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DoordeRijksdienstUitvoeringWerkenwerdeen.opdracht
verstrektindeGroningerVeenkoloniëneenaantalbedrijven
vanhetLandbouwEconomischInstituuttekarteren.Dit
rapportgeeftderesultatenweervandekarteringvandebedrijvenvandeHeerFeikenendeHeerPrinsteWildervank.
Dekarteringwerdindetailuitgevoerd.
Dewerkzaamheden stondenonderleidingvan
IrL.A.H,deSmet.
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InopdrachtvandeDienstUitvoeringWerkenwerdin
Mei1954eenbodemkundigonderzoekingesteldnaarde
L.E.I.-typebedrijvenvandeHeerFeikenendeHeerPrins
teWildervank.Ditonderzoekheefttendoel:
a)nategaaninwelkematedebedrijvenvoorcultuurtechnischeverbeteringeninaanmerkingkomen
b)dewaardevermeerderingvandegrondtebepalenna
eventuelecultuurtechnischeverbeteringen.
Detypebedrijven bestaanelkuiteenopstrekkende
plaatsvanoa75m breedenca300mlang.Dezeopstrekkende
plaatsenliggentussenhetWesterdiep endeKielsterachterwegenbestaanvrijweluitsluitenduitbouwland.
Hetbodemkundigonderzoekbestondalleenuitveldonderzoek.Srwerdgeboordtotopeendieptevan1.25'mbeneden
maaiveld.
Dekaartenwelkealsbasisvoordeveldkaartenvoor
dekaartenindebijlagen1en£werdengebruikt,werdenop
hetKadasterkantoorinWinschotenovergenomen.
Deresultatenvanhetonderzoekwerdenvastgelegdop
gedetailleerdebödemkaarten{bijlage1en2')enop
cultuurtechnische classifioatiekaarten (bijlage2en5 ) .
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IIDEBODEMGESTELDHEID
Hetgebied,waarindetypebedrijvenvoorkomen,is
overhetalgemeenlaaggelegen.Hierendaarkomenenkele
hogerekoppenenruggenvoor.
Delaagstedelenvanhetterreinbestaandoorgaans
uitvochtigeennattegronden.Indehogerekoppenen
ruggenwordenmeestaldrogetotvochthoudendeprofielen
aangetroffen.
Delaaggelegenbodemprofielenwordengekenmerktdoor
eendunnehumeuzetotsterkhumeuzebouwvoor.Dezebouwvoorligtopveen.Ditveenkansterkindiktevariëren,
maarinderegelwordtzandbinneneendieptevan1.25m
benedenmaaiveld inhetprofielaangetroffen.Opsommige
plaatsenkomtinhetprofiel,namelijkopdeovergangvan
hetveennaarhetzand,leemoflemigmateriaalvoor.
Hetonderdebouwvoorvoorkomendeveenisbijna
altijdoligotrooph.Invrijveelgevallenisditveen,
vooraldirectonderdebouwvoor,spalterig.Anderszinswordt
hetgekenmerktdooreenmotachtigkarakterofbestaath6t
uitmotveen.Slechtsinuitzonderingsgevallen ishetbovenstegedeeltevanhetveenuitbolsteropgebouwd.
Indeondergrondvandelaaggelegenprofielenwordt
meestalzandaangetroffen,dattamelijkfijniseneenvrij
uniformekorrelgroottebezit.Het zandisminofmeerbruin
gekleurdenbevatinvelegevallendonkerbruinehardeverkittehorizonten.
Hetlemigmateriaal,datbijbepaaldelaaggelegen
profielenopdeovergangvanhetveennaarhetzandvoorkomt,bevatvrijveelafslibbare delen,istamelijkstug
enisslechtdoorlatendvoorwater.
Dedrogeenvochthoudendegronden,dieopdehogere
terreindelenvoorkomenwijkeninprofielopbouwafvandie
vandelageregronden.Dekoppenenruggenhebbenveelal
eenschralebouwvoor,diehiereveneensergdunis.De
veenlaagonderdebouwvoorisdunofontbreekt,zodatde
zandondergrondvrijondiepinhetprofielaangetroffen
wordt.
Heteventueelaanwezigeveenlaagjebestaatmeestal
uitmotofmotachtigveen.Inanderegevallenbestaathet
uitspalterigveen.
Indeondergrond ishetzandookbijdezelaatste
grondentamelijkfijnenvrijuniformvankorrelgrootte.
Boveninishetzandmeestalgrijs,maardezekleurgaat
spoedigoverinroodbruintotbruin.Debruinekleur
gaatsomstotvrijdiepinhetprofieldoor.Hetbruine
zandismeestalminofmeerverkit.Vooraldeprofielen
opdehellingenvandekoppenenruggenbevattensoms
hardehorizonten.
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III DEBODEMKÜNDIGEEENHEDEN (Bijlage5)
Bijhetbodemkundigveldonderzoekzijn10a15
grondboringenperhaverrichttotopeendieptevan1.25m.
Hierbijwerdvooralaandachtgeschonkenaan:
1) dedikteenhumushoudendheidvandebouwvoor;
E) dedikteendeaardvandeeventueelonderdebouwvoorvoorkomendeveenlaag;
3) de-diept©liggingvandezandondergrond endehardheid
enkleurvaneventueelaanwezigeverkittehorizonten;
4) dediepteligging endediktevaneeneventueelaanwezigeleemlaagenz.
Hetonderzoekinhetveldheefteenindrukgegeven
overhetverloopvandevoorkomendebodemverschillen.Deze
zijnsomszeergroot,vooralwatdeaardendediktevan
deveenlaagbetreft.Eenindelingvandezeverschillen
inbepaaldeeenhedenisdanookvrijmoeilijk.
Demeestlogischeindelingvandeinhetterrein
gevondenbodemverschilleninbepaaldeeenheden,diehier
metbodemtypenaangeduid zullenworden,blijktvoorde
typebedrijvenhetbestebepaaldtekunnenwordendoorde
variaties,dieindezandondergrond optreden.Dehoogteliggingvandegrondeninhetterreinhoudtindetegel
zeernauwverbandmetbepaaldekenmerkenvandezandondergrond.Inenigemateblijktookdeaard6ndedikte
vandeonderdebouwvoorvoorkomendeveenlaag samente
hangenmetdehoogteliggingvand6grondeninhetterrein
endusmetdeaardvandezandondergrond.Dehumushoudendheidvandebouwvoor,dieoverhetalgemeennietzosterk
wisselt,hangteveneenssamenmetdehoogteliggingvan
degrondeninhetterrein.Dezecorrelatiesmakenhetnu
mogelijkdatdeinhetterreinvoorkomendeverschillen
inbodemgesteldheid onderverdeeldkunnenwordeninbepaaldebodemtypen.
Deonderscheidenbodemtypenzijn:
I

Matigvochthoudendeveenkolonialegrondmetheidezandondergrond
II Vochthoudendeveenkolonialegrondmetboszandondergrond
III Tochtigeveenkolonialegrondmetboszandondergrond
IV Vochtigetotnatteveenkolonialegrondmetboszandondergrond
V
Natteveenkolonialegrondmetboszandondergrond
VI Natteveenkolonialegrondmetlemigemadeondergrond
VTI Natteveenkolonialegrondmetsterklemigemadeondergrond
VIIIHerontgonnenveenkolonialegrond
IX Vochtigetotnatteveenkolonialegrondmetgereduceerdeboszandondergrond.
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Dezegrondwordtslechtsplaatselijkenwelopde
hoogsteterreindelenvande bedrijvaiaangetroffen.Debouwvoorismeestalloodzandhoudend endaardoor schraalendun.
Onderdebouwvoorkomtsomseenlaagjeingedroogdspalterofmotveenvoor.Dezandondergrondwordtgekenmerktdooreen
middelhoogheideprofielmetboveningrijsloodzand,waarondereen.B-horizon vanroodbruinzand,datnaarbeneden
geleidelijkin,geelblondzandovergaat.
Voorbeeldvaneenprofiel:
0 -15cm donkergrijzetotgrijzeschraleloodzandhoudende
bouwvoor;
15-£0cm zwartkorreligingedroogdveen,motveen;
£0-30cm grijsloodzand,naarbenedenietsdonkerder
wordend;
30-70cm roodbruinzandmetvrijstevigebinding,naar
benedengeleidelijklichtervankleurwordend
metminderbinding;
70-1£0cm geelblondzand.
II Vochthoudendeveenkolonialegrondmetboszandondergrond
Dittypekomtevenalshetvoorgaandeopdehoogste
terreindelenvoor.Ookhierisdebouwvoorloodzandhoudend,
schraalendun.Plaatselijkkomtonderdebouwvoornogeen
dunlaagjespalterigofmotachtigveenvoor.Dezandondergrondwordthiergekenmerktdooreenvrijdroogbosprofiel
(behalvedoorbosooknogdoorheidebeinvloed).Hetzand
bestaatboveninuitloodzandachtigmateriaalmetdaaronder
bruinzand,datplaatselijkinmeerdereofminderemateverkitis.
Voorbeeldvaneenprofiel:
'
0 - 15cm donkergrijzetotgrijzeschraleloodzandhoudende
bouwvoor;
15- £5cm zwartkorreligofspalterigveen;
£5- 40cm grijsloodzand,naarbenedenovergaand invaalgrijszand;
40- 70cm bruintotdonkerbruinzand,verkit (hard);
70-180cm bruinzand,naarbenedenietslichtervan
kleurwordend,weinigverkit.
III Vochtigeveenkolonialegrondmetboszandondergrond
Ditiseenvrijveelvoorkomendtype,datzichbijhet
voorgaandeopdeovergangnaardelagergelegentypenaansluit.Ookkomthetindeietshogererugjesenkopjesvan
delaagsteterreindelenvoor.Debouwvoorishumeusen.bevat
zeldenloodzandkorrels.Deveenlaagonderdebouwvoor
varieertindiktevan0tot30cm.Isdeveenlaagergdun,
danisdeaardvanhetveenmeestalmotachtig.Bijeen
dikkereveenlaagishetV6endoorgaansspalterig.Onderhet
veenwordtmeestalnogietsloodzandachtigmateriaalaangetroffen,datechterspoedigovergaatinvaalbruintot
bruinzand.Dieperinhetzandkomendonkerbruineharde
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verkittehorizontenvoor.Onderdezeverkittehorizonten
wordenveelalenkelereductievlekkenaangetroffen.
Voorbeeldvaneenprofiel:

0
20
35
40
60
70
90

-£0
-35
-40
-60
-70
-90
-120

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

donkerhumeuzebouwvoor;
donkerspalterigveen,ietsingedroogd;
vaalbruin zandmetenkeleloodzandkorrels;
vaalbruintotbruinzand,matigverkit;
donkerbruinsterkverkit zand (harde bank);
bruinzand,weinigverkit; ,
bruintotgeelbruinzandmetlichtergekleurde
reductievlekken.

IV Vochtigetotnatteveenkolonialegrondmetboszandondergrond
Dezegrondkomtindelagedelenvanhetterreinvoor
enwordtalsovergangstypevandevochtigenaardenatte
grondenaangetroffen.Deoppervlakte,diedevochtigetot
denatteveenkolonialegrondinneemt,isgroot.Debouwvoor
vandezegrondishumeustotsterkhumeus.Deveenlaagkan
van15tot40cmindiktevariëren.Meestalishetveen
spalterig,somsishetookmotachtig.Onderdeveenlaagzit
vaalbruinzand,datnaarbenedenovergaatindonkerbruin
zand.Inhetdonkerbruine zandkomenmeestalminofmeer
verkittehorizontenvoor.Lichtgekleurde reductievlekken
kunnenbijdittypereedsbovendeverkittehorizontenaangetroffenworden.
Voorbeeldvaneenprofiel:

0
20
45
55
75
85

- 20 cm donkerhumeuzetotsterkhumeuzebouwvoor;
- 45 cm spalterigveen,weinigingedroogd;
- 55 cm vaalbruinzand;
- 75 cm bruinzand,lichtergekleurdereductievlekken;
- 85 cm donkerbruinverkit zand (hard);
-120 cm bruinzand,lichtergekleurdereductievlekken.

V Natteveenkolonialegrondmetboszandondergrond
Deprofielen,dietotdittypegerekendworden,zijn
zeerlaaggelegen.Meestalwordenzeinkomvormigelaagten
inhetterreinaangetroffen.Debouwvoorisinderegel
sterkhumeus.Deveenlaagonderdebouwvoorisoverhetalgemeendikenvari'èertvan40-80cmindikte.Hetonder
hetveenvoorkomende zandbezitvrijweleenegalebruinetot
geelbruinekleurenisinderegelverzadigdmetwater.
Hardebankenwordenvrijwelnietaangetroffen.
Voorbeeldvaneenprofiel:
0 - 15cm donkersterkhumeuzebouwvoor;
15- 45cm donkerbruin spalterigveen,meestalnietingedroogd;
45- 80cm idem,veelalovergaandinoligotroophveen,
somsmethoutrestenenz.;
80-120cm geelbruinmetwaterverzadigd zand.
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VI Natteveenkolonialegrondmetlemigemadeondergrond
Dittypewordtevenalshetvolgendeindelagergelegen
terreindelenaangetroffen.Debouwvoorishumeustotsterk
humeus.Deveenlaagvariiertvan10tot50cmindikte.Het
veenisboveninmeestalspalterachtig,somsmotachtig.Onder
hetveenkomteenleemlaagvoor,diegemiddeld10cmdikis.
Het zandonderdeleemisinderegelbruintotgeelbruingekleurd enbevatmeestalgeenverkittehorizonten.
Voorbeeldvaneenprofiel:
0
15
40
50

- 1 5
- 40
- 50
- 120

cm
om
cm
cm

donkersterkhumeuzebouwvoor;
donkerspalterachtigofmotachtigveen;.
donkergrijzetot grijzezwareleem;
geelbruinzand,eenenkelekeermetdonkerbruine
horizontenenreductievlekken.

VII Natteveenkolonialegrondmetsterklemigemadeondergrond
Dittypekomtveelovereenmethetvoorgaande.Deleemlaag
onderhetveenishiergemiddeld20cmdik.
Voorbeeldvaneenprofiel:
0 - 15cm
15- 50cm
50- 70cm
70-120cm

donkersterkhumeuzebouwvoor;
donkerbruinspalter-enspalterachtigveen;
donkergrijzetotgrijzeleemlaag;
geelbruinzand,geenverkittehorizonten.

VIII Herontgonnenveenkolonialegrond
Inhetbedrijf/"komtéénperceelvoor,datherontgonnen
engeëgaliseerd is.Ditperceelbevatprofielen,waarvande
vastezandondergrond gebrokenis.Ongunstigveenenzandis
weggestopt.Dezandkoppen,dieinhetperceelvoorkwamen,
zijngeëgaliseerd.Degolvendezandondergrondligtechter
nietvlakenhetaanwezigeveenisnietgelijkmatigoveralleprofielenverdeeld.
IX Vochtigetotnatteveenkolonialegrondmetgereduceerde
hoszandondergrond
Slechtsineenzeerkleineoppervlaktewordtdezegrond
inhetbedrijf/aangetroffen.Debouwvoorishumeusensterk
roestig,Indrogetoestandheeftdezebouwvooreenstoffig
karakter.Onderdebouwvoorziteenbetrekkelijkdunnelaag
veen.Ditveeniskorreligingedfoogdensterkijzerhoudend.
Hetzandonderhetveenistotdieperdan1.20m beneden '
maaiveldgrijsgereduceerd.
Voorbeeldvaneenprofiel:
0 - 15cm rossigeietskorreligehumeuzebouw^oor;
15- 35cm ingedroogd ijzerhoudendveen,rossiggekleurd;
35-120cm grijsgereduceerd zandmatenkeleroestvlekken,
/"vanFeiken
' vanPrins
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IV DEBODEMKAiJRTEN
Deindevorigeparagraafbehandeldebodemtypenzijn
opdekaarten1en2omgrensdenmetkleurenensymbolen
aangeduid.Bijhetlezenvandezekaartenmoeterwelaan
gedachtworden,datopveleplaatsendeovergangentussen
deverschillendebodemtypengeleidelijkverlopen,opandere
plaatsen zijndezeveelscherper,b.v.indeomgevingvan
koppenenruggen.
Behalvedebodemtypenzijnopdebodemkaartende
plaatselijkeverschillenindiepteliggingvandeminerale
ondergrond enaardvanhetonderdebouwvoorvoorkomende
veenmetbepaaldesymbolenaangeduid.Meteencijfer,het
aantaldmbenedenmaaiveld,wordtdediepteliggingvande
zandondergrond (ev. leem-enzandondergrond)weergegeven.
Meteenbepaaldtekendeaardvanhetonderdebouwvoor
voorkomendeveen.
Uitdebodemkaartblijkt,dathetverschilindiepteliggingvandemineraleondergrond bijiederbodemtype
vrij'grootis.Inwerkelijkheid isdezevariatiegroter.
Opdekaartwordtslechtsterplaatseenindedirecte
omgevingvanhetcijferdegemiddeldediepteliggingvan
dezandondergrond (ev. leem-enzandondergrond)aangegeven.
Deaardvanhetonderdebouwvoorvoorkomendeveen
kanplaatselijkzeersterkwisselen.Ookditlaatstekon
slechtszeerglobaalwordenweergegeven.Terplaatseenin
deomgevingvaneenbepaaldopdekaartvoorkomend
bijzonderteken,kanhoofdzakelijkhetdoordatteken
aangeduideveenverwachtworden.
Degemiddeldediktevanhetinhetprofielvoorkomendeveenlaatzichuitdegemiddelde zanddiepteligging
engemiddeldediktevandebouwvoor (1.5dm)afleiden.
Debodemkaartspreektoverigensvoorzichzelf.De
liggingenverspreidingvandeverschillendebodemtypen
behoeftgeentoelichting.Inditverbandkannaardetwee
vorigeparagrafenwordenverwezen.
Plekken,waarzanduitdeondergrondgegravenis,
zijnopdebodemkaartnietaangegeven.
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Dekaarten3en4zijnvandebodemkaartafgeleid.
Hieropstaandeverschillendegrondenin5klasseningedeeld.Deonderscheidenklassenendebijiedereklasse
ingedeeldebodemtypenzijn:
Klasse1: Grondenmettediepegrondwaterstand enmet
hardeenandereongunstigelagen.
Klasse2: Grondenmetnormalegrondwaterstand enmetharde
enandereongunstigelagen.
Klasse3: Grondenmettehogegrondwaterstand,tedunne
bouwvoorenmetminofmeerhardeenandere
ongunstigelagen.
Klasse4: Grondenmet eentehogegrondwaterstand,tedunne
bouwvoorenmet storendeleem-enandereongunstigelagen.

Klasse5: Herontgonnenveenkolonialegrond.
Onderklasse1vallendegronden,dieoverhetalgemeen
tehoogendaardoortedroog (mettediepegrondwaterstand)
gelegenzijn.Verdervertonendezegrondenbepaaldeprofiel«
fouten,zoalsverkittehorizonten,indezandondergrondmet
daarnaastingedroogdveenenloodzandonderdebouwvoor.
Bijeeneventuelegrondverbeteringvandezegronden
zalernaargestreefdmoetenworden,hetbodemprofielte
latenzakken,waarbijdebouwvoorenhetbruinezandter
plaatsemoetenblijven.Eventueleongunstigelagen,zoals
loodzand-,spalter-enmotveenlagendienendanweggewerkt
teworden.
Klasse2omvatgronden,dieoverhetalgemeentotde
productiefstevanhetbedrijfbehoren.Bijeenenigszins
goedewaterbeheersingliggenzetenopzichtevanhetgrondwatervrijgunstig.Demeesteprofielenvandezegronden
vertonenechterfouten,zoalsverkittehardelageninde
zandondergrond,ingedroogdveenonderdebouwvoorenveen,
datveelaleenspalterachtigkarakterdraagt..Zoweldeverkittehardehorizontenalshetspalterveenstorenminof
meereengoedelucht-enwaterhuishouding.
Deonderklasse2ingedeeldegrondenzijnteverbeterendoordeverkittehorizontentebreken,hetongunstigeveenenloodzandwegtestoppeneneeng'edeelte
vandeindeondergrondaanwezigebruinezandonderde
bouwvoortebrengen.Opsommigepercelenisinhetprofiel
nogminofmeergunstigveenaanwezig.Ditveoi ismeestal
spalterachtig enzaldusdoorgespitmoetenworden.Grondverzetinhorizontalerichting(egalisatie)zalbijdeze
grondenzogoedalsnietplaatshoeventevinden.De
vochtigetotnatteveenkolonialegrondmetgereduceerde
boszandondergrondwerdooktotdezeklassegerekend.Bij
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verbeteringvandittypezalhetgoedzijnhetongunstige
veenwegtewerkenenbruinzand (vaneldersafkomstig)
onderdebouwvoortebrengen.
Totklasse3behoortslechtseenbodemtype.Dittype
isoverhetalgemeentenateninhetvoorjaarlaat.Deze
nattegrondheeftveelaleendikkeveenlaagenduseen
diepezandondergrond.Debouwvooris,mededoorde'dikke
veenlaag,weinigdraagkrachtig.
Bijeeneventuelegrondverbetering zoubijdittype
bruinzandvanuitdeondergrond,datevenwelietsminder
vankwaliteitisdandatvandevoorgaandebodemtypen,
onderdebouwvoorgebrachtmoetenworden.Verderzouhet
wenselijk zijnomheteventueelonderdebouwvooraanwezig
ongunstigveenlaagjewegtewerkenenderestvanhetveen
doorte„spitten.Egalisatie isbijdezegrondnietnodig.
Eenverlagingvandegrondwaterstand zoubijditnatte
typenietzondermeertoegepastkunnenworden.Inklinking
enindrogingvanhetinhetprofielaanwezigveenzoudaar
hetgevolgvankunnenzijn.Bovendienzouditvoordeandere
grondenbezwarenmetzichmeekunnenbrengen.
Onderklasse4vallendiegronden,welkeeenleemlaag
inhetprofielhebben.Ookdezegrondenliggenerglaagen
zijnoverhetalgemeentenat.Deleemlaag isbovendienstug
envrijcompactendaardoormoeilijkdoorlatendvoorwater.
Verbeteringvandeonderklasse4ingedeeldegronden
ismoeilijk.Opdeeersteplaatsleverteenverlagingvan
degrondwaterstand omdereedshierbovenvermelderedenen
moeilijkhedenop.Eveneenszalhetwegwerkenvandevrij
onhandelbareleemlaagnietzonderbezwarenplaatskunnen
vinden.Bijeeneventuelegrondverbpteringkanechterwel
hetongunstigeveenverwijderd enhetdaaronderresterende
veendoorgespitworden.Ookbijdezegrondenzalegalisatie
nietnodigzijn.
Wegenshetontbrekenvanvoldoendegegevenskanniet
zondermeergeadviseerdwordenomdeleemlaagnaarboven
tebrengenendoordebouwvoorteverwerken.Bepaalde
physische-enchemischeeigenschappen zijnvandezeleem
nietbekend«Hetismogelijk,datdeleemaandelucht
'
snelverweertentenslotteeenbouwvooroplevertmet
gunstigephysischeenchemischeeigenschappen.
,• Totklasse5wordtdeherontgonnehveenkolonialegrond
gerekend.

