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SITUATIESCHETS VAN DE GEKARTEERDE GEBIEDEN

0

schaal 1:25000
250

1250m

-1I INLEIDING
Hetgekarteerdegebied,grootca170ha,ligt
zuidwestelijkvandestraatwegUtrecht-Doorn.Hetbestaat
uitSgedeelten,vanelkaargescheidendoor"HetSlot"
(zieafb.1 ) .
Hetnoordoostelijkdeelvanbeidegebiedenbestaat
uitzandgronden,hetzuidwestelijkdeelinhoofdzaakuit
rivierkleigronden (ziebijlage 4). Inderivierkleigronden
komenplaatselijkstevige,wathogergelegenstroomruggronden
voor,welkevanelkaargescheidenzijndoorslappereenlagergelegen stroombeddinggronden.Indelaatstewordennaast
kleiige-,vaakvenigelagenaangetroffen.
Debodeminhetgekarteerdegebiedisoverwegend
alsgrasland ingebruik.Opdezandgrondenkomenechter
enigemetbosbeplantebuitenplaatsenvoor,metdaarnaast
enigeboomgaarden,eenperceelbouwland enwatvolkstuinen.
Opderivierkleigrondenbevindenzichenkeletuinderijenen
griendhoutpercelen.
Dezandgrondenzijnvooreenbelangrijkgedeelte
"uitgelaagd".Voorditdoelwerdenvelevletslotengegraven,
welkehebbengediendvoordeafvoervanhetzand.Bijhet
uitlagenwerd dehumeuzebovengrondopzijgezetennaafvoer
vaneengedeeltevanhetonderliggende bleketotblondezand
weerteruggezet.Dezeuitgelaagdegrondenvormennueentamelijkvlakterreinmeteendikke,losse,humeuzebovengrond
vanwisselendedikteeneenveelalgunstigewaterstand (50-*
80cmondermaaiveld).
Bijdeveldopnamewerd inhetbijzonderaandacht
besteedaangegevensvanbelangvoorhetprobleemderbebouwing.Inditverbandwerd zomogelijktotopdevastezandondergrondgeboordmeteenminimumdieptevan1.20m enmaximaalaandieptevan4m.Daarnaastwerdengegevensverzameld
t.a.v.degrondwaterhuishoudingdergrondenendeoonuswaardenvandeverschillende bodemlagen.Hiertoewerdengrafiekenopgevraagdvansonderingenindeomgeving,uitgevoerddoor
hetLaboratoriumvoorGrondmechanicateDelft.
Devolgendebijlagenwerdenbijhetrapportgevoegd:
Bijl.rl: bodemkaart,schaal1 :5000
Bijl.£: kaartaangevendededieptevandevastezandondergrond,schaal1 :5000
Bijl.3: vochtkaart,schaal1 :5000
Bijl,4: bodemkundigeoverzichtskaart,
schaal1 :10000.

schaal 1: 5 0 0 0

LEGENDA
hZ
hsZ

v e r g r a v e n humeuze zandgrond
bij u i t l o g e n t e r u g g e z e t t e slibhoudende
humeuze zandgrond
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V

slibhoudend veen
veen

sZ

iets slibhoudend zand

pz

sterk plastisch t o t
plastisch zand

6Z

stroomzand

ittO

sterk zandige klei

Z

iK

dekzand
gebroken zandgrond

v gZ

K

venige g e b r o k e n z a n d g r o n d

Afb.2

Schematische dwarsdoorsnede

zandige klei
klei

-2II GEOLOGISCHEOPBOUWVANHETGEBIED
De basisvandegronden inhetgekarteerde gebied
wordtgevormd doorf
luvioglaciaalgrindzand.Dit zandwerd
tijdensdederde ijstijd -hetRiss-glaciaal -afgezet.Dit
zandwerd slechtsopenkeleplaatsen aangeboord.Het is tijdensdevierde ijstijd -hetWtirm-glaciaal-opnieuwmet
zandlagenoverdekt.Ditlaatste zand,afgezet onderandere
omstandigheden,wordt dekzandgenoemd.Inditdekzand kunnen
tweephasenworden onderscheiden.Het oudste bestaatuitmatigfijn (150-210rau),los,kalkrijk zand,het jongsteuit
kalkloos,veelal zwaklemig,fijntotmatigfijn zand (105210 mu).
Door deRijnwerdendebovengenoemde zandafzettingen aangetast entendele opgeruimd (zie afb. JL),waarbijeen
diepegeulwerduitgeschuurd.Hetvrijkomende zandwerd,
veelalvermengdmetmeerofminder slib,elders inhet
stroomgebied vanderivierweergedeponeerd.Plaatselijk bleef
tussenverschillende geulsystemenhet dekzand voarerosiege-;
i^aard,waardoor zandkoppenkonden ontstaantemiddenvande-,,
laterafgezette rivierkleigronden,onder anderenabij
"Wulpenhorst",juisx buitenhet gekarteerdegebied.Dergelijkepleistocene zandopduikingenvormenvrijvaste gronden in
hetholocene rivierkleigebied.Ook delangsdegeulen of beddingenafgezette zandige tot slibhoudende stroomruggronden :
zijnvrijstevig. Dit integenstelling totdeoudegeulen
zelf,waarin zichoverhetalgemeenmeer slap,kleiig envaak
zelfsvenig (plaatselijk bijna zuiverveen)materiaalbevindt.
Locaal zijndeze afzettingenweer afgedekt doormeer zandige:
lagen.
Als gevolg vanperiodieke overspoelingen zijnde
zandgronden,grenzend aan derivierkleiafzettingen,afhankelijkvanhunhoogteligging doorslibhoudendwater inmeerof
minderemate omgewerkt,waardoorde-zandigebovenlaag een
meer ofminder slibhoudend karakter kreeg.Afhankelijkvan
het slibgehalteontstonden iets slibhoudende ( < Q%afslibbaar)
en slibhoudende zandgronden (8-12%afslibbaar)enopdeovergangnaar deklei zogenaamde gebroken zandgronden,waaronder
eenmengselvanhum is,matig fijntotmatig grof zandmet
12tot 40%afslibbaar verstaanmoetworden.
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-3III MMSELIJKEBEÏNVLOEDING
Demensheeftindeloopdertijdendegebrokenenslibhoudendezandgrondengrotendeels,alsmedeeenklein
gedeeltevandeslibarmezandgronden,afgegraven.Voordit
doelwerdenvanuitdeBlikkenburgsevaartvletslotengegraven.Hetslibhoudendeen/ofhumeuzedekwerdteruggezet,
daarnawerd zoveelblondofbleekdekzandweggegravendat
nahetaanmakenhetmaaiveld 50à80cmbovenhetslootwaterpellkwamteliggen.Hierdoorhebbendezegrondeneen
meerconstante engunstigerwaterstandgekregen,waardoor
demogelijkhedenvoordelandbouwbelangrijkruimerzijngeworden,zelfsvoortuinbouw.Dediktevanhetteruggezette
materiaaliswisselend,dochbedraagtsomswelmeerdan
1£5cm.
Debosgrondenopdebuitenplaatsen "Schoonoord"en
"DeBrink"zijnnietsystematischafgegraven,zoalsditmet
bijnaalhetcultuurland gebeurd is. Dezebosgrondenzijn
doorgaanswelsterkverwerkt,Vij'vorswerdengegraven;met
dedaarbijvrijkomendegrondenwerdentaludsgemaakt,enz.,
terwijldeoverigegrondenmeestaldiepomgewerkt zijn,vaak
meerdan1mdiep.
Doorallerleioorzaken,zoalshetgravenvansloten,verstuiving,bemesting,ophoging (somsmetcompost)en
bewerkingiseropderivierkleiafzettingen eenzandiger bo*
vengrondgevormd.Dezebovengrond,meestalterdiktevan30
a40cm,bestaatuiteenmengselvanzand,slibenhumus.De
zwaartekomtovereenmetdievandeslibhoudendeengebrokea
zandgronden.Debovengrondopdestroomruggrondenisveelal
dunnerenwijktmindervandeoorspronkelijke bovengrondaf.
Slechtsopenkeleplaatsenontbreektditzandigedekpractischgeheel,zodatdaardebovengronduitzandigekleibestaat.
.

-4IV WATERHUISHOUDING
Doorafgravingvanzandgrondenenophogingvande
stroombeddinggrondenishetterreinenigszinsgenivelleerd.
Dehoogtevanhetwaterpeilisindezeomgevingafgestsitid
opdepaalfunderingendergebouwen,enz.,dieopdestroombeddinggrondenvoorkomen.
VoorvelegrondenlangsdeBlikkenburgsevaart is
dezewaterstand inverbandmetdebebouwingtehoogvoor
cultuurgronden.Voordeafgegravenzandgrondenishetwat
minderbezwaarlijkdoordebeteredoorlatendheid vandeteruggezettebovenlaag.
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-5V RESULTATENVANHET ONDERZOEK
De resultaten vanhet onderzoek zijn in bijlagen
verwerkt.De bodemkaart (bijlage 1)geeft eenoverzicht van
de bodemgesteldheid inhetalgemeen.
Het zandlandschap isingedeeld in:
zandgronden
slibhoudende zandgronden
gebroken zandgronden.
Hetrivierkleilandschap isingedeeld in:
stroomruggronden
stroombeddinggronden.
Tevens iseenkaartvervaardigd,W6lke dediepte
van devaste zandondergrond aangeeft (bijlage 2)» Opde
plaats,waar deboring verrichtwerd,is dediepte vande
vaste zandondergrond incentimeters aangegeven,Geen indelingnaar dediepte vande vaste zandondergrondwerd gemaakt
inhet zandlandschap;daarwerd alleen onderscheid gemaakt
inafgegraven enniet afgegravengronden,omdat devaste
zandondergrond t.o.v.N.A.P.bijdelaatste veelal belangrijkhoger ligt dan bijde eerste.Wegens degrotevariabiliteitvan dedieptevandeniet verwerkte vaste ondergrond,
heeft eennadere indelingweinig zin.
Inhetrivierkleilandschapwerd gebruik gemaakt
van eenveenboor van4m lengte.Hiermede kondoor klei,
veen ensliibhoudendzandgeboordworden,dochoplos zand
bleef de boorstuiten.Hierdoor kon dedieptevan ditvaste
zand,voorzover dit ondieper dan4m aangetroffenwerd,
vastgesteld enop dekaart aangegevenworden. Een indeling
isgemaaktin:
vaste zandondergrond ondieperdan100cm
"
"
op100è150cm,
"
"
op150à 800cm
"
»
op 200à250cm
"
"
op
250à300cm
;
''
'
op 300à350cm
"
"
op350 à400cm
"
"
dieper dan400cm.
Daarnaastwerden enkelepulsboringen verricht tot
maximaal 9m diepteominzicht teverkrijgen indehoedanigheidvandeonderliggendelagen.Hierbij bleek,datde
stroombeddingplaatselijk zeerdiep isuitgeschuurd.Nabij
hetMilvakamp bijvoorbeeld tot8,60m benedenmaaiveld.De
opvulling vertoont opverschillende dieptenminofmeer
slappekleilagen.Als deze beddinggronden voor bebouwingworden bestemd, zalophoging plaatsmoetenhebben vanwegede
hogegrondwaterstand,welkeniet verlaagd kanworden zonder
ernstig gevaar opteleverenvoor eengedeeltevan debestaande bebouwing* Deredenhiervan is,datde paalfundering"
vandeluchtafgeslotenmoet blijvenom bederftegentegaan.
DoorhetLaboratorium voorGrondmechanica teDelft
zijn indestroombeddinggronden verschillende sonderingen
verricht.Afb. & ishier eenvoorbeeld van.Tot
6.65 m
blijft de conusweerstandminder dan 20kg/cm2 envoor een
belangrijk gedeelte zelfsminder dan10 kg/cm2.Beneden 6.65
m, indediluviale ondergrond,looptde conuswaarde snelop
tot 40kg/cm2.Inhetgrindzand van 70totmeerdan100kg/aa2.
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-6Debouwwerken,dieopdezegrondengeprojecteerd zullenworden,dienenvaneenpaalfundering tewordenvoorzien.Detoebouwingsmogelijkhedenzijneenvoudigeropdegrindzandgronden,dietennoordenvanZeistinovervloed aanwezigzijn
ensomsopca1mdieptereedsconuswaarden bereikenvan
meerdan100kg/cm2 (zieafb. 4).Ookvandezestroomruggrondenzijnsonderingsgegevens bekend (zieafb.5 ) .Dezegrond
bestaattot1.45monderhetmaaivelduitkleiigelagenmet
conuswaardenvan4tot£0kg/cm2.Daarondervolgtstroomzand
overgaande indekzandmetconuswaardenvan22totmeerdan
50kg/cm.2.Ditstroomzand isvaakgroverdandekzanden
heefteengroterevastheid.Opca6.80m benedenmaaiveld
volgtgrindzand,waarvandewaardenmeer dan50kg/cm2belopen.
Destroomruggrondenzijndoorgaansstevigerdande
stroombeddinggronden (vergelijkafb.3metafb.5 ) .Opeen
dergelijkestroomruggrondwerdookeenpulsboringverricht
tot8mdiepte.Opdieplekbestonddeondergrondvanaf50cm
tot8mgeheeluitzand.Dezegrondenzijnechterminderbetrouwbaardandedekzandgronden,doordatmogelijknogslibhoudendelagentussenhet zandvoorkunnenkomen.
Afb,6geefteenvoorstellingvandeconuswaarden
vaneendekzandgrond,welke boveninslibhoudend is.De2dekzandafzettingenkomenduidelijktotuiting.Debovensteheeft
conuswaardenvan20tot40kg/cm2,deonderstevan7 0 - 8 5 .
kg/cm2.Watdaarondervoorkomtkannietmetzekerheidworden
gezegd.Dezedekzandgrondenvormenbinnenhetkarteringsgebieddebestgeschiktegrondenvoorbebouwing,hoeweldehumeuzebovengrondvaakdikkerisdan1m,zodateendiepeontgravingnodigis.Inverbandmet-degrondwaterstandenechter
(ziebijlageIII)ishetwellichtgewenstomdeafgegraven
percelenenigszinsoptehogen.
Globaalgesprokenkanwordengezegd,datongeveer
dehelftvanhetterreinweinigmoeilijkheden bijbebouwing
opzalleveren.Debodemopbouwinhetresterendedeeliserg
gecompliceerd.

-771 INDELINGVANDEGRONDENENLEGENDABESCHRIJVING
Degronden,dieinditkarteringsgebiedvoorkomen,
zijningedeeld inzand-enrivierkleigronden.Dezandgronden
zijnverderingedeeldnaarhetslibgehaltein:
a.zandgronden
Z
b.slibhoudendezandgronden sZ
c.gebrokenzandgronden
gZ.
Dezand-enslibhoudende zandgrondenvallenuiteen
inuitgelaagdeennietuitgelaagdegronden.Deuitgelaagde'
zandgrondenvormenoverwegend vochtigetotnattegrondenmet
roestvlekkenvan0 - 6 0 om.Denietuitgelaagdezandgronden
lopennogaluiteenwatdehoogteliggingbetreft,dochzijn
overwegenddroogmetroestvlekkendieperdan1m.Slibhoudendeengebrokenzandgrondenmeteenveenlaag indeondergrond
zijnapartonderscheiden.
Derivierkleigronden zijningedeeldin:
a.stroomruggronden
b.stroombeddinggronden.
Hierbijdientwelinachttewordengenomen,datde
bovengrondvandezerivierkleigrondenveelaluitslibhoudende
ofgebrokenzandgrond bestaat.Deze wordtnaarmatedeafstand
totdezandgrondengroteris,veelalgeleidelijkdunneren
zwaarder.Vooralop-dehogergelegen stroomruggronden isdit
duidelijk.Destroomruggronden zijnverderingedeeldin:
SI stroomruggrondondieperdan55cm overgaand inzand
S£ stroomruggrondop70à80cmovergaand inzand
S2astroomruggrondopkomklei;op55à90cmovergaandinzan€
53 lichte stroomruggrondnaarbenedengeleidelijkovergaand
inplastischzand
54 lichtestroomruggrond-op komklei-opstroomruggrond
58 zwarestroomruggrondnaarbenedengeleidelijkovergaande
inplastischzand
59 zwarestroomruggrond-opkomklei-op stroomruggrond.
Dezeindeling,is"gebaseerdopdezwaartevandebovengrond enophetvoorkomenvankomkleiofzandindeondergrond,zoalsditvoorrivierkleigronden algemeengebruikelijk
is.
Deprofielopbouwvan.destroombeddinggrondenloopt
sterkuiteen.Ingedeeldwerden:
BI ca50cmslibhoudend zandop40è50cmklei,meestal
overgaand inplastischzand
BS 45àISOcmslibhoudend zandop40à125cmveenopklei,
veelalovergaand inplastischzand
B3 S5à75cmgebrokenzandopklei,doorgaansovergaandin
plastischzand
B4 50à80omgebrokenzandop10à70cm (meestal20cm}
veenopklei,welkenaar benedenovergaat inplastisch
zand
B5 60è90cmgebrokenzandop30à80cmveenop40a70cm
plastischtotsterkplastischzand (opzand)
B6 30à60cmgebroken zandop20àS5cmkleiop50a70cm
veenrustendopplastischofloszand
B7 30à140cmveenopklei,veelalmeteendekvansterk
slibhoudendveen
,
v
B8 ca25cmslibhoudendveenop20a55cmzandop20a75cm
veenopklei,overgaand inplastischzand

-8B9 60omsterkslibhoudend veenopgebroken zand,overgaandinplastischzand
BIO40cmsterkslibhoudendveenop30cmgebroken zandop
15cmveen;zandopca85cm
Bil45à100cmsterkslibhoudendveenopzand
BI2klei,overgaand inplastischzand.
Devoornaamsteindelingberustopdesamenstelling
vandebovengrondn.1.slibhoudend zand,gebrokenzand,veen
enklei.Deondergrond bestaatveelaluitklei,diezepigof
slapisennaarbenedengeleidelijkzandigerwordtenovergaatinplastisch zand,waarondereenmengselvanzandmet
maximaal30 %afslibbaarverstaanmoetworden.
Destroombeddinggrondenzijnlagergelegendande
stroomruggronden.Hethumusgehaltehiervanismeestalhoger.
Legendabesohri.iving
Bijdelegendabeschrijvingishetzandnaardekorrelgrootte ingedeeldin:
matiggrofzand210-300mu
matigfijnzand150-210mu
fijnzand
105-150mu.
Deslibhoudendehumeuzebovengrondwerdingedeeld
in:
ietsslibhoudende zandgronden
^8 %afslibbaar
slibhoudende zandgronden
8 -12"afslibbaar
lichtegebroken zandgronden
1 2 — 20%afslibbaar
gebrokenzandgronden
20-30 %afslibbaar
zware,gebrokenzandgronden
30-40 %afslibbaar.
Derivierkleiisingedeeldin:
slibhoudend zand
8-12 %afslibbaar (<16mu)
plastischzand
12-20 %afslibbaar
sterkplastisch zand
20-30 %afslibbaar
sterkzandigeklei
30-40 %afslibbaar
zandigeklei
40-50 %afslibbaar
ietszandigeklei
50-60 %afslibbaar
lichteklei
60-70 %afslibbaar
middenklei
70-80 %afslibbaar
zwareklei
>80 %afslibbaar
Alsdelaagfijnzar.digwas,werdgesprokenvan:
lichtezavel
20-30 %afslibbaar
zavel
30-40 foafslibbaar
zwarezavel
40-50$afslibbaar.
Onderaflopenddienttewordenverstaan,datdebetreffendelaagnaarbenedengeleidelijkmeerzand-enminder
kleideeltjesgaatbevatten.Minder stevigegrendenzijnals
zepigaangeduid,nogminder stevigealsslap.
Zandgronden
Z Overwegenddroge,veelalsterkverwerktezandgrond
Prof
ielbeschrijving (sterkverwerktegrond)":
0 -48cm donkertruingrijs,matigfijnzand
48-55cm
donkergrijs,matigfijnzandmetroest
55-85cm
zwartgrijs,sterkhumeus zandgamengdmetblond
zand
85-125cm
bleek,matigfijnzand,gemengdmethumeuszand.

••9**
Somskomenerminderdiepdoorgewerktegrondenvoor,,
zoalsonderstaandprofiel:
0 - 3 0 cm zeerdonkerbruingrijszand (bouwvoor)
30-45
cm donkergrijs,loodzandachtigzand
45-80
om idem,gemengd
80-85
om zwartgrijs,loodzandachtig,tamelijkfijnzand (Al) 85-90
cm donkergrijs,loodzandachtigtamelijkfijnzand (AZ)
90-95
cm donkerbruingrijs,loodzandachtig zand (A3)
95-98
cm donkerbruin,matigfijnzand
98-110 cm bruin,matigfijnzand
110-i.£5 cm blondgeel,matigfijnzand.
Zp Uitgelaagdezandgrond
Profielbeschrijving:
0 -60cm donkergrijsbruin,matigfijnzandmetroestvanaf.
'

40 cm

•"

60-80;cm ietsgebleekt,matigfijnzand
-80-2.20cm bleek,matigfijnzand.
Dezegrondkenmerktzichdooreendikkereofdunnerelaaghumeuzebovengrond,dieeertijdsnahetuitlagente-;
ruggezetwerd enmeestalrustopbleekmatigfijntotfijn
dekzand.
Slibhoudende zandgronden
sZ Slibhoudend zandopzand
Profielbeschrijving'
0-50cm zeerdonkerbruingrijs,ietsslibhoudend zand
50-58cm donkerbruingrijs,matigfijnzandmetroest
58.-85cm bruin,los,matigfijnzand
85-115cm donkerbruin,los,matigfijnzand,ietsverkit
115->125cm bruin,matigfijnzand.
'
Somskomterindeondergrondnogeensterkhumeuze'
laagvoorwelkedebovengrond vormdevanhetoorspronkelijke
profiel.Dezeprofielenvormdenaanvankelijkdelaagstedelen*
inhetterrein,welke zijnopgehoogd.Doorhetophogenishet.
oorspronkelijkeprofielgrotendeelsbewaardgebleven,
sSp 60a140omverwerkt,slibhoudend zandopzand(uitgelaagdj
"~ Dezegrondkwamoorspronkelijkongeveerovereenmet
hetvorigetype. Bijdeafgravingis.dehumeuzebovenlaagteruggezetenvermengd.
sZv Ça45omslibhoudend zandopzandmetveenlaagopoa

Ï50cmdre'ptë
Profielbeschrijving:
0 -45cm venig,slibhoudend zandmetroest
45-150cm.bleek,matigfijnzand
150-190om bruin,vastveen
190cm bleekzand,zieookpulsboring3«

r

•

Gebroken zandgronden
gZ 55à140cmgebrokenzandgrondopzand
Debovengrond bestaatuitlichte,gebrokengrondtot
30à40era.Doorverwerkingtijdenshetuitlagenisdeslibhoudendebovengrond belangrijkdikkergewordendanoorspronkeiijkhetgevalwas;plaatselijkwel140cm.Daarondervolgt,
bleek,matigfijnzand.

;

,

-10gZv 55à.7.5cmgebroken zandgrondop45à 55omveenop zand
De bovengrond,ter dikte van 55à 75cm, bestaatuit
venig,licht gebroken zand -vaakstérkverwerkt - rustend
opveen,datop ca 110 cmovergaat in zand.
Rivierkleigronden
S Stroomruggronden
51Stroomruggrond <55cmovergaand inzand
Profielbesohrijving:
""
0 -45 cm donkerbruingrijze,middelzware,gebroken grond,
naar beneden zwaarder wordend
45- 60cm blond,matig fijn,ofmatig grof zand
60->lS0cm bleek,matig grofofmatig fijn zand.
Somskant inde zandondergrond nog eenslibhoudend
bandje voor.
52 Stroomruggrond op 70à80 cmovergaand in zand
De bovengrond bestaatuitmiddelzwaar,gebroken
zand,datmeestal naar beneden aanvankelijk zwaarderwordt en
daarna geleidelijk overgaat inslibhoudend zand,vervolgens
in iets slibhoudend zand enuiteindelijk inlos zand.
SSa Stroomruggrond opkomklei;op 55à 90cmovergaand in
zand
Profielbeschrijving:
0 - 25cm zeerdonkerbruine, sterk zandige klei
25-45 cm vaalgrijze,lichte kleimet roest,ca 65% afslibbaar,aflopend
45- 65cm geelgrijs,vlekkerig, ietsslibhoudend,matig
grof zand,ietsgelaagd
65-90 cm bleekgrijs,roestloos,grof zand
90-110 cm bleekgrijs,matig grof zand,veel roest
>110 cm grijsblauw,matig grof,roestloos zand.
53 Lichte stroomruggrond,naar beneden geleidelijk overgaand
inplastisch zand
Profielbeschrijving;
0 -30cm donkergrijsbruine,zware zavel (ca 35%afslibbaar)
30 -40 cm bruingrijze,gemengde zavel
40-85 cm lichtgrijze zavelmet roest 25%
85-95cm lichtgrijs plastisch zand 22%
95-100 cm blauwgrijze,fijnzandige zavel
100-200 cm blauwgrijze,fijnzandige,lichte zavel,gelaagd
>200cm slibhoudend zand,vast.
54 Lichte.stroómruggrond-opkomklei^op stroomruggrond
Profielbeschrijving:
0 -25 cm donkerbruine, sterk zandige klei,50%afslibbaar
25-40om vaalgrijze* zandige kleimet veelroest,zwaarder
wordend
40- 60cm vaalgrijze kleimet ietsroest
60-65cm idem, zepig
65- 75cm blauwgrijs,sterkkleiig zand, roestloos
>75cm grijsblauw, roestloos,kleiig zand.

'

-11S8 Zwarestroomruggrond,naarbenedengeleidelijkovergaand.
ihplastischzand
Profielbeschrijving:"
0-15cm zeerdonkerbruingrijze,sterkzandigeklei (32$
afslibbaar)
15-50cm deakergrijsbruine,zandigeklei
30-80cm grijze,fijnzandigekleimetroest,ca55$afslib»
baar.,naar benedenzandigerwordend
80-90cm vaalgrijze,sterkzandigeklei
...
>90cm blauwgrijs,sterkkleiiezand.
39

Zwarestroomruggrond-op komklei-opstroomruggrond
Profielbeschrijving;
•0-35cm~*"donkerbruingrijze,zandigekleimetroest
35-65cm vaalgrijze.zepige,lichtekleimetroest(65%
afslibbaar)
65-75cm ietsblauwgrijs,sterkplastischzand,slap,
metroest,ca 20%afslibbaar
75-110cm blauwgrijs,slibhoudend zand,roestloos (ca12$
afslibbaar)metkleiigelaagjes
>110cm blauwgrijs,matiggrofzand.
B Stroombeddinggronden
Bl

Ca50omslibhoudend zandop40à50omklei,meestal
overgaandInT-'Lr.rb_isohzand
Profielbeschrijvingf"
0 -50cm humeus,slibhoudendziand
50-90cm grijze,ietszandigeklei,naarbenedenovergaand
ingebrokengrond
90->120cm matigfijnzand,somsslibhoudend zandtot160à
180currustendoploszand.
Dezogrondligttegendehellingnaardedekzandgronden.Doorverstuiving enz.bevindtzichbovendekleieen
flinkelaagslibhoudend zand. .
52

45,.a120omslibhoudend zand,op40a125omveenop
klei,veelalovergaand inplastischzand
Profielbeschrijving:
Ö-70cm "rrumeus,slibhoudendzand
70-130cm vaen
130-320cm blauwgrijze,zandigeklei,aflopend
>320cm bleek,matigfijnzand.
B3

25;à75cmgebroken zandopklei,doorgaansovergaandin
)lgstischzand
Profielbeschrijving:
0 -25cm z'eerdonkergrijsbruine,sterkvenige,gebroken
grond
25-40cm idem,gemengdmetgrijze,zandigeklei
40-70cm grijze,ietszandigekleimetroest (55%afslibbaar)
70-85cm blauwgrijze,sterkzandigeklei (30$afslibbaar),
aflopend
85-95cm lichtgrijs,slibhoudendzand
95->400cm blauwgrijze,slappekleimetplantenrestenen
zandigelaagjes,vollediggereduceerd.

;

-12B4 50à80omgebrokenzand,op10 à 70om(meestal20om)
veenopklei,welkehaarbenedenovergaatinplastisch
zand
Prof
ielbeschri.jving;
0 -60om zeerdonkere,venige,gebroken zandgrondmet
roest
60-85cm veen
85-250om blauwgrijzeklei,aflopend,veelalslap
\ 250cm bleek,loszand.
B5 60à90omgebrokenzand,op50à80omveen,op40a70
omplastischtotsterkplastischzand
Profielbeschrijving:
0 -60cm venige,gebrokenzandgrond
60-120cm veen
120-180cm blauwgrijs,sterkplastischzand
>180cm bleek,matig fijnzand.
B6 50à60cmgebrokenzand,op20a25omkleiop50à70
omveen,rustend opplastischofloszand
Profielbeschrijving:
0 -60cm humeuze,lichte,gebrokengrond
60-80cm grijzeklei
80-100cm sterkvenig,slibhoudend zand
100-130cm kleiigveen
130-270.cm sterkzandige,gelaagdeklei
>270cm vaste zandondergrond.
B7 50a140cmveenopklei,veelalmeteendekvansterk
slibhoudendveen
Profielbeschrijving:
0 -40cm zeerdonker,vaalgrijs,sterkslibhoudend,zandigveenmetroest
40-60cm vaalgrijze,sterkzepigekleimetroest
60-150cm blauwgri.ije,slappekleimetveelorganischeresten
150-175om blauwgrijze,gelaagde,lichtezavel
>175cm blauwgrijs,plastischzand,vast«
B8 Ga25omslibhoudendveen,op20 a 55cmzand,op20a75
cmveenopklei,overgaand inplastischzand
Profielbeschrijving:
0 -30cm zeerdonker,zandig,slibhoudendveen
30-60cm bleekgrijs,matigfijnzand
60-105cm slibhoudend,somsbijna zuiverveen
105-200om slappeklei
200-^400cm slappe,zandigeklei,aflopend.
B9 60cmsterkslibhoudendveenopgebrokenzand,overgaand
inplastischzand
Profielbesoh:ijving:""
0-45cm zeerdonker,ietsslibhoudendveenmetcompostresten
45-60cm zeerdonker,sterkslibhoudendveen,kleiiger
wordend
60-300cm sterkzandigeklei
300cm ietsslibhoudend zand.

-13B10 40omsterkslibhoudendveen,op50cmgebroken zand,op
•oa15omveen, z^nö. opes85om
Profielbeschrijving:
0 -40om zandig,slibhoudendveen,gemengdmetzand
40-70cm venige,zwaregebrokengrond
70-85cm veen
>85cm vaste zandondergrond.
Bil 45à100cmsterkslibhoudendveenopzand
ProfieTb'esehr
ijving:
0 -50cm sterkslibhoudend,zandigveen
50-70cm slibhoudendveenmetgeleidelijkafnemendslibgehalte
>70cm bleek,matigfijnzand.
B12 Klei,overgaand inplastischzand
Profielbeschrijving:
0 -30cm zeerdonkere,ietsvaalgrijze,venigekleime.t
veelroest
30-40cm vaalgrijze,venigeklei,zepigmetietsroest
40-70cm idem,metveelorganischeresten
70-120cm blauwgrijze,fijnzandigekleimetveelorganische
resten,zandiggelaagd enaflopend
120-150cm blauwgrijs,slibhoudend zand
150->170cm blauwgrijs,ietsslibhoudend zand.
Opandereplaatsen isdekleiweinig zandigtot
3à4meterdiepte.
Bijzondereonderscheidingen
Opgehoogd
Enkelepercelenofgedeeltendaarvanzijnmetcompostbedekt.
HetperceeltennoordenvandeBlikkenburgsevaart
betrefteenvoormaligevuilnisstortplaats.Dediktevande
laagis90a130cm.Inhet zuidelijkdeelwordtweerwat
weggegraventotopdeoorspronkelijke bovengrond.

-14VII DEPULSBORINGEN
Omeniginzichtteverkrijgenomtrentdesamenstellingvandediepereondergrond,werdenenkelepulsboringen
verricht.Debedoelingwasomtoteendieptevan8 a 9mte
gaan« Bij2vande4boringenwasditnietmogelijk,doordat
debuisopgrindzand stootteenditgrind steedstussende
pulsklepkwam.
Deplaatsenderboringenstaanopdebodemkaart
aangegeven.BoringIwerdverrichtmiddeninhetgebiedvan
deslibhoudendeafgegravenzandgronden.Reedsop220cmwerd
hetgrindzand bereikt.BoringIIligtindevormaligestroombedding.Hierwisselen zwaardereenminder zwarekleiigelagenelkaaraftotop8.60m,waarzichgrofzandbevindt.
BoringIIIligtopdeovergangvandedekzandgrondennaarde
stroombeddinggronden.Hoewelookhierreedsop180cmdiepte
grindwerdaangetroffen>kontochnogtoteendieptevan
6.50mgeboordworden.Hierwerdop Z\ tot4^mdiepteeen
sterklemige,zeerfijnzandigelaagaangetroffen,welkeslapperisdanhetoverwegend voorkomendefijnetotmatigfijne
zand.BoringIVbetrefteenstroomruggrondmetstroomzandin
deondergrond,datzichtotgrotedieptevoortzet.

0 -60cm humeus,zeerdonkerbruingrijs,matigfijnzand
60-220cm bleek,matigfijnzand
>220cm bleek,matiggrof zandmetveelfijngrind.
II BijMil
vakamp
0 -40cm sterkhumeus,sterkslibhoudend zand
40-45cm idem,gemengd
45-55cm blond,matigfijnzandmetroest
55-65cm blauwgrijze,vette,zepigekleimetroest
65-145cm lichtgrijze,vette,slappekleimetorganisohe
resten,roestloos
145-150cm blauwgrijs,plastischzand
150-200cm blauwgrijze,lichteklei (ca70%)
200-300cm blauwgrijze,zandigeklei (ca50 %),aflopend
300-420cm blauwgrijs,sterkplastischzand (35%)
420-490cm blauwgrijze,ietszandigeklei (ca60 %), aflopend
490-520cm blauwgrijze,zandigeklei (ca50 %), aflopend
520-580cm blauwgrijze,sterkzandigeklei (ca40%}
580-600cm blauwgrijze,zwareklei (ca80 %)
600-780cm blauwgrijze,lichteklei (ca68 %)
780-840.cm blauwgrijs,slibhoudend,zeerfijnzand
840-860cm blauwe,zwareklei (ca85 %)metverslagenveen
860->9C0cm grofzand.
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III BosSchoonoord
0 -85cm zeerdonker,venig,slibhoudend zand
85-115cm bruinveen
115-180cm bleek,matigfijnzand
180-190cm idem,metveelgrind
190-250cm bleek,matigfijnzand
250-450cm blauwgrijs,sterklemig,aeerfijnzand
450-600cm ietsbruinachtig,matiggrofzandmeteniggrind
600-650cm idem,metgrind.
IV

'

•

0 - 4 0 cm donkerbruine,middelzware,gebrokengrond
40-50cm vaalgrijzeklei
50-65cm blond,slibhoudend zandmetroest
50-120cm bleek,matiggrofzandmetroest (ca280mu)
120-180cm ietsblauwgrijs,matiggrof zandmetroest
(ca220mu)
180-250cm ietsblauwgrijs,matigfijnzand
250-320cm ietsblauwgrijs,matiggrofzand (ca220mu)
320->800cm blauwgrijs,matiggrofzand (ca220mu).

