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-1I INLEIDING
InSeptember1954werdinopdrachtvandeDienst
UitvoeringWerkeneenbodemkundigonderzoekingesteldnaarhet
L.E.I.-typebedrijfvandeHeerKolkteVeendam.
Reedseerder,indeherfstvan1953,kwamhetveldwerkvande,L.E.I.-typebedrijvenvandeHerenEerkesenHeeringa,
beidenteVeendam,klaar.Doorbepaaldeomstandighedenkonden
toendeveldgegevensvandelaatstgenoemde bedrijvennietmeer
uitgewerktworden.InDecember1954werdendezetweebedrijven,
nadatzegereviseerdwerden,afgemaakt.
Hetdoelvanbovengenoemdonderzoek bestaatuit;
a.hetnagaaninwelkematedebedrijvenvoorcultuurtechnische
verbeteringen inaanmerkingkomen;
b.hetbepalenVandewaardevermeerdering vandegrondnaeventuelecultuurtechnischeverbeteringen.
HettypebedrijfEerkesisca43hagrootenligttussendespoorwegVeendam-WildervankenWijkno1.Hetbestaat
uiteenopstrekkendeplaatsmetenkeleaangrenzendepercelen.
Deopstrekkendeplaatsisca85m breedenca2700mlang.
Hetca20hagrotetypebedrijfHeeringaligtineen
opstrekkendeplaatsaandeOmmelanderwijkenineenblocplaats
aandeIchtersloot.Debreedte enlengtevandeopstrekkende
plaatsbedragenresp.ca75menca1375m.Deblocplaatsis
ca75m breedenca1000mlang.
TussenhetWesterdiepenhetBorgercompagniesterdiep
ligthettypebedrijfKolk. Het bestaatuiteenopstrekkende
plaatsvanca 75m breedenca2825mlang.
Dedrietypebedrijvenbestaanvrijweluitsluitenduit
bouwland,
Hetonderzoeknaardebodemkundigegesteldheidvande
driebedrijven bestondalleenuitveldonderzoek,,Hierbijwerden
boringenverrichttotopeendieptevan1.25m benedenmaaiveld»
Dekaarten,welkealsbasisvoordeveldkaarten,envoor
dekaartenindebijlagen,werdengebruikt,werdenophetKadasterkantoorinWinschotenovergenomen.
Deresultatenvanhetveldonderzoekwerdenvastgelegd
opgedetailleerde bodemkaarten (bijlagen1,2en3)enopcultuurtechnische classificatiekaarten(bijlagen4,5en6).

-2II. DEBODEMGESTELDHEID
HetgebiedrondomVeendam,waarinde3typebedrijven
liggen,wordtgekenmerktdoorhogeenlageterreindelen,Plaatselijkeverschilleninhoogteliggingvanl à 2m enmeertussen
dehoogsteendelaagsteterreindelen,wordenvrijveelaangetroffen.Dezehoogteverschillenhangensamenmetverschillenin
debodemgesteldheid.
Dehoogsteterreindelen,dievoornamelijkdoorkoppen
enruggenwordengevormd,bestaanuitdroge-enzeerdrogegronden;delaagsteuitnatteensomszeernattegronden.Degronden,
die,wathoogteligging betreft,middelhooggenoemdkunnenworden,
zijnoverhetalgemeenvochthoudend envochtig.
Dehooggelegenbodemprofielenhebbenveelaleendunne,
schrale bouwvoor.Onderdezebouwvoorkomtsomseeningedroogd
veenlaagjevoor,datmeestalergdunis.Invrijveelgevallen
ontbreektditveenlaagje.Dezandondergrond zitbijdezeprofielenergondiepenbestaatuittamelijkfijnzand,waarvande
korrelgroottevrijuniformis.Inhetzandheeftzichmeestal
eenhoogheideprofiel,somseenhoogtotmiddelhoogbosprofiel,
ontwikkeld.Bijdezeprofielenishetzandboveningrijs.Deze
kleurgaatspoedigoverinroodbruintotbruin.Ditroodbruine
totbruinezandgaatbijdehogeheideprofielenoveringeelblondzand.Debruinekleurgaatbijdebosprofielentotvrij
diepinhetprofieldoor.Hetbruine zandismeestalminofmeer
verkit.Vooraldeprofielenopdehellingenvandekoppenen
ruggenbevattensomshardehorizonten.
Debodemprofielen indelaaggelegenterreindelenwordengekenmerktdooreendunnehumeuzetotsterkhumeuzebouwvoor.
Onderdezebouwvoor zitinderegelveen.Veelalvarieertdediktevanditveensterk.Dezandondergrondwordtmeestalbinneneen
dieptevan1,25m benedenmaaiveld inhetprofielaangetroffen.
Openkeleplaatsenkomtinhetprofiel,namelijkopdeovergang
vanhetveennaarhet zand,leemoflemigmateriaalvoor.
Hetbijdelageprofielenonderdebouwvoorvoorkomende
veenisbijnaaltijdoligotroofvankarakter.Boveninisditveen
meestalspalterachtig.Plaatselijk ishetonderdebouwvoormotachtig.Ookonderditmotofmotachtigveenzitoligotroofvast
veen.Bolster,ofopbolstergelijkend veen,wordtpraktischniet
aangetroffen.Behavedegenoemdeveensoortenkomtinhetbedrijf
vanKolkooknog zwartveenvoor.Ditveeniszwartvankleur,
structuurloosenbezitminofmeersmerendeeigenschappen engaat
naarbenedenoverindonkerbruinenbruin,meestaloligotroof,
veen.
Hetzandvandezandondergrond ishiereveneenstamelijkfijnenheefteenvrijuniformekorrelgrootte.Meestalheeft
zichinhetzandeenlaagbosprofielontwikkeld.Dekleurvanhet
zandisdanbruinenbevatinvelegevallennogdonkerbruineverkittehorizonten.Bestaandelagergelegenterreindelenuitkommen,diedoorkoppenenruggengevormdworden,danwordt inde
zandondergrondmeestaleenlaagheideprofielaangetroffenmetop
deovergangvanhetveennaarhetzandeengliedelaag.Onderde
gliedelaag ishetzandvaalbruineninderegelsterksmerend.
Dieperblijfthetzandvaalbruin.
Hetlemigmateriaal,datbijbepaaldeprofielenopde
overgangvanhetveennaarhet zandvoorkomt,bevatvrijveelafslibbaredelen,istamelijkstugenisslechtdoorlatendvoor
water.Deprofielenmetleemkomenalsstrokenindelaagstedelenvanhetterreinvoor.

-3Ookbijdemiddelhogeprofielenishetonderde
bouwvoorvoorkomendeveenongunstig,meestalspalter-ofmotachiigensomswordtindezeprofielen,zoalsbijKolkstructuur
looszwartveenaangetroffen.
Bijdemiddelhogeprofielenheeftdezandondergrond
bos-ofheidekenmerken.Vooralindebosprofielenkunnenharde
horizontenvoorkomen.
HetvoorstegedeeltevanhettypebedrijfEerkesheeft
eenvrijlageenvlakkeliggingenbestaatuitvochthoudende,
vochtigeennattegronden.Devochthoudende,,waarvanhettotale
oppervlakgeringis,hebbenmeestaleenheidezandondergrond,de
vochtigeennatteeenboszandondergrond.Hetachterstegedeelte
vanhetbedrijfheefteenhogereliggingmetoverhetalgemeen
eenduidelijker sprekend reliëfenbestaatinhoofdzaakuit
droge,vochthoudende envochtigegronden.Demeesteprofielen
hebbenereenheidezandondergrond.
Indeopstrekkendeplaatsachterdeboerderijvanhet
typebedrijfHeeringa komen zeergeringehoogteverschillenvoor.
Dezeplaatsbestaatinhoofdzaakuitvochthoudende envochtige
gronden,diezoweleenheide-alseenboszandondergrond kunnen
hebben.Deblocplaatsvanditbedrijfligtvrijlaagenvlak.
Degronden,dieervoorkomenzijnvochtigtotnatenhebbeneen
zandondergrond,waarinzicheenbosprofielontwikkeldheeft.
HettypebedrijfKolkwordtgekenmerktdoorgrote
hoogteverschillen.Dekoppenenruggenzijndroogenbevatten
eenheidezandondergrond.Deflankenvandezekoppenenruggen
zijnmeestalvochthoudendmet6enzandondergrond,dieeveneens
kenmerkenheeftvaneenheideprofiel,Indedoorderuggenen
koppengevormdekommen (dobben)wordendelaagsteheideprofielenaangetroffen.Hetgedeeltevandeopstrekkendeplaatsachterdeboerderijisvlakenvrijlaaggelegen.Inditvoorste
gedeeltekomenvochtigetotnattegrondenvoor,dieoverhet
algemeeneenboszandondergrondhebben.

.4III DEBODSMKQNDIGEEENHEDEN
Hetonderzoekinhet veldbestonduitgrondboringentotopeendieptevan1.25m benedenmaaiveld.Voorde
verschillendetypebedrijvenvarieerdehetaantalverrichteboringenperha.OpdetypebedrijvenEerkesenHeeringa bedroeg
hetaantalboringengemiddeld15perhaenophettypebedrijf
Kolkgemiddeld10perha.
Bijhetveldonderzoekwerdvooralaandachtgeschonkenaan:
1.dehoogteligging (relatieve)vanhetbodemprofiel
2.dedikteenhumushoudendheidvandebouwvoor
3.dedikteendeaardvandeeventueelonderdebouwvoorvoorkomendeveenlaag
4.dediepteliggingvandezandondergrond endehardheiden
kleurvaneventueelaanwezigeverkittehorizonten
5.dediepteligging endiktevaneventueelaanwezigeongunstigelagen,zoalsleemlagen,gliedelagenenz.
Hetverloopvandeindedrietypebedrijvenoptredendebodemverschillen isvrijgrootenveelalzeeronregelmatig.
Dezeverschillenkomenvooralindegeaardheideninietsminderemateindediktevandeonderdebouwvoorvoorkomende
veenlaagtotuiting.Deaardvanhetveenkanvanplaatstot
plaatssomssterkveranderen.Ookdediktevandeveenlaagis
invrijveelgevallenvanplaatstotplaatsaansterkeschommelingenonderhevig.Eenindelingvandeindedrietypebedrijvenvoorkomendegrondenkondanooknietopdeaardende
diktevandeveenlaagwordengebaseerd.
Bijhetonderzoekinhetveldiswelgebleken,dat
dehoogteliggingvandegrondeninhetterreinnauwverband
houdtmet bepaaldekenmerkenvandezandondergrond,metde
humeuziteitvand6bouwvooreninzeergeringematemetde
diktevandeonderdebouwvoorvoorkomendeveenlaag.Dezecorrelatiesmaaktenhetnumogelijkomdeverschillen inbodemgesteldheidonderteverdeleninbepaaldebodemtypen.
Devolgende bodemtypenkondenonderscheidenworden
(bijlage7):
I Drogeveenkolonialegrondmetheidezandondergrond
II'Matigvochthoudendeveenkoloniale grondmetheidezandondergrond
IIIVochthoudende veenkolonialegrondmetboszandondergrond
IV Vochtigeveenkoloniale grondmetboszandondergrond
V Vochtigeveenkolonialegrondmetheidezandondergrond
VI Vochtigetotnatteveenkolonialegrondmetboszandondergrond
VIIVochtigetotnatteveenkolonialegrondmetheidezandondergrond
VIUNatte veenkolonialegrondmetheidezandondergrond
IX Natteveenkolonialegrondmetietslemigemadeondergrond
X Natteveenkolonialegrondmetlemigemadeondergrond
XI Nattetotzeernatteveenkolonialegrondmetveenondergrond
XIIZeernatteveenkolonialegrondmetveendobbeondergrond
XHIHerontgonnenveenkolonialegrond.

-5I Drogeveenkolonialegrondmetheidezandondergrond
Dittypewordtslechtsplaatselijkenwelopde
hoogstedelenvankoppenenruggenaangetroffen.Debouwvoor
vandittypeisdun,schraalensterkloodzandhoudend.Teen
wordtinhetprofielnietaangetroffen.Onderdebouwvoorzit
grijsloodzand,waarondereenB-horizonvanroodbruinzand,
datnaar benedenvrijspoedigovergaatingeelblondzand.
Voorbeeldvaneenprofiel:
0 -15cm grijze,humusarme,loodzandhoudende bouwvoor
15-30cm grijsloodzand,naarbenedenietsdonkerderwordend
30-60cm roodbruinverkit zand,naar benedenietslichter
wordend
60-120cm geelblond zand.
II Matigvochthoudendeveenkolonialegrondmetheidezandondergrond
Evenalshetvoorgaande,komtookdittypeopde
hoogstekoppenenruggenvoor.Hetlaatstetypeligtechter
ietslagerdanheteerste.Inprofielopbouwzijndeverschillennieterggroot.Debouwvoorishierietsminderloodzandhoudend enderoodbruineB-horizon isgemiddeld dikker.Soms
ziteronderdebouwvoornogeenduningedroogdveenlaagjeof
structuurlooszwartveen.
Voorbeeldvaneenprofiel:
0 -15cm donkergrijzetotgrijzehumusarme loodzandhoudende
bouwvoor
15 -25 cm zwartingedroogdkorreligofspalterigveen
25 -35 cm grijsloodzand,naarbenedenietsdonkerderwordend
35 -75 cm roodbruinverkit zand,naarbenedenlichterwordend
75 -120 cm geelblond zand.
III Vochthoudendeveenkolonialegrondmetbopzandondergrond
Dezegrondkomteveneensnogopdehoogsteterreindelenvoor.Ookbijdittypeisdebouwvoornogloodzandhoudend,schraalendun.Eenminofmeeringedrjogdveenlaagje
komtplaatselijkonderdebouwvoorvoor.De zandondergrond
wordthiergekenmerktdooreendroogbosprofiel.Boveninis
hetzandloodzandachtigendaaronderbruin.Het bruinezand
isplaatselijkminofmeerverkit.Voorbeeldvaneenprofiel:
0-15cm donkergrijzetotgrijzehumusarmeloodzandhoudendebouwvoor
15 -25 cm zwartingedroogd korreligofspalterigveen
25 -40 cm grijstotvaalgrijsloodzand
40 -80 cm bruintotroodbruinzand,verkit
80 -120 cm bruin,weinigverkitzand,naarbenedenietslichterwordend
IV Vochtigeveenkolonialegrondmetboszandondergrond
Dittypesluitzichaanophetvoorgaandeenkomt
opdeovergangnaardelagergelegen bostypenvoor.Ookkomt
hetalsietshogererugjesenkopjesindelaagsteterreinde-*
lenvoor.Debouwvoorishumeusenzeldenloodzandhoudend.

•6Deonderdebouwvoorvoorkomendeveenlaagvarieertindikte
van10-30cm.Isdaveenlaagergdun,danisdeaardvan
hetveenmeestalmotachtig.Bijeendikkereveenlaagishet
veendoorgaansspalterachtig,Onderhetveenwordtmeestal
nogietsloodzandachtigmateriaalaangetroffen,datechter
spoedigovergaatinvaalbruintotbruinzand.Dieperinhet
zandkomendonkerbruinehardeverkittehorizontenvoor.
Reductievlekkenkunnenonderinhetprofielaangetroffenworden.
Voorbeeldvaneenprofiel:
0 -£0 cm donkerhumeuzebouwvoor
£0 -40 cm donkerspalterachtigofspalterveen
40 -45 cm vaalbruin zand,ietsloodzandhoudend
45 -90 cm vaalbruintotbruinzandmetdonkerbruineverkittebanken
90-1£0cm bruintotgeelbruinzandmetlichtergekleurde
reductievlekken,
V Vochtige,veenkolonialegrondmetheidezandondergrond
Dezegrondsluitaanopdegrondenmethheidezandondergrond,dieopdekoppenenruggenvoorkomen.Debouwvoorishierhumeus.Deveenlaagonderdebouwvoorgaatgemiddeldtot40cmdiepte benedenmaaiveld.Hetveenkanboveninmotachtigofspalterachtig zijn.Ookkanhetuitstructuurloos,zwartveenbestaan.Indeondergrond isdeovergang
vanhetveennaarhetzandgliedeachtig.Hetzandvande
zandondergrond isvaalbruintotroodbruinenbovenin"kazig".
Voorbeeldvaneenprofiel:
0-20cm donkerhumeuzebouwvoor
£0-40cm zwartstructuurloosveen,onderinietsgliedeachtig
40-60cm donkerbruintotroodbruin "kazig"zand
60-80cm vaalbruintotroodbruinzand
80-1£0cm vaalbruinzand.
VI Vochtigetotnatteveenkolonialegrondmetboszandondergron'd
Deprofielen,dietotdittypegerekendworden,komenindelageterreindelenvoor.Dezegrondheefteenhumeuzetotsterkhumeuzebouwvoor.Deveenlaagvarieertindiktevan15-50cm.Hetveenisspalter-ofmotachtig,oflijkt
opzwartveen.Onderdeveenlaag zitvaalbruinzand,datnaar
benedenovergaatindonkerbruinzand.Inhetdonkerbruinezand
komenMeestalminofmeerverkittehorizontenvoor.Lichtgekleurdereductievlekkenkunnenbijdittypereedsbovende
verkittehorizontenaangetroffenworden.
Voorbeeld vaneenprofiel:
0 -£0cm donkerhumeuzetotsterkhumeuzebouwvoor
£0-40cm donkerbruinspalterveen,weinigingedroogd
40-50cm vaalbruintotgrijsbruinzand
50-90cm donkerbruinzand,plaatselijkverkit (hard),
enkelereductievlekken
90-120cm bruinzandmetlichtergekleurdereductievlekken.
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ondergrond
Detotdittypebehorendeprofielenliggenlaagen
sluitenaanopdievantypeV*Debouwvoorishiermeestal
sterkhumeusenrustinderegelopeentamelijkdikkeveenlaag.Hetveenvandezeveenlaag isdoorgaansvast.Opde
overgangnaardezandondergrondkomtgliedevoor.Onderde
gliedezit "kazig"zand.Het zandblijftdieperinhetprofielvaalbruinvankleur.
Voorbeeld vaneenprofiel:
0 -£0cm donkersterkhumeuzebouwvoor
20-60cm donkertotdonkerbruinspalterveenmetopde
overgangnaarhetzand"gliede"
60-80cm donkerbruintotvaalbruin "kazig"zand
80-1-20cm vaalbruintotvaalgrijszand
VIIINatteveenkolonialegrondmetheidezandondergrond
Ditishetlaagstgelegentypemeteenheidezandondergrond,datindedriebedrijvenaangetroffenwordt.Deze
grondwordtvooralinkomvormigelaagtenaangetroffenen
sluitophetvoorgaandetypeaan.Nadl^fcerkhumeuzebouwvoorendeminofmeerdikkeveenlaagwordtveelaleengliedelaaggevondenvanca10cmdikte.Hethieropvolgendezandis
sterk "kazig".Opeeiidieptevanca100cmbenedenmaaiveldis
hetzandmeestalverzadigdmetwater.
Voorbeeldvaneenprofiel:
0 -20 cm donkersterkhumeuzetotvenigebouwvoor
20 -60 cm donkerspalterveenovergaandinzwart—veen
60 -70 cm zwartegliede
70 -90 cm donkertotvaalbruinsterk"kazig"zand
90 -120 cm vaalbruintotgeelbruinmetwaterverzadigdzand.
IJ. Natteveenkolonialegrondmetietslemigemadeonder
grond
Dezegrondligtevenalsdevolgendeerg'laagen
wordtalssmallestrokentemiddenvandelagegrondenmeteen
boszandondergrond aangetroffen.Debouwvoorishumeustot
sterkhumeus.Dediktevandeveenlaagvarieertvan10-50cm.
Hetveenismeestalspalterachtig,boveninsomsmotachtig.
Onderhetveenkomtlemigmateriaalvoor.Hetzandonderdeze
lemigelaagisinderegelbruintotgeelbruinenbevatmeestalgeenverkittehorizonten.
Voorbeeld vaneenprofiel:
0 -15cm donkersterkhumeuzebouwvoor
15-40cm donkerspalter-ofspalterachtigveen
40-50cm. donkergrijzetotgrijzelemigezandlaag
50-120cm geelbruin zandmetenkeledonkerbruinehorizonten,
lichtergekleurdereductievlekken.
X Natteveenkolonialegrondmetlemigemadeondergrond
Dittypekomtbijnageheelovereenmethetvoorgaande.Deleemlaagonderhetveenishiercompacterenietsdikker.

-8Voorbeeld van eenprofiel:
0 -15om donker sterkhumeuze bouwvoor
''
15-40om donker spalter-of spalterachtigveen
40 -50cm donkergrijze totgrijze zwareleem
50-120om geelbruin zandmet enkele donkerbruine horizonten
enlichtergekleurdereductievlekken.
•^ Natte tot zeernatteveenkoloniale grondmetveenondergrond
Bijdezegrond zithetveentot dieper dan1,20 m
benedenmaaiveld.De profielen vandit typekomen slechtsin
kleineoppervlakken voor,temidden vananderenatte gronden«
De bouwvoor issterkhumeus totvenig.Hetveenonder debouwvoor isvast en is boveninmeestal spalterachtig.
Voorbeeldvaneenprofiel:
0 -15cm donker sterkhumeuze bouwvoor
15-40cm donkerbruin spalter- enspalterachtig veen
40 -120cm donkerbruinveen«
XII Zeernatte veenkoloniale grondmetveendo>beondergrond
Dit typekomt indekleine komvormigelaagtenvoor,
diegevormdworden doorderuggen enkoppenwaarop de droge
grondenmet eenheidezandondergrond voorkomen.De bouwvoor
vandezegrond isvenig.Het veen isbovenin veraard engaat
naar benedenover in zwartvettig veen,datop deovergang
naarde zandondergrond ingliede verandert.Het zandvande
zandondergrond is bovenin sterkkazig.
Voorbeeld vaneenprofiel:
0 -15 cm donker tot zwartesterkhumeuze tot venige bouwvoor
15-20cm zwartveraard veen
20-50cm zwartvettig veenmet enkele bruinelokresten en
onderin enkele berkresten
50-80 cm zwarte gliede
80-100cm bruintotgeelbruin sterkkazig zand
100-120 cm bruingeel zand (iets kazig).
^ m

Herontgonnen veenkoloniale grond

Inprofielopbouwkan dezegrondnog sterkeverschillenvertonen.Vanhetoorspronkelijk profiel ishetongunstig
veenen zandweggestopt,Egalisatie vande zandondergrond is
niet overalgeschied enhet aanwezige veen isniet altijdgelijkmatig overdeprofielenverdeeld.
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Dehierboven behandeldebodemtypen,dieindedrie
typebedrijvenkunnenvoorkomen,zijnopdegedetailleerdebodemkaartenmetkleuren ensymbolenaangeduid.Debodemtypen
zijnopdekaarten scherpvanelkaarafgegrensd.Inwerkelijkheid bestaandezescherpegrenzenniet.Deovergangentussen
deverschillende bodemtypenverlopenoverhetalgemeenvrij
geleidelijk.Plaatselijk,vooralwaarkoppenenruggenvoorkomen,kunnenzichechterwelsprongsgewijzeveranderingenvoordoen.Bijhetlezenvandebodemkaartenmoetmetdezegeleidelijkeofsprongsgewijzeveranderingenrekeninggehoudenworden»
Opdebodemkaarten zijnbehalvedesymbolenvande
bodemtypenooknogdeplaatselijkeverschillenindediepteliggingvandemineraleondergrond indecimeters benedenmaaiveldaangegeven endeaardvanhetonderdebouwvoorvoorkomend
veenmet bepaaldetekens.
Deonderlingeverschillenindiepteliggingvande
mineraleondergrond zijnbijiederbodemtype,zoalsdezeop
debodemkaartenvermeld staan,vrijgroot.Inhetterreinis
devariatietussendezeonderlingeverschillennogaanmerkelijkgroter.Opdebodemkaartenwordenslechtsterplaatseen
indedirecteomgevingvaneenbepaaldcijferdegemiddelde
diepteliggingvande zandondergrond (eventueelleem-enzandondergrond)aangegeven.
Deaardvanhetonderdebouwvoorvoorkomendeveen
kanbijiederbodemtypesterkwisselen.Ookditverschijnsel
kanslechtszeerglobaalopdebodemkaartenweergegevenworden.Terplaatse enindeomgevingvaneenbepaaldopdekaartenvoorkomend speciaalsymbool,kanhoofdzakelijkhetdoor
datsymboolaangeduideveenwordenverwacht.
Degemiddeldediktevanhetinhetprofielvoorkomendeveenlaatzichuitdegemiddeldezanddiepteliggingen
gemiddeldediktevandebouwvoor (ca1,5 dm)afleiden.
Debodemkaartensprekenoverigensvoorzichzelf.
Deligging enverspreidingvandeverschillende bodemtypen
behoeftgeentoelichting,Inditverbandkannaarhierboven
wordenverwezen.
Plekken,waarzanduitdeondergrondgegravenis,
ofandereplaatselijke storingen,zijnopdebodemkaarten
nietaangegeven»
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Decultuurtechnische classificatiekaarten zijnvan
debodemkaartenafgeleid.Hieropstaandeverschillendegrondenin7klasseningedeeld.Deonderscheidenklassenendebij
iedereklasseingedeelde bodemtypenzijn:
Klasse1;Grondenmettediepegrondwaterstand enmetharde
enandereongunstigelagen.Hierondervallendevolgende
bodemtypen:
Drogeveenkoloniale grondmetheidezandondergrond;
Matigvochthoudendeveenkolonialegrondmetheidezandondergrond;
Vochthoudendeveenkolonialegrondmetboszandondergrond.
Klasse2:Grondenmetnormalegrondwaterstand enmetharde
enandereongunstigelagen.Totdezeklassekunnendevolgendebodemtypengerekendworden:
Vochtigeveenkolonialegrondmetheidezandondergrond;
Vochtigeveenkolonialegrondmet boszandondergrond;
Vochtigetotnatteveenkolonialegrondmet boszandondergrond.
Klasse5:G-rondenmettehogegrondwaterstand,metmeestal
tedunneenweinigdraagkrachtige bouwvoorenmetgliede-en
andereongunstigelagen.Hiertoebehoren:
Vochtigetotnatteveenkolonialegrondmetheidezandondergrond;
Natteveenkolonialegrondmetheidezandondergrond.
Klasse4:Grondenmettehogegrondwaterstand,mettedunne
enweinigdraagkrachtige bouwvoorenmet storendeleem-en
andereongunstigelagen.Totklasse4wordentweebodemtypen
gerekend:
Natteveenkoloniale grondmetietslemigemadeondergrond;
Natteveenkolonialegrondmetlemigemadeondergrond.
Klasse5:Grondenmetveeltehogegrondwaterstand,mette
dunneenweinig draagkrachtige bouwvoorenmetminofmeer
ongunstigelagen.Hiertoewordt slechtseenbodemtypegerekend:
Nattetotzeernatteveenkolonialegrondmetveenondergrond.
Klasse 6:Grondenmetveeltehogegrondwaterstand,mette
dunne enweinigdraagkrachtige bouwvoorenmetgliedeenandereongunstigelagen.Ookonderdezeklassevaltslechts
éénbodemtype:
Zeernatteveenkolonialegrondmet veendobbeondergrond.
Klasse 7:Herontgonnenveenkolonialegronden.
Onderklasse1vallendegronden,dieoverhetalgemeentehoogendaardoortedroog,mettediepegrondwaterstand,gelegenzijn.Verdervertonendezegrondenprofielfouten,zoalsverkittehorizontenindezandondergrondmet
daarnaastingedroogdveenenloodzandonderdebouwvoor.
Bijeeneventuelegrondverbetering zalernaargestreefdmoetenworden,degrondtelatenzakken,waarbijde
bouwvoorenhetbruine zandbovenmoeten blijven.Eventuele
ongunstige lagen,zoalsloodzand,spalter-enmotveenlagen,
dienendanweggewerktteworden.Deverkittehorizontenmoetengebrokenworden.Tenslotte behoorthetdonkerbruinezand
onderdebouwvoorgebrachtteworden.

-11Detotklasse2behorendegrondenzijndeproductiefste.Zezijntenopzichtevanhetgrondwatervrijgunstiggelegen.Tochvertonendemeesteprofielenvandezegrondenfouten,
zoalsverkittehardehorizonten indezandondergrond,ingedroogd
veenonderdebouwvoorenveendatveelaleenspalterachtigkarakterdraagt.Zoweldeverkittehardehorizontenalshetspalterveenstorenminofmeereengoedelucht-enwaterhuishouding.
Degrondenvanklasse2zijnteverbeterendoorde
verkittehorizontentebreken,hetdonkerbruineofroodbruine
zandonderdebouwvoortebrengenenhetongunstigeveenen
loodzandwegtestoppen.Opsommigepercelenisinhetprofiel
nogminofmeergunstigveenaanwezig.Ditveenismeestal
spalterachtig enzaldusdoorgespitmoetenworden.Grondverzet
inhorizontalerichting (egalisatie)zalbijdezegrondenzo
goedalsnietplaatshoeventevinden.
Klasse3omvatgronden,dieoverhetalgemeentenat
zijneninhetvoorjaartelaat.Dezenattegrondenhebben
veelaleendikkeveenlaagmetdaarondereengliedelaag.Dezandondergrondligt bijdezeklassevrijdiep.Debouwvoor is,mede
doordedikkeveenlaag,weinigdraagkrachtig.
Bijverbeteringvandezenattegrondenzounietzonder
meertoeovergegaankunnenwordentotverlagingvandegrondwaterstand.Inklinkingenindrogingvanhetinhetprofielaanwezigveenzoudaarhetgevolgvankunnen zijn.Bovendien zoudit
voord©anderegrondenernstige bezwarenmet zichmeekunnen
brengen.
Indienmogelijk zalgetrachtmoetenwordenomhetprofielvandezenattegrondenoptehogen.Goedzandvanuitde
hogedrogegrondenvannabijgelegenkoppenenruggenkandaarbijaangewendworden.Bijhetomhoog brengenvanhetprofiel
moeteraangedachtwordenomde.bouwvoorboventehouden.De
gliedeenandereongunstigelagenmoetendoorgespit envoldoendediepweggestoptworden.
Degrondenmeteenleemlaaginhetprofielvallenonderklasse4.Ookdezegrondenliggenlaagenzijnoverhetalgemeennat.Debouwvoor ismeestaltedunenweinigdraagkrachtig.Deleemlaag ismoeilijkdoorlatendvoorwater.
Deprofielenmeteenleemlaag zijnmoeilijkteverbeteren.Opdeeersteplaatskaneenverlagingvandegrondwaterstandomdereedshierbovenvermelderedenenmoeilijkhedenopleveren.Eveneens zalhetwegwerkenvandevrijonhandelbare
leemlaagniet zonder bezwarenplaatskunnenvinden.Ophogingvan
hetprofielzalpraktischnietuitvoerbaar zijn.Indenabijheidvandezegrondenkomeninderegelgeenkoppenenruggen
voor.
Bijeventuelegrondverbeteringkanhetongunstigeveen
verwijderdofmethetdaaronderresterendeveendoorgespitworden.Bezandingvandebouwvoor zalinvelegevallengewenst
zijn.Beslaandegrondenmet eenleemlaagtezamenmetdeandere
natgelegengrondengrotecomplexen,danzaleenbetereontwateringdooreventueleonderbemalinguitvoerbaargeachtmoetenworden.Ditlaatste zalalleendoorsamenwerkingmetanderebedrijvenplaatskunnenvinden.
Vandesamenstellingvandeleemzijngeengegevens
bekend.Wordtleemindebouwvoorverwerkt,danwordt'deze
zwaarder.Voorgrasland blijktditgunstigtezijn.Mindergunstigeresultatenheeftditbijbouwland.Bijdeaardappelfceelt
blijkendeaardappelsvatbaardertezijnvoorrottenenvoor
be"ORp.3,dp 7Îo1rt e"••

-12Klasse5bestaatuitlaaggelegen zeerhattegronden.
Dedunnebouwvoorissterkhumeustotvenig.Hetveenonderde
bouwvoorisspalterachtig.Deoppervlakte,diedezegrondeninnemen,isklein.
Verbeteringvandezezeernattegrondenzalmoeten
bestaanineenbeterewaterbeheersing,bezandingvandebouwvoorendoorspittenvanhetonderdebouwvoorvoorkomendeveen.
Verhogingvanhetprofielzalookbijdegrondenvan
klasse5ompraktischeredenennietmogelijk zijn.Liggenze
tezamenmetanderelaaggelegengrondeningroterecomplexen,
danzaleenbeterewaterbeheersing dooronderbemalinggewenst
zijn.Zieverderopmerkinghierboven.
Totklasse6wordendegrondengerekend,dieinde
komvormigelaagtentemiddenvankoppenenruggengelegenzijn.
Hetprofielvandezegrondenbevatveelgliede.Hetveenbovendegliedeisvanslechtekwaliteit.Degrondenliggenlaag
enzijnzeernat.Doordekomvormigeliggingisdeafwatering
slecht.
Hetprofielvandetotklasse6behorendegronden
zalbijeeneventueleherontginningopgehoogdmoetenworden.
Daartoekanzanduitdekoppenenruggenaangewendworden.Ongunstigegliede-enveenlagendienenweggewerktteworden.
Deherontgonnengronden behorentotklasse7.

