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Situâtiekaart van het gekarteerde gebied
rondom Drachten
Schaal 1:25000

-1I INLEIDING
Hetgekarteerdegebied (afb.1)-tergroottevanca
/<yfha-vormteenbetrekkelijklaaggedeeltevandezandgronden
V É Friesland.Hetligtglobaalopeenhoogtevan0,50 -1,50m
bovenN.A.P.,aandevoetvandewestelijke afhellingvanhet
Drentseplateau,grenzendaanhetuitgestrekteveengebiedvan
Friesland: "deLageMidden".Het begrip "laag"dientmenhier
echternietslechtstopografischtebeschouwen,dochzekerook
bodemkundig.Hetgrootstegedeeltedergrondenvertoont inde
profielkenmerkeneenminofmeerduidelijkegrondwaterbeinvloeding.Ofschoonhetgebieddeeluitmaaktvaneenterreinmet
slechts zeerzwakkereliefverschillen,kunnentochnaardeprofielontwikkeling zeerverschillende grondenwordenonderscheiden.
Dezeonderscheidingen zijn,inverbandmetdegrondwaterhuishoudingvanbelangvoordeproblemenwelke,gezienuiteentechnisch
oogpunt,eenbebouwingmet zichbrengt.Vannietgeringeinvloed
hierbijisdedieptdiggingvandekeileemgrondmorene,welkenagenoegoveralopzekerediepteaanwezigis.Opdewaterhuishouding
vandeverschillende grondenwordtnaderingegaaninhoofdstukIII..
Nagenoeg hetgehelegebiedisalsgrasland ingebruik,Enkeleder
hoogstgelegengrondenliggeninbouwland;plaatselijk zijnhier
enkelepercelendoorzandwinningverlaagd.Eengedeeltevande
grondenisincultuurgekomenviaafgravingvanveen.Hetbetreft
hiergrotendeelshet^gedeelteoostelijkvandewegOltertc-rpDrachten-Opeinde.enkelewijkengetuigennogvandezevervening.
Hetgedeeltewestelijkvangenoemdewegiszeeroudcultuurland.
HetstaatreedsalsbouwlandopdekaartenvanSchotanis (1650)
vermeld.Bijdehieraangeduideontginningswijzenzijndeoorspronkelijkegrondenvoorzienvan eenextra bovenlaagterdikte
van30a50cm,bestaandeuitgoedhumeus,somskeileemhoudend
zand.Hierdoor isdehumeuzebovengronddikkerdandeeerstomstreeks1900ontgonnengronden,welkeslechtstotca25cmdiepte
geploegdzijn.
Dediktevandehumeuze bovenlaag,tezamenmethethumeuzegedeeltevanhetoorspronkelijke bodemprofiel,bepaaltde
dieptetothetvastezand.Bijbekendev/aardenhiervan eneenbekendediepteliggingvandekeileemondcrgrond,valtdediktevan
hetvaste zandgemakkelijkafteleiden.Inverschillendegevallenblijkttussendehumeuze bovenlaagendekeileemnauwelijks
enig zandaanwezigtezijn.
Hetmakenvanonderscheid tussendo humeuze bovenlaag,
hetvaste zandendekeileemondergrondberustopverschillenin
draagkracht vandezebodemlagen.£eninzichthieromtrentwerd
verkregenuitsonderingsgegevens,v/elke,naverkregentoestemming
totpublicatievandediverseopdrachtgevers,welwillendwerden
afgestaandoorhetLaboratoriumvoorGrondmechanica. InhoofdstukIVwordthieropnader ingegaan.HoofdstukIIgeeft eenalgemeenoverzichtvandegeologische opbouwvanhetgebied.
Degegevens,uithetonderzoekverkregen,zijninverschillendekaartenverwerkt enalsbijlagen bijhetrapportgevoegd:
bijlage 1 bodemkaart,schaal1 :5000
bijlage2 bouwtechnische kaart,schaal1 :5000
bijlage3 kaartvandekeileomdiepte,schaal1 :5000.

-2II GEOLOGISCHEOPBOUW
DG basisvandegrondeninhetgekarteerdegebiedwordt;
gevormd doordekeileemgrondmorene,waaronderzichinhetalgemeenhetprae-morenale zandbevindt.Ineengrootgedeeltevan
hetgebiedkomtdekeileemondieperdan1m benedenhetmaaiveld
voor,inandere delentotdieperdanlfm.De bovenkantvande
grondmorene isdoorgaansgetypeerd dooreenlaagkeizand,terdik-;
tevan1a£dm,bestaandeuitweiniggesorteerd,somszwaklemig
matigfijnzand (150-210mu)metkeienenkeitjes.Hieroveris
oenpakketvandekzandenafgezetvanwisselendedikte ensamenstelling.Dit zandismeestal betergesorteerd,duseenvormigervan
korrelgroottesamenstelling;fijn (105-150mu)tottamelijkfijn
zand (es150mu), somsmatigfijnenplaatselijkzeerfijnzandig
enlemig.
Zowelhorizontaalalsverticaalwisselendeverschillende zandafzettingenelkaarveelalsnelaf.Apartonderscheiden werd slechtshetlemigezeerfijne zand.Inhetlaagste
gedeelteligtophet zandvaak eenlaag beekleem,uiterstfijn-.
zmdigvansamenstelling, vaakmetafwisselendhumeuze-enweinig
ofniethumeuzebandjes.Dezebeekleemafzettingwordt aangetroffen
inwaterlopenvanhetoorspronkelijke landschap.Dezeleemlagen
zijndoorgaansnietdikkerdan10a25cm,somsontbreektdeze
leemalslaag,maarishet zandterplaatsedoorverspoelingomgewerkt enlemigontwikkeld.Elders,vooral inplaatselijkekommen,
dobben,neemteeneveneensslappe,humushoudendemeerbodemlaagde
plaatsvandebeekleemin.Inbeidegevallenkanzichopdebeschrevenafzettingenveenhebbenontwikkeld.Ditveenkanverschillendediktenhebben.Hetwerd bijdevervening voorturfwinningnietweggegraven.Inallegevallen zijndehier beschreven
afzettingen dooreenhumeuze bovengrondafgedekt.
Dekeileemgrondmorene isgemiddeld 4-7mdik.Deopbouw
isnietuniform.Hetleem-enzandgehaltewisselt .Plaatselijk
komenerminofmeerzuivere zandlageninvoor.Ookhetkeiengehaltevarieert.Indekeileemkomen behalvehorizontale ookverticalezandinsluitingenvoor.Deindrukwordtgewektdathethier
verticale,met zandopgevulde scheureninhetkeileempakketbetreft.Dezescheurenkunnenéentotenkeledecimeters breedzijn
eniopenvaakovergrotelengtendoor.Zijwordennaaronderen
toegeleidelijknauwer,somslopenzijgeheeltotaandeonderkant
door.Bijboringeninhetkeileemlandschapbestaatduskansdat
erhelemaalgeenkeileemwordt aangeboord.
Ontbrekendoetdekeileemwelvaakindevroegerewaterlopenvanhetkeileemlandschap.Doorstromendwaterwerddekeileemgeheeloftendeleweggedrodeerd.Demogelijkheid isniet
uitgesloten,datdeinvloedvanhetstromendwatertotvrijgrote
dieptenheeftplaatsgevonden,waardoorhetoorspronkelijke zand
onderdekeileembeinvloed is.Evenzoisereenmogelijkheid,
datdeplaatsvandewaterlopen inhetkeileemlandschap,welkegebondenisaandetopografie,inminofmeerderematesamengaat
metdegeologischeopbouwvandediepereondergrond endusgepraedisponeerd is.Hierover zijneigenlijkgeengegevensbekend.
BijdebesprekingenvandiepsonderingeninhoofdstukIVwordt
hieropnaderteruggekomen.
Voorhetoverigebevindt zichonderdekeileemgrondmorenepractisch steeds z.g.prae-morenaalzand.Desamenstelling
vandit zandkomtvrij_jvelovereenmetdievanhet bovende
grondmorene aanwezige dekzand.Hetisbetrekkelijk eenvormigvan

-3samenstellingmeteengemiddeldekorrelgroottevanca105muo
Plaatselijkontbreekt dit zandenkomenveen-,venigekleiof
zwartekleiafzettingen voor,algemeenbekend indezestreken
alspotklei.
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Afb.2: Schematische doorsnede door een gedeelte van het
zand-op-keileemlandschap in zuidoost Friesland
Schaal horizontaal ca 1:20000
Schaal verticaal ca 1:400

-4III GR0ND7ATERHUI3H0UDINGVANDEGRONDINENIROFIELONTIIXELING
Vooreen juiste interpretatie vandogrondwaterbewogingenindeverschillende gronden,ishetnodig ietsvandeprofielkenmerkentezeggen.Hetbodemprofiel immersisgevormd indeoorspronkelijkezandbodemonderinvloedvandevegetat:".e,welkerontwikkelingv/eergeheelsamenvaltmet degrondwatorhuishouding.
Inhetalgemeenkanv/ordengesteld,datdegrondenvan
hetbetreffendegebiedgeenechtgrondwatervertonen.Alsgevolg
vandeweinigdoorlatendekeileemondergrondvormt zich inperiodenvanregenval,naverzadiging vanhet bovenliggendezandpakket^
bovendekoileemeen ;rvalso"grondwaterspiegel.Dezevaltniet
samenmot destijghoogte vanhetdiepegrondwater.Degrondenregenensnellervolnaarmate dekeileemzichopgeringerediepte
benedonhetmaaiveld bevindt.Omgekeerd rakendezegrondenin
periodenvanweinigneerslag enveelverdampingookweersneller
droog.Hetdroogste zijndegronden,welkehogerinhetterrein
liggenendokeileemondergrond dieperdan1.25m benedenhetmaaiveld bezitten.Dezegrondenrakenpractischnooittotaanhet
maaiveldverzadigdmetwater.Hetnatst zijndegrondenvande
voormaligewaterlopen.Deze liggenenerzijdshetlaagst inhet
terrein,waardoorzijdelingse toevlo6iingvanwateruitdoomringendegrondenoverdekeileemoptreedt,anderzijds staanzijonder
invloedvanhetdieperegrondv/ater,dat zichonderdrukonderdo
keileembevindt,doordatdekeileemondergrond terplaatsedoor•gaansontbreekt.
Indeoverigegronden bepaaltdediepteliggingvando
keileemendetopografische liggingdesnelheid,waarmee zicheen
(valse)grondwaterspiegelboven dekeileemvormt endeduurvan
handhaving.Inhetalgemeenkanwordengesteld,datinaldeze
grondenzichnaarratovandediepteliggingvandekeileem,even
sneleengrondwaterspiegel instelt.Hierbijvallenechtertwee
groepenteonderscheidennaargelanghunnatuurlijkedrainage.
Deenegroepgrondenontwatertvannaturevrijgoedopdolager
gelegengrondenvandewaterlopen.Via dezegrondenvindtduseen
geregeld transportvanhetopdekeileemstagnerende regenwater
plaats,waarbijduszowelaf-alsaanvoeroptreedt.Bijdeandere
groepgrondenisdeafvoermogelijkheid geringer envindtgeen
aanvoervan betekenis,behalvedoorhetregenwater,plaats.
Erkunnendusdrietypenwordenonderscheiden.Inhet
laatstgenoemde type (A)stijgtinperiodenvanregenvaldegrondwaterspiegel sneltotdehoogstewaarden;indewinterdoorgaans
totvlakonderhetmaaiveld.Indaaropvolgendedrogere perioden
zakt dit I:valse;fgrondv/aterookweervrijsnel;inperiodenvan
sterkeverdamping zijn dezegrondenspoedigv/eertotopdekeileemgeheeldroog.Hetwater indezegronden issteedsvoedselarm
regenwater.Indebeterdrainerende gronden (typeB)stijgthet,
opdekeileemstagnerende regenwaterminderhooginhetprofiel;
doordeaanvoeruit degrondonvantypeA isdegrondwaterspiegel
aanminder sterkeschommelingenonderhevig.Indrogeperiodenrakendezegrondenminder snolgeheeldroogtotopdekeileem.Het
transportdoordegrond isoorzaakdathotgrondv/aterindeze
grondeninhetalgemeen ietsvoedselrijkeris.Hetdordetype
gronden (C)isdat derwaterlopen.Dezegronden zijn indewinter
zeernat,maarhebbenookindazomerdoorgaansnog eenechte
grondwaterspiegel opoendieptevan80-120cm.Dezegrondwaterspiegelishetminst aanfluctuatiesonderhevig.Hetwateris
duidelijkvoedselrijker.

-5OpdezeverschillengebaseerdfhebbenzichverschillendegrondGnondorverschillende oorspronkelijke vegetatiesontwikkeld.Do z.g.heidegrondenvertegenwoordigen degrondenvan
"typeA,erwordenhogeenlageheidegrondenonderscheiden.Bij
delaatste stijgthetvalsegrondwaterhogertonopzichte vanhot
maaiveld enzijndusnatter.Onderdeoorspronkelijke omstandighedenontwikkeldenzichgrondennet eendikkereenvooral-sterker
humeuzebovengrond.Deondergrond isechternietdieplosdoorde
geringe doorwortelingsdiepte.Dez.g. bruinewoudzandgrondenvertegenwoordigen degrondenvanhettypeB.Indezegroepgronden
kaneendrogere eneennatterephasewordenonderscheiden.De
eerstewordt alsschierebruinewoudzandgrondenonderscheiden.
Deprofielontwikkelingindezegroepgrondenvond plaatsonder
vrijvochtig bos,als^evolgwaarvandedieptetothetvastezand
inhetalgemeengroter isdanindeheidezandgronden.De bruine
verkleuringvanhet zandgeeftinhetalgemeendedieptevando
eertijdsdoorwortelde bodemisagaan.Indenatterephasegaateen
vrijdikke zwartehumeuze bovengrondnauwelijksmerkbaarovwrin
het bruine zand.Indedrogerephase bevindt zichbovenhetbruine zand eenlaagminofneerhumushoudend,uitgeloogdwitzand.
Ditwitte zandisontstaandoor eenbeteredrainage-mogclijkhsid,
welke somshetgevolg isveneen beteredoorlatendheid -eengroverekorrelgrootte vanhet zand -sonsvaneenbijzonderetopografischeligging,bijvoorbeeld langsderandvandoduidelijklagergelegengrondenderwaterlopenofalsrugtemiddendaarvan.
DegrondenvanhettypeCdez.g. gebleektewoudzandronden zijngevormd ondernatmoerasbos.Zijzijndoorgaansstork
h.umeusinde bovengrond,somsvenig.De bovengrond ismeestaliets
lenigontwikkeld,deonderkant bestaatvaakoverwegenduitleem.
Onderdeze bovengrond ishet zanddoor eenmeerpermanentegrondwaterbeïnvloedinggebleekt vankleur.
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Afb.3 Normale voorkomende conuswaarden in het
gebied rondom Drachten

-6IV RESULTATENVANHETONDERZOEK
Deresultatenvanhetonderzoekzijninverschillende
bijlagenverwerkt.De bodemkaart (bijlage1)geefteenoverzicht
vandebodemgesteldheid inhetalgemeen.Ingedeeldwerdnaarde
korrelgrootte vanhet zand bovendekeileem,dehumusontwikkelinginhetprofielonderdehumeuzebovenlagen,degrondwaterhuishouding,hetvoorkomenvan slappelagen,zoalsveeninverschillendediktenofmeerboaemafzettingenendedieptevande
keileem.
de
Bijdezeindelingzijnvooral/cTiktevandehumeuze
bovenlagentotopdevastezandondergrond endegrondwaterhuishoudingweinigconcretefactoren,welkeniet zomaaruitdebodemkaartzijnteherleiden.Hiertoewerd bijlage2samengesteld.Op
elkeplaatswaargeboordwerd,staatdedieptetotdevastezandondergrondvermeld;dediktevanditzandtotdekeileemblijkt
doorvergelijkingmetbijlage3 .Degrondwaterhuishoudingis
weergegevendooreenglobaleindicatievandroge,vochtige,natte:
enzeernattegronden.Dezeindeling isopdehuidigetoestand
gebaseerd,waarbijtalrijkegreppelsenslotendeontwatering verzorgen.Oorspronkelijkwarendezegrondenveelnatter.Doorde
slechtdoorlatendekeileemondergrondwordenhogeeisenaande
drainagegesteld.Ophogenvanhetterreinalleenhelptslechts
weinig,omdattochstagnatievanregenwateropdekeileemblijft
optreden.
Hetblijkt dathetnoordwestelijkgedeeltevanhet
,
gekarteerdegebied inhetalgemeenhetmeestgeschiktvoor bouw- !
terreinis,doordathierdegrondwaterstanden gemiddeldhetlaagst
zijn,dedieptetotdekeileemondergrond hetdiepstenhethumusgehaltevanhetbovendekhetminst.Hetminstgeschikt ishet
zuidwestelijkgedeeltedoorhetveelvuldig voorkomenvangronden
methogegrondwaterstanden engronden,welkeeenzeerondiepe
'
keileemliggingbezitten.Ophogingvandittereinzounodigzijn,
waarbijrekeninggehoudenmoetwordenmetdeplaatselijkvoorkomendevenigelagen,welkeongelijke beklinkingenwerkingenin
hetopgebrachte zandpakketkunnenveroorzaken.Voorhetophogen
isgoeddoorlatend,dusgroverzand gewenstdanindeomgeving
vanDrachtenvoorkomt.Hetmeestgeschiktezandvoorditdoel,dat
indeomgevingterbeschikking staat,isz.g. jongdekzand,dat
nabijBeetsterzwaag aanwezigis.
Eenbelangrijkpuntbijhetonderzoekvormtdestevigheidvanverschillende bodemlagent.a.v.bebouwing.Hiertoewerd
reedsdedikt6vanhumeuze bovengrond (dieptetothetvastezand)!
aangegeven.Deonderscheiding inveenenmeerbodemafzetting,normaal (150-210mu)enlemigzeerfijnzand,diende eveneensdit
doel.Exactergegevensomtrentdedrukvastheid vandezematerialenzijnnietvoorhanden."Hetbehoeftevenwelgeen betoog,dat
veenenmeerbodemmateriaalslapis.Tenaanzienvanhet zandzijn
slechtsglobalecijfersvoorhanden.Gegevens,verkregenvanhet
Laboratorium voorGrondmechanica teDelftvermeldenvoorhetzand
bovendekeileemconuswardenvan50-100kg/cm2,vaakzelfs aanzienlijkhoger;voorhetlenigefijnezandliggendewaardendichterbijde50danbijde100.Dewaardenvandehumeuzebovengrond
liggenvrijwelsteedslagerdan10kg/cm2.
Uitdezelfdegegevens blijkt,datdekeileemeengemiddeldeconusweerstand van5-15kg/cm^bezit (zieafb.3,A,B.C,D,.ä)
hetgeendusnietbijsterhoogis.Ditheeft zijnconsequenties
voordegrondenmeteenzeerondiepekeileoroligging.Ilaatselijk
doorgaans laagsgewijs,isdeconusweerstand indekeileemgroJ:er,
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Afb.4 Laagsgewijze opbouw van de bodem,
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van het Laboratorium voor Grondmechanica
(CO-6568-2 no's 1,2 en 3)
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Sonderingsgegevens met normale afwijkende conuswaarden van een profiel met prae-morenaal zand onder
de keileem-grondmorene (A) en een profiel nabij de watertoren te Drachten (B)

Afb.7 Sonderingsgegevens ter plaatse
van de waterlopen
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-7namelijkv/aardekeileemgrondmorene verschillend vanopbouw
(zieafb.4)is;hogerewaarden (ca60-100kg/cm2 ,somshoger)
wijzenwaarschijnlijkopzandigelagenindekeileem.
Directonderdekeileem bevindt zichinhetalgemeen
hetprae-morenalezand,datconuswaardentot200of300kg/cm'-j
vertoont.Inenkelesonderingen (afb.5 , Aen B), blijkenop
korteafstand deconuswaardenonderdehumeuzebovengrond sterk
uiteentelopen,waardoordeindrukwordtgewekt,datopdeene
plaats (afb.5, à) hetprae-morenale zandtotboveninhetprofielreikt endekeileemontbreekt.Ditiszeeronwaarschijnlijk,
Deverklaringvoor zodaniggroteverschillenop10a15mafstandksnliggeninhetvoorkomenvanmetzandgevuldescheursyotemen indekeileemgrondmorene ofdeaanwezigheid vansterkverdichtelagen.Hogelijkishier sprakevanverkitting vanhetzand
vandetochsteedsbetrekkelijkdunne zandlagenbovendekeileem.
Gegevensalsvanafb.5,Azijndusnietrepresentatief voorde
omgeving.ïenruiminzicht indegeologische opbouwvanhetgebiedenbijkomendeverschijnselen isnodigvooreen juisteinterpretatie.
Ophetsteedsvoorkomenvanhetprae-morenale zandonderdekeileemgrondmorenemagnietonvoorwaardelijkwordenvertrouwd.Plaatselijkkanindediepeondergrond potklei,alof
nietvenigontwikkeld,voorkomen (zieafb.6,B ) .Deconuswaarden
liggenterplaatse aanzienlijklager.üfb.6, Âgeeft eenvoorbeeldvandezevoorkomendegeringerewaardenonderhetpraemorenalezand.
Tenslotte zijvermeld,datindelage,nattegrondenvan
dewaterlopendebodemtypen;.Cb5,lXb7,71enV4,waarslappe,
sterkhumeuze bovengronden,leem-enveenlagenvoorkomen,geen
verschilvanbelangmetdevastheidvandekeileemtotuiting
komtizieafb.7, à enB)»Demogelijkheid isnietuitgesloten,
datterplaatsedekeileemzelfsgeheelontbreekt,eenverschijnsel,datinvelevandezevoormaligewaterlopenoptreedt.Hoehet
ookzij,opdezeplekkenkomentussendebovensteprofiellagen
vanca4a7mtot10a11m dieptesomswaardenvoor,welkewel
aanzienlijkhogerzijndandievandekeileem,echtereveneens
beduidendlagerdandievanhetprae-morenale zand.enkelelagen
uitgezonderd,schommelen zijtussen40en80kg/cm2.Niet si"; "
uit eenoogpuntvangrondwaterbezwaar,zijndezegrondendusook
inverbandmeteengeringerevastheid eneengroteressmendrukbaarheid,mindergeschiktvoorbebouwing.

-8V INDELING-VANDEGRONDEN
Bijdeindelingvandegrondenzijnonderscheiden:
heidezandgrondenopkeileem,?Zh
woudzandgrondenopkeileem,::b
lemigewoudzandgronden opkeileem,IXb
keileemgronden,K
veengronden,V
bijzondereonderscheidingen.
Deheidezandgronden opkeileem
Dezegronden zijngekenmerkt,doordat inhetvoormaligebegroeiingsprofielonderdehumeuzezwarteontginningsbovengrond eenroodbruingekleurde inspoelingslaagvoorkomt (het z.g.
rood zand).Dehoicmziteitvandezelaag iswisselend.Naarmate
degrondvochtiger isneemthethumusgehaltetoe.Dedieptevan
dekeileemspeelthierbijonderandereeenrol.
Dewoudzandgronden opkeileem
Indezegrondenworden inhoofdzaakdebruine ende
gebleektewoudzandgrondenonderscheiden.Indebruinewoudzandgrondenbevindt zichonderdehomogeen zwarteontginningsbovengrond eenbruinetotdonkerbruine inspoelingslaag,doorgaansdikkerdandievandeheidezandgronden.Bijdegebleektewoudzandgrondenishetzandonderdebcvengrondofhetveendoormeer
permanentegrondwaterbeinvloeding gebleektvankleur.Dekeileemdieptespeelteenrol bijdenaderevochtindeling.
Lemigewoudzandgronden OP keileem
Delemigewoudzandgrondenbestaanenerzijdsuithogergelegenlemigetotsterklemigedekzandgronden enanderzijdsuit
laaggelegen beekleemgronden,dieechter
zeerr_~ J.zijn.Delaag
lemigzandonderdehumeuze bovengrond isveelalmaarenkele
decimetersdikenrustopgroverenlosserdek-ofkeizand,dat
doorgaans spoediginkeileemovergaat.
Keileemgronden
Hiertoe behorendegrondenmeteenkeileemondergrond
ondieperdan60cm.Deoppervlaktehiervanisbeperkt.
Veengronden
Dezegrondenvormendelaagsteterreindelenenzijn
zeervochtigtotnat.Hetveenpakket isdoorgaansmaarenkele
decimetersdikenvaakafgedekt dooreen humeuze bovengrond.
nlleenindedobben ishetpakketdikkerenzetzichtotdieper
dan lh metervoort.Soms bevindtzichondereendunneveenlaag
eenlaagjemeerbodemnateriaal,bestaandeuit een bruinachtige
fijnehumeuze substantie
Bijzondere onderscheidingen
Uitgelaaidegronden
Ilaatsenv/aarduidelijktezienisdatinhetverleden
zandweggegraven is,zijnalszodanigaangegeven.Dezegronden
kennerkenzich,behalvedooreenlagereliggingtenopzichtevan
deomgeving,dooreenonregelmatiggemengde bovengrond vanwisselendedikteopeenniethumeuze,blonde zandondergrond.Loorde
hogeregrondwaterstand isdegrasgroeigedurende Iezomermaanden
beterdanvoorheen.Voor bouwkundigedoeleinden zijndezegronden
inwaardegedaald doordenattereli,ging.

-9VI LâuGENDABLSCKRUVTNG
Bij de beschrijvingen ishet zandnaar de korrelgrootteverdeling ingedeeld in:
,
matig grof zand >210mu
matig fijn zand
150-210mu
tamelijk fijn zand ca 150 mu
fijn zand
105-150 mu
zeer fijn zand
75-105mu
uiterst fijn zand 50-75 mu
Xh Heidezandgronden op keileem
]Üi2lIiddelhO£e_heidezandgrond,__keileem_--^läo^cm
Profielbeschrijving: "~
"~
Ô"- 35 cmschrale,humeuze bovengrond
35 - 45 cm loodzand
45 - 50 cmdonkerroodbruin zand
50 - 60 cm bruin iets rood zand
60- 75cm bruin gelig zand
75- 85 cmgelig gekleurd zand
85 -120 cmgeligwit zand
3-20-130 cm bleek keizand
130
cm keileem
De keileem bevindt zichvaak op deze diepte; soms dieper
dan 150 cm beneden hetmaaiveld.Het zand bestaat overwegend uit
zwaklemig fijn zand (7^à15# <50mu,m diaan zand 105-150mu).
Op veel plaatsen ishet heideprofiel doorvergraving verstoord.
][h3Zv;ak_humeuze^_ §j-ev®t JLage heidezandgrond_,keileem>_80_cm_
ProfTeTbesehrijving:
" Ô - 40"cmdonker, iets lemig zand (5-8 % humus).
40 - 50 cm iets donkergrijs,loodzandachtig zand
50 - 57'cm zwakhumeus, donkerroodbruin fijn zand
57- 75cm bruin fijn zandmet verticale molineastrepen
75- 100 cm bleek,geel fijn zand
100 -130 cm bleek,matig fijn zandmet grind
>130
cm keileem
De keileemdiepte varieert veelal tussen 110 en140 cm.
Vaak is eengroot gedeelte van het oorspronkelijke heideprofiel
door de bovengrond gewerkt.
Xh5I^atighumeuze,_diep_exlaÊe_h£idezandgrond,_keileem_>80i_cm
Profi_6Tbes£hrinving:
"~
"~
"~Ü - 45 cm zeer donker, iets lemig zand, ca 8 %humus
45 - 55 cmdonkerruodbruin,matig humeus,fijn zand
55 - 70cm bruin,fijn zand
70- 95cm iets gebleekt, zwaklemig, fijn zand
95->150 cmgebleekt keizand.
Indeuitgeveende gronden bevindt zich somsnog een
laagje veen direct onder de bovengrond,
:3i7Sterk humeuze,„die^e^lage_heidezandgrond,__keileem_-80_cm
ïrofjLelbeschrijving:
""'0"-"~25cm zeer donker, bruingrijs,lemig,fijn zand-sterk humeus
25- 27 cm zwartgrijs, sterk humeus zand
27- 35 cmdonkergrijs,loodzandachtig zand
35 - 42 cm zeer donkerbruin, sterk humeus zand).
..
>,«<»„
42 - 50 cmdonkerbruin, sterk humeus zand
jinspoeimgsnorizoD

.

-1050 - 62om bleekbruin,lemig fijn zand
62- 80 cm bleek lemig, zeer fijn zand
80 -130 cm bleek zwak lemig fijn zand.
8oms bevindt dekeileem zichreeds op ca90 cm.Plaatselijk komt een veenlaagje van ca 10 cm direct onder de bovengrond voor en is de inspoelingshorizon zohumeusontwikkeld, dat
deze aanmeerbodem doet denken,
XbWoudzandgronden p-p keileem
XblKiddeslhoge, bruinej/voudzandgrond^keile_emj-100 cm_
ProfïeTbeschrijving:
0 - 40cm"~donkerbruingrijs, ietslemig fijn zand
40 - 50cmdonkerbruin, fijn zand
50 - 60cm bruin,fijn zand, lichterwordend
60 - 80 cm blond,fijn zand
80 -110 cm bleek,fijn zand
110
cmkeileem.
Soms is ervanhet oorspronkelijke profielniets over,
doordat alles door de bovengrond isgewerkt ofuitgelaagd.
Xb2Ondiepe,__bruinewoudzandgrondj^keileem^eO-lOOcm__
Profïelbesçhrijying(êikenprofiel"):
""0 - 40 cm donkergrijs,iets lemig zand
40 - 50 cm idem,met veenresten
50- 60 cm donkerbruin, loodzandachtig, zwak lemig fijn zand
60 - 70 cmdonkerbruinmatig fijn,zwak lemig zand,vast
70 - 80 cm bruin,matig fijn zand
80 - 82 cm donkerbruin,humeus bandje
82 - 90cm bleek keizand
90 - 92 cm keileem
92 ->129 cmmatig grof,bleek keizand.

Zb3 Diepe,_bruine woudzandgrond,__kei leem_> 100 cm_
Profielbeschrijving Teikenprofiel): ~
"~0 - 40 cm"~donkerbruingrijs,humeus zand
40 - 45 cmdonkerbruin, loodzandachtig, fijn zand
45 - 55 cmdonkerbruin, fijn zand,geleidelijk lichter wordend
55- 70 cm bruin,fijn zand,geleidelijk lichter wordend
70 - 80 cm lichtbruin, fijn zand
80 -110 cm bleek,matig fijn zand met keien
110 ->150 cm keileem
Sb4Schiere woudzandgrond,Jce_ileems80__cm
ïrofleTb©sehrinving,:
~
0 - 40"cm donkergrijs, zwaklemig zand
40 - 55 cmvuilwit,matig fijn zand
55- 65 cm donkerbruin,vlekkerig,matig fijn zand, lichter
v/ordend
65 - 75 cm bruin,vlekkerig,matig fijn zand,lichter wordend
75- 80 cm lichtbruin,vlekkerig,matig fijn zand, lichter
wordend
80 -105 cm bleek keizand
•105
cm taaie keileem.
Deze gronden komen in dit gebied weinig voor.

-11Xb5Ondlepe,_g6bleekt6_woudzandgrond,_k£ileem_60-100cm_
ProfielbeschrijvingTeïzenprofTel):
"~
ü - 35~cmzeerdonker,sterklenig,sterkhumeuszand
35- 65cmblauwgrijs,zwaklemig,fijnzandnetroest
>65
cmlichtgroenblauwkeileem,aanvankelijknetzanüige
bandjes.
Zoweldediktealshet slibgehaltevandehumeuze
bovengrondvarieert.Debovengrondheeftveelaleenmooierulle
structuur.
lXbLenigewoudzandgronden opkeileem
l.i;b2Lenige a ondiepe,_brujLnewoudzandgrond,_keileem_60-100cm_
profielbeschrijving (eikenprofielT:
~
~
""O-~~40cmzeerdonker,sterkhumeus,lenigzand
40- 50cmidem,gemengdmet zwart,sterkveraardveen
50- 55cmzeerdonkerbruin,humeus,lenigfijnzand
55- 70cmbleekbruin,lenigfijnzand
70- 80cmbleek,matig fijnzand
>80
cmkeileem.
Hetveenlaagje ontbreekt opveleplaatsen.
I][b3Lenige^die_pe_,_bru_in-ewoudzandgrond,_keileem_>100cm_
ïrofielbeschrijving:
~ 0- 40cmzeerdonkerlenigzand
40- 60cmzwartgrijs,sterkhumeuszand
60- 68cmdonkerbruin,sterkhumeus,lenig zeerfijnzand
68- 72enbruin,r:terkhumeus,lemig zeerfijnzand
72-120cmlichtbruin,tamelijkfijnzand
>120
enblauwgrijs,sterklenig zand (keileem).
I"lb7 Lenige^gebleektewoudzandgrond,_keileen_60-100cm_
Prof
ieîbesçhri
jvlng:
0 - 35cmzeefdonker,sterkhumeus,sterklenigzandm6tiets
roest
35- 80cmvuilgrijs,lenigzeerfijn zandnetroest,afgewisseldnet zwakhuivious,sterklenig,fijnzand
80- 90cmblauwgrijs,matigfijnzandnetkeien
"90
cmlichtblauwgrijzekeileem
K Keileemgronden
1rofielbeschrijving:
*"*0- 40cmzeerdonker,humeus,sterklemigzand
40- 45cmbruin,lemig,fijnzand
45- 50cmbleekbruin,lemigfijn zandmetroest
50- 55cmbleek,matigfijnksizand
^55
cmbleketaaiekeileemmetroest.
Sonsvolgtonder debovengrond directdegebleekte
ondergrond.
V Veengronden
VI35_a__70cm__ve_enj_vaaksterkslibhoude_nd)jap_lenigexgebleekte
woudzandgrond
"~
Profielbeschrinving:
ü - 35cmdonkergrijsbruin,sterkslibhoudendveennetroest
35- 45cmzwsrtbruinveen
45- 70cmroodbruin bosveen

~

-1270- 75cmvaalgrijze,sterkzandigeleem
75- 85cmgebleekt,zwaklemigfijnzand
85- 95cmmatigfijn,zwaklemigkeizand
>95
cmlichtgroenblauwekeileem.
VS35_à 60cmhumeuze_bovengerondop_v£en,__zand/_150_cm
Profielb"esc_hrTj_vin£:
""
" .
""
""0- 50cm"~zeerdonker,humeus,lemigzand
50-100cmzwart,sterkveraardveen
100->150eradonkerbruin,fijnzeo,geveen.
Dezegronden bevinden zichterplaatsevan inzinkingen
indekeileem,dobbengenoemd.
V330_a 60ç_ra._hunieuze_boven£rondop5_à__20ç_n_veenop_5_à_15cm_
meer
¥oïïem,"za_ndondergrondop_45IT80__cm
~"
Profie1beschrinving:
~~
" 0- 40cm""zeerdonkergrijs,humeus zand (ca12%humus)
40- 45cmzwartbruinveen
45- 55cmzeerdonkerbruinemeerbodem
55- 70cmbleekbruine,zandigeloessleem
70-100cmbleekgeel,sterklemig,uiterstfijnzand
100-'150cmbleekgeel,zwaklemig,raatigfijnzandmetkeien
enkeitjes.
Sorasontbreekthet veenl&agjebovenderaeerbodem.Op
veleplaatsenwerd dekeileemwelaangeboord.
Y435_à_40cmJiumeuze_somsI3nige_bovengrond£P_!2àâ°_cSZe£Ai
lemig,g^e^leekt__zandop_50 ~E60_cm
~"
Prof^e'lbeschri^vinß:
~~
"~Ü- 35cmzeerdonker,sterkhumeus,sterkleraigzand
35- 48cmzeerdonkerveen
48- 60cmbleek,lemig,zeerfijnzand
60- 70cmbleek,fijnzand
70-100cmbleek,matigfijn zandmetkeien (keizand)
>100
cmblauwgrijzekeileem.
Dit typeonderscheidt zichalleenvandelenigegebleektewoudzandgrond doorhetveenlaagjedirectonderdebovengrond engemiddeld eenietslagereligging.

