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InhetkadervandestadsuitbreidingvanGroningen
werddoordeDirecteurvangemeentewerkenopdrachtgegeventotkarteringvanhetzuidoostelijkgedeeltevan
degemeente.
Verzochtwerddezekarteringtedoenuitvoeren
indezelfdegeestalsvoorgaandekarteringentenbehoeve
vandestadsuitbreiding.
Deopnamenwerdenverricht inOctober1954doorde
opzichterIeklasseW.v.d.Knaap,dietevensdeelhadin
desamenstellingvanditrapport.

HetHoofdvandeAfd.Karteringen
t.b.v.Streek-enUitbreidingsplannen,

(DrIrJ.S.Veenenbos)
DeAdjunct-Directeur vande
StichtingvoorBodemkartering,

(Z.vanDoorn)

Sctiaol 1:50 000

afb.1
Situatie van de gekarteerde gebieden rondom Groningen

-1I INLEIMNG
InhetzuidoostelijkdeelvandegemeenteGroningen
werd eenbodemkarteringuitgevoerd ineengebiedgelegen
tussendestadswijkHelpman endespoorlijnGroningenAssen,tergroottevanca96ha (zieafb..1).
DestadswijkHelpmanligtopdenoordelijkeuitlopervandeHondsrug,alsgevolgwaarvanhetgekarteerde
gebied eenduidelijkeafhellingvertoontvanwestnaaroost.
Hethoogteverschil bedraagtca3a4m.Indezehelling
komenflauweverschilleninhoogteliggingvoorenkunnen
hogere-enlageregedeeltenwordenonderscheiden.
Hetgebied bestaatgrotendeelsuit zandgronden,waarvandebovengrondminofmeerslibhoudend ontwikkeldis*
Dehoogstegronden,grenzendaandebebouwing,zijnals
slibhoudende zandgrondenbeschreven;naarmatedegronden
lagergelegen zijnisdeslibbijmengingvandebovenste
profiellagensterkerenwordtvanalofnietvenige,
gebroken zandgrondengesproken.Plaatselijkwerdindeze
zandgrondendekeileemondergrondondieperdan120cm
aangeboord.Delaagstgelegengrondenzijnalsklei-,
klei-op-veenofalsveengrondenontwikkeld.Dooreen
geologische opbouw,inenkelephasen,kanopenigediepte
indezandondergron'dkleieneenminofmeerkleiig
ontwikkeldveniglaagjevoorkomen. ,
Practischhetgehelegebied isingebruikalsgrasland.Plaatselijk enwelvoornamelijkopdehoogste
gronden,wordtenigetuinbouw,inhoofdzaakgroenteteelt,
bedreven..Volkstuinenzijnhierbijeenbelangrijkelement.
Velegrondenzijnreedslangvoortuinbouwkundigedoeleindeningebruikenverkerendoordeintensievegrondbewerkingineenuitstekende cultuurtoestand.Ookdestads«kwekerijis2steken (ca50cm)omgewerkt.
Nietslechtsdevoortuinbouwdoeleindeningebruik
zijndegronden,waarindoorhetgebruikvancompostveel
fijnpuinvoorkomt zijnomgezet,ookverschillendepercelenrondomGroenesteinen"HetHuisCoenders"zijndiep
verwerkt enplaatselijkopgehoogddoordeterplaatse
gegravenvijvers.Deaanwezigesportvelden zijngeëgaliseerdenveelalooktotca50cmdieptelosgemaakt.Voor
hetoverigezijndoorhetgravenvandeslotenenhet
verwerkenvanhetvrijgekomenzand,debovengronden
practischoveralzandigergewordendanoorspronkelijkhet
gevalwas.
Dekarteringwerduitgevoerd indegeestalsvoorgaandekarteringengedaan inhetkadervandeuitbreiding
vandestadGroningen (zieafb.1),metdienverstande,
dat behalveopdealgemenebodemgesteldheid,geletwerd
opdedieptevandevasteondergrond.Alsnietvastwerd
dehumeuzeminof;meerslibrijke bovengrond enhet"bruine
gedeeltevanhetoorspronkelijkebodem- (vegetatie)
profielbeschouwd.Doordeovermatigeregenvalwasde
grondtevochtigendegrondwaterstand zodanighoog,dat
diepboringennietkondenwordenuitgevoerd.Erwerdniet
diepergeboorddan1.25m benedenhetmaaiveld.Bijna

-2overalwerddaarmededevasteondergrondbereikt.
Toortswerdgeletopdegeschiktheid vandegrond
voordeaanlegvansportvelden.
Methetoogophetbelangvanbouwtechnischeproblemen,werdtevensaandacht besteedaandehoogteder
gemiddeldegrondwaterstand,dekorrelgroottesamenstellingvanhetzandendediepteliggingvandekeileemondergrond,voorzoverdezeondieperdan1.25mwerdaangeboord.
Eeninterpretatie naar dedrukvastheidvandeverschillende zandsoortenendàkeileemondergrond kanniet
wordengegeven.Hiertoe zijngegevensvanhetLaboratorium
voorGrondmechanicaomtrentconus-enwrijvingsweerstanden
nodig.Yaststaat,datdezewaardenindekeileemaanzienlijkgeringerzijndaninhetzanderboven.OpdeHondsrug
zelfisdekeileemgemiddeld4a7mdik.OokhetpraemorenaIezandonderdekeileemvertoontweergrotewaarden
tenaanzienvandedrukvastheid.
Deresultatenvanhetonderzoek zijninverschillende
kaartenverwerktenalsbijlagenbijhetrapportgevoegd:
bijlage1: bodemkaart1:5000
bijlage2: kaartaangevendededieptevandevastezandondergrond1:5000
bijlage3: kaartaangevendede korrelgrootte-samenstelling
vanhetzand1:10.000
bijlage4: classificatie-kaartvoordaaanlegvansportvelden1:10.000.
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-3II BODEMOPBOUWENPROFIELKENMERKEN
Debasisvandegronden inhetgekarteerdegebied
wordtgevormddoordekeileem-grondmorene,waaronderzich
inhetalgemeenhetprae-morenalezandbevindt.Inhet
westelijkenzuidelijkgedeeltekomtdekeileemsoms
ondieperdan1m benedenhetmaaiveld voor;naarhet
noordoostenbevindtdeze zichdieperenontbreektten
slotte.Debovenkantvandezegrondmoreneisdoorgaans
getypeerd dooreenlaagkeizand terdiktevan1a2
decimeters,bestaandeuitweiniggesorteerd,somszwak
lemigmatigfijnzandmetkeienenkeitjes.Overditzand
iseenpakketvanbetergesorteerdedekzandenvanwisselende
dikteafgezet.Ditzandismeestaleenvormigervankorrelgrootte-samenstelling,tamelijkfijn (ca150mu)totmatig
fijn (150-200mu), dochsomszeerfijnzandig (105-150mu);
plaatselijkkanbijnavan zeerfijnzandig leemwordengesproken.Zowelhorizontaal alsverticaalwisselen deverschillendezand-afzettingenelkaarsnelaf (ziebijlage3 ) .
Hetgehelegebiedheltvanwestnaaroostaf.
Dooreenstijgingvandezeespiegelvond.nadelaatste
ijstijdonderinvloedvanhetoostelijkvandeHondsrug
gelegenalluvialegebied,indelaagstegede.eltendeafzettingvankleiendegroeivanveenplaats.Hetallereerstvonddeafzettingvankleiplaats,welke zichbeperkttotdeoostrand eneenenkelegeulindezand-onder-•
grond (zieafb.2).Dezekleiisafgezetineenintensief
begroeidmilieuenisdaardoorhumeusenzeerdonkervan
kleur.Nadatdeafzettingvandezekleitotstilstandkwam,
bleefhetgebied zeervochtig.Opvelelagergelegen
plaatsenkwamhettoentotveenvorming.Ditveenheefteen
grotereverbreidingdandeoudereklei-afzettingen,zodat
hetopdeeneplaatsopkleienopdeandereplaatsop
zandrust.Ditblijktnietuitdebodemkaart.Slechtsde
vaste zandondergrondwerdaangegeven.
Inlatertijdheeftdezeespiegelstijgingopnieuw
aanleidinggegeventotslibafzettingen.Veelzandig
materiaalisdaarbijverplaatst,inhoofdzaakvandehelling
naarbeneden.Opeenenkeleplaatswerdendeeerstekleiafzettingenenhetveendoor zuiverzandoverdekt,doorgaansechterishet zanddoorslibhoudendwateromgewerkt
envormde zicheenbovenlaagvanminofmeer slibrijkzgn.
slibhoudend-engebrokenzandopdeoudeondergrond
(zieafb.2).Slechtsoptweeplekkenbinnenhetkarteringsgebied ishetzandnietofnauwelijksslibhoudend.Inde
lageregedeeltenwerd zuiverekleiafgezet,welkeaansluit
aanhetmeeroostelijkgelegenzeekleigebied.Doordatde
vegetatie zichinplaatselijke laagtenofgeulenvanhet
zandlandschaphandhaafde,zijnhierdeafgezettekleien
sterkhumeus,Inhetoostelijkgedeelteisdehumeuziteit
vandekleiveelgeringer.
Deoude zandondergrond vertoontnogderestenvande
oorspronkelijkdaarintotontwikkelinggekomenbodemprofielen»Dekenmerkendaarvanwijzenopzeervochtige
omstandighedentijdensdeprofielvorming.Naasthet veen,
indelaagstegedeelten^ bestond devegetatiegrotendeels
uitnatmoerasbos,inhoofdzaakgekenmerktdooreenelzen-

-4vegetatie,Hetbodemprofielvertoondeeenzeerdonkeretot
zwartehumeuzebovengrondrustendopeendoorpermanente
grondwaterbeinvloeding gebleekte zandondergrond.Opdeiets
hogeregrondenontwikkelde zieneen:;drogere"vegetatie,waarvandeeikeenbelangrijk bestanddeelvormde.Hetbodemprofielonderdezevegetatieontwikkeld,issteedsdieper.De
bewortelingszonevertoont eenmeerofminder bruinekleur.
Inditvegetatietypekaneendrogereeneennatterephase
wordenonderscheiden.Inhetdrogeretypebevindtzichboven
hetbruine zandlichtgrijstotvaalwitloodzand.Hetnattere
typewordtaangeduid alseeneikenprofiel,het drogeretype
alseenschier-eikenprofieleHetverschilschuilt ineen
betereinternedrainagemogelijkheidvanhetprofiel.Waarschijnlijk zijndezeverschillendoordenivelleringvanhet
landschaptijdensdeoverspoelingenverlorengegaan.

-5III WATERHUISHOUDINGVANESGRONDEN
Bietbehulpvandeprofielkenmerkenishetmogelijk
eenreconstructietemakenvandeoorspronkelijkewaterhuishoudingvandeverschillendegronden,ofschoondaarinwal'
enigewijziginggekomenisdoordevormingvanhetmin
ofmeerslibhoudende bovendek.Plaatselijk zijngedeelten
vanhetoorspronkelijk©bodemprofieldoordelatereoverspoelingenomwerkingverdwenen.Ookdoordeontwatering,
welke injongeretijdenheeftplaatsgevonden,iserwel
enigewijzigingindewaterhuishouding vandeverschillende
grondenopgetreden,ofschoondeonderlingeverschillenin
eenbepaaldeverhouding zijnblijvenbestaan.Inhet
algemeen zijnallegrondenvrijvochtig,eensdeelsdoor
huntopografischlageligging,anderdeels doordeaanwezigheidvandeweinigdoorlatendekeileem-ondergrond.
Opdezeondergrond stagneerthetregenwater,terwijlhierovertransportvandrangwatervandehogeregedeeltenvan
deHondsrugnaarbenedenplaatsvindt.Allegrondenzijn
hierdoor behoorlijkvochtig,inhetbijzonderindewinter.
Ditkomttotuitingindedieptewaaroproestverschijnèelen,
indegrondvoorkomen.Degrondenmet eenondiepekeileemondergrond kunnenindezomersomsvrijspoedigvoorde
vegetatieeenvochttekorthebben.

-6IV RESULTATEN7 M HETONDERZOEK
Deresultatenvanhetonderzoek zijninverschillende
bijlagenverwerkt.Debodemkaart (bijlage1)geefteen
overzichtvandebodemgesteldheidwaarbijdeaardvande
dooroverspoelingen enomwerkingontstanebovensteprofiellaagmaatgevend is.Daarnaast iseenindelinggemaaktnaar
dedieptewaaropderoestverschijnselenoptreden,dusnaar
degemiddeldewintergrondwaterstanden.Beidecriteria zijn
vanbelanginverband metdeagrarischewaarderingvan
degronden,maarookvoordebeoordelingvandegeschiktheidvoordeaanlegvansportvelden.Hetlaatste isin
bijlage4totuitinggebracht.Eennaderetoelichtingis
gegeveninHoofdst,VII.Inverbandmetdewintergrondwaterstanden zijvermeld,datbehalveindeslibhoudende
zandgronden,dezesteedstot inhetmaaiveldreikten.In
deslibhoudende zandgrondenvariërendezevanhetmaaiveldtot45a60cmdiepte.
Uit eenalgemeenagrarischoogpuntvaltoptemerken,
datonderdéhuidigewaterstaatkundige toestandgrasland
debestebodemgebruiksvormis.Voorbouwland isdegrond
meestaltevochtig.Yoordezomergroenteteeltzoudenvele
grondenzichwellenen,onderanderedezandgronden,de
slibhoudendezandgrondenendelichteenmiddelzware
gebrokenzandgrondenzonderijzeroer.Voordefruitteelt
zijndevochtige slibhoudende zandgronden (sZ5)geschikt.
Deoverigegrondenhebbeneentehogegrondwaterstand.
Dehoogsteagrarisohewaardehebbendegronden,welke
reedslangvoortuinbouwkundige doeleinden ingebruikzijn.
Ookuiteenoogpuntvanbouwtechniekkanhetvan
belangzijningelichttewordenoverdehoogtevande
wintergrondwaterstanden.Daarnaastspeeltdedrukvastheid
vandebodemeenrol.Hetminstdraagkrachtig zijnveenenkleilagen.Slappekleikomtnoginhetveengrondencomplexvoor.Dedieptevandevasteondergrondvarieert.
Alsnietvastwerd dehumeuze bovengrond enhetbruine
gedeeltevanhetoorspronkelijkebodem- (vegetatie)
profielbeschouwd.
Inhetwestelijkgedeelte,grenzend aandebebouwing
'valtdedieptevandevasteondergrondpractischsteeds
samenmetdedieptevandegrondbewerking.Somsligt
dezedaardoordieperdan1.25m benedenhetmaaiveld.
Inhetoostelijkgedeelte,waardegrondbewerkingdoorgaansnietdieperdan25cmheeftplaatsgehad,isde
laagbovendevasteondergrondmeestaldunner,dochook
dooreengroterkleigehalteminderstevig.
Opbijlage2isvooralleboringendedieptevande
vasteondergrond,waarindezewaargenomenwerd,aangegeven.Terverduidelijking isbovendieneenindeling
gemaakt,waarbijonderscheid gemaaktwerdin:
1 vasteondergrond ondieperdan50cm
2
»
»i .tussen50-75cm
3
"
"
" 75-100cm
4
"
»
» dieperdan100cm.
Uithetkaartbeeld blijkt,daterondanksdenauwe
grenzen,tochbehoorlijkecomplexenvoorkomen,waarde
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- ^ sondering

Stichting voor Bodemkartering
Wageningen
Afdeling karteringen ten behoeve van
Streek- en Uitbreidingsplannen
naar gegevens van het Laboratorium voor
Grondmechanica te Delft

afb.4 Enkele sonderingsgegevens nabij de haven van Groningen
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-7vasteondergrond zichongeveerophetzelfdeniveaubevindt.
Metbehulpvandedoordelandmeetkundige dienstvande
gemeenteGroningen tevervaardigenhoogtekaart zouvanalle
puntendehoogte-ligging tenopzichtevanN.A.P.uitgedrukt
kunnenwordenInhetalguuuonk.-^nwordengesteld,dat erindevaste
ondorgrond eensamenhang"bestaattussendeoonuswaarden
endekorrelgrootte samenstellingvanhotzand endelernig—
luid ^okslibgehalte).Exactegegevenshieromtrent zijnvoor
hetgekarteerdegebiedhelaasnietvoorhanden.G-lobaalgesproken,blijkendeconuswaardenvanhet zand bovendekeileemtussen15en50kg/cmStevariëren(zieafb.3)debovengrondvertoontpractisch steedswaarden<10kg/cm.2.Dehoogste
waardenvertegenwoordigenongetwijfelddenietlemige
tamelijkfijnetotmatigfijnedekzandafzettingen,dólaagste
dezeerfijnzandige
lemige,oploessleemgelijkende
dekzand-afzettingen.Inditverbanddienttewordenopgemerkt,
datdeoorspronkelijkecompactheidvanhetzandafgenomenis
doordedoorwortelingvandevegetatie,waaronder zichhet
bodemprofielheeftgevormd.Dedieptevandeprofielvorming
hangtdussamenmetdediepte.totde "vaste"ondergrond.Bij
beschouwingvandesonderingsgegevensvaltdirectop,dathet
zandvlakbovendekeileemhet zgn.keizand,weerveelhogere
drukwaardenvertoont,inhetalgemeentussen 50'en100kg/cm2,
somshoger.Dezekeizand-laag isechterdun (ca10-20cm)en
rustdirectopdekeileem,waarvandeconuswaardaiinhet
algemeenliggontussen5en15kg/cm2,opverschillende
dieptenietshogertengevolgevanmeer zandigelenzen.Onder
dekeileeminhetzogenaamdeprae-morenalezandstijgende
conuswaardenpractischsteedsboven100kg/cm.2.Veelalkomen
hierwaardenvan200-300kg/cm2voor.Waardekeileeminde
ondergrondontbreekt'ofdoor eendiepeliggingaanwaarnemingontsnaptis,kaninhetzand zekeropdrukwaarden
groterdan50kg/cm.2wordengerekend.Inde klei-ofklei
opveengrondenkomttussendezeondergrond endebovenliggendekleizeergeringeconuswaardenvoor (<10kg/cm.2
(zieafb.4)).
Geziendeinvloedvandekorrelgrootte-samenstelling
opdeconuswaarden vandevastezandondergrond isdevolgende
indelinggemaakt (ziebijlage3).
1 matigfijnzand150-210mu
2 tamelijkfijnzand £ 150mu
3 zeerfijnzand105-150mu
4 zeerfijnzandigeleem <"105mu
2/1tamelijkfijnopmatigfijnzand
3/1zeerfijnopmatigfijnzand
4/1zeerfijnzandigeleemopmatigfijnzand
3/2 zeerfijnzandoptamelijkfijnzand
4/2 zeerfijnzandigeleemoptamelijkfijnzand
1/3matigfijnopzeerfijnzand
2/3tamelijkfijnopzeerfijnzand
2/4tamelijkfijnzandopzeerfijnzandigeleem.
Somswisselenfijnereenminderfijnelagenelkaarsnel
af,zoalsuitsommigeprofielbeschrijvingenblijkt.Vaak
echterisdekorrelgrootte tamelijkconstant.Matiggrofzand

-8komtpractisohnietvoor.'Hetgebied bestaatoverwegenduit
matigfijn zand.Hetfijnere zandligtvaakindunnerelagenopoftussenhetmatigfijnezand.Waarzandlagenvanverschillendekorrelgrootte-verdelingwerdenaangeboord,werd'
ditdooreenbreukaangegeven,waarbijdetellerdebovenstelaagendenoemerdeonderstelaagvoorstelt.Keizanden
keileemwerdennietinditkaartjeverwerkt.
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Deverschillendegrondenzijnvoornamelijkingedeeld
naarhet slibgehaltevandebovengrond.
Onderscheidwerdgemaaktin:
ZandgrondenZ
Slibhoudende.zandgrondensZ
GebrokenzandgrondengZ
KleigrondenM
'
VeengrondenV
KeileemgrondenK.
.

'
, . ' . • ,
• . - • • .

Indezandgrondenendeslibhoudendezandgrondenzijn-,
verdereonderscheidingengemaaktnaardedieptevande
wintergrondwaterstand,in:
_

'

type5 vochtigegrondenmetroestvlekkenvanaf45 è 60cm
" 6 zeervochtigegrondenmetroestvlekkentussen
"

10-45cm/•'-;.
7 nattegrondenmetroestvlekkentotaanhetmaaiveld

Dezeindelingisafgestemdopdemogelijkhedenvoor
agrarischbodemgebruik,Type5biedtdegrootstemogelijkheden}doordathierop zowelbouwland alsgraslandmogelijk,
is (wisselbouwgrond),alsmedegroente-enfruitteelt
(gemengd bedrijf).Type6biedt,naastgeschiktheidvoor
graslandookmogelijkhedenvoorzomergroenteteelt.Type 7 .
komtvoornamelijkinaanmerkingvoorgrasland.
Degebroken zandgronden zijnin3zwaarteklasseningedeeldnamelijklichte,middelzware enzware.
Naastdeveen-enkleigrondenkomenookvenigegebrokenzand-envenige-kleigrondenvoorenzijnalszodanigaangegeven (vgZen.vM).
Gronden,waardekeileemondieperdan60cmaanwezig
is,werdenafzonderlijkonderscheiden (K).Gronden,waar
dezekeileemtussen60en120cmwerdaangetroffen,zijn
meteensignatuuraangegeven.
Sterkvergravengronden,welke zeerheterogeenvan
samenstelling zijngewordenalsmedeopgehoogdegronden
-zijnaangeduidmeteenbijzondereonderscheiding.
Vooralopietshogeredeleninhetterreinkomennogal
eensbankenindegrondvoor,tengevolgevanverkitijzer.
Dezeplaatsenzijneveneensmeteensignatuurvermeld.
Bijdebeschrijvingvan.destandaardprofielenwerd
voordekorrelgrootte-verdeling vanhetzanddevolgende
indelinggemaakt:
Zeerfijnzand105-150mu
Tamelijkfijnzand,£150mu
Matigfijnzand150-210mu
Matiggrofzand210-300mu.

-10VI IJEGENDABESCHRIJVING

Z6 zeervochtige zandgrond metroestvlekkentussen
10en45om.
Profielbeschrijving
0 - 30cm donkerbruingrijs,humeusmatigfijnzand
30- 90cm bruingrijs,gemengd zandmetroest
90~>120cm bleekgeel,tamelijkfijnzandmetroest.
Hethiefbeschrevenprofielbetrefteentuingrond,
welke,zoalsveelalhetgevalis,diepwerdomgewerkt.
Daarnaastkomengrondenbinnendittypevoor,dietot
ca50cmuitomgewerkthumeuszandbestaan,rustendop>
zanddatonderinvloedvandevoormaligevegetatiebruin
gekleurdis.Ditzandwordtnaarbenedensnelblekeren
gaatopca90cmoverinbleekkeizand.Dezegrond. ligt
opeenflauweruginhetlandschap.
sZ

Slibhoudendezandgronden
sZ5Vochtigeslibhoudendezandgrondmetroestvlekken
vanaf45a60om

Degronden,welketot.dittypebehoren,zijntot
70à80cmdiepteomgewerktenbevattenveelalnogal .;•
watfijnpuin»Daaronderisdevastezandondergrond
meestalaanvankelijknogbruinvankleur,dochwordt _
snelbleker.H etkeizandwerdnietaangeboord.Hetbevindt
zich.dieperdan120cmbenedenhetmaaiveld.
sZ6 Zeervochtigeslibhoudende zandgrondmetroest"
vlekkenvanaf10a45cm
Degronden,welketotdittypegerekend zijn,hadden
vroege-""/eelaleeneikenprofiel.Doordat zijmeestalals
tuingrond ingebruikkwamenendiepegrondbewerkingentot
60è80cmzijntoegepast,isèrvanhetoorspronkelijke
profielweinigofnietsmeerover,dochishetslibhoudendedekdikkergeworden..Somsvolgtdaaronderdirect
keizand,vaakspoedigovergaand inkeileem.Opandere
plaatsenwerdkeizandnochkeileemaangeboord.
Eengedeeltevandezegrondenliggentemiddenvan
ietslagergelegen zwaarderegronden.Hierinkomtveelal
oervoor,zoalsinonderstaandprofiel.
0 - 40cm donkerroodbruin,ietsslibhoudend zand
40- 60cm bleek,matigfijnzandmetveeloranjeoer
60- 90cm bleek,zeerfijnzandmetietsroest
90-^-120cm bleek,matigfijnzandmetietsroest

v

-11sZ7Hatte slibhoudendezandgrondmet.,roestvlekken
totaaa-.netmaaiveld
.
• s.

Profielbeschrijving
donkergrijs,'slibhoudendzandmet bruineroest
ietsdonkergrijs,matigfijnzandmetroest
donkerbruin,matigfijnvlekkerigzand
bruin,matigfijnvlekkerig zandmetkeien
(keizand)
100->120cm okerkleurige,sterkzandigevetteleemmet
roest0 - 50
50- 60
60- 80
80-100

cm
cm
cm
cm

Daarnaastkomennognatteregrondenvoor,welkeondiep
reedsgebleekt zijn,zoalsonderstaandprofiel:
0 - 4 5 cm donkergrijshumeusslibhoudendmatigfijnzand
metroest
45- 80cm bleekmatigfijnzandmetbandjeblauwgrijs
zeerfijnzand
80-110cm bleekmatiggrofzandmetveelroest
110-120cm idemmetgrindenkeien (keizand)
120->125cm blauwgrijzesterk zandigevetteleemmetroest,
Opveleplastsenwerd dekeileemnietaangeboord enwas
hetzandfijner,zoalsinonderstaandprofiel:
0 - 45 cm donkergrijsslibhoudend zandmetroest
45 - 55 cm ietsblauwgrijslemigzeerfijnzandmetroest.,
55 - 70 cm idemzwaklemigmetveelroest
70 - 85 cm oranjebruinmatigfijnzand
85 - 95 cm bleektamelijkfijnzand
95->120cm bleekmatigfijn zandmetoer.
S z O-ebrokenzandgronden
gZllichtegebrokenzandgrond
Profielbeschrijving
0 -.35cm zeerdonkergrijsbruin,zeerfijnelichte
gebrokengrond
3542 cm zwartlemig,zeerfijnzand
4245 cm zeerdonkerbruin,zeerfijnzand,snel
blekerwordend
4550 cm bleekbruin,lemigzeerfijnzand
5065 cm bleek,lemigzeerfijnzand
6585 cm blekezeerfijnzandigeleemmetroest
8595 cm bleek,lemig,zeerfijnzand
95- >120 cm bleek,tamelijkfijnzandmetveelroest.
Somsishetzandminderfijnenwerdkeileemaangeboord zoalsinonderstaandprofiel.;
0 - 20cm donkergrijze,humeuzelichtegebrokengrond
metroest
20- 35cm idemgemengd
35- 65cm bleekgrijs,lemigzeerfijnzandmetro6st
65->110cm blauwgrijze,vetteleemmetveelroest.

-12Behoudensinhetzuidelijkdeel,liggendeplaatsen,
waarkeizanden/ofkeileemaangeboordwerd,zeergrillig .
verspreid.TennoordenvanG-roenesteinwerdtweemaaleen
veenlaagjevan440cmonder zandmetkeienaangeboord.
Ditlaatstemoetwaarschijnlijk,alsverspoeldkeizand
opgevatworden.Openkeleplaatsen,waargeenkeileemaangeboordwerd,komtijzeroerindeondergrondvoor.
vgZlVenigelichtegebrokenzandgrond
Profielbeschrijvingvaneengelasgdprofiel
0 - 30cm zeerdonkergrijsbruine,venige,lichtegebroken
grond
30 - 40 cm zwartgrijs,venig,slibhoudendzand (elzenprofiel
v
40 - 50 cm bleek,zeerfijnzand ,
^
50 - 55 cm lichtbruin,tamelijkfijnzand
55 - 75 cm bleek,zeerfijnzand
75 ->120 cm lichtoranjebruin,matigfijnzand
Dezegrondenzijnveelalwatlagergelegen,waardoorde
bovengrond venigontwikkeld is.Naasteenelzenprofielwerd
erplaatselijk eeneikenprofielaangeboord.
gZ2 Middelzwaregebrokenzandgrond
Profielbeschrijving
0 - 3 0 cm zeerdonkergrijs,middelzware,gebrokengrond
metroest
30 - 32 cm zwartgrijs,sterkhumeuszandAl
32 - 40 cm wit,matigfijnzand
40 - 60 cm donkerbruin,matigfijnzand•
60 - 70 cm bruin,matigfijnzand
70 - 80 cm lichtbruin,matigfijnzand
80 ->120 cm bleekgeel,tamelijkfijnzand•
Dezandondergrond onderdelaaggebrokengrondiszeer \
variabel.
Debeschrijvinghierbovenheeftbetrekkingopeenzgn.
schiereikenprofiel.Daarnaast.zijnookeikenenelzenprofielenengronden,waardirectgebleekt zandonderde
bewerktebovengrondvoorkomt,aangetroffen.Vooralinhet
noordelijkdeelbevindtzichvaakonderdelaaggebroken.
zandgrond,eenlaaghumeusslibhoudend zandterdiktevan x
40 a 50cm.Somskomternogeenlaagzwaregebrokengrond
ofkleivaneenoudereformatiealsmedekeileemindeondergrondvoorzoalsinonderstaandprofiel«
0 - 20cm donkergrijzemiddelzwaregebrokengrond
20- 35cm donkergrijze,lichte,gebrokengrondmetroest
35- 42cm vaalgrijze,middelzware,gebrokengrondmet
roest
4 2 - 5 5 cm zwartgrijze,humeuzeklei,"zandigerwordend
55- 65cm bleek,zeerfijnzandmetroest
65- 75cm idem,metgrind enverspoeldekeileem
75-110cm bleek,tamelijkfijnzandmetokerkleurlge
roest
110->120cm blauwgrijze,vette,zandigeleem.
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Somsbevindtdekeileemzichnogondieper (zuidelijk
deel), zoalsinonderstaandprofiel:
donkergrijsbruine,middelzware,gebrokengrond
vaalgrijs,slibhoudend zandmetroest
bleeklemig,zeerfijnzandmetroest
blauwgrijs,lemig,zeerfijnzandmetveel
roest,fijngrindenkeien (keizand).
65 - 90 cm idemmetleembandjes
90 ->120 cm blauwgrijze,vette,zandigeleemmetroest.

0
30
42
55

-

30
42
55
65

cm
cm
cm
cm

Opeenwathogergelegenkopjewerdonderdelaag
middelzwaregebrokengrond,ineenlaagjeslibhoudend zandwatoudebewoningsrestenindevormvanaardewerkscherven
aangetroffen,
vgZ2 Venigemiddelzwaregebrokengrond
Dezegrondenbestaunuit25a40cmvenige,middelzwaregebrokengrond.Daarondervolgtvaakzwarthumeuze,
zwaregebrokengrondtotklei (woudgrond)tot40a80om,.
rustendopzand,dataanvankelijkveelalslibhoudend en/of
humeusis,somstotruim1meter« Inhetzuidenvolgtkeileemopca 75cmdiepte.
Daarnaastkomengrondenvoormeteendekvan20a30cm^
middelzwaregebrokengrond,rustendopslibhoudendhumeus
zand,datop35à50cmovergaatinmeestalslibhoudendveen.
Hetdekzand bevindtzichop45 à80cm.
S2"5 Zwaregebrokenzandgrond
Profielbeschrijving
0 - 35cm zeerdonkergrijze,zwaregebrokengrondmet
roest
35- 60cm bruin,tamelijkfijnzand,lichterwordend
60- 80cm lichtbruin,matigfijnzand,blekerwordend
80->120cm bleekmatigfijnzandmetietsroest.
Somsbevindtzichop50à85cmdiepteklei.Somsis
dezeklei zwarthumeusenbedektmeteenveenlaagjevan
5a10cm.Openkeleplaatsenkomteenijzeroerbankinhet•
profielvoo]>±.
vgZ3 Venige zwaregebrokengrond
Profielbeschrijving
0 - 3 5 cm donkervaalgrijze,venige,zwaregebrokengrond
metroest
35-50cm donkervaelgrijze,zwarekleimetroest
50-60cm donkervaalgrijze,middelzware,gebrokengrond,
lichterwordend
60-75cm vuilgrijs,matigfijnzand
75-95cm bleek,matigfijnzandmetveelroest enoker
95-110cm 'grijsblauw,zeerfijnroestlooszand.

-14Somsontbreektdezwarelaagenrustdebovengrondop
zeerfijnzandofzeerfijnzandigeleem.
Kleigronden
•
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MKleigrond
Profielbeschrijving
0- 30om
30- 35cm
35- 40cm
40- 50cm
50- 80cm
80-115cm

donkervaalgrijze,humeuzekleimetroest
zeerdonkervaalgrijze,taaiekleimetroest
zeerdonkergrijze,lichtegebrokengrond
zeerdonkergrijs,._slibhoudendzand
idemmetwittezandbandjes
zwartblauwe,vette,taaiekleiroestloos
(woudgrond).
115->125cm bleekkeizand
Deouderekleilaagindeondergrond isplaatselijk
afwezig.Opdieplaatsenkomtdevaste zandondergrond
ondiepervoormeteenzwarthumeuzelaagopdeovergang
(elzenprofiel).Opeenplaatswerdveentussendetweekleilagenaangetroffen.
vMSterkhumeuzekleigrond
Profielbeschrijving
0 - 2 5 cmdonkervaalgrijze,venigekleimetroest
25- 42cmdonkerbruin,sterkslibhoudendveen
42- 55cmdonkergrijze,sterkvenigezepigeklei
55- 80cmdonkerbruinveen
80-100cmdonkerblauwgrijs,sterkslibhoudend zand
(smeerlaag)
100->120cmbleekmatigfijnzand
Dezegrondenhebbeneenhogesloot-engrondwaterstand
enzijnminderdraagkrachtig.Somskomterzandtussen
2kleilagenvoor (zieschematischedoorsnede).
Veengronden
vOndiepe sterkslibhoudendeveengrond
Profielbeschrijving
0 - 30cm zeerdonker,sterkslibhoudend zandigveen
metcompostresten
30- 50cm ietsdonkergrijze,middelzwaregebroken
gronö gemengdmetveelcompostresten
50- 80cm vaalgrijsenbruingevlekt,sterkslibhoudend
veenmetroest
80 - 87 cm bruinveen
87 - 92 cm donkerblauwgrijzevetteklei
92 -105 cm gebleektmatigfijnzand
105 -115 cm donkerbruin,ietslemigtamelijkfijnzand
115 -125 cm lichtbruin,ietslemigtamelijkfijnzand
125 ->130 cm gebleektmatigfijnzandmetroest.
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Eengrootgedeeltevandezegrondenheeftmenblijkbaarwillenverstevigen.Restenvanstadsvuilzijnnogin
degrondaanwezig.
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Keileemgronden
K 30a60cmlemigzandopkeileem
Profielbeschrijving .
0 - 20cm donkergrijsbruin,sterklemigzand
• ,'
20- 40cm roodbruine,sterkzandigeleemmetroesten
keitjes
40- 48cm roodbruine,zwareleem
48->120cm roodbruine,afwisselend sterkzandigeen
zandigeleemmetveelkeien.
^Dezegrondenliggenalseenkopinhetlandschap.De
bovengrond isvaakvergraven,waarbijkeileemisdoorgewerkt.
Sozisiserooknogwatslibindebovengrondaanwezig.'..-.

,
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GESCHIKTHEIDSBBQQRDELINGVOORSPORTVELDEH
Sportvelden dienen zodanig te zijndateen redelijke^
grasmat intact gehoudenkanworden endat zebijna het-.
gehele jaar bespeelbaar zijn.Hiervoor isopde eerste
plaats eengoed doorlatende bovengrondmet eenniet te
grotevochteapaciteitnodig.Goedhumeuze zandgronden
lenen zichhet bestevoor ditdoel.AfhankeJijkvande
••
grondwaterstand zalinhellende terreinen ontwatering en/of
beregening noodzakelijk zijn.
Grote aandacht dient aandeontwatering teworden
besteed,vooralwaar dekeileemondergrond ondiep aanwezig is.De geschiktheid voor sportterreinenishier
grotendeels afhankelijkvan de zwaarte vande bovengrond.
Onderscheid werdgemaakt in:
I
II
III
IV

geschikt
matig geschikt
heelmatig geschikt
weiniggeschikt.

Klasse I Geschikt
Hierin zijn de zandgronden endeslibhoudendezand^gronden ondergebracht.Demeeste bestaande sportvelden zijn
opdezegronden aangelegd.Eengoede afwatering isnodig,
beregening somsgewenst.
Klasse II Matig geschikt
Hiertoe zijndelichte enmiddelzware gebroken_zandgrondengerekend.Ondernatteweersomstandigheden zijnde
velden,diehierop aangelegdworden,moeilijker bespeelbaarenkunnenaanleiding geventotglijpartijen.Hierdoor
ishetminder gemakkelijk om ereengoede zodeopt6
houden.
•
Klasse III Heelmatig geschikt
De zwaregebroken zandgronden,alsmede kleigronden
enanderegrondenmet een sterkhumeuze bovengrond zijn
hierin ondergebracht.Degrondwaterstand is doorgaans
hoog ende stevigheid vande bovengrondniet erg groot.
Dêgrasmatwordtgemakkelijk stukgetrapt.Bijneerslag
isdeze grond spoedig onbespeelbaar.
KlasseIV Weinig geschikt
Tot deze klasse zijnde keileemende veengronden
gerekend.Dekeileemgronden zijnspoedig tenat ente
droog,hetgeen een ongunstige invloedheeft opdekwaliteitvande zode.Deveengronden hebben onvoldoende draagkracht,wat stuktrappenvan de zode totgevolgheeft.
Wilmendelagergeclasscerde gronden toch voor
sportvelden bestemmen,dankunnen deze belangrijkworden
verbeterd,door eenpakkethumeuze bovengrond van elders
voorwoningbouw bestemde meer zandigegronden,aante
voeren enopte brengen.
'.

