westelijk deel
wordtkeileemhierendaar opca.1mdieptebereikt.
Degronden zijnhier goed voohthoudend tottenat.
TussenBoksloot enhetkanaalligthethoogste endroogstegedeelte vanEm7« Ia1906was ditheide.Opdithoogstedeelvindtmendroge gronden enhier endaar apoelinvloed,gepaard gaandemetmatiggrofzand.Hetis
matige landbouwgrond.
AandeOostkantyanhetkanaal totaandewegAngelslo-'
DenOever liggen aanmerkelijk lagereenoverwegend
natte gronden.Keileem wordthiermeestal aangeboord,
gemiddeld op 1mdiepte.Naar^debovengenoemde wegloopt
het terrein langzaam openneemthet spoelzand toe.
Ditgedeelte isoverwegend alsgrasland,maar ookals

,y
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bouwland ingebruik, vooral aan dehogere Oostzijde.
Hier komt een epoelzandlaag voor van plaatselijk ca.
1m dikte.Dit schrale vrijgrove zand veroorzaakt
hier in de zomer gauw verdroging.
Het Noordwestelijke deel van E B7 vertoont minder
spoelzand,het zit hier in de bouwvoor, waardoor deze
een schraal karakter heeft. De profielen hebben hier
over het algemeen meer het karakter van bosprofieles,
hoewel wijhier ook met meerbodemgronden temaken hebben.
Iahet uiterste Noordwesten, inde omgeving van de
zuiveringsinstallatie, komen laagten voor,waarin veen
gegroeid is,maar die later weer met spoelzand gevuld
zija.
Het lijkt of de veengroei achter kwam bij de stijging
van het water. Mogelijk ishet meer inhet Zuiden afgedamd ter wille van de visvangst, waardoor het water
plotseling hoger kwam te staan.
Op de kaart van Pijnacker (1647) en op een kaart van
Drente van 1850 ontspringt een stroompje uit de
Bargermeer aan de Zuidzijde en loopt in Zuidwestelijke
richting naar het Eoolslootsdiep.
Conclusie:

De tip tussen de Dordse Dijk en de weg

Angelsl© - Den Oever is goede landbouwgrond, ten Oosten
van da erdoor lopende laagte vrij goed, nl. iets aan
de droge kant met wat schrale bouwvoor, overigens
meestal met leem inde ondergrond op ca. 1m diepte.
T@n Westen van deBokeloot ligt goede plaatselijk
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ietstenattelandbouwgrond.Keileemkomt veelvuldig
opca. 1sidiepte voor.
TussendeBokslcotenhetkanaal ligtmatige iets tedrogelandbouwgrond,diegeschikt isvoorindustrieterrein.
TussenhetkanaalendewegAngelslo -DenOeverligt
inhetWestelijk deelvrijgoedelandbouwgrond« Het
Oostelijk deel isvrijgoed, indiendoordedikke lagen
spoelzand gespitwordt.Deondergrond isietsonbetrouwbaar doorhetvoorkomen vanveenlenzen.Dekeileem zitmeestal opca.1mdiepte.Landbouw ishierhet
beat opzijnplaats.HetNoordwestelijk deel ismatige
droogtegevoelige landbouwgrond.Hier liggendemogelijkhedenvoor industrieterreinbeter.
Sa 8. Oppervlakte 7<4ha.
Landbouw,woningbouw, industrie,bosbouwen
mogelijkheid voor sportveld.
Hetgaat omeenalgemene indruk englobale plaatsvan
bestemming.
Ditgrote terreinligtvoornamelijk omdeEmmerDennen
heen.De Zuidgrenswordt gevormd doorAngelsloërdijkDordseDijk,deOostgrensdoordestraatwegEargeroostsrveld -Emmerholt,deNoordgrens doordeOudeEoswinkelerwegeneenwillekeurig getrokken lijnnaarhetZuidoostelijk deelvandeesvan Weerdinge,deWestgrens wordt
gevormd doordeEmmer Dennen enhetdorpEmmen.
Overzicht.

latreeks !900 lag het g r o o t s t e deel van d i t gebied nog
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alsheide.De Emmer Dennen namen ongeveer de helft
in ven de oppervlakte, die zijnu'beslaan; zandverstuivingen in de omgeving zijn later bebost.
Cultuurgrond lag alleen bij Weerdinge enAngelalo inde.
vors van oud® essen enkampen«
let veen, waarvan slechts een gering deel binnen het
besproken gebied valt,was nog maar voor een klein deel
ontgonnen.
De bodemgesteldheid van dit gebied is zeer uiteenlopend.
Deheide bedekte ongeveer 50 jaar geleden zeer goede en
ook zeer slechte gronden, terwijl de Emmer Dennen
voornamelijk op stuifzand waren gelegen.
Gedurende de ijstijden werd hier plaatselijk een meer of
minder dikke keileemlaag afgezet. Later is deze keileemlaag voornamelijk door erosie plaatselijk opgeruimd;
uiteraard het meest ophellendterrein, zoals de Oostrand
van de Hondsrug, waar ook duidelijk erosiedalen zichtbaar
zijn. Grove afzettingen van voor de ijstijd zijn hier
aan de oppervlakte gekomen, zodat in deze diepe dalen,
waar de waterkerende keileem ontbreekt, de grond aanmerkelijk droger isdan.op de vlakke plateau»«, waar de
keileem nog aanwezig is.De hoogteligging ishier dus
geen criterium voor de vochtigheid.
Voornamelijk inhet Westelijk deel heeft in grote mate
verstuiving plaats gevonden. Waarschijnlijk werd hier
minder keileem afgezet dan langs de Oostrand van de
Hondsrug. De zanden, die aan de oppervlakte lagen, zijn
gaan stuiven enhebben ook gebieden met keileem over-

stoven. Deze stuifduinen zijn soms ca.5 E , gemiddeld
2 ahoog. Deze verstuiving, hoofdzakelijk door Westenwinden veroorzaakt,hoewel niet te vergelijken met de
glaciale en postglaciale orkanen, duurt tot op heden
voort.
Globaal kunnen wijhet gebied dus indelen in:
1. Keileemplate&u's
2. Eroaiegebieden
3. Stuifzandgebieden.
Allerbande overgangen zijn mogelijk.
1. De keileemplateau'a vormen in dit gebied de beste
landbouwgronden.Lagere kommen zijn echter gedurende
regenrijke perioden gauw te nat, terwijl hogere
koppen van de plateau's bij ondiep voorkomen van de
vaste leemlaag in droge zomers gevaar voor verdroging opleveren.Hiermede staat inverband dat het
ondieper dan ca.65 cm voorkomen van de keileemlaag, zowel voor verdroging als voor wateroverlast,
reap, opkoppen en inkomman ongunstig is.
2. De eroaiegebieden, die op de steilehellingen gele-y
gen zijn en soms in de vorm van dalen voorkomen,
zijn grofzandig, grindrijk en zeer droog.De hele
Oosthelling van de Hondsrug naar het veen, behoort
er toe.
3.Bijde stuifzandgebieden is de dikte vanhet stuifzanddek opminder los zand ofleem van groot belang.
Goede landbouwgronden zijn het nooit,maar het voorkomen van leem, lemig of fijn zand inde ondergrond be-

paalt indehuidige staat bijnietjaltedikatuifzanddek
dematevandroogte enkanverbetering doorafgraving
reebtvaardigen.
Denatuurlijke vegetatie vandit »odemkundigzoafwisselendegebied aalbier plaatselijk aeerverschillend zijn
geweest.Deoppervlakteheide zallater docrdeachaperhouderijuitgebreid eninstand gehoudenzijn.Bijde
kartering zijnbos-enbeideprofielenonderscheidenjvaak
isechternietsmeervanenigvegetatieprofieltezien.
Ditkomt voornamelijk vooropdesterkleemhoudende
gronden,waardekaartvan1905gedeeltelijk eikenhakhout,
afgewisseldraetheide,aangeeft.Bijdeietsdrogereen
minderlemigebodemtypenkomthetbosprofiel echter duidelijk naarvoren.Opdesterkjlemige plateau-gronden
komen ookzeerduidelijke heideprofielenvoor.Tochkan
menzeggen,dathier overhet algemeenhetbos opde
betere grondenvoorkwam,heide opzowelzeer goedeals
zeer slechtegronden.
GlobalebeschrijvingvanEm 8bijgedeelten.
BjokA. HetNoordwestelijkdeel.
Begrenzing: Spoorlijn-Wolfsbergerwegenverlengde -EmmerDennen-Handwegen
ongeveerverlengdedaarvan totvlak
bijdekom vanWeerdinge, straatweg
naarEmmentotde»wegtenHoordenvan
Staatsbos -spoorlij».
BlokÂligtaanweerszijden vandeOudeRoswinkeler-
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weg.Overhetalgemeenvindtmenhier eenonrustigreliefeneenwisselendebodemgesteldheid alsgevolgvanverstuivingen.Egalisatie
heefthierwelverbetering ingebracht,maar
het landblijfttoohvanmatigekwaliteit.
Deligging tenopzichte vanhet grondwaterwerd
gunstiger,maarhet schralezand endedunne
teeltlaagbleven.Bijstormenstuifthethier
danook flink.
Wijhebbenhierhoofdzakelijk tedoenmeteen
overstovenkeileemgebied.Dekeileem wordt®p
delagereterreingedeelten steedsaangeboord,
meestaldieperdanca.i00cm,daarboven iahet
profielsteenrijk.
Vlakkeregebiedenmet eenbetere bodemgesteldheid
vindtmen:
1.inhetOostelijk deelvanhet Staatsbosten
KoordenvandeOudeRoswinkelerweg.Dit gebied
ligtalseenkom inhetbos.Leemwordt gemiddeld
op 1mdiepteaangetroffen.Het zijn goedelandbouw-enbosbouwgronden.HetlaagsteNoordelijk«
deelisvoorbosbouwmisschien iets tenat;
2.ligthierbijaansluitend eenkamp ofesje
tussendestraatweg endespoorlijnbij¥eerdinge.
Deleem ligthierdoorgaans opca.1mdiepte.
Behoudens eenenkelehogererugishet goede
landbouwgrond met eenietslemigprofiel.Uit
eenoogpuntvannatuurschoon ennatuuratudieen
alskeringvanatuifzand isdestrook eikeabo*
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tussendeKampende spoorlijnvanbelang.
Hetbos;}«maakt de indruk eenrestvanzeeroud
bostezijn (Weerdingerholt? ) .Mentreftin
deze omgevingdanookbosprofielenaan.Ten
Noordoosten vandeze oudekampligt een stuifrug,
waarachter eenvrijgroteveendobbeverscholen
ligt»
3«ligt ertenZuidwestenvanbovengenoemd Staatsboseenvrijvlak gebied met eenkeileemondergrond,opongeveer îmdieptenaarhet Oosten
inlemigheid toenemend.Het isgoede landbouwgrond.Bovenvermelde betere gronden aijauitlopersVanhetkeileemplateauopdeOostzijde
van deHondsrug.Dezegrondenbehoren totde
oudstelandbouwgronden.Hier treftmenook sperenvanCelticfield8aan,oudeomwaldeakkertjes,
waarschijnlijkuit deijzertijd.Het isduidelijk,datfwaardeze praehistorischeakkersvoorkomen,debodem vanvrijgoedekwaliteit moet
zijn.Overigenswordendeoudheidkundige verschijn
seienvanEm 8nognaderbehandeld.
\

BlokB* TussenOudeRoswinkelerweg-Randweg -parochieweg-straatwegEmmen-Emmerschans -EmmerboltstraateneenWestelijk hieraan grenzende strook
vandeEmmerDennen.
Ditblokbestaat grotendeelsuiteentypisch
leemplateaumet inhet Oostenerosiedalen®n
-hellingeneninhet Vestenoveratuwing.
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Ophet grootstedeelvanhet leemplateauvindt
mende Celtiefields.Deprofielenzijnhier
hoofdzakelijk sterk lemigengoedvochthoudend.
Devasteleemlaagkomt opverschillende diepten
voor,maarbijna altijd binnen 1a.Ookhier
vindtmenopdelemigegrondenoverwegend
bosprofielen.De teeltlaagvan debosprofielgebieden zijnveelminderhumeusdandievan
deheideprofielgebieden.Deplateaugronden zijn
goedelandbouwgronden.Eennadeel is,dat zij,
vooral inlagerekomvormige gedeelten,inhet
voorjaar telangnatzijn.Zo'nkom ligt tussen
deRandwegendeParochieweg eninhetNoordoostelijkehoekjevandeEmmerDennen.Dezekom
heefthoofdzakelijkheideprofielen.Het plateau
iszeer steenrijk,vooral aandeoppervlakte.
DeEmmerholtstraatligtbovenaandehellingnaar
hetveen.ReedstenWestendaarvan opdehoogste
Oostrand van deHondsrugvindtmendegevolgenvan
deerosie;keileem ontbreekt engrofzanden
grindliggenaan deoppervlakte.Eenduidelijk
endiep erosiedal ligt tenZuidwestenvanhetgehucht Eamerholt.Het enigemeteradieperedal
heeft droge profielenmetveelgrofzand enfijn
grind;deleem isverdwenen.
Eenstrook langs deWestzijdevandeEmmerholtstraatvertoont ookdit grovemateriaal eneen
veelmindere lemigheid oftotaal ontbrekenvan

m
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leem« Deze strook kanzonderbezwaar voor
woningbouwwordenbestemd*
Inhet ZuidwestenvanblokBvindtmenstuifzand.Ditzijnvoornamelijk overstuivingenvan
natte totmatigvochtige profielenmetkeilee»
indeondergrond.Menvindthier gemiddeld onge'

veer 60omgeelwit stuifzanamet daaronder
zwart,grijsenbruinhumeuszandvanhetheideprofielendoorgaans opca.1.20mdieptekeileem.

.

Deze profielenwerdenaangetroffen tussendestuif«

•

duintjes,diegemlddela0.5-2 mhoog zijn.
.

Eetstuifzandgebied valtbinnendeEmmerDennen.
Debeplanting isvrijwelbijdebodemgesteldheid
aangepast.Opdeterreinenmetdikkerestuifzanddekkemendrogere profielenvindtmenhoofdzakelijk grovedeneneik,alsmededouglas.
OpmeervochtRoudendegrondenmetkeileembinnen
1.20mtreftmenvoornamelijk fijnsparaan»
Voorwoningbouw zijndedrogere stuifzandgebieden
uitermategeschikt.

BlokC • Gedeelte tenOostenvanEmmerholtstraat enten
Noorden vandeSchansstraat.
Ditblokbestaat uitdeOosthelling van deHondsrugeneengedeeltehoogveen-endalgronden.
Dehelling iseenerosiegebied.Degevolgen
hiervanvallenlandbouwkundignogwel ietsmee,
daardeleemhierendaarnogisblijven zitten

•
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en er plaatselijk nog wat lesaigsand voorkomt.
Verder vindt men hier uiteraard veel grof zand
en grind.Hier ligt een grote zandgraverij.
De scherpzandvinningen vindt men altijd in
erosiegebieden inhoge koppen en ruggen. De omgevinghiervan ia dan ookhoog en zeer droog.
Voor woningbouw komt allereerst het hogere gebied vlak ten Oosten van deEmmerholtstraat in
aanmerking, vooral inde omgeving van de zandgraverij en dehogere grofzandige gronden tem
Noorden vanhet kruispunt, waar een oud zmdgat
ligt.
Verder Oostwaarts komt men inhet veen, dit ia
hoofdzakelijk afgegraven, althans in dit blok.
De zandondergrond komt naar het Oosten geleidelijk dieper te liggen.
Voorlopig schijnt er geen reden te zijn om ©p deze dalgrond woningen tebouwen.
Toch kan men o.i. eerder woningen zetten op dalgrond met een zandondergrond binnen 50 cm dan
op de leemplateaugronden. Deze laatste zijn ondoorlatend, zeer vochthoudend en de leem biedt
geen vaste ondergrond.
De plateaugrond, die in dit blok (C) praetisch
niet voorkomt,is verder een uitstekende landbouwgrond«
Blok D. Tussen de straatweg Emmen - Emmerschans,het verlengde van de Emraerholtstraat,Markeweg, lange
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de Oostrand van de Emmer Dennen (vak IB), verder
omvattend een gedeelte van ditboa (vak 19)»

1. Tussen straatweg, bos en Schanslaan vindt men
weer de typische keileemplateaugronden.Het
Noordelijk deel heeft bosprofielen en Celtiofields;
inhet midden, waar het het laagst is,een sterk
lemig profiel met keileem binnen 1m. Dit is
goede landbouwgrond.
Het Zuidelijk deel heeft heideprofielen en geen
Oelticfieldsmeer. Eveneens een sterk lemig
profiel met keileem binnen 1m inhet laagste gedeelte. Haar de West- en Oostrand worden de profielen droger door resp. overstuiving en erosie.
Deze beide randen, dus langs de Parochieweg en
het verlengde van de Emmerholtstraat, kunnen voor
woningbouw gebruikt worden.
2_.Vak 19van de Emmer Dennen bestaat hoofdzakelijk
uit een atuifzand gebied met droge profielen.Allem
in enkele lagere gedeelten treft men keileem aan.
Dit bosgedeelte is geschikt voor woningbouw.
2» Tussen het bos, de Markeweg en de Parochieweg.
Dit is een droog stuifzandgebied met veel relief.
Men vindt hier 2-5 sahoge stuifruggen en een
enkele veendobbe in de Zuidoosthoek. Dit terrein
ismatige tot slechte landbouwgrond, droog en
weinighumeus en leent zich beter voor woningbouw.
£, Tussen Markeweg, Parochieweg, Schanslaan es
het verlengde van de Emmerholtstraat•
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Hier lopen de grote stuifruggen dood op eea
keileeraplateau, dat zijgedeeltelijk hebben overatoven enwaarop later door egalisatie van de
ruggen eenmeer ofminder dikke laag zand is
gebracht.
Het Noordoostelijk deel ia leeaplateau. Dit is
vrijgoede landbouwgrond met keileem in de
Noordoostelijke hoek binnen ca.50 cm, naar het
Zuidwesten geleidelijk wegduikend en tenslotte
opgehoogd door egalisatie van de stuifruggen.
Dit Noordoostelijk deel komt niet voor woningbouw in aanmerking, omdat ondanks de vrijhoge
ligging vanhet geëgaliseerde deel een vaste
ondergrond hier ontbreekt.
Onder het zanddek vindt men hier het ondergebrachte natte huraeuze profiel, waaronder neg
weer leem tussen 100 en 150 cmbeneden maaiveld.
De rest ishoog en droog, een zeer matige landbouwgrond en geschikt voor woningbouw.

Blok E. Tussen deverlengde Emmerholtstraat, de Schansstraat en de Markeweg.
1^.Het Noordelijk deel ten Noorden van de Sehans.laan is een echt erosie-plateaugebied met een
grillige bodemgesteldheid en een sterk relief.
Men vindt hier veel grof en scherp zand, plaatselijk ook keileem. Een viertal,zandgraverijenverhoogt het wilde effect.Een smal erosiedal

komt vanuit het Noorden indit gebied; inhet
Noordelijk deel vindt men nog wat veen van ongeveer 0.5 m dikte.Het dal isniet natter dan
het plateau, dat zelf plaatselijk nog iets lemig,
»aar ook z@er grofzandig en droog ia. In dit deel
ten Noorden van de Schanslaan ligt op een klein
gedeelte vlak ten Noorden van de laan na, weinig
goede landbouwgrond. Op deze uitzondering na en
het Noordelijk deel vanhet erosiedal en een
keileembaan, die loopt van de kunstmarmerfabriek inWestelijke richting naar dat dal,kan
de rest voor woningbouw worden bestemd.
2. Ten 3uidea van de Schanslaan vindt men weer
het typische keileamplateau. De Oostrand vertoont snel afnemende lemigheid enhet wegvallen
van dekeileemlaag. Deze Oostrand langs de
Westzijde van de Sohansstraat is,hoewel nog
vrij goede, plaatselijk iets te droge landbouwgrond voorkomt, ook geschikt voor woningbouw.
De Zuidwestelijke rand van blok E vertoont
twee uitlopers van de onder Dgenoemde stuifruggen; zijzijn hier nog niet geëgaliseerd.
Dit zand leent zich goed voor woningbouw.
Het keileeaplateau vertoont gedeeltelijk bosprofielen, nl. inhet Noorden en verder heideprofielen. De vaste keileem komt hier gemiddeld
op 60 cm diepte voor.Het profielboven deze
laag is'sterk lemig.Het is goede landbouwgrond,
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doch de lagere gedeelten hebben wel eens wateroverlast.

Blok F. Tussen Markeweg, Schansstraat en zijn verlengde,
dewegBargeroosterveld - Splitting en de Dordse
Dijk. De Westgrens wordt gevormd door de Zandweg, die van de OevercaanswegNoordwaarts loopt.

Dit blok bestaat uit keileemplateaugronden
inhet Noordwesten aneen zandgebied voor de
rest, datbeheerst wordt door een ZuidoostNoordwest lopende rug, een zg.dekzandrug. Bekzand kan beschouwd worden als een soort stuifzand uit een zeer vroege, waarschijnlijk interglaciale periode enheeft een veel rustiger relief dan jonger stui.fzand.
1_. De keileemplateaugronden inhet Noordwesten
hebben hier overwegend eenheideprofiel; alleen
op de overgang naar de jongere dekzandgrondem
vindt aen eenbosprofiel en ook weer de Celticfields, de Ijzertijd-akkertjes.Het profiel ie
sterk leiaigen de vaste keileem komt meestal
binnen 65 cm voor.Het zijn goede landbouwgronden,
die echter wel eens tenat zijn inhet voorjaar
en deherfst.Tussen Markeweg,Hoogweg, Angelsloerweg en Schansstraat vindt men practisch uitsluitend deze leemrijke gronden. Verder ten Vesten van
deHoogweg en ten Noorden van de Angelsloërweg
zijn de plateaugronden eveneens minder geschikt
voor woningbouw«
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' £« Dehoge dekzandrug bestaat voornamelijk uit
iets fijner dan normaal zand;hierdoor ia de
watervasthoudendheid van deze gronden iets
gunstiger dan men, gezien de hoge ligging, zou
verwachten.Keileem is in de diepere ondergrond
wel aanwezig.Afgraving van de rug ter verbetering van de landbouwgrond ishier wel lonend en
wordt dan ook gedaan.Hierbijwerkt Ben dan nog
veen door de bovengrond om deze wat humeuzer te
maken. Over de gehele rug vindt men weer Celtic.fields, ©en teken dat deze gronden nog niet de
allerslechtste waren,hoewel het klimaat destijds
ook vochtiger dan nu kan zijn geweest.Het hoogste gedeelte van deze dekzandrug is iets te droog
voor renderende landbouw enbeter geschikt voor
wegaanleg met woningbouw»
£.Ten Zuiden en ten Westen van de rxigliggen weer
goede landbouwgronden met vrij fijn, iets lamig
zand en plaatselijk keileem op 1.20 a diepte.
Deze gronden zijn ook geschikt voor de aanleg van
sportvelden.

Blok G. ïussen Emmer Dennen, weg van de Zuidoosthoek van
de Dennen naar de Oevermansweg, Dordse Dijk en de
Oostgrens van Em 8A, die ongeveer vanaf de splitsing in Angelslo Noordwaarts loop tot de Dennen.
Een deel van dit blok wordt ingenomen door de es
van Angelslo met daaraan grenzende omwalde bouw-

engraskampen,eencomplexoude cultuurgrond
dus.Indeomgevingkomenweer Celtic fields
voor.Ditallesduidt opredelijk goede cultuurgrond.AandeZuidrandvandeDennen ligt
eenstrook stuifzand met eensterk reliefvan
Oostwestlopende ruggen.InNoord-Zuidrichting
ligthiereenbrede dekzandrug,die ook overde
esloopt.
!1.Het stuifruggengebied tenZuidenvande
EmmerDennen.Landbouw ishiernietwelrendabel.
Dezegronden zijngauw tedroog.Het zand isles,
het terreinsterk golvend endeteeltlaag schraal
Leemwordthiernietmeerbinnen 1.25 ®aangeboord,behalvenog juist opdeallerlaagste
punten.Dit gedeelte isgeschikt voorwoningbouw.Hetzelfde geldtvoordedekzandrug, tussende^estuifruggen endeAngelsloër Esgelegen.
2_.DeAngelsleBrEs.Deze ligtvrijhoog.Hier
endaarwordt op 1.30mdeleemnogaangeboord,
terwijlhet profiel plaatselijk nog ietslemigis
Het isvrijgoedelandbouwgrond.Erloopt eenrug
midden overdees,eenvoortzetting vande
bovengenoemde dekzandrug.Hier isd© grond iets
minder droogtegevoelig.
$• Voorwoningbouw leent zichhetbesthetterreintussendeesendeDordseDijk,datgrotendeelsdoorde,bier ook ietshogere,dekzand-
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rug wordt ingenomen.
4« Het terrein ten Noorden en ten Oosten
van de Angelsloër Es,uitgezonderd de onder 1.
genoemde droge gebieden.
Ten Noorden van de es en ten Westen van dê dekzandrug vindt men goede landbouwgrond met op
ca. 80 cm keileem. Dit stukje keileemplateaugrond heeft inhet profiel boven de leem ook
bier een daar nog iets leraigmateriaal.Bosprofielenmet enigszins humus-arme bovengronden en
Celtic fields komen er voor.
Ten Oosten van de es ende dekzandrug vindt me»
vrijgoede landbouwgronden. Hier ligt een laag
van ongeveer 1m dikte matig fijn dekzand op
keizand met keileem inde diepere ondergrond,
diehier en daar juist werd aangeboord»
Ea 8A. Oopervlakte 26ha.
Mogelijkheid voor sportveld.
Gelegen tussen de Emmer Dennen en de Angelaleerdijk.Door de terreinen van het zwembad, de ijsbaan en de tennisbann wordt Em 8A in twee delen
verdeeld.
1^.Ten Oosten van dit sportterrein vindt mendezelfde elementen als bijblok Gvan Em 8.
Langs de Dennen stuifruggen en schrale grond,
ongeschikt voor sportveld. Het is te droog.
Ook de es ishier te droog voor een sportveld.
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Tussen de es enhet bovengenoemde etuifzandgebied liggen vochthoudende grondenroetkeileea
inde ondergrond op ca. 1m diepte en dieper.
Debouwvoor ishier 15-25 cm dik en voldoende
huaeus. Dit iswel een geschikte plaats voor de
aanleg van een sportveld.
2_.Ten Westen van het sportterrein vindt men in
het Noorden weer eenhoge stuifrug en inhet
Zuiden goede vochthoudende landbouwgrond met
inde Zuidoosthoek Bargeraeerspoelzand inhet
profiel. De laag vrij grof apoelzand is hier
al ca.0.5 » dik. Tussen de epoelzandzône en
de stuifrug kan een sportveld worden aangelegd.

Em 9. Oppervlakte 12ha.
Landbouw of woningbouw.
» Het Zuidwestelijke deel van dit terrein wordt
ingenomen door een gedeelte van een ZuidoostNoordwest lopende rug.Men vindt hier droge
heide- enbosprofielen, hoewel weinig uitgesproken. De bovengrond is schraal.Het zand is
fijn totmatig fijn. Het ieslechte landbouwgrond.
Voornamelijk ten Noordoosten van deze hoogte
ligt een golvend gebied met matig vochtige heideprofielen.De keileem komt ervoor op de overgang naar lagere gronden,maar meestal dieper
dan 100 ca. Dit zijn matige tot vrij goede
landbouwgronden. De rest van het terrein be-

staat uit een vochtig en nat gebied met keileem binnen 100 cm. Gedurende regenrijke
perioden wordt het hier zeer nat, vooral waar
de leem ondieper dan ca.65 cm voorkomt.
Deze lagere gronden zijn goede landbouwgrond©»
als dekeileem dieper dan ca.65 cmvoorkomt,
matige ala deze binnen 65 cm ligt.
Conclusie Em 9:

Voor woningbouw komt in ieder

geval dehoge rug inhet Zuidwestelijk deel
inaanmerking. Deze ishoog, droog en schraal.
De Noordwestelijke hoek enhet Zuidoosten met
keileem binnen t00 cm zijn voor woningbouw
te laag, te nat en vertegenwoordigen vrij goede
landbouwgrond. De rest van het terrein, de
matig vochtige gronden met keileem dieper dam
100 ca,kunnen gesplitst worden in woningbouwgrond (dehogere zonder keileem) en landbouwgrond (de lagere met keileem binnen 1.25 ® ) •
Em 10. Oppervlakte 21 ha.
Landbouw of woningbouw.
Dit terrein bestaat uit dezelfde elementen als
Em 9, 1« Een vlak Oostelijk deel met ondiepe
keileem.
2. Een hoge dekzandrug.
5.Een van de rug af naar het Westen langzaam afhellend gebied.
1.Het vlakke Oostelijke deel loopt naar het

m

i,

Oosten iets ©p.Daardoor ishet gebied direct
ten Oosten ven dehoge rughet natst. Keileem
vindt menhier practisch overal binnen 65 cm.
Dit gebied heeft gedurende natte perioden, zc&ls
inhet voorjaar en deherfst, snel wateroverlast.
2_.Dehoge dekzandrug is iets te droog voor renderende landbouw. Ten Noorden van de weg ishet
zand van de rug over het algemeen iets fijner
en vindt men een bosprofiel, terwijl ten Zuiden
van de weg eenheideprofiel onder de bouwvoor
ligt. D® rug helt steil afnaar het Oosten en
langzaam naar het Westen.
_3.Het gebied ten Westen van de rug ishet beste,
maar ookhier ishet deel tenNoorden van de weg
beter dan dat ten Zuiden ervan.Het zijn hoofdzakelijk matig vochthoudende gronden. Ten Zuiden
van deweg ishet relief iets onrustiger en vindt
men veelal eenbank inhet podzolprofiel.
Keileem wordt er binnen 1.25 œ niet aangeboord.
Ten Noorden van de weg wordt meestal keileem
aangeboord en wel dieper dan 65 cm, wat gunstig
ia voor dewaterhuishouding van de grond. Men
vindt opdeze matig vochthoudende gronden dan ook
weer de Celtic fields.
In de Noordwestelijke hoek ishet terrein ieta
vochthoudender5 hier ligt ook een goede jenge
boomgaard.
ConclusieEm 10:

Het vaak zeer natte, komvormige

Oostelijkedeel met ondiep keileem is totaal
ongeschikt voor woningbouw.
Dehoge dekzandrug is er ind© eerste plaats
voor aangewezen.Het Noordwestelijk,deel van
het terrein is goede landbouwgrond en zou in
verband met de stenigheid vanhet profiel ook
moeilijkheden voor de woningbouw opleveren.
Dehoogste delen van het Zuidwestelijke deel,
bv. een strook langs de rug,zijn voor woningbouw aan tebevelen.

b. Nieuw Dordrechte
D t.

Oppervlakte 18ha.
Landbouw ofwoningbouw.
Dit terrein ligt ten Oosten van de Vastenouws®
rug en vertoont een langzame helling vanaf é@z&
rug naar het Oosten.Deze rug,waarover de
Dordsestraat loopt, is een uitloper van de HondS'
rug.Keileem wordt vooral ophet middengedeelte
van het terrein aangeboord. Op de rug, waartoe
het Westelijkste nerceel met zijn venige zandgronden nog gerekend kan worden, wordt dekeileem binnen 1.25m niet meer aangeboord. Verder
Oostwaarts, dus aan de flank van de rug,wordt de
laag dekzand, die op de rug ligt,dunner en
wordt dekeileem het ondiepst aangeboord.
Nog verder naarhet Oosten duikt de zandondergrond vrijsnel dieper onder het veen weg. Het
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veenwlgtduntegenderuguit.Verreweghet
grootstedeelvanD 1isMbovenveen'*jvanwege
degeringe dikte iahet nietafgegraven.
Dezandlgebouwvoorvindtzijnoorzaak in
zand uitpotstalmest.
Inhet ZuidoostelijkdeelvanD 1vindt«enwat
dalgrond.Landbouwkundig iaditbovenveen van
betrekkelijk weinigwaarde.Aardappels enknollenkunnen ervrijgoed opwordenverbouwd,
maargranen doenhet erslecht op.Deondiep®
keileemmaakthetland innatte periodenzeer
nat.Datgeldt inhetbijzonder voorhetmiddengedeelte.

VpenIDalgrond

Pig«5.
Alalandbouwgrond isdit terreinvanvrijgeringe
waarde.
1^.Hetbovenveen iaarm;oorspronkelijkeventueelaanwezigebolster isdoorboekweitbrandcultuurverdwenen;
2_.Hetgedeeltemetkeileembinnen 65cm,dat
ongeveer %va*ideoppervlaktebeslaat,isia
natte periodenzeernat enloopt gevaar indroge
tijden2eerdroogtezijn,waardoorhetboven-

veen indroogt.Hetveen isHerechter nogvan
vrijgunstige samenstelling.Het isvrijlestn
eensmeerlaagisnietvaak aanwezig.Ophet
duidelijkdeelvande tweedekavel ismenmethet
doorspittenvandeondergrond bezigenerwordt
f

tevenswatveentussenweggehaald.Hierwordtzodoende eenvrijgoede landbouwgrond verkregen.
Dekeileem ligthier dieperdan tm.
Conclusie3)1: Voorwoningbouw komt allereerst
demeest Westelijk gelegenkavel inaanmerking,
dezebestaat noguit zandgrond.Detweedeen
derdekavel zijnherontgonnen enhebben dekeileemvlak onderhet veenzitten,waardoor zij
voorwoningbouwminder geschikt zijn.Hoewel
buitenditgedeelte vallend,zijopgemerkt,
datdirect tenNoordwestenvanD1
aandeDordsestraatweghoge gronden liggen,die
welgeschikt zijnvoorwoningbouw.
D 2. Oppervlakte 4ha
Landbouw,woningbouw,mogelijkheid voor sportveld,
Bijdeeerste aanblik zietmen,datmenhierte
doenheeftmeteengrilligovergangsgebied tussenderugvanVastenouw endeWestwaartsdaarvangelegenveengronden.
Dezandondergrond ligthierbijnaoveralondieperdan ca.50cm.Plaatselijk steekthetzand
bovenhetveenuitenmenheefthier endaar
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maarwatgegraven opzoeknaar turfveen.Het
Noordelijkdeelligt woest enismetheidebegroeid.Hetmiddendeel vande teende2ekavel
vanafhetWestenheeft dezandondergrond dieper
dan 100ca.Dit isvoornamelijk het gevalop
enkele percelenmet bovenveencultuur.Dekeileem
zithiervrijdiep.
ConclusieD2:

Voorwoningbouw kan ditterrein,

uitgezonderd hetmiddendeelmet zijnveenbonken
(bovenveen)endiepere zandondergrond,wel
wordenbestemd.
Vooreen sportveld, dataandeeisenvoldoet,
komthiergeenterrein inaanmerking.

£.KieuwVeerdinge
W 1«Oppervlakte 6ha.
Mogelijkheid voor.sportveld.
GelegentenNoordwesten vanhetkruispunt inhet
centrum vanNieuwVeerdinge.
Het terrein isreeds gedeeltelijk als sportveld
ingebruik.Erliggen tweevoetbalveldennaast
elkaar,waarvanhetNoordelijke eengoede grasmatheeft,terwijlbet anderematig tot slecht
is.Ditverschil isvoornamelijk eenkwestievan
onderhoud,daardeprofielopbouwvanbeidevelden
nagenoegdezelfde is.Derestvanhet terreinis
alsbouwland ingebruik.

D© zandondergrond komt gemiddeld op een di@pt®
van 80 cm voor.Eet teruggezette veen bevat bijna
nergens de gewenste bolster,ma&r veensoorten
met minder gunstige eigenschappen, zoals darg
en spalterveen. Onder droge omstandigheden
worden deze dicht en hard en zijn waterafsluitend
inbeide richtingen. Onder natte omstandigheden
werkt dit veen enigszins stagnerend. Hoger gelegen terreingedeelten zijn daarom gauw te
droog, terwijl lagere gedeelten gauw te nat zijn.
Ook komt,ophet Zuidwestelijke gedeelte na,
overal een ameerlaag vlak boven de zandondergrond voor, die de waterbeweging nog weer extra
remt. Dezandige bovengrond is 10-20 cm dik.
V 2»Oppervlakte 9ha.
Landbouw ofwoningbouw enmogelijkheid voor een
sportveld.
Dit terrein isgedeeltelijk als grasland, gedeeltelijk als weideland in gebruik enheeft inhoofdzaak deselfde profielbouw als ¥ 1.Oek hier komt
weinig bolster voor inhet profiel, wel andere
veensoorten met minder gunstige eigenschappen.
De saruïondergrond komt hier gemiddeld op 70 cm
diepte voor en ligt iets onregelmatiger dan bij
V 1.Vooral inhet Westelijk gedeelte komen vrij
veel smeerlagen in de ondergrond voor.
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3. Groot 12ha.
Dit terrein bestaat uit 3kavels.De middelste
isreeds voor de helft fabrieksterrein, de rest
vanhet terrein is practisch geheel landbouwgrond. De zandondergrond koot hier hoog voor,
op een diepte variërend van 40 tot 100 ca. De
laagbolster ishier maar dun,meestal niet meer
dan 15 cm, soms ontbrekend. Vooral in de Zuidelijkste kavel komt een dunne saeerlaag voor.
Er is hier 10-20 cm bezand. Door zijn grote
gelijkmatigheid van profiel ende ondiepe zandondergrond, waardoor er weinig slecht doorlatend
veen inhet profiel zit, en door de rationele
verkaveling is dit terrein zeer geschikt voor de
landbouw.
W 4» Oppervlakte 7 ha.
Landbouw of industrie.
De zandondergrond ligt hier gemiddeld op 70 ca
diepte envrij onregelmatig. In tegenstelling
tot W 1en W2wordt hier evenals in W 3wel
bolster inhet profiel aangetroffen, zijhet
dan niet dikker dan !0à 20 ca. De smeerlagen
komen verspreid voor.
Conclusie;

Voor de landbouw isV 5het meest

geschikt door zijn egaal profiel enhet meestal
voorkomen van bolster.
Voor sportvelden biedt ¥ 1een redelijke moge-

—O D -

lijkheid, omdat er daar reeds een redelijk
sportveld ligt ea voor de landbouw dit blok niet
onvervangbaar is.Voor industrie zou V 4 eerder
in aanmerking komen dan W 3«Het ia wat onregelmatiger in de ondergrond dan V 5,maar nog
redelijke landbouwgrond. Voor woningbouw is
¥ 2 te prefereren. De zandondergrond kost hier
ten hoogste op 1 mdiepte voor enhet is maar
matige landbouwgrond.

èU Bmmercompascum.
Efflaerooapaiscuadankt zijn naam aan "gemeenschappelijke weiden"
langs de Hunde, een veenstroom die uit het Zwarteaeer kwam es
bij Ter Apel Ruiten A werd. DeRunde heeft invloed gehad op de
veenvorming. Verder bevinden wij onsjhiervlak ten Zuiden
i•

van de lage zandgronden van Roewinkel, die de Zuidpunt vormen
van het ïesterwoldse zandlandschap.

Ec 1.Groot 50ha.
Landbouw of woningbouw.
De zandondergrond ligt hier over het algemeen
vrij ondiep. Ongeveer dehelft van het terrein
heeft het zand op ca.50 cm diepte of minder.
Bolster isnergens aangetroffen. Dit moet voor
een deel worden toegeschreven a.ande nabijheid
van deRunde, inwelksdalhet oligotrophe mosveea
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niet groeide.
De gronden langs de Runde waren voor de vervening als grasland in gebruik en als zodanig goed.
Het zand is er iets lemig.
Door de '»veenkoloniale"boeren worden zijals
bouwland geëxploiteerd,maar zijn als grasland
beter.
Hét veen langs deHunde ishoofdzakelijk bosveen.
De overgang naar het oligotrophe veen is geleidelijk enniet inhet terrein zichtbaar. Waarschijnlijk krijgt oen eerst mesotrooph veen en danhet
oude mosveen.Het oudere mosveen, dat veel meer
lok enheide bevat danhet jongere mosveen, is
de riviertjes enbet zandlandschap veel dichter
genaderd volgens Visser in "DasHochmoor von
Südost Drente".Het gemis aanbolster wordt op
dit terrein gecompenseerd doorhet ondiep voorkomen van de zandondergrond; in dien zin,dat
er weinig stagnerend veen inhet profiel voorkomt
Ook de storende smeerlagen ontbreken, wat weer
verband kanhouden met het mesotrophe milieu.
Het terrein bestaat dus uit goede landbouwgronden, hoewel zijgrotendeels wat te laag liggen
t.o.v,het wijkpeil.
Voor woningbouw komen in aanmerking de strook
tussen de bewoning langs het Ter Apelkanaal en
de eerste daaraan evenwijdig lopende wijk. Verder
het Oostelijk blok van Ec ÎtuBsen de bewoning
lange het Ter Apelkanaal, een wijk aan de Oost-

zijde, een landweg aan de Noordzijde en een
wijk aan de Westzijde.Bovengenoemde gedeelten
hebben eenhoge zandondergrond, zijn minder
egaal'en liggen gemiddeld hoger dan de rest van
Ec 1.
Ec 2. Oppervlakte 9ha,
Landbouw of industrie.
Dit terrein ligt ten Zuiden van het Erfscheidenveenae kanaal.De zandondergrond ligt er grotendeels dieper dan 1m.Bolster ontbreekt ookhier,
Het ia vrij goede,maar wat tenatte landbouwgrond.
Ec ) . Oppervlakte 9ha.
Mogelijkheid voor sportveld.
Dit terrein bestaat uit goed bouw- en grasland.
De zandondergrond ligt hier overwegend ondieper
dan 50 cm.Hier liggen zekermogelijkheden voor
een sportveld.Het is een egaal gebied, weinig
storend veen en geen smeerlagen.Bovendien is
het niet zo nat als Ee 4e n Ec 1.

Ec 4« Oppervlakte 5ba.
Landbouw, woningbouw, sportveld.
Dit i'seen zeer nat terrein, dat geheel inbouwland ligt.Plaatselijk zijn smeerlagen aanwezig.
ïnd© Oostelijke helft ligt de zandondergrond
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ondieperdan 1m, indeWestelijkehelft dieperdan 1m.
DeOostelijkehelft kannogvoor woningbouw
bestemd worden,maarhet isvoor een sportveld
minder geschikt doorhetvoorkomenvaneen
smeerlaageneennogvrijdiepezandondergrond
bijafwezigheid vanbolster.Ditalles tezamen
metdehoge grondwaterstand maakthet terrein
•

tenatvoor sportveld«
•

Ec 5.Groet52ha.
Landbouw ofwoningbouw.
•

DeNoordpuntvan ditterreinwordtgevormd door
eenvierkant blokje van ongeveer 2ha.Het ligt
ongeveer aandegrensvanEjamercompascuraen
.' -

MunsterseVeld,achter debewoning aanhetTer
Apelkanaal.Het sluit aanopEc 5«Debodemgesteldheid iseronregelmatig.Hierendaarkomt

•

bolster voor,maar slechts eendunlaagjevan
tenhoogste 20cmdikte.Eensmeerlaagkomt
weinigvoor.Ookdeaandondergrond ligt watonregelmatig.Voorwoningbouw ishet Noordelijk
•

deelhetmeest geschikt enwellangs deranden
vandekavel.Alslandbouwgrond isdit terrein
matigtotvrijgoed.Door eentegeringeaanwesigheid vanbolster en©ngelijk draagvermogen
vandebodem (venig zand naast zuiverveen)ia
hetvoor sportveld mindergeschikt.

- 1«'

Het overige deelvanEc5kanhettestegesplitstwordenineenOostelijk deel,waarvan
deperoelering gericht isophetTerApelkanaal
eneenWestelijk deel, dathoort onder deplaateenaanhetOosterdiep,set eenperoelering
loodrechtdaarop.
1.HetOostelijk deelvanEc5ligt aanweerszijdenvandeKalkovenwijk enianagenoeggeheel
alsbouwland ingebruik.Dezandondergrond ligt
practischoveralbinnen 1m,waarvan ongeveer
l/jdeelbinnen 50 CK. Bolster isslechts
plaatselijk endannogmaar ineendunne laag
aanwezig.Smeerlagenkomen tenOostenvande
Kalkovenwijk vrijveelvoor,tenWesten daarvan
bijnaniet.Dit Oostelijk deelvanEc 5isevenalsdeNoordpuntmatige totvrijgoedelandbouwgrond.
plaatselijk ishet terreinzeernatdoordeonregelmatige zandondergrond. Voorwoningbouwis
ditOostelijk deelwel geschikt,mitserenigszinswordtaangepastbijdezandondergrond,ondieper dan50cmbenedenmaaiveld.
£.HetWestelijk deelvanEc5bestaatuitvier
80-100abrede en ongeveer 800mlangekavels.
TweeliggentenNoordenentwee tenZuidenvaneen
wijk.
Dezandondergrond ligt tenNoordenvandewijk
het ondiepst.Bolsterkomt practisch nergensvoor,
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evenmin trouwens smeerlagen.Het iseenvrij
goedelandbouwgrond,gezien ookderationele
verkaveling endeligging direct achterde
plaatsen.Voorwoningbouwkomthetdeelten
Noordenvandewijk hit eerst inaanmerking,
wegensdeondiepere zandondergrond,vooralde
Noordelijkstekavel.

£•Bardercompascum.
B 1.Oppervlakte 2.5ha.
Landbouw,woningbouw -sportveld.
Dit stuk i'sgeheelalsbouwland ingebruik.Er
komtPractischgeenbolster voor,welvrijregelmatig smeerlagen.Dezanddiepte schommelt omde
90cm.Debouwvoor-dikte isnoggeen 15cm
endaarmee isdit stuk landbouwkundig vanmatige
kwaliteit.Ookvoorwoningbouw ishetmaarmatig
geschikt doorzijnplaatselijk grotezanddiepte.
Deonregelmatigheid indeprofielopbouvmaakt
het ookmaarmatigalssportveld-geschikt.
B 2.Oppervlakte 2.5ha.
Landbouw ofwoningbouw.
Dit stuk isvrijwoest.Vel ishet vrijwel
overalverveend.Enkeldehuizen staannogop
bonk.Bolsterkomt niet overalvoorenwaardeze
voorkomt,isdat samenmeteensmeerlaag.
Dezanddiepte isvrijregelmatig ongeveer 90cm.

Ditenbet feit,dathetnogniet incultuuris,
makenhetzeergeschikt voorwoningbouw«
B %, Oppervlakte 1.5ha.
Landbouw,woningbouw -sportveld.
Dehelftaande wegisalssportveld ingebruik
envoldoetalszodanigniet erggoed.Het zaaddek isvanzeerslechtekwaliteit.Vlak aande
wegkomtbolster voor.Overalkomt eenstagnerendeveenlaagvoor,terwijlhet zand overal
dieperdan 1.20mzit.Hetvoorstedeel iadusongeschikt voorwoningbouw«
Hetachterste gedeelteligt zeker 1.50mlager
met eenwijk ertussen.Het isgeheel ingebruik alsbouwland en isvantamelijk goede
kwaliteit.Alssportveld iswellichthet
huidige welteverbeteren,alhoewel dit vrij
droog is.Deachterstehelft ligtwaarschijnlijk
telaagvoor sportveld, aodatbijeventuele
uitbreidinghet bestenaarB 1kanworden
overgegaan, indienoendaareenegaalstuk,
bv.hetmiddengedeelte,uitzoekt.
f.Swarteaeer.
Z 1.Oppervlakte 3ha.
Landbouw ofwoningbouw,mogelijkheid voor••»
sportveld.
Ditblok,datNoordwestelijkvandedorpskern
isgelegen,bestaat overwegend uit diepeveen-

profielen (zand dieper dan 100c m ) .
Tegen de Noordgrens komt een klein hoekje
onvergraven veen voor, waarop in recente tijd
een woning heeft gestaan.Dit gedeelte ia minder
goed voor verturving geschikt, aangezien hier
vrijveel stenen en afval van ds voormalige
woning voorkomen.
Landbouwkundig geeft dit blok Z 1een minder
gunstige indruk, die ontstaat door:
1.Tamelijk onregelmatige ligging.
2.Minder goede en sterk in dikte wisselende
bouwvoor.
3.Onregelmatige percelering (kleine percelen),
waardoor het minder geschikt is voor de landbouw.
Door oversanding en oppervlakkige egalisatie
is dit blok goed geschikt temaken voor sportvelden. Debeaanding salhier ca. 15à 20 ca dik
moeten zijn, hetgeen betekent, dat hier nog 10cm
zand boven opmoet. Voor woningbouw ia dit gedeelte minder geschikt, gezien de vrij diep
gelegen zandondergrond. '
Z 2. Oppervlakte 7ha.
Landbouw ©fwoningbouw en geschiktheid voor sportveld.
Dit blok, gelegen Noordelijk van de dorpskern,
bestaat overwegend uit middeldiepe veenprofielen
(zand tussen 50 en 100 c a ) ,De veenopbouw is

inverhouding tot blok Z tiets gunstiger. Er
komt eenbolaterachtige overgangaaone voor tussen
de bouwvoor ®nbet onderliggende vas"taveen.De
diepere veenondergrond op de overgang naar bet
zand,beeft evenals in blok 2 toverwegend ©en
sterk eutrooph karakter (riet en elzenbroekveen),
dat plaatselijk wat lemig is.Dit is waarschijnlijk de invloed van de Runde aan de Westzijde.
Landbouwkundig is dit blok minder gunstig door:
1.Tamelijk onregelmatige ligging (het Zuidelijk
deel geeft plaatselijk de indruk van wateroverlast).
2. Sterk wisselende bouwvoor.
3.Onregelmatige en sterk versnipperde percelen,
zodat machinale bewerking moeilijkbeden geeft»
Het is eveneens geschikt voor sportveldj hier zullen ook een extra bezanding en egalisatie nodig
zijn»
Voor woningbouw ishet echter beter geschikt aan
Z t, omdat in Z2 de zandondergrond op vrij gunstige diepte voorkomt.
Z 3» Oppervlakte 17ha.
Landbouw of woningbouw.

Gelegen ten Zuidwesten van de dorpskern bestaat
dit blok inhet Noordwesten voornamelijk uit
diepe veenprofielen, terwijl inhet Zuidelijk
deel de zandondergrond wat ondieper voorkomt
(middeadiep veen).

I(-

Hetmeestwestelijke perceelbestaat grotendeels
uitminofmeer onvergravenhoogveen,datzowel
alsbouwland enalsweiland ingebruik is.Door
dit inhetalgeiaeendikkereveenpakket ligtdit
perceelca.tiahoger danderestvandegekarteerdegronden.
Inhet algemeen isditblok,ophetmeestWestelijkeperceelna,vrijlaaggelegenennat.Dit
kanvoor delandbouw innatte jarennadeligzijn.
Gunstig isdegoede perceelsindeling,vooralin
het Hoorden©nhetWesten,welkemechanische
bewerking goedmogelijk maakt.Hetbovenveenperceelheeft door zijnhogeligging inerg
drogezomersmet droogtetekampen.
Dedikkeveenlaagmaakthet ongunstigvoorwoningbouw,naverveningkanhet goed bouwland worden.Derestantenvanditblok,dushetmeest
Oostelijke deel,datookreeds gedeeltelijk door
woningen isingenomen,ishetbeste stukvoor
woningbouw.
Overhetalgemeenheeft doordevrijgunstige
ligging enderationele perceelsindelinghet
blok goedelandbouwkundigkwaliteiten.
Z 4« Oppervlakte 8ha.
Landbouw ofindustrie.
Ditblok,gelegen Zuidoostelijk vandedorpskern,
bestaat overwegend uitdiepeveenprofielen,met
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alieen inde Noordwest- en Zuidoosthoek
wat dunner veen. Gezien de vrijgunstige profielopbouw (goede humeuze bouwvoor met hieronder
meestal bolsteraohtig materiaal ) en de regelmatige ligging en perceelsindeling is dit blok
aeer goed voor de landbouw geschikt.

g, Xlaaienaveen.
Kl&ïsienaveen ligt op eenmet veen overgroeide uitloper van de
Hondsrug. Toch ligt de zandondergrond hier gemiddeld veel dieper dan onder Emmercompascum.Buiten de onderveense Hondsrug
helt de ondergrond waarschijnlijk steil af.Deze Hondsrugui'tloper loopt mogelijk viaK t enK 5 i& Zuidoostelijke richting;
vooral op.K 3 is dit duidelijk zichtbaar. Elders,bv. op K4»
ligt het veen op dekzand.

K f.Oppervlakte 34ha.
Landbouw ofwoningbouw ofmogelijkheid voor
sportveld.
Bijna dehelft van dit terrein bestaat nog uit
het ©»afgegraven bovenveen, waarop vroeger
boekveit-brandcultuur isuitgeoefend. Om een
enigszins aardachtige bouwvoor te krijgen «eri
het veenoppervlak geregeld afgebrand, wat natuurlijk ten koste van de bolster ging. Op d© veenbonk komt bolster dan ook slechts plaatselijk
en dun voor.Het is evenwel devraag of er oorspronkelijk veel bolster op het veenprofiel heeft
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gezeten.Opdedalgronden ontbreekt ookbijua
overal debolster.
Dezandondergrond komtbijdedalgrondenhoofdzakelijk binnen 1mdieptevoor,waarvaneen
gedeeltebinnen50cm.Dedalgronden zijnhier
Vanmatig*kwaliteit.Smeerlagenkomenveelveor
evenals stagnerendeveenlagen*
Er isbezandmet schraal,matiggrofkeizand.
Hierendaar ishetkeizand lemig,watgauw
aanleiding geeft totslempigheid.
Landbouwkundig zijndez3grondenvanmatige
kwaliteit.
Hetbovenveengeeftvrijgoede resultaten,in
hetbijzonderbijaardappels.Het isernooit
tedroog,behalve eenstrookvanongeveer 10 m
langsdekanten.Welhebben deze gronden ergveel
i
i

lastvannachtvorst.Waarschijnlijk zit dezandondergrond erondernogdieper dan 1m onderhet
maaiveld derdalgronden.Eerst schijnthetveen
metdeondiepere sandondergrondvergraven tezijn
Voorwoningbouw isK 1buitendeveenbonken vrij
geschikt.
Alssportveld ishet teongelijk,tearmaan
bolster enbezit teveel storingen indeondergrond.
K 2gOppervlakte 5!ha
Landbouw ofwoningbouw ofmogelijkheid voorsportveld.
•"-•>• J- ———„•!.*, i 4 « +
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Emmen,deVerlengdeHoogeveenseVaart enhet
ScholtenaKanaal.
Evenals opterreinK4vindtmenhier stukken
onafgegravenveenmet dezg.zetvelden.K2is
echterveelminderversnipperd dan K4«
DeZuidoostelijkekavelwordt door sportvelden
ingenomen,waarvanhet voetbalveld vandeclub
"Zwartemeer"eenzeergoede grasmatheeft.
IndeOostelijkehelftvanhet terrein liggen
vrijgoedelandbouwpercelen.
Dezandondergrond varieertvrijsterk indiepte,
van50tot 150cm.Destorende smeerlaagtussen
veenenzand komthierweinigvoor.Deveenlaag
bestaat echtervoornamelijk uit spalter-,dargenlokveen,inplaatsvanuitmosveen.Vanhet
vasteveenonder uitdeveenputheeftmenvaak
doorhetwatergedwongen,dikke pakketten
latenzitten,watnietbevorderlijk isvoorde
waterhuishouding. OpdeWestelijkehelftwordt
veelbolsterverturfd,terwijl indeveenput
debouwvoorvandebrandcultuur inplaatsvan
debolsterwordt geworpen,hetgeendewaterbewegingongunstigbeïnvloedt.
Overhetalgemeen isdelaagbolster van20cm
opK2invergelijking totdeandere delenniet
ongunstig.
Deonvergravenveenbonken zijngemiddeld 2 mdik.
DeOostelijkekavelszijnvrijgoed aangemaakt en
kunnen alsvrijgoedelandbouwgronden beschouwd
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worden. Voor sportterrein komt de kavel langs
het Scholtenakanaal en ten Noorden van het Swartsmeerterrein in aanmerking. De bodemgesteldheid ia als ophet zeer goede voetbalterrein,
het ligt vlak bijde openbare weg langa het kanaa
enhet iaaan de 3uld- en Westzijde begrensd
door eenwijk.Voor woningbouw isK 2wegens
de diepgelegen zandondergrond minder bruikbaar.

X 3« Oppervlakte 12ha.
Landbouw of industrie.
Gelegen Oostelijk vanhet Scholtenskanaal en
achter de Puritfabriek.
De zandondergrond komt hier grotendeels dieper
dan îm voor, zelfs dieper dan 1.^0m.Het terrein is geheel ala bouwland in gebruik en al»
zodanig goed te noemen.Bolster komt meestal wel
inhet profiel voor, plaatselijk in een laag van
ongeveer 50 cm dikte direct onder de bouwvoor.
Smeerlagen en storende veenlagen kómen betrekkelijk weinig voor.

K 4« Oppervlakte 21 ha.
Landbouw of woningbouw.
Het terrein is gelegen ten Westen van de weg
naar Schoonebeek en ten Zuiden van de Verlengde
Hoogeveense Vaart.
Het is een gebied met kleine particuliere verve-
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ninkjes met daartussen in cultuur zijnde dalgronden.De bodemkaart geeft ©en zeer bont
geblokt beeld.
Hst percentage onafgagraven veen, de zg.bonk,
ishier vrij groot. Deze veenbonken liggen 0.5
tot 2a hoger dan de reeda afgegraven omgeving.
Verder kanmen de veenplaatsen of zetvelden onderscheiden.
In dit terrein vindt v&enin de lagergelegen delen
practiach altijd ongestoorde smeerlagen met
daarop een laagje van het dargveen. De voorgeschreven 50 cm bolster ontbreekt nog al eens en
inde plaats daarvan vindt men veen met minder
gunstige Physische eigenschappen.
De zandondergrond bestaat uit tamelijk fijn dekzahd met op dehogere zandrug, die midden doer het
terrein loopt, iets stuifzand.
Inhet ontgonnen terrein komt men plotseling met
de boer in oude zandputten terecht, die soms 3m
diep zijn. Zij zijn niet groter dan 3x 5s enzee;*
grillig verspreid, zodat zijniet gekarteerd konden
worden.
De grote versnippering vanhét terrein,'het
meestal voorkomen van een vaste smeerlaag op de
zandondergrond, het veelvuldig voorkomen van
minder goed veen inhet profiel in plaats van de
f,

gewenste bolster, zijn factoren, die het terrein
tot een minder goede landbouwgrond maken.
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•Voor woningbotiw ia, behalve deh*r en der verspreide veenbonken, ook de grillige zandondergrond niet erg geschikt,hoewel dediagonaal
door het gebied lopende hoge rug zich wel leent
voor woningbouw.

jC5» Oppervlakte 43ha.
Landbouw ofwoningbouw ofmogelijkheid voor
sportveld.
De zandondergrond ligt indit gebied overwegend
dieper dan 1m.Het middengedeelte ishet hoogst
met een zandondergrond tussen 50 en 100 cm. Hier
vindt men tevens veel keien en grof zand, zowel
onderhet veen in de ondergrond als inhet bezandingsmateriaal, dat daarom van mindere kwaliteit is (uitloper van de Hondsrug).
Voor woningbouw is dit middendeel geschikt,
beter danhet terrein, dat ten Noordwesten van
deze hoogte ligt en juist nogbinnen het gebied
valt met een zandondergrond dieper dan 1m.
Ook de Noordelijkste kavel heeft het zand overwegend dieper dan !m.Het is te beschouwen als
eenverwilderd zetveld. Nahet weggraven van het
veen is erniet meer bezand. Ook zit er weinig
bolster.Het gedeelte van deze kavel ten Vesten
van de Jhr van Echtenstraat heeft een zeer stenige, lemige ondergrond, die weinig vastheid
biedt voor bouwwerken. Deze Noordelijke kavel
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ia dus zowel voor landbouw als woningbouw min r
aantrekkelijk, behalve voor de laatste wellicht
het allernoordelijkste reepje«
De tweede kavel bestaat gedeeltelijk uit zetveld
en uit vrijgoed bouwland niethet zand dieper
dan 1 m. Hier ligt meestal eutrooph veen op het
zand. De smeerlaag ontbreekt,bolster ishier en
daar wel aanwezig, maar in een dunne laag»
Hetzelfde geldt voor het Westelijk deel van de
derde kavel.
De Westelijke helft van de vierde kavel en ie
Noordwestelijke helft van de vijfdekavel bestaan
nog uit bonk en setveld.Het zetveld is ook hier
gedeeltelijk verwilderd. In debonk is eenbehoorlijke laag bolster aanwezig.Hier kan goede
landbouwgrond van gemaakt worden.
De Oostelijkste strook van K 5bestaat uit ©en
Noordelijk deel met een diepere en een Zuidelijk
deelmet een ondieper© zandondergrond• Deze strooi
is goede landbouwgrond, met meestal ongeveer 30ei
bolster,weinig smeerlagen en storende veenlagea.
Hier werd veel eutrooph veen op de zandondergrond
aangetroffen.

;

Het Zuidelijk deel is ietshoger, grofzandiger
bezand, steniger enmede door de ondiepere zaadondergrond beter voor woningbouw geschikt dan het
Noordelijk deel.Vlakke gedeelten van het Noordelijk deel zijn voor sportveld geschikt.

VanK5blijftvoor woningbouw dus overhet.
middendeelmet een ondiepe zandondergrond enhet
Noordelijkstestrookje.Derestheeft eente
diepe zandondergrond enisgoedelandbouwgrond
ofkanhetnaontginningnogworden.

h. Erica.
Erica isgelegen opeenZuidelijke uitlopervandeHondsrug.
DewegErica -Zuidbarge loopt ernagenoegmiddenoverheen,
richtingZuid-zuidoost-Noord-noordwest.(Debeideuiterste
p\mtenvandeHondsrugbevinden zichdusopdeNoorderbegraafplaats teGroningenenteErica.)
Degekarteerde terreinenteEricabestaan gedeeltelijk uit
zandgrond augedeeltelijk uitdalgrond.Bijdedalgrondkomt
dezandondergrond bijna overal ondieper dan 1mvoor.
i
Er t.Oppervlakte 20ha.
Landbouw ofwoningbouw,mogelijkheid veersportveld.
Dit terrein ligt tenNoordwesten vanhet centrum
vanErica (debrug).Hetkangeheel tot dedalgrondengerekend worden.Dezandondergrond komt
eroverwegend ondieper voor dan 1 r&\voor ongeveer
dehelft zelfsondieper dan50cm.
Het terreinbeeft eenvrijonrustige tepografie.
Dedalgrondenmetdezandondergrond ondieper
dan50cmliggen zichtbaarhoger dan deomringende dalgronden.Waarschijnlijkheeftmenhierte
doenmetdekz&ndruggen,dietegendeHondsrug
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aan afgezet zijn.Eet terrein isbijna geheel
als bouwland in gebruik, de verkaveling i@
rationeel.
Ook hier ontbreekt inhet dalgrondprofiel meestal
weer de laagbolster en is daar,waar hijaanwezig 13, niet dikker dan 10cm.De storende
smeerlagen komen bij de meeste profielen met «en
zandondergrond dieper dan r)0 CE wel voor.
Als landbouwgrond is ditterrein plaatselijk vrij
goed, vooral op dehogere ruggen set ondiepe
zandondergrond.
Over het geheel genomen ishet terrein slechts
matig voor landbouw geschikt door zijn onrustige topografie. Behogere gedeelten zijn aan
de droge kant en de lagere door minder deugdelijk veen en een sraeerlaagveel te nat.
Voor woningbouw zijn de hogere ruggen zeker geschikt.
Er 2.Oppervlakte 6ha.
Landbouw,of woningbouw ofmogelijkheid veer sportveld.
Eenklein terrein, geheel uit dalgronden bestaande. De zandondergrond ligt erhoofdzakelijk
©p ca.50 cm diepte,dua ondiep. ïn de Zuidoosthoek zit de zandondergrond 20-50 cm dieper.Hier
ligt een klein tuindersbedrijf opvrij goed®,
maar iets tenatte dalgrond.
Bolster ontbreekt nagenoeg inde profielen van

dit terrein.De storende ameerlagenkomennogal
eensvoor.HetWestelijk deelvandit terrein
isgedeeltelijk verwaarloosd grasland.
Voor delandbouw ishetblokvanmatigekwaliteit.
Voor dewoningbouw eneen sportveld liggenhier
welmogelijkheden.
Er 3.Oppervlakte 20ha.
Landbouw ofwoningbouw ofmogelijkheid voor©en
sportveld.
Dit terreinligt opde Zuidelijkste puntvande
Hondsrug.Menboorthier danookdekeileem aanj
echteralleen indelagere terreingedeelten,
daar ©okhier dekzandruggenoverdemeernaar helt.
ZuidenwegduikendeHondsrugheenliggen.Hiermede
inverband staathet ook,datdetopografieonrustig is;vrijgrotehoogte-enbodemverschillen
treftmenopkorte afstanden vanelkaar^aan»
Het terrein isoverwegend alsbouwland ingebruik
ook opdaarvoortenattepercelen.
Erkomenvrijveelvaste oerbankenvoor.Inhet
Zuidendringt dedalgrond overdelaagste gedeel
tenvandezandgrond op.Hetveen ishier tegen
de
ïïondsrug
opgegroeid enhetwigterdunover
uit.Allerleiovergangentussenveenontginningsgrondenenzandontginningsgrondenkomenvoor.
Degren3isvaak onduidelijk.Eet Zuidelijkdeel
vanhet terrein,waar ook debewoning langsde
weg ophoudt,bestaat geheeluit dalgrond.Dit

"blok,uit enkele grote percelen bestaande,zonderssheidingssïoten, is vrij goede landbouwgrond.De rest isvan matige tot slechte kwaliteit.
Voor woningbouw zijn debodemtypen Zoh2 en Z©h3
het meest geschikt, dus de Noordoostelijke heek
van het terrein en langs de straatweg.

i. Hieuw Amsterdam,
Nieuw Amsterdam ligt evenals Erica op een zandschiereiland ia
het veen. Dit schiereiland vormt het einde van een evenwijdig
aan deHondgrug lopende rug, die waarschijnlijk t©t Peiae is
te vervolgen.
Evenals bij Erica vindt men hier dus zandgronden en dalgronden
en allerlei overgangen tussen beide.
Hat veen groeide oorspronkelijk in de laagten enwigde later
©ver dehogergelegen zandgronden uit. De omstandigheden waren
toen veel natter dan nu, zodat zelfs ookhet type Zh5 (matig
vochtig ) enig veen gedragen beeft.De grens tussen dal-en
zandgronden is daarom vaakmoeilijk te trekken.
A 1. Oppervlakte 73ha.
Landbouw of industrie.
Dit terrein ligt tussen deBserdijk (weg naar
Erm)en deHoogeveense Vaart.De spoorlijn naar
Emraenloopt er diagonaal doorheen.
Het grootste deel van het terrein moet tot de
zandgronden worden gerekend, hoewel door de
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"bovengenoemde overgroeiing met veen dit eigenlijk
microdalgronden zijn.
Vrijgoede dalgronden vindt men inhet Oostelijk
deel langshet kanaal: een afgerond geheel, in
tegenstelling met de rest vanhet terrein vrij
vlak en rationeel verkaveld.Het ig overwegend
als houwland in gehruik.Men treft er gemiddeld
nog 10cm bolster inhet profiel aan. De smeerlaag is lang niet overal doorgespit. Overigens
zijnhet goede landbouwgronden.
De rest van A 1ten Oosten van de snooriijn heeft
een sterk wisselende bodemgesteldheid, terwijl
de grenzen tussen zand- en dalgrond grillig
liggen.Dit komt uiteraard voort uit de onrustige
topografie.Een enkele maal wordt in de lagere
terreingedeelten leem aangeboord. (Henheeft
hier waarschijnlijk te doen met een golvend
dekzandlandschap ©p een flauwe keileemrug.)
In dit terreingedeelte ten Oosten van de spoorlijn komt veelal een vaste oerachtige bank voer,
die een belemmering vormt voor de waterbeweging
in de grond.
Ten Westen van de spoorlijn is eveneens vrij
veel relief, doch het is iets rustiger.
Oerbanken komen er slechts zelden voor, wat misschien veroorzaakt wordt door het iets fijner zijn
vanhet zand. De keileem wordt hier ook veel
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meer aangeboord, gemiddeld op een diepte van ;
1.10ra.Een aaneengesloten complex vrij goede
landbouwgronden ligt tussen de Israëlietisehe
begraafplaats, de ijsbaan en de spoorbaan.
Het heeft overwegend het bodemtype Xih4»
Ten Zuiden van de ijsbaan liggen gronden, die te
nat zijn voor bouwland en dan ook als grasland
in gebruik zijn.
Een strook grond langs de Westgrens van dit terrein is voor de landbouw van aanmerkelijk mindere
kwaliteit, voornamelijk door dehogere ligging en
het grovere sand en als gevolg daarvan het
voorkomen van vaste banken.
Voor landbouw zijn dushet meest geschikt het
meest Oostelijke gedeelte enhet grootste deel
vanhet terrein ten Westen van de spoorlijn.
Voor industrie lijkt de Westelijke strook vftnhet
terrein lang3 de Boerdijk, dehogere terreingedeelten inhet Oostelijk blok en tussen de sooorlijn en de weg naar Emraenhet geschik3t.
A 2« Oppervlakte 73ha.
Landbouw of woningbouw.
Dit terreinheeft een zeer ongelijkmatige bodemgesteldheid, wat zijn oorzaak vindt inhet vrij
sterke relief.Het grootste deel van het terrein
wordt ingenomen door gronden, die tengevolge
van dit relief ongunstige eigenschappen bezitten.
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Het sand is iets grover dan normaal dekzand«
Dehoogste gedeelten (type Zih2) zijn te droog
voor renderende landbouw.
Dematig vochtige en goed vochtige typen
Zih3 en 2ih4 liggen tengevolge vanhet relief
doorgaans ophellingen enhebben dan meestal
een oerbank in een podzolprofiel.De nog nattere
typen vormen doorgaans kleine ingesloten, iets
venige kommen met sterk ontwikkelde smeerlagen.
Voor akkerbouw zijn zij te nat çn voor grasland
vaak tegeringvan eopervlakte.Wij zienhier dus
inversterkte mate hetzelfde beeld als bij A f.
A 2 ligt bijna geheel in de gemeente Sleen.
Een weg, de Schooldijk, vormt de grens Sleen Emmen»
Het deel van A 2,dat in de gemeente Essen ligt,
is dalgrond enmiddelmatige landbouwgrond.
Bolster ontbreekt inhet profiel, smeerlagen
meestal ook enhet is plaatselijk iets te nat en
elders iets te droog.
Conclusie;

Het overgrote en Slener-gedeelt®

van A 2kan zonder bezwaar voor de woningbouw
worden bestemd.
A 3 » Oppervlakte 10ha.
Landbouw ofwoningbouw ofmogelijkheid voor sport
veld.
Pit terrein vormt een overgangsgebied van dehog«

rug, waarop A 2 ligt naar de dalgronden Oostelijk
ervan.Eet terrein is gedeeltelijk als bouwland,
gedeeltelijk als grasland in gebruik. Voor
het eerste isbet over bet algemeen te nat
en op de zandgronden komenbanken voor.
Op de dalgronden komt meestal een stagnerende
smeerlaag voor,wat eveneens ongewenst is voor
akkerbouw.Bolster is afweaig in de dalgrondirofielen. Be sandondergrond van de dalgronden
ligt gemiddeld op 60 cm diente met weinig variatie.
A 3heeft over bet algemeen voor de landbouw
weinig waarde;bet isbeter voor grasland dan
voor bouwland geschikt.Dehogere gedeelten
kunnen het beste voor woningbouw bestemd worden;
vlakke lagergelegen gedeelten met goede afwatering
voor sportveld. De lagere zandgronden komen biervoor hat eerst inaanmerking,Be dalgronden sijn
te nat voor sportveld, daar aijmin ofmeer als
kommen inhet terrein liggen en debolster toch
ook ontbreekt.

A 4«Oppervlakte 5ha.
Landbouw, woningbouw, sportveld.

Dit object ia geheel dalgrond. De sandondergrond
ligt matig dien tot diep, nl. 60-120 ca.
Bolster komt ongeveer overde helft van de profielen voor en overal is een sterk ontwikkelde

smeerlaag aanwezig.Het terrein ia te nat voor
landbouw,maar zal bijgoede ontwatering nog
vrij goede resultaten kunnen opleveren. Voorlopig
(

iahet minder geschikt voor de woningbouw door
zijn diepe ondergrond ende vrij grote vochtigheid.Bijgoede ontwatering liggen er ook wel
mogelijkheden voor een sportveld.
A 5. Oppervlakte 8ha.
Landbouw of w«ningbouw.
Eet iseen langgerekte strook grond, welke geheel
bestaat uit volkstuingrond.Eet is gedeeltelijk
dalgrond en gedeeltelijk zandgrond met een ongelijkmatige bodemgesteldheid. Eet terrein isgeschikt voor woningbouw: een straat evenwijdig
aan de reeds bestaande, misschien onderbroken
door gazons opde laagste gedeelten, dat zijn de
dalgronden.

A 6. Oppervlakte 2ha.
Landbouw of woningbouw.

Dit terrein bestaat geheel uit zandgrond.Hetia
vochtig enmatig vochtige bouwland-en volkstuingrond. Plaatselijk komen er banken voor.Eet is
geschikt voor woningbouw.

A 7»,Oppervlakte 17ha.
Mogelijkheid voor sportveld.
Op de Oostelijk© hoger gelegen rand na i'shet ge-

heeldalgrond.Bolster ontbreekt ,plaatselijk
komt eeasmeerlaaginhet nrofielvoor.Het is
vrijgoedelandbouwgrond.Dezandondergrond ligt
opeendieptevan 60-100cm.Het terreinligtin
mooie grot©kavels.
1
BeGostrandbeeft eenvrijonge"ijkmatige
op-

bouw enkanzonderbezwaarvoor dewoningbouw
wordenbestemd.
DeNoordelijke tipkanbijgoedeontwatering
voor sportveldwordenbestemd.Het isvrijnatte
dalgrondmetmeestalnogwatbolster inhet profiel.

IV.BSBSSTEMMINGSKAARTEN.

Iadebesteasmingskaartenistotuitdrukking gebrachtwat opgrond
vandeboderakarteringdemeest gewenste bestemming is,geziende
bedoelingenvanbetgemeentebestuur vanEmmenmethetbeoaald«
©bjeci.
a.geschikt voorwoningbouw»
Veerdedalgronden isdaarbijuitgegaanvandegrondgedachte,
dathet grondverzet oabijdevaste zandondergrond tekonen
minimaalmeest.zijn.
Hiervan isafgewekenwanneerdeondergrond uitkelleem bestond
©fwanneerdebovengrend eendusdanig landbouwkundigwaardevolprofielbezat,dat hijalsonvervangbaarkonwerden beschouwd.
Datdezenormenvoordeverschillende objectenweleensuiteenlopen,vindt zijnverklaring inderelatief aanwezige oppervlakte goede grond.
Voordezandgronden zijndehoogste endroogste gedeeltenaangegeven.Vaak ishier ookdecultuurtoestand vandegrond bij
©verwogen.Het iszondermeerduidelijk,dat eendroge esgrend
met eenesdek van40cmeengreterewaarde vertegenwoordigt dan
eenpasontgonnenstuifzandgebied.
Ookhier isdekeileem indeondergrond minder gewenst geacht
voorwoningbouw.
~*Geschiktvoor sportveld.
Zeveelmogelijk isgetracht die plekken aantewijzendievoldedenaaadeideale ©pbouwvanhet profiel.Dezeeisenkomenneer
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op©envoldoend dikkebezandingslaagopdedalgrond.Eenlaag
bolster eronder engeen storende lagen indeondergrond,die
moeilijkhedenveroorzakenbijde ontwatering.Ditwilnietzeggen,
datdeaangegeven terreinenhieraan ookvoldoen.Het zijndie
stukkendie ineenobjecthetmeesthet ideaalbenaderen ofde
potentiëlemogelijkheid inzichbergenhettebenaderen.
Vaak iegebleken,datdefacterenonderhoudenkundigheid bijde
aanlegbepalend zijnvoordebruikbaarheid vanhetsnortveld»
Bijdezandgronden isdedieptevandekeileem eenbelangrijke
factor.Immerseenteondiepekeileemondergrond geeft eenzeer
geringwaterbergend vermogen,hetgeen tehogeeisenaande
drainage zoustellen.Eenalteschrale grond iseveneensniet
gewenstvoor deaanteleggengrasmat.
c_.Geschiktvoor Industrievestiging.
Hiervoor zijnaangegeven diegronden,welkevoor delandbouw
minderaantrekkelijkzijnvanwegehunminder gunstige profielbouw
©fdoorhun zeer onregelmatigehoogteligging.Daar eenindustriecemplex inhetalgemeen diepergefundeerd wordt^daneenwoning,
hebbenwijhet oriteriuavandeondiepe sandondergrond inde
dalgrondenniet gebruikt.
Eénderbelangrijkste factorenvoor eenindustrie,nl.haarbereikbaarheid perasoftewater,vielbuitenhetbestek dezer
bodemkarteringenisslechts zeer summier indebeoordelingvan
deplaats inoverweginggeweest.
d« Geschikt voorbosbouw.
Voorbosbouw zijndie gronden aangegeven,welke voor delandbouw
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te droogtegevoelig zijn envoor woningbouw te grillig van topografie.

e« Geschiktheid voor landbouw.

Omdat nagenoeg alle gekarteerde grond ten tijde van de opname hij
de landbouw in gebruik waa, isnaar boderakundige maatstaven een
classificatie gegeven van de geschiktheid hiervoor, Baar vele
andere factoren, als ontginningswijze,bernestingstoestsnd,
rationaliteit van verkaveling, dikte van bezanding, hierbij
ook een rol spelen, is deze classificatie eenzijdig gericht op
het weergeven van de waterhuishouding, inhet bijzonder ophet
waterbergend vermogen en de doorlatendheid van het profiel.
Er zijn drie klassen onderscheiden:
1. Slechte tot zeer matige landbouwgronden.
Hieronder vallen naast de sterk droogtegevoe"!ige profielen, ook
di®,welke door storende lagen wateroverlast kunnen krijgen.
2* Matige tot vrijgoede landbouwgronden.
Deze grootste groet*omvat alle profielen,welke geen storingen
bevatten, doch die doorhet ontbreken van zeer gunstige eigenschappen de gewassenkeuz® beperken. De geer veeleisende gewassen worden hierop bijvoorkeur niet geteeld«
3. Goede tot zeer goede landbouwgronden.
Deze gronden laten elke teelt toe. Zijzijn oogstzeker ook in
droge of zeer vochtige perioden.

Om een inzicht te krijgen in de verdeling tussen de kwaliteit van
de landbouwgrond enhun gewenste stedebouwkundige bestemming is
deze classificatie der landbouwgronden als basis over de bestem-

laingskaartengelegd.Zodoende isookderelatieve waardering
tuas«ndeverschillendekarteringsobjecten aftelezenvandeze
kaarten»

Denummersvsn debesteraraingskaartencorresponderen met dieder
bodeskaarten,opdat vergelijkingvergemakkelijktworde.
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i° SAMEKVATTIKS.

Inhethoofdstuk overdealgemenebodemgesteldheid zijndeverschillendebodemkundige landschappenbesproken enaangegeven inwel
gekarteerdeuitbreidingsplannen aijvoorkomen.
Inhethoofdstuk overdebodemkundige eenheden enhunlandbouwkundigebetekenis iaelk aangetroffen profielgekarakteriseerd en
gewaardeerd«Het dientbeschouwd teworden alseenverklaring opde
legendaderbodemkaarten.
Inhet hoofdstuk overdebeschouwingen overdebodemkaarten ende
daaruit voortvloeiende conclusies overdebestemminglaelke
bodetakaartbeschreven eneenconclusie gegevenbetreffended®
meest gewenste bestemming.
Deze conclusies zijnvastgelegd epdebestercmingsfcaarten.
Tot sletsijndenormen aangegevenvoor debestemmingen.

