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I Inleiding

Ophetproefbedrijfwerd inhetvoorjaarTan1953eenbodemkartering
uitgevoerd,methetdoeleeninzichtteverkrijgenindebodemgesteldheid»
Bekarteringw r d verrichtdoorpersoneelvandeStichtingvoorBodemkarteringinsamenwerkingmethetRijkelaad
bouweonsulentachapvoorBodem-enBenestingsvraagstukkente7/ageningen.
Hetproefbedrijf,datbeheerdwordtdoorhetCentraalInstituutvoor
LandbouwkundigOnderzoekteWageningen,isea31hagrootenligtaandenoordzijdevandeverkeerswegHeersnveen-Groningen,ongeveer2katenwestenvan
Ureterp.
Y'atde liggingvandepercelenbetreft,kanwordenopgemerkt,datea
,13,50haindedirecteou^evingligt,namelijkvoorenachterde bedrijfsgebouwen
Deoverige 17,50&&liggen,tenzuidenvandeBuitenweg,op©a1km
afstandvandeboerderij,ineenca1,5kmlangekavel,dievanafdeBuitenweg
zuidwaartsloopt.
Hieruitblijktdatde liggingt.o.v.deboerderijnietideaalkanwordengenoemd.
De bereikbaarheidvandeverstepercelenlaat,vooralinnattejaargetijden,weleensietstewensenover»
Depercelenbestaanoverwegenduitrechthoekigestukken»,diegemiddeld
1 à2hagrootzijn.
Hetverschilinhoogteliggingtussendehoogsteenlaagstegrondenvan
hetbedrijfbedraagttenhoogste IJOom.
HetgedeelteronddeboerderijwatertafopdeDraait,terwijldegron
denachterdeBuitenweghunafwateringhebbenophetKonlngsdiep(ookwelBoorne
ofAidDjipgenoeod).
Tegenovereenzeerlagezosjergrondwaterstandindehoogstepercelen,
staateenvrijhogewintergrondwaterstand zowelindelagealsindehogeperceler

-2H Methodevanendergoek
Bebodemgesteldheidwerdopgenomenastbehulpvanboringentoteen
diept©va»120om.Setaantalboringenbedroegoa20perha.Vanelk boorpunt
werdend© profielkenmerkenopeenplattegrondTanhetbedrijf,schaal1 t 2500,
iaoodegenoteerd«
ïevenswerdendeprofielengegroepeerdtotbodemtypen»welkeinhet
veld,wedeaetbehulpTandetopografie,opdekaartwerdenbegrensd.
Iadergelijk© bodenrtypenvoegtmendiegrondensamen,diewathun
profielkenmerkenenhunlandbouwkundigewaardebetreft,veelovereenkomstvertonen«
Hetbodeatypeis,evenalsdeafzonderlijkeboorpuntenmeteenoode
aangeduid,welkeeodeeengeniddeMevoorsteltvandekenmerkenTandeafzonderlijkeboorpuatea.
Haastdeuitcoderingenopgebouwdebedettkaart,zijnenigeeenvoudigeprofieldoorsaedenvanhetbedrijfgemaaktaandehandvandeuitgebreideprofielbesshrijvingen.Dezeprofieldoorsneden g&ren naastdebodeokaart©engoede
illustratievandeopbouwvandegrond.

IIIBodemenlandschap
Hetproefbedrijfligtineendeksand-keiaand-kelleea-landsohap,d&l
doorsnedenisdoorbeekdalen,diegedeeltelijkopgevuld zijnmetbroekvee».I»
dit landsohapzijnbinnenhetbedrijfdevolgendegrondenondersoheideas
A. I^kzand-^lgaadgronden
1 Heide-aandgronden op keileea
2 Bruine woudzandgronden op keileea
B. Eeil#aajgronden
3 Bruine zand-keileeiagronden
4 Gebleekte zand-keileen^ronden

C.
5Gebleektewoudzandgrondenopkeileem
6Veengrondenopkeileem.

-3A.Dekzand-keizandgronden.
Inhetdekzand-keizandgebiedkomenhoogteverschillenvoorranea50-80cm.
Hetdekzandiaoverwegend lemigfijnzandigfansamenstelling,uitgezonderd enkele
/matig
bodemtvpan»diezwaklemigfijnzandigorfijnzandigzijn.Bijdedekzandgronden
wordtdekeileeradieperdan100omaangeboord.
Ookdekeizaadgrondenzijnlemigfijnzandig,dochhetdekisslechtsea50om
dikengaatdaneverInfijnzand,waarinziohkleinesteentjesbevinden.Dekeileemwordtaasgetroffentussen60cmen100omdiepte.
Menkanoverhetalgemeensseggea,datingrondenwaardekeileeraziohdieper
dan100o»benadenhetmaaiveldbevindt,hetzanduitdekzandbestaat.Bevindt
dekelleeaziehondieperdan100cmdanishetkeizand.Ditlaatsteiswaarschijnlijkeenverweringsresiduvandekeileemgemengdmetdekzand.
1Heidezandgrondenopkeileem.
^otdeheidezandgroadenwordendiezandgrondengerekend,waarineenbodemprofielontwikkeld isondereennatuurlijkehelde-vegetatie,sterkbeïnvloed
destagnatievanhetregenwatergedurendekorteoflangeretijdopdevrijwel
ondoorlatendekeileemondergrond.Het zijntopografischhooggelegenzandgronden.
ïïaard© ligginginhetterreinendediepteliggingvandekeileemondergrondwordenonderscheiden» hoge-,middelhoge-enlageheldeprofielen.Daardeeerstetwee
ophetproefbedrijfnietwerdenaangetroffen,volgthieralleeneenkorteuiteenzettingbetreffendede lageheideprofielen.Dezekomenvrijwelalleenvoorals
vlaktetypeaenzijngekenmerktdooreenbeïnvloedingvanperiodiekehogegrondwaterstanden.Naarmatedegrondwaterstand periodiekhogersteeg,verliepenafbraakenomzettingvandeorganische stofzodanig,datdekazigheidindebovensteprofieHagentoenam.Deindelingvan à.eze profielengeschiedto.a.naarde
mat«vankazigheid (ookafhankelijkvandelemigheidvanhetzand)getoetstaan
dediepteliggingvandekeileemondergrond.
2Bruinewoudzandgrondenopkeileem.
BijdezegrondenstonddebodemvormingveelmeerdanbijdeheidezandgrondenonderinvloedVanhetgrondwater,Mentreftzedanookalleendaaraan,
waarafvoervanhet atagnatiewaterder heidezandgrondennaarlagergelegenterreinenplaatsvond*Setzijndeovergangagrondentossendeheidezandgronden

-4enerzijdsendegebleektewoudzandgrondenanderzijds.2ijkomenookalshogere
koppeninhetbeeMaleomplexvoor.Gedurendedrogeperiodenzijnookdezegronden
geheeltotopdekeileemdroog,maardegrondwaterstandsschoramelingenzijntoch
minderfrequentdaninde lageheideprofielen.Beorganischestof(kazigheid)ind<
bovensteprofiellagendraagteenanderkarakter.Dezevoeltveelrailderaandanbi
de lag©heideprof
leien«

B.Keileesronden.
Totdezegrondenbehorenallegrondenwaarindekeileemzichondieperdan60cm
benedenhetmaaiveldbevindt.
3.Bruinesandkelleeagronden.
Dezegrondenzijnindeeersteplaatsgekenmerktdoorhetondiepvoorkomen
vandekeileem,n.1.tussen4O-6Oorabenedenmaaiveld.Onderinvloedvanstagnere»
wateropd©ondiepekeileemondergrondheeftookhierin,evenals bijde lageheidegronden,eenbodemvonaingplaatsgevonden.D©bruinehorizontenindebovenste lagenzijngevormddoorvanbovennaarbenedengetransporteerdeorganische stof,wat
tevensdeoorzaaklavandekazigheid.
Het sand,dat zichbovendekeileembevindt,islemigtotsterkleraig,alhoewelditvanplektotplekzeerverschillendkanzijn.Hetdientopgevattewordenalseenverweringsresiduvandekeileem.
Debruinezandkelleetagrondenomvattendehogereplateau'svandekeileemgrondea.

4. Gebleekte zandkeileemgronden.
Dezegrondenbehoreneigenlijkaltotdebeekdalgronden,watbetrefthun
bodemvorming.
Evenalsdegrondenvandevorigegroepzijnzegekenmerktdooreenondiep©
keileemligging,n.1.40-60ombenedenhetmaaiveld.Inhethierbovenop liggende
zandheefteohterweinigbodemvormingplaatsgevonden.
Momenteelishetzandzwakgeliggrijsgekleurd,hetgeentewijtenisaan
deontwatering,dienadeontginningistoegepast.Voordeontwateringwarenhet
grondendielangdurigmetwaterverzadigdwarenendusineengereduceerdetoestand
verkeerden.Thanswordenindebovengrondduidelijkeroestversohijnselenwaargenomen.

-5G.Beekdal&rondea.
5*Gebleefet*8•woudgandgroiBdenopkeileem.
Desagroßenkunnenwordengerekend totdevochtigatezandgrondenTanhet
noordelijkPleistoeeen.Zevormendeovergangtussendebruin©woudzandgrondenenerzijdsendemoerasveengrondenanderzijds.
Degrondenverkeerdenoorspronkelijkineengereduceerd»toestand,maardoor
ontwateringzijnsethansgeliggrijsgekleurd.Ookkomenoranjebruine roestvlekken
inhetgrijzezandvoor.Heteerstetreedtopbijdegroverezanden,hetlaatstein
de lemigefijnezanden.
Delaagstedelenvandegebleektewoudzandgrondenzijngekenmerktdoorde
aanwezigheid vaneenbeekleemlaag.
Indebovengrondwordentalrijkekleineroestverschijnselenwaargenomen.
6»Veengronden-,opkeileem.
De laagstedelenvandebeekdalgrondenwordeningenomendoorveenprofielen,
dieindekernmeestaluiteenpakketveenbestaanvanmeerdan125omdikte.Het
veenbestaatuitslibhoudendmoerasveen,datmoeilijkistedefiniëren.
Indebeekdalenbestondvroegerdebegroeiinguitmoerasbos,waarinveelvuldigelzenvoorkwamen,vandaardatdezeprofielendooronselzenprofielengenoemd
worden.Dehogeregrondenwarenbegroeidmetheideenbentgrassenalnaargelangde
vochtigheidvandegrond.
Thanstreffenweindeboekdalgrondenlangsdepereeelsscheidingengeenof ^
practises geen houtbegroeiingaan.Bijdehogereprofielenkomtvrijveelhoutbegroeiingvoor,bestaandeuiteik,els,berkenbraamstruiken.Da overgangsstrook
tussendetweebovengenoemdegrondenvertoontinhoofdzaakeenelzenbegroeiing.
Naastbodem-enlandschapsverschillenkomennogtweeverschillendevormen
vanontginningenvoor,n.1.oudeenjongeontginningen.
Onderoudeontginningenwordendiegrondenverstaan,waarbijhetoorspronkelijkevegetatieprofielafgedektisdooreenouderaesthumuabovangrond,ontstaan
dooreengeregeldeplaggenbemesting,uitdepotstal,invroegereeeuwen.Zewijken
afvandeinDrentheeneldersveelvuldigvoorkomendeessen,enkenofakkergronden,
doordathethumeuzedekminderdikis,n.1.30à40om.Waarschijnlijkzijndit
gronden,waarbijeendergelijk©ophoging,pasveellatertotstandkwam.Deoude
ontginningenwordenbijallegronden,diezowelvooralsachterhetbedrijfzijn

-6 gelegen,aangetroffen.
Allôgroaden,dietenzvandeBuitenwegliggen,bestaasuit jongeontginningen.Ditzijngronden,dieinverhoudingtotdeoudeontginningen,nogmaar
zeerkortincultuurzijn«BekijktmenoudetopografischekaarteaTanomstreeks
I9OO,danblijktdatdezegronden,uitsluitenduitheideveldenbestonden.Na1900,
toendekunstmestzijnintrededeed,werdendezegrondenopgrotesohaalontgonnen
Deseontginninggeschiedde zeeroppervlakkig,hetzijdoormiddelvandeploeg,
hetzijmetdeschop,waarbijdanéénspitopdekopwerdgezet.Maximaalzijndese
grondendanookmaarca30erabewerkt.
Overhetgeheelgenomenbezittendeze jongeontginningeneenietslager
huausgehalteeneenietsminderdikkehuraeuzebovengrond.Debeekdalgrondenkunner
echterhogerehumusgehaltenbezitten.

IVBodemkundigQindelingealandbouwkundigewaardering.
Bebodemkundigeindelingvanhetbedrijfisgebaseerdopdeprofielkenmerken,dievanbetekeniszijnvoorde landbouwkundige beoordelingvandegrondeni
Ditisgeschiedmetbehulpvande"CodevoorbeschrijvingvanZandgronden'
opgestelddoorhetBijkslandbouwconsulentsohapvoorBodem-enBemestingssvraagstulckenteBenaekom,waaraanhetvolgende Isontleend:
GODSVOOB3SSGHBIJ7IKG7AH ZMDGBOKDM
Doelvandecodei 1.Eenvoudigewijzevanbeschrijvenvanbodemprofielen.
2.Uniformiteitbrengenindebeschrijvingvangrondenten
behoevevaneenbeterevergelijkbaarheid.
Samenstellingvandecode:
De samenstellingvandeoodeisgebaseerd ophetprincipes
grSaSr

verticalewaterbeweging

'

Bemate,waarinhangwaterinhetprofielkanwordenvastgehouden,wordtbepaalddoordeaardendiktevanhethurausdekendegranulaire samenstelling.Be
grondwaterstand endegrondwaterstandsschoramelingenwordenafgelezenaanderoest
enreductieverschijnselen (gleyverschijnselen).Beverticalewaterbewegingwordt
medebepaalddoorafwijkende lageninhetprofiel.
werktmenhetbovengenoemdeprincipeuitdoorinvullingvandebepalende
profielkenmerken,danishetresultaat;

- 7humus

diktehangwaterzône
diktehutauadek
diktelenigdek
dieptegeredudieptebegin
ceerdezone
actievegley

«"""î^îî
samenstelling

d i j k£e n d e
lagQ

Nadereonachri.lvingvandeoodemettoelichtingbi.ideoodeeljfers.
Plaatsingrandeprofielkenmerkenindeoode:
a -b/e - d e
h ij
f(Delettersa,b,o,enz.gerenalleendeplaatsenennietdeeigenlijkeeodering
indeoodeaan).
a -hurausgehalterandebovengrond
b -diktevannethurausdek
e -dikteranhetlenigdek
d -mateTanlenigheid
e -korrelgrootteranhetzand
f -dieptebeginactievegley
g - dieptebeginTOlkomengeredudeerdezone
h -aardafwijkendelaag
i -dieptebeginafwijkendelaag
j-diepteeindeafkijkendelaag

a

» HuaoBgehalte.

Coderings Indelinghumusgroepen»
codecijfer

0
1
3
5
8
12
16

-0. •9$ humus
1!
-2. 9P
!l
-4« >9f»
tl
-7< 9f°
«
-11.9%

-16 fo
-25 *
>25 io

!»
n
ft

hurausarm
zwakhumeus
matighumeus
humeus
sterkhumeus
zeersterkhumeus
Tenig
veen

0
1
2
3
4

5
6

7

ïoeliohting*
Bedraagthetpercentagehumusmeerdan2f$,danspreektmenTanTeen,eventueelkleiveonofvee&klei.
?/isselthethuiausgehalteTandeondergrond,ofneemthetgeleidelijkaf,dan
wordthetgemiddeld©humusgehaltegecodeerd.Komterindehuraeuzezone©enlaag
voor»eteensterkafwijkendhuiausgehalte,danwordtdezelaagalsafwijkende
laagbeschreven.
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b.Diktehurausdek.
Coderingi Hetoodecijfergeeftdediktevanhethurausdekaasindra.Indiennet
hurausdekdikkerisdan12dmf wordtditaangegevenmeteenhorizontaalgeplaatst
pijltje ( — » ) .
Toelichting
Daalthethumusgehalteinhetprofielbeneden 1$,daneindigthethumeuzedek.
Dehwaeuzeondergrondvaneenbosontglnningsgrond,diemeestaleengehalte>1$
humushoudt,wordtderhalvebijhethumeuzedekgerekend,vanwegehetvoehtbergend
verraogen(zieverderbij"Afwijkendelagen"onder k ) .

o.Diktelenigdek.
GoderingsHeteodeoljfergeeftdediktevanhetlemigdekaanindra.Indienhet
lemigdekdikkerisdan12dm,vjordtditaangegevenmeteenhorizontaalgeplaatst
pijltje (—»).
Toelichting;
Alsde lemigheid begintopgeringediepte (totca20ombenedenhetoppervlak),
wordtditlemigdekbeschreven^ beginteenlemlgelaagopgroterediepte,dan
wordtditalseenafwijkende laagaangegeven.

d.Matevanlemigheid (deeltjes^50mu).
oodeoijfer
Codering? nietlemigminderdan 7|$ <5Ö
rau
zwaklemig
Té-15$ O 0 ^
lemig
15-30^ <50au
sterklemigmeerdan 30 fo <50mu

0
*
2
3

Toeliohtingï
Indienhet lemigedeknietoveraldezelfderaatevanlemigheidbeait,ingeval
bv.het lemigekaraktervandegrondvanbovennaarbenedenafneemt,danwordthet
gemiddelde leeragehaltegecodeerd,waarbijaandebovenste30smvanhetprofiel
eengrotergewichtwordttoegekenddanaandatvandedieperelagen.
Houdtdelemigelaagopeenbepaaldediepteop,danwordthetdaarondernietleraigesandnietafzonderlijkevermeld,tenzijhetonderliggendezandeenandere
samenstellingheeftdanhetzandinde lemigelaag;bv.sterklemigfijnzand op
matigfljnzand34/03(zie e ) . Gaathet lemigzandoverinleem,danwordteendergelijkeleemlaagalsafwijkendelaagbeschreven.

•
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e.KorreIgrootteTanhetzand(deeltjes)50mu)«
Coderix«:
•y--8 n ^
grof
zand
matiggrofzand
matigfijnzand
fijnzand
zeerfijnzand

mediaan(gemiddelde)
v/dzandfracties
)300au
210-300mu
150-210mu
105-150mu
50-105mu

codeciifer

eoaecijier
1
2
3
4
5

Toelichting;Ishetprofiel,watdematerangrofheidvanhetzandbetreft,niet
homogeen,danwordthetgemiddeldegecodeerd.Iaineenbepaaldelaaghetzandveel
groverofishetsandverkit,oftreedteensterkeverdichtingop,danword*deze
laagale©enafwijkendebeschreven.
f.Dieptebeginactievegley.
Codering;Hetcodecijfergeefthetbeginvandeactievegleyaanindm.
1.Wordtdeactievegleynietbereikt,danzetmenopdeplaats"i"eenpijltje
(

2.Aoiievegley,afkomstigvanstagnerendwateropdichtelagen,wordttussen
haakjesvermeldvóórdeactievegleyafkomstigvangrondwater.
Toellohting;Beginactievegleyofrecentegleyligtopdiediepte,waarroestvlekkennaastreductievlekkenoptreden.Benedenditpuntbevindthei^lohduaafwisselendingtosydeèrdo-engereduceerdeomstandigheden(reap,luchtengrondwater
Poaaieleroest(roestafzettingenbehorendebijeenvroegerewaterbeweging)wordt
nietgecodeerd.
Wordtdooreenschijngrondwateratandopoenslechtdoorlatendelaagactievegley
veroorzaaktop©endiept©van40om®nvindtmenactievegleyvanhetgrondwater
op80om,danvrordtditopdeplaatsvan"i"alsvolgtaangegeven;(4)8-.
Gleyvarschijnselea,veroorzaaktdooreenschijngrondwaterstand,kunnennietgebruiktwordenalsdegebruikelijkemaatstafvoor devochthuishoudingindegrond.
Bijkeil®eoprofiolen(inhetNoordenvanhetland)zietmenvaakzelfsinhetgeheelgeengleyvermchijnseIon.Dekazigheid,diehiermeestalvoorkomt,wordtals
maatgebruiktvoordovochthuishouding(zieverderbij"Afwijkendelagen")•Ontbreektookdekazig©laag,dankangebruikwordengemaaktvandetoevoeging"els"
of»eik».Dezeelzen-eneikenprofielenzonderduidelijkegleyverschijnselenblijkeninhetNoordenvanonslandnogaleensvoortekomen.Dezetoevoegingwordt
dangeplaatstvoordeplaats"i".

*)•

- 10S» PieptebeginTOlkomeaigereduoeerde z§m*

.

GederingîHeteodeeijfergeefthetbeginvan.devolkomengereduceerde zoneaan
ladm.
Totdevolkomengereduceerde zonebehoortdatgedeelteTanhetprofiel,dat
steedsinhetgrondwater ligt.Bosstvlekkenkoinesnietmeervoorendekleur
vanhetsaadiabruingrijs,grijs©fblauwgrijs.Wordtdezegereduceerdezone
aiet"bereikt,daneetmenopdeplaatsTan " j M eenpijltje (—-^).
h,i» j«Afwijkende»-lagen.
Indien g®@nafwijkendelaagvoorkomt,wordtopdeplaatsenk,1,m,nietsingevuld.KomenmeerdereafwijkendelagenToor,danwordendezeindevolgordeTaa
bovennaarhenede»achterelkaargecodeerd.Hetaantalafwijkende lagendient
zomogelijk'tottweetewordenbeperkt.
h.Aar&.eawaardering,afwijkendelaag.
oodeletter
Codering}Itjodsaadlaag
a
losseofgrofzandlaag
z
hardeofvastelaag
b
nietverkitteijzeroerlaag
f
leealaag
1
keileeralaag
x
veenlaagofsterkhumeuzelaag
T
slibrijkelaagofkleilaag
s
humeuze*slibrijke
h
gllede-ofbltterlaag
g
Uitdeaardvandeafkijkendelaag©nebdiepte,waaropdezelaagvoorkomt,wordl
eenwaarderingafgeleids
gunstig
nietofzwakstorend
sterkstorend

- aangevenmets hoofdletter
- enkeleletter (kleine)
- dubbeleletter( ": )

5®kaaigelaag?alsindicatorvaneenbijzondereverticalewaterbeweging,wordt
eveneensalsafwijkendelaagaangegevenenwelmetdeoodeletterk.
Beverklaringvandeeodelettersn k"isandersdanvande (zwakkazig k
( matigkazig kk
overigeafwijkende lagen*
(sterkkazig %
Wathetaangevenvandieptebetreft,hiervoorgeldthetzelfdewatvoordeoverigeafwijkend©lagengeldt (zie1en m ) .
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ToeH ö h t ingi
Loodzandlaag.

Alleenalseenlaagvrijwelgeheeluitloodzand (uitgeloogd
zand)bestaat,wordtdezealszodanigaangegeven.Isdehuaeuselaagloodzandhoudend,danwordtditbijdeaardvandehumusvermeld.

Loaofgrofzand»Toteenlosse-ofgrofzandlaagwordtookgerekendeengrlndlaag*
Nietverkitte
ijzeroerlaag.
Hardeofvaste
laag.

Eengebrokenijzeroerlaagofeenuitijzer-ooneretlesbestaandelaag.
Eenhardeofvaste laagkanzijns
©envasteofverkitte zandlaag?eenverkitteB-laagofkoffiezandlaagi eenverkitteijzeroerlaag.

Leemlaag.

EenleemlaagkaninsamenstellingvariSrenvaneenlemigelaag
toteenzwareleemlaag.

Keileemlaag.

Eenkeileemlaagonderscheidtziehvandevorigedoordebijmengingvangrofzandengrind enkomtvnl.bovendegrote
rivierenvoor.Veelaliseenkeileemlaagstugger,taaieren
aaneengeslotenendaardoorminderdoorlatenddaneenleemlaag.
Inhetalgemeenzaldeonderkantnietwordenbereikt.

Yeenlaagof
sterkhumeuze

Hierondervallenallesterkhumeuze,venigeenveenlagen.De

.l&ftg,«,

aardvandeorganischestof(zoalsspalter,mos-ofbosveen,
indrogend)wordtnietafzonderlijkvermeld.Ditblijktuitde
waardering,dieatenaandelaagtoekent.

Huroeuae,sllb-^
rijkelaag.

Laagrijkaanorg.stofenslib.

Slibrijke laag
of • | 'kïeilaag. i

Eenlaagmeteenhogerpercentageafslibbaardanderestvan

Oliede-of
bitter'laag.

hetprofiel.
Eendonkerbruine totzwartesmerendestructuurloa® laag.Deze
treftmenb.v.aanopdeovergangvanveennaarzaadofin
lag®heide-ontginningsgronden.

Kazigelaag.

DekazlgheidgeeftinhetkeileemlandschapinhetNoorden
veelaleenbetereaanwijzingvoordegrondwatersohoramellngen
inhetprofieldandemeergebruiktegleyverschijnselen^.

- 12Hetiaeendonkerbruine,snerendelaag,voornamelijkbestaande
uitinstabielehusms.De indelinginkazigheidisdeaelfd©als
dieinPrieslanddoordeS.v.B.wordtgebruikt.DékazigheldeklassencorresponderenalsvolgtmetdeinDrentheingebruik
zijnde:
S.T.B,klassen i/Drenthe
z^akkazig
matigkazig
aterkkazig

k
kk
£

1en2
3en 4
5

*•Dieptebegin(-bovenkant)vandeafwijkende laag.Hetcodecijfergeeftdediepte
aanindia.Ookdebovenlaagvaneenprofielkanalsafwijkende laagwordenvermeld,b.v.eenopgestovenzandlaag.
i* Diepteeinde (onderkant)vandeafwijkendelaag.Het codecijfergeeftdediepte
•

aanindm.Wordtdeonderkantnietbereikt,danwordtvoor"m"nietsingevuld.

goevoeg-lngensHetvoorkomenvanijger.
Deaanwezigheidvanijzerwordtachterdeafwijkende lagenals
volgtaangegeven«
ijzerhoudend
sterkijzerhoudend
(conereties,oker)

f
ff

nietverkitte ijzer- F (zieaardafwijkende lagen)
oerlagen
verkitteijzeroerlagenB (sieaardafwijkende laag)

SakeIevoorbeelden:
1.Matighumenstot30era.Tot 50omleraigfijneand.Actievegleyop40cm.
Keileemop50era.
2-3/5-24

xx 5,
(4)
Liehthumeuatot70om.Tot60omleraigfijnzand.Beneden60emmatigfijnzand.Actievegleyop70cm
1-7/6-24/03
7

»

De verschillen in bovengenoemde kenmerken hebben geleid t o t de
volgende legenda van de bodemkaartl

-13LSGBftPA
Heidezandgrqnden._
Jongeheideontginnings-zandgrondenopkeileem.
1. 2-3/-*-04& H

Ietsvochthoudende,matighumeuze,fijnzandige zandgrond.
ÏIuKusdekoa30omdik.Keileemondergrond opoa110cmdiepte

2. 3-3/5-I4/O3X9kk4-5

Matigvochthoudende,humeuze,zwaklemige,fijnzandige
zandgrond metmatigfijnzandige ondergrond.
ïïurausdekoa
30omdik,matigkazigzandtussen40-50om.Keileemondergrondopoa90omdiepte.

_3. 4-4/4-13/ £71&4-5

Afwisselend vochthoudende totvochtige,sterkhumeuze,
zwaklenige,matigfijnzandige zandgrondmetmatigfijnzandigeondergrond.Humusdekoa40cmdik,matigkazigzand
tussen4O-50cm.Keileemondergrond opca70omdiepte.

Cudeheideontginnings-zandgronden opkeileem.
4. 4-3/5-24 kk3-4

Matigvochthoudende,sterkhumeuze,lemigfijnzandige zandgrondmetfijnzandigeondergrond.Humusdek30omdik,matig
kazigzandtussen30-40cm.Kelleem-ondergronddieperdan
I25om.

Jjj. 4-3/3-24 X9kk3-5
zA

Vochthoudende,sterkhumeuze,fijnzandige zandgrond,met
een lemigfijnzandige bovengrond.Humusdekca30cm,matig
kazigzandtussen30-50om.Keileemondergrond opoa90cm.
Lijktietsafgegraven.

6. 4-3/3-24 27kk3-5

Afwisselend goedvochthoudende tot ietsvochtige,sterk
humeuze,fijnzandige zandgrond,meteenlemigfijnzandige
bovengrond.Humusdek30cm;matigkazigzandtussen30-50cm
Keileemondergrond opca70cm.

- 147«

4~3/8-24K3-4

Zeergoed vochthoudende,sterkhumeuze,lemigfijnzandige
zandgrondnetfijnzandigeondergrond.Hurausdekoa30om,
sterkkazig zandtussen30-40cm.Keileemondergrond dieperdan125om.

8.

9.

-3/8-24K3-4XII Als7.Keileemondergrond opca110cm.

4-3/$-24 K3-4X9 Afwisselendezeergoedvochthoudende tot ietsTochtige
I

sterkhumeuze,lemigfijnzandigezandgrond.Humusdekoa
30era,sterkkazigzandtussen30-40om.
Keileemondergrond opoa90cm.

10.

4-3/—•>-24 K3-4X7 Afwisselend goedvochthoudende totvochtige,sterk
|

humeuze,lemigfijnzandigezandgrond.Humusdekca30cm,
sterkkazigzandtussen30-40om.Keileemondergrond op

oa70°m»
11.

4-2/8-24 K2-3XII

Als8.Humusdekca20cm (afgegraven).

12.

4-4/8-24

13»

4-3/8-24 K4-6gg3-5

Als7»Profiel60cmvergraven.Humusdekca40cm.

Afwisselend ietsvochthoudende totvochtige,

sterkhumeuze,^emigfijnzandigezandgrond,metfijnzandigeondergrond.Humusdekca30om,sterkkazigzand
tussen4O-6Ocm;sterkstorende bitterlaag )tussen
3O-5Ocm.Keileemondergrond dieperdan125cm.

limine"oudzandgronden
Jongeenoudebruinewoudontginrdngszandgrondenopkeileem
14«

3-3/3-13 uu3-5Afwisselendietsvochthoudendetotvochtige,humeuze,
matigfijnzandige, zandgrondmeteen
zwaklemige,matigfijnzandigebovengrond.Humusdek
ca30om.Loodzr-ndlaagtussen30-50om;plaatselijk
sterk,plaatselijkswakstorend.Keileemondergrond
dieperdan125om.

x

)Bitteriseen irreversibelingedroogderastveenla:ig,vanwisselendedikte,
onderdebouwvoor.Deze laagwerkt storend opdewaterhuishoudingenheeft
doorgaanseenlagepH.

-1515« 4-4/--)-24

Zeergoedvoehthoudend,sterkhumeuze,lemigfijn«andige zandgrond.Hunmsdekoa40 om. KeiIeetaondergrond dieperdan125cm.

Keileeogronden
Jonge"bruineontginninga-zandkeileemgronden
16.3-3/—>-23X5
1

I

Afwisselend ietsvoehthoudend tot zeervochtige,
humeuze,lernige,matigfijnzandlge zandgrond.Humusdekoa30cm.Keileemondergrond opca50cm.

IJ. 4-4/5-23 55
h

I

Afwisselend matigvochthoudende tot zeervochtige,
sterkhumeuze,lernige,matig fijnsan&ige zandgrond.
Ilumusdekca40cm.Keileemondergrond op oa50om.

10.4-3/3-33/I3 X5

Afwisselendvochthoudende tot ietsnatte,sterk
humeuze,sterk lernige,matig fijnzandige zandgrond
met zwak lernigematigfijnzandigeondergrond.Hurnusdekca30cm.Keileemondergrond opca 50cm.

Ift.3-4/6-33/13 1$ g4-o"Afwisselend goedvochthoudende totnatte,humeuze,
sterklernige,matigfijnzandigezandgrond met zwak
lernigematig fijnzandige ondergrond.Humusdekoa40
cmj zwakstorendeveenlaagtussen40=60cm.
Keileemondergrond opca90cm.

Jongegebleekteontginaings-zandkeileeragronden.
20. 3-3/3-23
0—>

Afwisselend vochthoudende totnatte,humeuze,lernige
matig fijnzandige zandgrond opmatig fijnzand.
Humusdekca30om,beginactievegleyindezode.
Keileemondergrond opoa50cm.

Il, 4-3/—»23 j .
"0 -»

Afwisselend vochthoudende tot zoernatte,sterk
humeuze,lernige,matigfijnzandige zandgrond.Humusdekoa 30om;beginaotievegleyinde zode.
"[eileemondergrondopca40cm.
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Beek&algrorüen
Jongegebleektewoud-ontginningszandgrondenopkelleem.
22.

3-3/3-I3
,
1
12

-,e Afwisselendmatigvochthoudende totvochtige,humeuze,matig
u.j—z>
/zwak
fijnzandige zandgrond,meteenIeraige,matigfijnzandige
bovengrond;humusdekca30cm;beginvolledige reductieop
120om;zwakstorend loodzand tussen30-50om.Kelleem
dieperdan125om.

Afwisselendvochthoudendetotzeervochtige,sterkhumeuze,
matigfijnzandige zandgrondmeteenzwaklenige,matigfijnzandigebovengrond.Humusdekca30om;beginactievegley
indezode;beginvolledige reductieopoa90cm.ICeileera
dieperdan125om.

24^

4-3/3-13

Als23.Beginaotievegley indezode.

X11

0—*
Koileemondergrond opca110cm.
2

5*

4-3/3-13 XQ

Afwisselendgoed vochthoudendetotzeervochtige,3terk

0—>

./zandgrond
humeuze,matigfijnzandigemeteenzwakletnige,matigfijnzandigebovengrond.Humusdekca30cm;beginactievegleyin
de zode.:keileemondergrondopca90cm.

26.

4-3/5-23

V1

,

Afwisselend vochtigetotnatte,sterkhumeuze,lemige,matig

0-8
fijnzandige zandgrondmetmatigfijnzandige ondergrond.
Humusdekca30cm;beginactievegley inde zode;begin
volledige reductie opca80cm;zwaktotniet storendveenlaagjetussen3O-4Ocm.Keileemdieperdan125cm.Deze
grondenkomenookvooralsoudeontginningen,maarzijnals
zodanignietapartonderscheiden.

-Il J5Z-L2Z-—
0-*

X9

Als26.Keileemondergrond opoa90cm;beginvolledigereductienietaangeboord.Dezegrondenkomenookvoorals
oudeontginningen,maarzijnalszodanignietapartonderscheiden.

- 17Afwisselend zeervochtige tot zeernatte,zeer storkhumeuze,lemige,matigfijnzandigezandgrond,meteenmatig
fijnzandigeondergrond.Humusdekca40em;beginactieve
gley inde zode;beginvolledige reductie opca70era.
Keileeradieperdan125om.

Oudegebleektewond-ontglnningszandgrondenopkeileem.
Afwisselend goedvochthoudendetotvochtige,sterkhumeuze,matigfijnzandigezandgrond,meteen lemige,matig
fijnzandigebovengrond.Humusdekca40om; beginactieve
gleyinde zode;beginvolledige reductie opca 110cm.
Keileemdieperdan125cm.

X7.V3-4 Afwisselend zeergoedvochthoudende tot zeervochtige,
sterkhumeuze,lemige,matigfijnzandigezandgrond met
eenmatigfijnzandigeondergrond.Humusdek ca30cm.
Beginactievegley inde zode; zwaktotniet storend veen
laagjetussen30en40cm.Keileemondergrond opoa70cm.
ih. „4-2/^-23p Y Y 2 _ A \8 A ^ ; i s s e l e »i ietsvochthoudende totnatte,sterkhumeuze,
0-4
lemige,matig fijnzandigezandgrond meteenmatigfijnzandige ondergrond.Humusdek 20cm;beginactievegley
inde zode.Keileemondergrond opca80om; sterk storende
veenlaagvan 20-40cm»
32« 4-3/6-23/13
0-9

y\A

Afwisselend goedvochthoudende totnatte,sterkhumeuze,
lemige,matig fijnzandigezandgrond meteenzwaklemige,
matigfijnzandigeondergrond.Humusdekca30cm;begin
actievegley inde zode;beginvolledige reductie opca
90cm.Keileemdieperdan125cm.Zwakstorende veenlaag
tussen30en40om,

éit Jk7jJ..,~'z}Jji±.• V3-4X9.I9.Afwisselend zeergoedvochthoudende tot natte,sterk
0—*
humeuze,lemige,matigfijnzandige zandgrond met eenzwak

- 18leraige,matigfijnzandige ondergrond.Humusdekca30cm;begin
actievegleyinde zode5 keileemondergrond ofsterklemigzeer
fijnzandopca90cmmetzwakstorendeveenlaagtussen30en40cm

Veengronden
Oudeontglnningaveen^roadenopkeileem.
34. 4~3/7-"33
0-9
sp

vy\~6

Afwisselend goedvochthoudende tot zeernatte,sterkhumeu-

zeveengrondmeteen lemige,matigfijnzandige"bovengrondeneen
matig fijnetot zwaklemige,matigfijnzandige ondergrond.Humusdekca30cm,sterkstorende,boveninspalterigeveenlaagtussen
30en 60 cm;beginactievegley inde zode;beginvolledigereductieopca90cm.Keileemdieperdan125cm.
Al« 34.Keileemondergrond opca90cm.

Bijzondere aanduidingen
Z

ondergrond tussen60en90omdiepteverkit.

V

plaatselijkzwakstorendeveenlagenvanoa10cmdikte.

sp

ca50®dikspalterveenlaagje.

h

dikkere (ca40om)enhumeuaa»bouwvoordannormaal.

b

bitter.

1—o

vergraven.
Indegeschiktheidakaartvoorlandbouwgewassen,bijlage 2,zijndeverschillende typensamengevat inklassen.

Landbouwkundigewaarderingvandebodemtypen.
Doordat indebeidezandgrondenenbruinewoudzandgronden opkeileemde
granulairesamenstellingendekeileemdiepte nogalverschillend is,looptdegeschiktheidvandezegrondenvoor landbouwgewassenerguiteen.
Klasse IIIomvathetdroogste type (l),dat echteraltijd nogietsvochthoudend isj
kanalsgeschiktv/ordenbeschouwd voordeteeltvans aardappelen,haver,maisen
rogge.Ookeenjarigekunstweidekanhieropwordengeteeld.Indroge jarenmoet op
dezegrondenechterrekeningwordengehoudenmetvocht-tekorten.

- 19 KlasseIV.Hiertoe behorendetypen 2,4®n14,diebetervankwaliteit zijn©n
geschiktkunnenwordengeachtvoordeteeltranvoederbieten,aardappelen ,haver(
rogge,mais,erwtenenmeerjarigekunstweide,dusvoormeervoehteisendegewassen.
Sezijnmatiggeschiktvoorblijvendgrasland.Type14lavanietsminderekwaliteit,alsgevolgvanhetietsgroveresandenhetplaatselijkvoorkomenvanloodsandlagen.

Detypes7f8,11,12,13en15behorentotklasseVvandegeschiktheidakaart^
Het zijndegrondenmetderuimstegewassenkeuzeendegeringsterisico's.De
vochtvoorzienlngisoptimaal,zodatzegeschikt zijnvooralleakkerbouwgewassen,
maarookvoorblijvend grasland.Doordeaanwezigheidvan©ensterkstorende
bitterlaagintype 13,sullenhierbijrisico'soptreden.Type15njoettotde
voohtigsteprofielenvandezegroepwordengerekend,waaropdeteeltvanwinter«
gswassenalenigebezwarenkanopleveren.

gotklasseVIbehorendetypen3,5, 6, 9en10.Zijzijnvoorwintergewassenniet
geschikt,inverband methogewlntergrondwaterstandendoorhetvrijondiepvoorkomenvandekeileem.Zomergewassendoenhet,behalve ineennatvoorjaar,zeer
goed.Meerjarigekunstweideenblijvend grasland zijnhetmeestgeschikt.Detypen
6 en 10moetenalsdenatstevandezegroepi?ordenbeschouwd.
Dekeileemgrondenkunnendoorhunzeerondiepekeileemligging(40-50cm)
beschouwdwordenalsdegrondenmetdegrootstemoeilijkheden.Heeftmeneendroog
voorjaar,dankunnenopdetypen16,17en18(klasseVil)metsueoeszomergewassen,zoalsvoederbleten,wordenverbouwd. Bijeennatvoorjaarzullendezeechter
grotendeelsmislukken.Indroge zomerszalechtergrasland ookmetvoeht-tekorten
tekampenhebben.Menkandusalgemeenzeggen,datwelkgewasmesookteelt,dit
altijdmetbezwarengepaardgaat.
DetotklasseVl4behorendetypen19»20ea21zijnnietgeschiktvoor
somergewassen.Dezegrondenzijn 'swinterszeernat,waardoorzeookvoorblijvendgraslandmaarmatiggeschikt zijn.Ookdeontwateringvandessegrondengeeft
moeilijkheden.Diepeslotenhelpenniet,omdathetovertolligewaterdatopde
ondiepekeileemondergrond stagneert,hieruitzeermoeilijkwegzakt.Benvrij
dichtebegreppelingiswaarsohijnlijkhetmeestopzijnplaats.Dit levertechter
zowelvoorbouw-alsvoorgrasl?.»dweerbezwareninverbandmetdebewerkingen
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hetmaaienranhelsgras.
Debeekâal-enveengrondenzijnalleentegebruikenalsgrasland.
D® typen52,23» 24t 25t 26,27,29, 30en32behorentotklasse7 1 2 enzijngeschiktvoorblijvendgrasland zonderbezwaren,waarbijdetypen30en32alsde
natste beschouwddienenteworden.
KlaaaeVI•*omvatdetypen 28,31,33t 34e &,35»welkeeveneensgeschikt zijnvoor
blijvendgrasland,echtermetbezwaren.Ditwordt intype 31veroorzaaktdooreen
sterkindrogendveenl&agje,bijdetypen28en33doorhunvrijlageligging,waardoorzevrijlangdurigtenatblijvenenbijdetypen34en35»welkefeitveengrondenbestaan,doorhunvrijlage liggingendeaanwezigheidvaneensterkstorend spalterveenlaagje.

VBodeiakundigebeschrijvingvanhetbedrijf.
Depercelenvoorenachterhetbedrijfbestaanuitoude ontginningszandgronden.Deprofielbouwvandezegrondenlooptnogalsterkuiteen,mededoordat
deksileemondergrondeenergwisselendetopografievertoont (zieprofieldoorsneden)
Hethumusgehalt©vandebovengrondenvarieertvan8-12^,dediktevandeze
huoeurjebovengrondenisvrijwelgelijk,n.1.ea30cm,inenkelegevallen40cm.
Indehogeregrondenachterhetbedrijfisgeenactievegleytebespeuren
enookwordtdevolledig gereduceerde ondergrond nietaangeboord.Hetverschil
inzomer-enwintergrondwateratandbedraagtbijdezegrondenzekermeerdan150om
ïïungoedevoeathoudendheidiseengevolgvanhet lemigefijnezand,waaruitdeze
grondentotca50à80omdieptezijnopgebouwd.
Inde lagegrondenaandewestzijdeen-tegenoverhetbedrijfwordtdeactievegley alindezodeaangetroffenendevollediggereduceerdeondergrondwordt
aangeboord tussen80-100cm,mitseropdezedieptegeenkelleemaanwezigis.Het
Verschilinzomer-enwintergrondv/aterstandbedraagthiernietmeerdan50a60om,
Degrondenop+1kmafstandvanhetbedrijf,n.1.tenzuidenvande Buitenweg,bestaanuit jongeontginningszandgrondenenookhierisdeprofielopbouw
ergverschillend.Bijenkeledrogetypenn«l.1en14bedraagthethurausgehalte
vandebovengrondreap,ca4eaoa 6fa, Bijalleoverigegrondenvarieertdittussen8en12$.Dsdiktevanhethumeuzedekvarieertvan10-40om.

{
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Voordelag©grondengeldenhierwatdeaetlevegleyendevollediggereduoeerdeondergrond» alsmedehetverschilinzomer-en-wintergrondwaterstanden'betreft
dezelfderegelsalsdiewelk® reedsvermeldwerdenbijdelagegrondenvandeoude
ontginningen.
Indekeileemgrondenisgeenactievegleytebespeuren,uitgezonderdbijde
typen20ea21,waardezereedsinde zodevoorkwam.
Devollediggereduceerdeondergrond isingeenvanbeidegevallenaangeboord•
zodathetverschiltussensomer-enwintergrondwaterstandvrijgrootis»
Voorhetgehelebedrijfgeldt,datdegrenzentussendeonderscheidenbodemtypeninfeitezeergeleidelijkeovergangenzijn»
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