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grens van het gebied
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VOORWOORD
Ten "behoeve van een voorlopig plan ter verbetering ' van de
waterstaatkundige toestand, werd door de Rijksdienst voor de
Uitvoering van Verken te 's Gravenhage opdracht gegeven een
bodemkartering uit te voeren in een gebied, gelegen in de
gemeenten Achtkarspelen, Tietjerksteradeel en Smallingerland,
groot 4320 ha (afb. l).
Opname werd verricht in het tijdvak van juni 1954 tot en
met mei 1955» me"t uitzondering van de wintermaanden en het vroege
voorjaar.
De kartering werd uitgevoerd door de opzichters
J.J. Vleeshouwer en W. Heyink onder leiding van Ir B.P.H.P.v.d.Schans
Hoofd van de Afdeling Opdrachten en Ir J. Cnossen, Karteringsleider
in de provincie Friesland.
In het zuidelijk deel werd in hoofdzaak tot een diepte van
125 m geboord, terwijl het gebied rond Drogeham, Hoogzand, Witveen
en Surhuisterveen tot een diepte van 1,50 m werd opgenomen in
verband met het over grote oppervlakten voorkomen van dunne
keileemlagen.
Het rapport werd samengesteld door opzichter J.J. Vleeshouwer,
met medewerking van opzichter W. Heyink

DE DIRECTEUR VAN DE

HET HOOFD VAN DE AFDELING OPDRACHTEN

Schans)

I. INLEIDING
1. De_algemene bodemgesteldheid.
De bodemgesteldheid van het gebied is zeer wisselend#
Ogenschijnlijk ligt het tamelijk vlak, maai* bij nadere beschou
wing blijken er ruggen en laagten van uiteenlopende afmetingen
naast elkaar voor te komen. Ook de profielbouw van de gronden en
de daarmee samenhangende landbouwkundige waarde, kan op korte
afstand sterk variëren»
Gelet werd o.a. op de verschillen in vegetatietypen,
textuur van het zand, topografische ligging, het voorkomen van
keileem en op welke diepte, de dikte en het humusgehalte van de
bovengrond.
Het gehele gebied bestaat in hoofdzaak uit dekzand, rustend
op een keileemondergrond, die op wisselende diepte voorkomt.
Binnen de driehoek Drogeham-Surhuisterveen-Hoogzand ontbreekt
echter het keileem plaatselijk. Over het gehele gebied verspreid
komen laagten voor, waar de bodem uit min of meer venig materiaal
bestaat«
Het dekzand is vrij uniform van samenstelling. Bij de oude
dekzandgronden ligt de top van de zandfractie ongeveer bij 150 mu.
Het jonge dekzand is iets grover van samenstellingj de top van
de zandfractie ligt hier bij ca 150-210 mu. Rond Drogeham heeft
het dekzand een fractieverdeling, waarvan de top bij ca 105 mu
ligt»
Het keileem ligt op zeer wisselende diepte onder het dek>zand. In hooggelegen ruggen komt het vaak dieper dan 125 cm onder
het maaiveld voor terwijl elders het keileem vrijwel direct onder !
de humeuze bovengrond wordt aangetroffen. In het gebied ten noorden
van de weg van Surhuisterveen naar het westen is de keileemlaag
dun of ontbreekt over grote oppervlakten geheel. In het laatste
geval wordt hot dekzand meestal gescheiden van het premorenale
zand door een laag keizand van wisselende dikte. De diepteligging
van het keileem heeft grote invloed op de landbouwkundige waarde
van de gronden.
Het veen, dat in het gekarteerde gebied voorkomt is van zeer uit
eenlopende samenstelling. In laaggelegen gebieden wordt; bijvoor
beeld vaak een zogenaamde meerbodemlaag aangeboord. Dit is orga
nisch materiaal, oorspronkelijk ontstaan op de bodem van een meer, ,
met een wisselend gehalte aan zeer fijn zand. Naar het gehalte
aan organische bestanddelen is een onderscheid gemaakt in venige
en zandige meerbodems. Zuiver veen wordt vaak aangetroffen in
dobben en langs oude waterlopen. Bovendien is een groot gedeelte
van het onderzochte gebied in vroeger eeuwen bedekt geweest met
een dik pakket hoogveen, dat echter in de loop van enkele hon
derden jaren totaal is weggegraven voor turfwinning.
De humeuze bovengrond varieert, zowel in dikte als in humus
gehalte zeer sterk. Behalve door het verschil in hoogteligging
(op hoge droge gronden verteert de humus sneller dan in de lage
natte gronden) wordt dit ook veroorzaakt door een verschil in
ontginningsmethode (zie hoofdstuk II, par. 2).
Er worden drie ontginningsbovengronden onderscheiden, n.l.
de oude ontginningsbovengrond, de veenontginningsbovengrond en de
jonge ontginningsbovengrond. De landbouwkundige waarde van de
eerste twee is ongeveer gelijk, terwijl de laatstgenoemde van
veel minder kwaliteit is, omdat het humusgehalte lager en de
dikte van het humeuze dek dunner is.
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2. Besultaten van het_onderzoek
Dg resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd op een
drietal kaarten, welke aan dit rapport als bijlagen zijn toege
voegd.
Bijlage Is De Bodemkaart. Deze kaart geeft een inzicht in de ver
spreiding van de verschillende bodemtypen. De indeling in bodem
typen is gebaseerd op'verschillen in vegetatieprofiel, het voor
komen van venige lagen en de textuur van het zand, die:.©Ik voor
zich vaak een verschil in landbouwkundige waarde vertegenwoordigen.
Bijlage 2% Kaart aangevende het voorkomen en de diepte van het leemDeze kaart geeft de diepteligging van het keileem ten opzichte van
het maaiveld aan. Bovendien kan van deze kaart worden afgelezen
waar het keileempakket slechts dun is en waar het keileem geheel
ontbreekt. In beide laatste gevallen is tevens de diepteligging
van het premorenale zand aangegeven.
Bijlage 3s Bodemgeschiktheidskaart voor grasland. Deze kaart geeft
een inzicht in de geschiktheid van de verschillende bodemtypen
voor grasland. Er is een indeling1gemaakt in vijf klassen, welke
in hoofdstuk VI nader worden omschreven en toegelicht. In dit
hoofdstuk wordt tevens iets gezegd over de geschiktheid van ver
schillende gronden voor bouwland.
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Schematische voorstelling van de bodemgesteldheid van het gebied.

II. VORMING VAN HET LANDSCHAP
1. De geologische opbouw
De ondergrond van het hele gekarteerde gebied wordt ver
moedelijk gevormd door premorenaal zand» dat echter alleen in het
noordelijk deel van het object binnen boorbereik wordt aangetroffen
De uniforme korrelgrootte en de dunne gelaagdheid van dit zwaklemige zeer fijne zand doet vermoeden, dat hier sprake is van een
dekzandafzetting,, die werd gesedimenteerd onder pleniglaoiale
omstandigheden. De afzetting heeft plaats gevonden in een periode,
die voorafgegaan is aan de bedekking van het gebied door het landijs in de Risz-ijstijd.
In de Risz is een groot deel van Nederland bedekt geweest
met een ijskap. Na het afsmelten van het ijs bleef het door de
gletschers meegevoerde materiaal als keileem op het premorenale
zand achter. Keileem bestaat uit een mengsel van leem en een
wisselende hoeveelheid matig grof tot zeer grof zand, waarin veel
stenen voorkomen. De grootte van de stenen varieert van grind tot
enorme keien, waarmede later de hunnebedden zijn gebouwd.
In het algemeen is het keileem in het gekarteerde gebied
grijs van kleur. Het rode keileem, dat doorgaans zwaarder is dan
het grijze en bovendien vaak kalkrijk is, werd slechts zeer
incidenteel aangeboord.
Ten noorden van de lijn Surhuisterveen-Hoogzand werd plaat
selijk potklei in de ondergrond aangetroffen.
Na het terugtrekken van het landijs heeft het keileem vele
eeuwen aan verwering blootgestaan, waarbij de fijne fractie uit
spoelde en de grovere delen in de vorm van keizand achterbleven.
Keizand is van het hierna te bespreken dekzahd te onderscheiden
door een hoger percentage zandkorrels >420 mu.
In de laatste ijstijd, de Würm, heeft het landijs ons land
niet bereikt. Wel is het hier toen zeer koud geweest en werd in
een toendra-klimaat gelaagd, zwaklemig fijn zand afgezet.
Dit z.g. oude dekzand wordt in vrijwel het gehele gekarteerde
gebied, vermengd met keizand, aangetroffen. Alleen in de hoge
koppen en ruggen komt in het dekzand weinig of geen bijmenging
van keizand voor.
Enigszins afwijkend zijn de dekzandruggen in de omgeving
van Drogeham. Ligt de top van de zandfractie van het normale dek
zand ongeveer bij 150 mu, rond Drogeham heeft het dekzand een
fractieverdeling waarvan de top bij ca 105 mu ligt. Mogelijk moet
de oorzaak hiervan gezocht worden in het plaatselijk ontbreken
van het keileem in dit gebied, waardoor tijdens de afzetting ver
menging plaats kon vinden met het fijnere premorenale zand.
Tenslotte komt in het object nog jong dekzand voor. Dit is
grover van samenstelling dan het oude dekzand en bovendien niet
lemig. Omdat het vrijwel steeds als betrekkelijk smalle stroken
langs of in het verlengde van laagten in het oude dekzandlandschap
wordt aangetroffen is het waarschijnlijk door verstuiving uit het
oude dekzand ontstaan. Het stuivende zand werd n.l. juist daar,
waar door vochtiger omstandigheden een sterke begroeiing mogelijk
was, door deze begroeiing vastgelegd of bezonk in het water van
bestaande meren (zie afb. 2).
Het veen, dat in het gekarteerde gebied werd aangetroffen,
is in zeer verschillende perioden en onder sterk uiteenlopende
omstandigheden gegroeid.
Het oudste veen is in he-t laat-glaciaal, dus aan het eind
van de Würm gevormd en wordt vaak onder een laag jong dekzand
aangetroffen. Deze oude veenlaag, die door de boeren "kotte"
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Kaart van Schotanus à Sterringa ±1718
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wordt genoemd, bestaat niet altijd uit zuiver veen. Dikwijls is ze
samengesteld uit organisch materiaal met een grotere of kleinere
bijmenging van zeer fijn zand.. Deze z.g. meerbodemafzettingen, die
in open water zijn ontstaan door bezinken van materiaal, zijn op
de bodemkaart, naar hun gehalte aan organische stof onderscheiden
in venige en zandige meerbodem.
Na de laatste ijstijd werd het klimaat geleidelijk warmer
en vochtiger, waardoor zich over grote oppervlakten dikke veenpakketten konden ontwikkelen. De veengroei is begonnen in de oude
waterlopen en in de diepe, locale depressies van het landschap,
meestal op de meerbodem. Hierbij ontstond eutroof veen, d.w.z.
veen dat in voedselrijk milieu is gegroeid.
Door het geleidelijk dichtgroeien van de stroomdalen, werd
de afwatering van het gebied steeds slechter. Dit had tot gevolg
dat de grondwaterstanden langzamerhand stegen, waardoor het veen
zich na verloop van tijd ook over de hoger gelegen gebieden kon
uitbreiden en oligotrofer werd. Na de 17e en l8e eeuw is dit veen
echter geheel afgegraven en als turf verkocht.
2. De menselijke beïnvloeding
De mens heeft op het aanzien van het landschap in het onder
zochte gebied grote invloed uitgeoefend. Wanneer men de oude kaarten
van Schotanus à Sterringa (+ 1718) van deze omgeving bestudeert,
dan blijkt het landschap er in die dagen geheel anders te hebben
uitgezien dan tegenwoordig (zie afb. 3).
Het gebied bestond toen nog grotendeels uit een woest land
schap met daartussen enkele complexen oud bouwland. Bij Drogeham
en Oostermeer zijn deze oude bouwlanden nog als zodanig te herkennen
door de aanwezigheid van "wildwallen". Deze hebben vroeger waar
schijnlijk als perceelsscheiding of eigendomsgrens gefungeerd. De
bovengrond bestaat uit een door de mensen opgebracht mestdek van
30-40 cm dikte, dat ontstaan is door de jarenlange bemesting met
potstalmest. Dit was een mengsel van stalmest, heideplaggen,
schapenmest en zand. Op de bodemkaart zijn deze oude cultuurgronden
als oude ontginningsgronden met een arcering aangegeven.
Van het woeste gedeelte op de oude kaarten van Schotanus
à Sterringa wordt nu niets meer terug gevonden. Het is een hoogveen
landschap geweest, dat bestond uit moerassige heidevelden, waarop
verspreid wat kleine bomen, voornamelijk berken, voorkwamen.
Toen in de 17e en l8e eeuw het veen waarde kreeg als brand- .
stof, werden de soms enkele meters dikke lagen vrijwel tot op het
zand weggegraven. Alleen in de uiterste zuidoosthoek van het ge
karteerde gebied ligt nog ten klein stukje veen dat niet is weg
gegraven. Dit stukje kan ons een kleine voorstelling geven hoe het
landschap er oorspronkèlijk heeft uitgezien.
Om afvoer van turf per schip mogelijk te maken, maar ook
om het veen wat te ontwateren, werden wijken gegraven. Het hierbij
vrijkomende zand en het keileem werden aan weerszijden van de
wijk gedeponeerd.
Nadat het voor de turfbereiding bruikbare veen was afgevoerd
werd op het achtergebleven restveen, vaak "darg" genoemd, gedurende
enkele jaren de boekweit-trandcultuur bedreven.
Daarna werd het lar.d aangemaakt door het uit de wijken af
komstige materiaal te vermengen met de nog aanwezige, half ver
teerde veenoverblijfseien. Daardoor ontstonden de ca 40 cm dikke,
zwart humeuze, zwaklemige tot lemige bovengronden, die op de bodem
kaart als veenontginningsbovengronden zijn aangegeven.
Behalve oude on-ginningsbovengronden en de veenontginningsbovengronden, die beide reeds enkele honderden jaren in cultuur zijat
komen o.a. bij Harken* > Opcinde en ten oosten van Houtigehage nog
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enkele gebieden voor, die pas na 1900 uit heidevelden ontgonnen
zijn» Deze gronden dragen, als gevolg van de ondiepe bewerking,
waarbij de heideplag door het loodzand werd geploegd, een zeer
schrale, doorgaans niet meer dan 25 cm dikke bovengrond« Op de
bodemkaart zijn ze jonge ontginningsbovengronden genoemd.
In het voorgaande is herhaaldelijk sprake geweest van veelweggraven . Deze exploitatie is dan steeds geschied volgens de methode
van "droge vervening", waarbij zonder noemenswaardige ontwatering
het veen normaal kon worden weggestoken, zonder dat men last van
water had.
In de Surhuisterveenster Petten, gelegen ten zuidoosten van
Harkema-Opeinde is men te werk gegaan volgens de methode van "natte
vervening". Daarbij wordt het veen met speciale werktuigen onder
water weggegraven, zodat tenslotte een watervlakte achterblijft.
Door aanleg van polderdijkjes en het plaatsen van gemaaltjes, die
het overtollige water wegpompen, is na ontginning een bruMiaar,
zij het vaak te nat stuk landbouwgrond ontstaan.
Tot slot zij nog opgemerkt, dat over het gehele land verspreid
percelen voorkomen, die afgegraven, opgehoogd, opgespoten, diep
doorgespit of geëgaliseerd zijn.
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III. BODEMVQRMNG
De indeling van de gronden van het karteringsgebied in
bodemreeksen en bodemtypen berust op de aard en de hoëdanigheid
van verschillende lagen, die zijn ontstaan onder invloed van
bodemvormende factoren. Deze factoren zijn klimaat, vegetatie,
aard van het moedermateriaal, topografie, tijd en mens.
Al deze factoren hebben een rol gespeeld bij het ontstaan van
verschillende bodemtypen.
Door het humide klimaat in ons land, dat reeds duizenden
jaren heerst, heeft er steeds een neerwaartse waterbeweging in de
grond plaats, doordat de neerslag de verdamping overtreft.
Onder bepaalde omstandigheden, waarbij de vegetatie ook
een belangrijke rol speelt, spoelen er deeltjes uit de. bovengrond
en worden elders in het profiel weer afgezet. Hierdoor ontstaan
verschillende lagen in het profiel. Er vormen zich een uitspoelings
laag (A-laag, ook wel loodzandlaag genoemd) en een inspoelingslaag
(B-laagj, ook wel felslaag genoemd). Hieronder komt de onveranderde
ondergrond voor (C-laag). Profielen waarin zich dergelijke lagen
hebben gevormd, worden podsolen genoemd. Onder invloed van de
vegetatie ontstaan verschillende podsolen. Een heidepodsolprofiel
vertoont een scherpere begrenzing van de lagen dan een bospodsolprofiel. Dit wordt mede veroorzaakt, doordat een heidebegroeiing
zuurder is dan een bosbegroeiing. Door de zure werking van de
heidevege-tatie wordt de uitloging van de bovengrond bevorderd,
waardoor de A- en B-laag sterker ontwikkeld zijn. Bij de bospodsolen is dit niinder het geval. Een bosvegetatie heeft niet die
zure werking. De lagen zijn dan ook niet zo scherp gescheiden.
De overgangen zijn geleidelijker en de A- en B-laag minder sterk
ontwikkeld.
Het al of niet pod soleren van de gronden wordt mede ver
oorzaakt door de aard van het moeöermateriaal. Zandgronden, die
mineralogisch rijk zijn zullen niet zo snel podsoleren als arme
zandgronden.
De tijd speelt daarbij een belangrijke rol. Wanneer de
bodemvormende factoren lange tijd hun invloed op de grond uit
oefenen, dan zal zich ook in de rijkere zandgronden een podsol-»
profiel ontwikkelen. Eveneens van groot belang voor de bodem
vorming is de topografie, waarvan het verschil in grondwaterstand
sterk afhankelijk is. Ook de diepteligging van het keileem is
. •
belangrijk in verband met de waterbeweging in de grond. Op grond
van de topografie en de hiermee samenhangende bodemvormende in
vloeden kunnen drie soorten profielen worden onderscheiden.
a. profielen, waarin de bodemvorming Alleen onder invloed
staat van de neergaande waterbeweging,»
b. profielen, waarbij de bodemvorming mede beinvloed wordt
doordat de neerwaartse waterbeweging in contact staat
met het grondwater,
c. profielen, waarin de bodemvorming zich alleen onder
invloed van het grondwater afspeelt.
sub. a. Deze profielen zijn reeds in het voorgaande behandeld.
Het zijn steeds gronden met een diepe grondwaterstand, een diepe
keileemligging en topografisch het hoogst gelegen,
sub. b. De bodemvorming van deze profielen vindt plaats door de
haar beneden gerichte waterbeweging en het fluctuerende grondwater
of schijngrondwater. De gronden liggen dus op een bodemkundig lager
niveau dan de hoge podsolen en in vele gevallen wordt het keileem
binnen boorbereik aangetroffen.

Lage heidepodsolen en bruine woudzandgronden behoren tot deze
groep. Ten opzichte van de onder sub. a genoemde gronden vertonen
ze een minder scherpe begrenzing tussen de verschillende hori
zonten, die meer geleidelijk in elkaar overgaan«
Het verschil tussen de lage heidepodsolen en de woudzand
gronden wordt mede veroorzaakt doordat de topografische ligging
en de gedragingen van het grondwater verschillend zijn.
De lage heidepodsolen treft men aan op de plateau's.
De bruine woudzandgronden op de helling van de plateau's naar
de lager gelegen dalen.
Voor de waterbeweging in het profiel is dit belangrijk.
De lage heideprofielen staan onder invloed van een schijngrond
waterspiegel. Het water stagneert min of meer tijdelijk op' de
keileemondergrond. Bij iedere regenbui wordt de grondwaterstand
verhoogd 5 iedere droge periode veroorzaakt een daling van het
grondwater. De gronden zijn dus sterk onderhevig aan de fluctuaties
van de grond- of schijngrondwaterstand.
De woudzandgrond en hebben echter een veel constantere
grondwaterstand. Dit wordt veroorzaakt door het over het keileem
afvloeien van het overtollige regenwater van de plateau's en het
doorstromende water afkomstig van de hoger gelegen delen. Even
goed zullen ze in de zomer eveneens tot op het keileem leeglopen.
Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit de bruinkleuring
van de woudzandgronden veroorzaakt, waarbij de natuurlijke be
groeiing eveneens haar invloed heeft doen gelden.
De mate en vorm van kazigheid bij de lage heidepodsolen
wordt bepaald door de topografie9 fluctuaties en de duur van de
hoogste grondwaterstand (of schijngrondwaterstand) en de natuur
lijke begroeiing (o.a. bentgrassen).
De kleuren van de verschillende horizonten van de lage
heidepodsolen vertonen veel overeenkomst met die van de middel
hoge heidepodsolen. De bruine woudzandgronden onderscheiden zich
echter doordat ze veel bruiner zijn.
Bij de lemige fijnzandige heidepodsolgronden, die plaat
selijk als vrij hooggelegen gronden voorkomen, wordt steeds een
kazige laag aangetroffen als gevolg van de capillaire werking
en het vochthoudend vermogen van het lemige fijne zand, waardoor
contact ontstaat tussen het naar beneden zakkende water en het
water in de ondergrond. Ze liggen ook meestal op plateau's,
waardoor er min of meer tijdelijke stagnatie van het regenwater
plaats vindt.
sub. £. Hiertoe behoren de laaggelegen gebleekte woudzandgronden
die a} het overtollige water van de plateau's en de bruine woud
zandgronden ontvangen. In het natuurlijke landschap hebben deze
gronden een groot gedeelte van het jaar geheel onder water gestaan.
Het profiel van deze gronden bestaat uit een zwarte-humeuze
bovengrond op een gebleekte (oorspronkelijk gereduceerde) geel
grijze tot grijze ondergrond. Zowel de loodzandlaag als de
B-laag ontbreken.
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IV. BESCHBIJYINQ VAN DE BODEIiKAART EN DE ONDERSCHEIDEN BODEMTYPEN
Naar de textuur van het zand kunnen onderscheiden wordens
A. oud dekzand,
B. jong dekzand.
Tot het oude dekzandlandschap behoren in de eerste plaats de zand
gronden, die zwaklemig, soms lemig fijnzandig zijné Ook de keileemgronden, meerbodemgronden en veengronden worden tot dit landschap
gerekend, hoewel ze genetisch niet tot de oude dekzanden behoren.
De keileemgronden zijn op grond van hun ligging temidden van het
oudé dekzand tot deze groep gerekendp de meerbodemgronden omdat
ze als kleine depressies of langgerekte laagten hierin voorkomen
en tenslotte de veengronden, omdat deze de laagstgelegen gedeelten
vertegenwoordigen in dit landschap.
Het zand van het jonge dekzandlandschap is iets grovery
niet lemig en wordt dientengevolge matig fijnzandig genoemd.
De indeling in bodemreeksen is in hoofdzaak gebaseerd
op de ontwikkeling en hoedanigheid van het vegetatieprofiel.
Op grond van bovenstaande factoren is de volgende indeling gemaakt.
A. Oude dekzandgronden
a. Heidepodsolgronden (h)
b. Bospodsolgronden (b)
c. Woudzandgronden (W)
d. Meerbodemgronden (M)
e. Keileemgronden ( K)
f. Veengronden (V')
h. Hoogveengronden $Sr)•
a. Heidepodsolgronden (h)
Tot deze bodemreeks zijn die gronden van het oude dek
zandlandschap gerekend, die tengevolge van de bodemvormende
invloeden in de meeste gevallen een loodzandlaag (A-laag), die
grijs-wit (loodkleurig) -fean kleur is en veelal storend werkt
en een B-laag bezitten. De B-laag is bovenin meestal zwartp bij
de lagere profielen smerend (kazig) en verder naar beneden donker
roodbruin van kleur. De ondergrond bestaat meestal uit blond zand.
Vooral bij de hoge profielen zijn de B_iagen plaatselijk verkitc
Naar topografische ligging, korrelgrootteverdeling van
het zand en de hiermee samenhangende bodemvormende factoren zijn
binnen deze bodemserie de volgende profieltypen onderscheidens
hl. Hoge heidepodsolgrond. Dit bodemtype behoort tot de bodemkundig hoogst gelegen gronden van de heidepodsolgronden.
Ze worden alleen ten zuiden van'Houtigehage aangetroffen. Vanwege
het vergraven karakter valt het te betwijfelen of het inderdaad
hoge heidepodsolen zijn, alhoewel hun hoge ligging dit wel sterk
doet vermoeden. De humeuze bovengrond, die ca 30 cm dik en prg
loodzandachtig is, bevat maar 3 à 5% humus. Het profiel is tot
een diepte van 60 à 100 cm vergraven en bevat weinig materiaal
dat geschikt is om hangwater vast te houden.
profielbeschrijvingg
0-30
cm
loodzandachtige, matig humeuze bovengrond
. 30-60/80 cm
vergraven, roodbruin en geelwit zand vermengd
60/80-120
cm
geelwit zand
h2. Middelhoge heidepodsplgrond. Worden hoge heidepodsolgronden
slechts als een enkele rug ten zuiden van Houtigehage aan
getroffen, de middelhoge podsolgronden omvatten grotere gebieden,
die eveneens worden gekarakteriseerd door duidelijke rugvormen
in het landschap»
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De dikte van de humeuze bovengrond varieert van 25-35 era, terwijl
het humusgehalte uiteenloopt van 3-8De laagste humusgehalten
vindt men bij de vrij recente ontginningen. Door het gemiddelde,
iets hogere humusgehalte van de bovengrond is de hangwaterzone
iets gunstiger dan bij de hoge heidepodsolgronden.
Het zand bestaat overwegend uit zwaklemig tot niet lemig
fijn zand. Er dient nog opgemerkt te worden? dat plaatselijke '
verkittingen in het profiel voorkomen.
profielbeschrijvings
0-30 cm iets loodzand.achtige, donkergrijze humeuze bovengrond
30-45 cm grijs loodzand
45-55 cm zwart tot donkerbruin humusoerzand
55-70 cm donker roodbruin zand (fels)
70-80 cm donker geelbruin zand
80-120 cm geelbruin tot bruingeel zand, naar beneden lichter
wordend
Het begrip "humeus" dat bij de omschrijving van de volgende
bodemtypen gebruikt is? slaat niet op de humeuze bovengrond,
doch op de kazigheid van het bovenste deel van het profiel.
h3. Zwak humeuze lage heidepodsolgrond. Dit bodemtype kan worden
beschouwd als een overgangstype tussen de middelhoge podsolgronden enerzijds en lagergelegen gronden anderzijds. Plaatselijk
komen ze ook als incidentele hogere kopjes of ruggetjes voor.
Ze vertonen veel overeenkomst met de middelhoge podsolgronden.
Gemiddeld zijn de humusgehalten van de bovengronden iets hoger
dan van het vorige type, hoewel nooit hoger dan 8$. De hangwaterzone, die zich bij de middelhoge podsolgronden beperkt tot de
25 à 35 cm dikke humeuze bovengrond, is iets dikker, n.l. ca 40 era,
als gevolg van een zwak kazig (smerend) laagje, dat onder het
humeuze dek in het bovenste deel van het profiel wordt aange
troffen. Het zand bestaat overwegend uit zwaklemig tot niet lemig
fijn zand.
profielbeschrijving?
0-35 cm iets loodzandhoudende, zwarte tot donkergrijze
humeuze bovengrond
35-45 cm donker roodbruin zwak kazig zand
45-55 cm donker bruin zand (fels)
55-75 cra 'donker geelbruin zand
75-90 cm licht geelbruin zand
9O-120cm geleidelijk licht van kleur wordend zand

v

h4» Matig humeuze lage heidepodsolgrond. Deze over grote opper
vlakten voorkomende gronden kenmerken zich door een vlakke
ligging in het landschap. De humeuze bovengrond is gemiddeld
35 à 40 cm dik, waarvan het humusgehalte 8-12$ bedraagt.
De ca 10 à 15 cm dikke matig humeuze kazige laag, die meestal
aanwezig is onder het humeuze dek, moet zeker tot het hangwaterzonedek gerekend worden, ook al door het feit dat deze laag zeer
vaak iets lemig fijnzandig ontwikkeld is en zelfs in droge zomers
nimmer geheel uitdroogt. Een uitzondering op bovenstaande regels
vormen de jonge ontginningsgronden, die ten zuidoosten van
Houtigehage en bij Harkema Opeinde worden aangetroffen. Deze
gronden, die na 1900 als cultuurgrond in gebruik zijn genomen,
missen de opgebrachte humeuze bovengrond. Deze uit heide ont
gonnen gronden hebben door een oppervlakkige bewerking van
30-40 cm een heterogene bovengrond. De humeuze kazige laag van
het profiel is dientengevolge eveneens door de bovengrond gespit9
waardoor het hangwaterzonedek zich dus beperkt tot de bovengrond.
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Deze bovengrond bevat in de regel 5-8% humus en is in de meeste
gevallen zwak lemig. De ondergrond bestaat over het algemeen uit
zwak tot niet lemig fijn zand (zeer dikwijls keizand).
profielbeschrijving s
0-40 cm sterk humeuze bovengrond
40-50 cm iets roodbruin matig kazig zand
50-60' cm donker bruin tot bruin zand
60-80 cm geelbruin zand
80-90 cm licht geelbruin zand
>90 cm keileem
h5» Sterk humeuze lage heidepodsolgrond. Enkele over het gehele
gebied voorkomende ondiepe depressies vertonen de profiel
kenmerken van sterk humeuze lage. heidepodsolen. Evenals bij het
vorige bodemtype zijn de humeuze bovengronden gemiddeld 35 â 40 cm
dik, met humusgehalten variërend van.10-12$. Voor de lemigheid
van de bovengrond gelden dezelfde regels als bij profieltype h4.
De ca 10 à 20 cm sterk humeuze (kazige) laag onder de humeuze
bovengrond moet door de sterke kazigheid, die zelfs in zeer droge
zomers niet uitdroogt en door het lemig fijnzandige karakter, zeker
tot de hangwaterzone worden gerekend. De ondergronden zijn plaat
selijk eveneens lemig fijnzandig. Plaatselijk komen tussen de
humeuze bovengrond en de sterk humeuze laag veenlagen voor, die
door hun sterk indrogend karakter storend werken. Deze laag staat
bij de boeren bekend onder de.naam "bitter".
profielbeschrijving s
0-40 cm sterk humeuze bovengrond
40-55 crc donker roodbruin sterk kazig zand, dat soms lemig fijnzandig is ontwikkeld
55-70 cm bruin zand
7O-8O cm geelbruin zand
80-100 cm bruingeel zand
> 100 cm keileem
Bij de laatste 2 profielen varieert de keileemdiepte van 60- >125 cm.
Voor alle profielen geldt dat het zand overwegend fijnzandig is.
h6. Sterk humeuze, lemig fijnzandige heidepodsolgrond. Bij de
vijf hierboven beschreven bodemtypen is bij de laatste twee
het lemige fijnzandige karakter van de humeuze (kazige) laag
reeds ter sprake gekomen. Bij dit bodemtype beperkt zich de lemige
fijnzandigheid niet tot deze laag, maar reikt deze tot een grotere
diepte, n.l. tot 80 à 100 cm, soms zelfs tot 120 cm.
De humusgehalten van de bovengronden variëren van 10-12$,
een enkele keer meer dan 12$. De dikte van de humeuze bovengrond
verschilt niet met die van.de bodemtypen h4 en h5, n.l. 35 ^ 40 cm.
Onder de humeuze bovengrond is zeer vaak een 10 à 15 cm dikke,
sterk kazige zandlaag aanwezig.
Doordat het profiel tot een diepte van 80-100 cm opgebouwd
'is uit lemig fijn zand, kunnen de gronden binnen dit bodemtype
gerekend worden tot de gronden met de dikste hangwaterzone.
Ze zullen dan ook met enkele andere bodemtypen op de bodemgeschiktheidskaart terug gevonden worden als de hoogst geclassifi
ceerde gronden. Op enkele plaatsen wordt tussen hethumeuze dek
en het profiel een storende veenlaag (bitter) aangetroffen.
profielbeschrijving?
0-40 cm sterk humeuze bovengrond
40-45 cm veenlaagje
45-55 cm donker roodbruin sterk kazig lemig fijn- zand
55-65 cm donker roodbruin matig kazig lemig fijn zand
65-85 cm donker bruin lemig fijn zand
85-95
licht geelbruin fijn zand
95-120 cm geelwit fijn zand
De keileem varieert bij dit profiel van 60->120 cm.
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b. Bospodsolgronden (b)
Op grond van totaal andere profielkenmerken van de
vegetatieprofielen werd het wenselijk geacht naast heidepodsolgronden deze reeks van bospodsolgronden te onderscheiden. Ze
omvatten alleen maar hoog tot middelhoog gelegen gronden.
Waren bij de hoge en middelhoge heidepodsolgronden de over
gangen tussen de profiellagen vrij scherp, bij de bospodsolgronden
gaan deze geleidelijk in elkaar over.
Wat de lagen onderling betreft kan opgemerkt worden, dat
bij de bospodsolen, in vergelijking met de heidepodsolen, het
loodzand meer bruin van kleur is, de zwarte donker humeuze laag
onder het loodzand ontbreekt en dat de felslaag geen roodbruine,
maar geelbruine tot bruingele tinten vertoont. Ook verschilt
de korrelgrootteverdelinj van het zand, doordat het iets uni
former en fijner is dan het zand van de hoge en middelhoge heide
podsolgronden en bovendien bezit het profiel tot grote diepte
een veel lossere structuur.
Ze komen alle voor in de noordelijke helft van het karteringsgebied. Het keileem is dun of ontbreekt geheel. Naar de hoogte
ligging en de hiermee samenhangende bodemvormende invloeden zijn
de volgende profieltypen onderscheidens
bl. Zeer hoge bospodsolgrond. Deze gronden kenmerken zich door
duidelijke rugvormige figuren in het landschap. De humeuze
bovengronden zijn gemiddeld maar 25 à 35 cm dik en bevatten
humusgehalten, variërend van 3-6%. Opvallend is dat het loodzand
bijna steeds ontbreekt, waaruit mogelijk de conclusie kan worden
getrokken, dat dit door de bovengrond is verwerkt. Onder de
humeuze bovengrond bevindt zich zeer weinig materiaal, dat tot
de hangwaterzone gerekend kan worden. Tengevolge van de losse
structuur, die de profielen tot ca 1 m diepte vertonen, zijn
deze gronden zeer gevoelig voor verstuiving, indien ze als bouw
land geëxploiteerd worden.
profielbesehrijving s
0-30 cm humeuze bovengrond
30-40 cm donker geelbruin zand
40-55 cm geelbruin zand
55-65 cm licht geelbruin zand
65-I2O cm licht geel zand.
b2. Hoge bospod olgrond. In tegenstelling tot de zeer hoge bos
podsolgronden bezitten deze gronden vaak een loodzandlaag,
die bruingrijs van kleur is. Deze laag' is zeer vaak verwerkt
(biologische activiteit?). In vergelijking met het loodzand
van de middelhoge heidepodsolen is deze laag minder storend
als gevolg van een mildere humus, die dit loodzand bevat.
Ze kenmerken zich eveneens door duidelijke rugvormige hoogten
in het landschap. Ze komen alle voor bij de noordelijke helft
van het karteringsgebied. De humusgehalten van de bovengronden
eïl de dikte bedraagt ca 30 à 40 cm. Hoewel
variëren van
in mindere mate dan de zeer hoge bospodsolgronden, zijn ook
deze gronden, indien ze als bouwland geëxploiteerd worden,
gevoelig voor verstuiving, tengevolge van de losse structuur,
die ze bezitten.
profielbeschrijving:
0-35 cm humeuze bovengrond
35t-45 cm bruin tot bruingrijs loodzand •
45-55 cm donker bruin tot bruin iets loodzandhoudend zand
55-60 cm donker geelbruin zand
6O-8O cm geelbruin zand
80-120cm licht geelbruin tot bruingeel zand, dat naar beneden
bleekgeel van kleur wordt»

b3« Middelhoge bospodsolgrond. Deze gronden, die over grote
oppervlakten in de noordelijke helft van het karteringsgebied
voorkomen, bezitten reeds kenmerken, die aan heidepodsolen doen
denken. Het loodzand vertoont overwegend nog een bruingrijze tint,
maar bevat bovenin al echt heideloodzand met een paarse (lood
kleurige) tint. Verder zijn de overige profiellagen minder rood
bruin van kleur dan die van de heidepodsolgronden. De humeuze
bovengronden zijn gemiddeld 35 à 40 cm dik en bevatten humusgehalten van 5-8%* Het bovenste deel van het profiel (ca 10 cm),
dat kazig is, mag eveneens tot de hangwaterzone gerekend worden.
profielbeschrijving?
0-35 cm humeuze bovengrond
35-45 cm g^ijs loodzand
45-55 cm bruingrijs loodzand
55-^5 cm iets loodzandhoudend donker roodbruin zwak kazig zand
65-80 cm donker roodbruin zand
80-90 cm donker geelbruin zand
•<
90-120 cm licht geelbruin zand
Van bovenstaande 3 profielen is het zand overwegend zwak
lemig fijnzandig.
c. Woudzandgronden (w)» Ten opzichte van de heidepodsol
gronden kenmerkt zich, deze bodemreeks door duidelijke verschillen
in de kleur van het bovenste deel van het profiel. Was deze kleur
bij de heidepodsolgronden bovenin zwart en vervolgens donker
roodbruin, hier is deze overwegend bruin en bij de laagst gelegen
typen geheel gebleekt. Dit wordt veroorzaakt doordat ze op een
bodemkundig lager niveau zijn gelegen, hetgeen vooral tot uit
drukking komt bij de laagste typen, die beinvloed worden door een
echte grondwaterstand, hetgeen zich openbaart door de aanwezigheid
van roestverschijnselen in de bovengrond en een soms volledig
gereduceerde ondergrond op een diepte van 80-120 cm beneden het
maaiveld. De gereduceèrde ondergrond geeft de gemiddelde laagste
zomergrondwaterstand aan»
Wl. Sterk ontwikkelde bruine woudzandgrond. Deze gronden bestaan
uit de overgangsgronden tussen de hiervoor besproken heidepodsol- en bospodsolgronden enerzijdfe en de hierna te bespreken
gebleekte woudzandgronden anderzijds. De humusgehalten van de
bovengronden variëren van 8-12$. Deze humeuze bovengronden, die
gemiddeld ca 40 cm dik zijn, zijn in de regel zwak lemig tot
lemig. Het hieronder aansluitende profiel bestaat meestal uit
een vrij dikke, donkerbruine, humeuze zandlaag, die plaatselijk
lemig fijnzandig ontwikkeld is en waarvan de kleurintensiteit
naar beneden geleidelijk afneemt. De ondergrond vertoont plaatse
lijk sporen van invloed van grondwaterstand.
Gezien het feit, dat de donkerbruine zandlaag bovenin een
'behoorlijk percentage humus bevat en soms zelfs kazig is, mag een
groot gedeelte van deze laag (lO à 20 cm) tot de hangwaterzone
gerekend worden.
De plaatselijk aanwezige loodzandlaagjes onder de humeuze
bovengrond werken nimmer storend.
profielbeschrijving 1
0-40 cm zeer donker grijze tot zwarte sterk humeuze bovengrond
40-45 cm donker grijs loodzandlaagje
45-55
zeer donker bruin zand, dat soms iets kazig is
55-65 cm donker bruin gevlekt zand
65-90 cm bruin zand
90-120 cm licht geelbruin zand
Keileemdiepte schommelt tussen 60->120 cm
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W2. Zwak ontwikkelde "bruine woudzandgrond. Deze weinig voorkomende
gronden verschillen met de wl in de eerste plaats door een
lagere ligging, hetgeen tot uiting komt door roestverschijnselen
in de humeuze bovengrond5 die ca 35 à 45 cm dik is en een humusgehalte bevat van 10-12$.
In de tweede plaats is het vegetatieprofiel veel zwakker 'ont
wikkeld, d.w.z. dat het minder sterk bruin gekleurd is. De onder- •
grond vertoont duidelijke sporen van de invloed van de grondwater
stand. De humeuze bovengrond is meestal lemig en de zandondergrond
zwak lemig fijnzandig. De hangwaterzone zal zich in hoofdzaak be
perken tot de humeuze bovengrond, alhoewel het bovenste deel
(lO à 15 cm) van het vegetatieprofiel, dat toch altijd nog 2-5%
humus bevat, zeker niet geheel buitengesloten mag worden.
profielbeschrijvings
0-40 cm zeer donker bruin sterk humeuze bovengrond met gleyvlekjes
40-45 cm grijs tot grijsbruin loodzandhoudend laagje
45-60 cm zeer donker grijsbruin zand
60-80 cm donker grijsbruin zand
80-120 cm grijsbruin zand
TG. Gebleekte woudzandgrond
Dit type vertegenwoordigt de bodemkundig laagst gelegen zandgrondai
van het Noordelijk Pleistoceen. Het kenmerkt zich door een gebleekte
(grijze) zandondergrond, door het optreden van roestverschijnselen
in de bovengrond en door het plaatselijk voorkomen van een volledig
gereduceerde ondergrond op een diepte van 80-120 cm. Men treft deze
grond meestal aan als laaggelegen dalen temidden van de sterk en
zwak ontwikkelde woudzandgronden. Op de overgang naar deze laatste
gronden wordt onder de humeuze bovengrond zeer vaak een 10 à 15 cm
dikke schiere zandlaag aangetroffen, die geen grote störende invloed
veroorzaakt. Het humusgehalte van de bovengrond varieert van 10-16$.
Deze ca 40 cm dikke sterk tot zeer sterk humeuze bovengrond is
meestal lemig matig fijnzandig, terwijl de gebleekte zandondergrond
sterk wisselend van korrelgrootte is, n.l. zowel lemig als niet
lemig en fijnzandig als matig fijnzandig.
Daar het percentage humus van het vegetatieprofiel (grond
waterprofiel) zeer klein is, beperkt zich de hangwaterzone tot de
humeuze bovengrond. Een sterke ontwatering zou eventueel funes-t
kunnen werken, maar aangezien deze gronden steeds op een bodemkundig
laag niveau worden aangetroffen, behoeft men hiervoor niet te vrezen.
Belangrijk is, dat deze gronden, zoals reeds medegedeeld,
steeds een dalvorm vertonen» Deze dalvorm fungeert als afwaterings
dal
van het overtollige vater van de hogere gebieden, dat zich
over het keileem verplaatst.
profielbeschrijving g
0-40 cm zeer donker bruine, sterk humeuze bovengrond met gleyvlekjes
40-45 cr" zeer bleek bruin loodzandlaagje
45-50 c*11 bruin zand
50-70 cm bleek bruin zand
70-90 cm grijsgeel zand
90-120cm licht grijs zand
> 120 cm keileem
Keileemdiepte varieert van 60->l25 cm.
W4» Sterk humeuze, lemige gebleekte woudzandgrond. In de laagste
kernen van de bij de gebleekte woudzandgronden omschreven dalvormige laagten wordt vaak deze sterk humeuze, lemige gebleekte
woudzandgrond aangetroffen« De lemigheid slaat hier niet op de
korrelgrootte-verdeling van het zand, maar op de lemige laag
(beekleem) die zich tussen de humeuze bovengrond en'de gebleekte
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zandondergrond bevindt. De humeuze bovengrond, die ca 30 cm dik
is, bezit een humusgehalte, variërend van 12-16$, soms meer dan
1&fa tengevolge van de aanwezigheid van veen en vertonen tevens
vrij veel roestverschijnselen. De lemige laag onder de humeuze
bovengrond is sterk wisselend van dikte, namelijk van 10-4-O^cm
en bevat'bovenin meestal een hoog percentage humus. De zandonder
grond bestaat overwegend uit zwak lemig fijn tot matig fijn zand,
terwijl de volledig' gereduceerde ondergrond al op een diepte
van 80 à 90 cm onder het maaiveld bereikt wordt.
Ten zuiden van Rottevalle vertonen deze sterk humeuze lemige,
gebleekte woudzandgronden een afwijking, doordat het profiel onder
het humeuze dek tot een diepte van ca 120 cm geheel uit lemig fijn
tot zeer fijn zand is opgebouwd.
profielbeschrijving?
0-35 cm zeer donker bruine sterk tot zeer sterk humeuze boven
grond met gleyvlekjes
35-45 cm grijsbruine beekleemlaag
45-60 cm licht bruingrijze beekleemlaag
60-75 cm grijsbruin zand met roestvlekken
>75 cm blauwgrijs reductiezand.
Het zand van dit profiel is overwegend zwak lemig, fijn tot matig
fijnzandig.
d. Meerbodemgronden (m)
Werd bij de laagste vertegenwoordigers van de heidepodsolen
gesproken van kazig zand, als zijnde een smerende zandlaag, bijna
direct aansluitend onder de humeuze bovengrond, hier is sprake
van een bijna soortgelijke laag, die echter niet uit kazig zand
bestaat, maar uit een organisch, stofrijke, zeer vaak uiterst
fijnzandige laag is opgebouwd. Men treft ze meestal aan als
kleine kommetjes of langgerekte laagten. De indeling in bodem
typen berust op de diverse schakeringen, waarin deze meerbodemgronden voorkomen. Ze kunnen namelijk zandig zijn, zeer rijk aan
colloïdale kleidelen of rijk aan organisch materiaal.
Ml. Venige meerbodemgrond
Deze venige meerbcdemgrond, die alleen maar voorkomt als een
langgerekt dal in de Surhuisterveenster Petten, in de kern van
de Blauwe Dobbe bij Houtigehage en incidenteel langs veendobben,
kenmerkt zich door een zeer lage ligging, hetgeen tot uiting komt
door de roestverschijnselen in de bovengrond.
Het profiel vertoont een laagsgewijs voorkomen van kleine
veen- en lemige zeer fijnzandige zandlaagjes, waarbij de veenlaagjes duidelijk in de meerderheid zijn, zodat het profiel dus tot
grote diepte rijk aan organisch materiaal is. Ze zijn afgedekt
door een 30 à 40 cm dikke humeuze bovengrond, die 8-l6$, in
enkele gevallen meer dan 16% humus bevat. Onder het humeuze dek
wordt plaatselijk nog een 10 à 20 cm dikke veenlaag aangetroffe'n,
die waarschijnlijk nog als een rest van het oorspronkelijke hoog
veen aangemerkt moet worden.
profielbeschrijving s
0-40 cm zeer donker bruine, zeer sterk humeuze bovengrond met
gleyvlekjes
40-60 cm veen
60-100 cm afwisselende veenlaagjes en zeer fijnzandige laagjes
>100cm lemig fijn zand.
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M2. Zandige meerbodemgrond. Zandige meerbodemgronden worden
alleen ten noorden van Surhuisterveen aangetroffen. Ze ver
tonen, wat bodemvorming betreft?veel overeenkomst met de sterk
ontwikkelde bruine woudzandgronden, maar ze onderscheiden zich
hiervan door het laagsgewijs tot een diepte van ca 60 â 100 cm
voorkomen van zandlaagjes en lemig zeer fijnzandige organische
stofrijke laagjes,. De humeuze bovengrond, die ca 40 cm dik is,
bevat 8-12# humus.
profielbeschrijvings
0-40 cm zeer donker bruine sterk humeuze bovengrond
40-80 cm afwisselende zand en lemig zeer fijnzandige organische
stofrijke laagjes
80-100 cm bruin zand
> 100 cm bruingeel zand
M3° Dunne bruine meerbodemgrond. Evenals de sterk humeuze lage
heidepodsolgronden karakteriseren zich deze gronden als
kleine_ ondiepe depressies, die verspreid over het gehele kaart
beeld voorkomen. Direct onder de humeuze bovengrond, die 30 â 40cm
dik is en 8-12$ humus bevat, wordt geen kazig zand aangetroffen,
maar een 10-15 cm dik, donkerbruin, zeer fijnzandig laagje, dat
gyttja-achtig aanvoelt en dat gunstiger eigenschappen vertoont
dan het kazige zand. De ondergrond is soms lemig fijnzandig,
soms alleen maar fijnzandig.
profielbeschrijvings
0-35 cm zeer donker bruine sterk humeuze bovengrond
35-45 cm zeer donker bruine meerbodemlaag
45-60 cm donker bruin lemig fijnzandig
60-85 cm bruin zand
85-110 cm bleekbruin zand
> 110 cm keileem
Keileemdiepte varieert van 60->120 cm
M4. Dikke geelbruine meerbodemgrond. Was bij de vorige meerbodem
gronden sprake van afwisselende veen-, zand- en'gyttja-*achtige
laagjes, hier wordt onder de humeuze bovengrond een 15-30- cm
dikke geelbruine colloidale zeer fijnzandige laag aangetroffen.
Ze komen voor ten noordoosten van Eottevalle en in de Surhuisterveenster Petten. Ze kenmerken zich door een lage ligging, met
duidelijke roestverschijnselen in de bovengrond en een veelal
gereduceerde ondergrond op een diepte van 80-100 cm. De humeuze
bovengrond, die ca 30 à 40 cm dik is, bevat een humusgehalte
van 10-16cfo.
profielbeschrijvings
0-40 cm zeer donker bruine sterk humeuze bovengrond met gleyvlekjes
40-70 cm geelbruine lemige, sterk organische stofrijke laag,
waarin zich weinig zand bevindt (colloidale klei?)
7O-8O cm bruingelig zand
> 80 cm keileem
e. Kei-leemgronden (k)
Bij de indeling van de keileemgronden heeft het vegetatietype geen rol gespeeld. Deze indeling is gebaseerd op het ondiep
voorkomen van het keileem (n.l. ondieper dan 60 cm) en de dikte
van het humeuze dek.
KI. Keileemgrond met humeus dek, dikker dan 50 er"« Keileemgrond en
met een dik humeus dek worden alleen aangetroffen ten oosten ,
van Oostermeer. De humeuze bovengronden, die 50 à 70 cm dik zijn,
bevatten humusgehalten van 8-12$» Ze zijn bovendien lemig en
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liggen op een enkele uitzondering na, direct op het keileem, dat
plaatselijk dieper dan 60 cm.voorkomt.
profielbeschrijving?
0-60 cm zeer donker grijze sterk humeuze lemige bovengrond
x
>60 cm keileem
/>
Kd. Keileemgrond met humeus dek, dunner dan 50
Deze gronden
komen verspreid over het gehele kaartbeeld voor als ronde of
ovaalvormige figuren. Ze kenmerken zich in de eerste plaats door
een keileemligging, ondieper dan 60 cm. Het humusgehalte van de
bovengrond, die 30 à 40 cm dik en lemig is, bedraagt 8-12$.
Onder de humeuze bovengrond zijn meestal nog sporen aanwezig van
een vegetatieprofiel, hetzij een laag heidepodsol, hetzij een
bruine of gebleekte wouuzanagrond» In het laatste geval treden
meestal roestverschijnselen in de bovengrond op.
Het gehele profiel bestaat overwegend uit lemig matig fijn
zand.
. profielbeschrijving;;
0-40 cm zeer donker grijze sterk humeuze bovengrond
40-55 om roodbruin zand met stenen
> 55
keileem
f. Veengronden (v).
Bij de indeling van de veengronden in bodemtypen is
alleen maar rekening gehouden met de dikte van het veen en niet
met de samenstelling daarvan. Op de kaart zijn geen verschillen
aangebracht tussen het veen van de laaggelegen dalen en de ver
spreid voorkomende dobben, die onderling,wat de samenstelling
van het veen betreft, zeker van elkaar verschillen. Landbouwkundig
vertonen ze echter zeer veel overeenkomst met elkaar. De humeuze
bovengronden van de dalen zijn doorgaans sterker humeus en veniger
dan die van de dobben.
Op.grond van de dikte van het veen zijn de volgende profieltypen onderscheiden;
VI. Ondiepe veengrond. Deze gronden kenmerken zich door de aan
wezigheid van een 30 à 50
dikke veenlaag onder en roest
verschijnselen in de bovengrond. De humeuze bovengronden, die
30 à 35 cm dik zijn, bezitten een humusgehalte, variërend van
8-16$. Bij de veengronden in de dalen bedraagt dit humusgehalte
vaak meer dan 1&fo. Bij Opeinde komen ondiepe veengronden voor,
die tengevolge van ontwatering onder de humeuze bovengrond een
5-10 cm dikke sterk ingedroogde veenlaag hebben gekregen, die
storend werkt op de waterhuishouding van het profiel»
profielbeschrijving
0-40 cm zeer donker bruine sterk tot zeer sterk humeuze boven
grond met gleyvlekken
40-60 cm veen
60-80 cm grijsgeel zar_d
>80 cm blauwgrijs reductiezand
V2. Diepe veengrond. Ic.em als vlo De dikte van het veen bedraagt
50 à 100 cm.
profielbeschrijving s
0-30 cm zeer donker bruine sterk humeuze tot venige bovengrond
met gleyvlekken
30-90 cm veen
> 90 om blauwgrijs reductiezand.
V3. Zeer diepe veengrond. Idem als vl? veendikte meer dan 100 cm.'profielbeschrijving;
0-30 cm zeer donker bruine venige bovengrond met gleyvlekken
30-120 cm veen
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Hoogveen (&)
In de zuidoosthoek van het gekarteerde gedeelte, tegen de
Fries-Groningse grens, treft men nog een klein stukje hoogveen
aan. Het bestaat uit een + 100 cm dikke mosveenlaag? waaronder
een normaal vegetatieprofiel van de omgeving.
Dit kleine stukje blijft behouden als natuurreservaat.
B. Jonge dekzandgronden
Bij deze weinig voorkomende gronden is slechts één bodem
reeks onderscheiden. De naam jonge dekzandgronden spreekt al het
vermoeden uit, dat ze jonger zijn dan de oude dekzandgronden.
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat zeer vaak in de ondergrond
het zand, behorende tot het oude dekzand, wordt aangetroffen,
meestal bestaande uit meerbodemgronden.
' Ze zijn onderscheiden in;
Woudzandgronden (w)
De profielkenmerken vertonen zeer veel overeenkomst met de
bruine woudzandgronden van het oude dekzand. Het verschil schuilt
hoofdzakelijk in de korrelgrootteverdeling van het zand. Was dit
bij de oude dekzandgronden overwegend fijnzandig en zwak lemig,
hier ontbreekt de lemigheid-en is het zand matig fijnzandig van
samenstelling. Binnen deze bodemreeks zijn onderscheidens
Wig. Bruine woudzandgrond. Deze bruine woudzandgrond bezit de
zelfde profielkenmerken als de sterk ontwikkelde bruine
woudzandgrond van de oude dekzandgronden. De humeuze bovengrond
is 35 & 40 cm dik en bezit humusgehalten van 8-12$. Het bovenste
deel (lO cm) van het vegetatieprofiel, dat nog een vrij hoog
humuspercentage bevat, mag eveneens tot het hangwaterzonedek
gerekend worden.
profielbeschrijving?
0-40 cm zeer donker grijze sterk humeuze bovengrond
40-55 cm zeer donker bruin zand, dat bovenin soms iets kazig is
55-^5 cm donker bruin gevlekt zand
65-90 cm bruin zand
90-120 cm licht geelbruin zand
W5g» Schiere bruine woudzandgrond. Onder schiere bruine woudzand
grond worden de gronden gerekend, waarbij onder de humeuze
bovengrond een 10 à 20 cm dikke schiere loodzandlaag wordt aan
getroffen, die soms vrij veel humusresten bevat. Deze schiere
loodzandlaag werkt ill vergelijking met het loodzand van de heidepodsolgronden minder storend (hogere pH). Onder deze laag volgt
een donker humeuze laag en vervolgens•een bruinrode zandlaag,
die in vele gevallen verkit is. Ze liggen zeer vaak op hellingen
en zijn voorts gebonden aan het jonge dekzand. Tevens dekken ze,
zoals reeds gezegd, de meertodçmgronden op verschillende plaatsen
af. Het humusgehalte van de bovengrond, die ca 35 à 40 cm dik is,
bedraagt 8-12$.
profielbesehrijvings
0-40 cm zeer donker bruine stei*k humeuze bovengrond
4O-5O cm lichtgrijs schier loodzand
5O-65 cm zwart humeus zand
65-85 cm bruin, plaatselijk verkit, zand
85-IIO cm geelbruin zand
> 110 cm licht geelbruin zand
Bovenstaande 2 profielen zijn steeds gebonden aan matig fijn zand.
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Diverse onderscheidingen
Storende veenlagen onder de bovengrond komen ten oosten van
HötiëviII5~ën_iën~noordoosten van Opeinde voor»
De veenlagen moeten gezien worden als een restant van het
voormalige veenpakket dat voor turfwinning is weggegraven. Na
ontwatering is dit restant sterk ingedroogd, waardoor nu tussen
de bovengrond en het onderliggende zandprofiel een irreversibel
ingedroogde veenlaag;, ter dikte van 2 tot 10 cm voorkomt, die
storend werkt op de waterhuishouding van deze gronden.
De venige en zandige meerbodemlagen, die in de ondergrond voorkomën7~Iiggën~IItï3d-önd5r-3öng dëkzand. Deze lagen zijn volkomen
te vergelijken met de venige en zandige meerbodemlagen, die reeds
bij de typén ml en m2 zijn beschreven.
Het opgebrachte dek in dobben komt voornamelijk in die dobben
vöör7""wlär-min7_nä5at gedurende de oorlog veen was gestoken,
de grond min of meer heeft aangemaakt met zand. Soms zijn de zeer
laaggelegen dobben ook in hun geheel met een laag zand opgehoogd.
De dikte van het opgebrachte materiaal varieert van ca 10 cm tot
50 cm.
Afgegraven percelen worden in het gehele gebied voornamelijk op
dë~KögërS~gronden aangetroffen. Het uitgegraven zand is voor
velerlei doeleinden gebruikt, o.a. voor het ophogen van bouw
terreinen en voor het gebruik in de stal. Doorgaans werd na het
uitzanden de oude bovengrond wee# teruggestort. De landbouwkundige
kwaliteit van deze gronden wordt geheel bepaald door de diepte
tot waar het zand werd weggegraven«
Een opgespoten terrein wordt langs het Harinxma-kanaal aangetroffen.
Bäir-K5Sft~men~n7I7~vöor de bouw van fabrieken of woningen zand
uit het kanaal opgespoten om het land op te hogen en waarschijnlijk
ook om de drukvastheid te vergroten.
De oude ontginnings- en de veenontginningsbovengronden zijn in
het gehele gebied, zowel wat dikte als wat humusgehalte betreft,
sterk variabel^ zelfs op één perceel kunnen grote verschillen
voorkomen. In grote lijnen kan echter gezegd worden, dat de ver
schillen samengaan met de profielopbouw, hetgeen in tabel 1 duide
lijk tot uiting komt.
De jonge ontginningsbovengronden vertonen eveneens vrij grote
verschillen, hoewel de spreiding hier aanmerkelijk kleiner is dan
bij de vorige groep (zie tabel l).
In de Stirhuisterveens-jor Potten, dat een onderbemalen gebied is,
komen gemaaltjes en polderkaden voor, die zijn gebouwd en aangelegd^
toen dit gebied werd ontwaterd en ontgonnen.
De kraggelanden., die in deze omgeving nog voorkomen, zijn uitgeveende stukken, die niet werden aangemaakt, waardoor nu in de
door vervening ontstane waterplas riet, lisdodden, krabbescheer,
etc. groeit.
In het gekarteerde gebied komt slechts één gedeelte voor dat
modern ontgonnen, d.w.z. tot ca 60 cm doorgespit en geëgaliseerd
is.
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TABEL 1

Bodemtypen met oude
ontginnings- of veenontginningsbovengrond
•

Gemiddeld
humusgehalte
in %

Gemiddelde
Gemiddelde dikte
dikte van de
van de hangwater- ;
humeuze boven zone in om
grond in cm

V

hl, bl

3-6

25-30

h2, h3

3-8

25-30

b2, b3

5-8

30-40

k2

8-12

30-40

w5g

8-12

35-40

35-40

Wig

8-12

35-40

45-50

M> wl, h5, w2, m3

8-12

35-40

45-55

kl

8-12

50-70

1

m2

8-12

35-40

60-80, soms meer •

h6, ml

10-12

•35-40

60-100, soms meer i

w3

10-16

30-40

30-40

w4

10-16

30-40

4O-7O

ml, m4

10-16

30-40

25-3O
!

25-30
30-40

j

}

;
I
60-100, soms meer:

Bodemtypen met jonge
ontginningsbovengrond

;
i

hl

3-5

25-30

25-30

h.2, h3, bl

3-7

25-30

25-3O

b2, b3

3-8

25-35

25-35

h4, h5-

7-10

25-35

30-40

Wl

8-12

25-35

35-45

!

1

125

Schaal Lengte 11100
Diepte 1125

LEGENDA
~

Humeuze bovengrond
Keileem
Prac-moreinaalzand

f o ° o °|

Keizand
Dekzand

Afb U

Schematische voorstelling van lagen met cryoturbate verschijnselen.

- 20 -

V. ENKELE ALGEMENE OPMERKINGEN BIJ DE KAART, AANGEVENDE HET
VOORKOMEN EN DE DIEPTE VAK HET KEILEEM
Zoals reeds werd opgemerkt kan het gekarteerde gebied,
wat betreft het voorkomen van keileem, practisch altijd grijs
van kleur, in twee delen worden gesplitst, n.l.s
a. een gedeelte, ten zuiden van Surhuisterveen en de straatweg,
die vanaf dit dorp westwaarts loopt, waar het pakket keileem
over het algemeen dik is.
b. een gedeelte, ten noorden van bovengenoemde weg, waar het
keileem dun is' of geheel ontbreekt.
Het zuidelijk deel werd grotendeels opgenomen tot een
diepte van 1,25 m onder h.et maaiveld» Toen echter tijdens de
kartering bleek, dat in het noordelijk deel het keileem dun kon
zijn en zelfs geheel kon ontbreken, werd verder gewerkt met een
boor van 1,50 m lengte. Dit is gedaan om i.v.m. eventuele cul
tuurtechnische werkzaamheden, een beter inzicht te verkrijgen
omtrent de dikte en het voorkomen van het keileem.
Het is n.l. niet denkbeeldig, dat bij het uitdiepen van
sloten in die gebieden, waar het keileem dun is, het gevaar bestaat
dat deze sloten "leeg lopen" wanneer door de afsluitende keileemlaag in de ondergrond wordt heengegraven. Het keileem wordt dan
"lek" gemaakt, waardoor de mogelijkheid bestaat dat het water
naar de ondergrond kan wegzakken.
Bij het maken van plannen voor infiltratie in droge ge
deelten van het gekarteerde gebied zal rekening gehouden moeten
worden met de diepteligging van het keileem en met het eventueel
ontbreken ervan. In het laatste geval is het mogelijk, dat infil
tratie niet rendabel kan worden toegepast, omdat hier het toe
gevoerde water gemakkelijk naar de ondergrond wegzakt en zodoende
weinig aan de gewassen ten goede komt.
Het keileem in het 'zuidelijk deel is over het algemeen
vrij dik. Öp enkele uitzonderingen na, o.a. aan de oostzijde
tegen de Fries-Groningse grens, werd de onderkant van de keileem
in dit deel nergens aangeboord.
In vrij grote gebieden, die doorgaans hoog zijn gelegen,
bestaat het profiel tot minstens 1,25 m diepte uit dekzand., zodat
daar geen keileem wordt aangetroffen. Deze komt dan echter dieper
voor. Alleen in enkele laaggelegen stroomdalen bij Rottevalle is
de mogelijkheid niet uitgesloten dat het keileem is weggeërodeerd
en daardoor nu geheel ontbreekt.
Het keileem in het} noordelijk deel wigt, globaal gezien,
geleidelijk over het onderliggende premorenale zand uit.
Zo komt b.v. ten zuidoosten van Hoogzand en ten zuiden van de
weg westelijk van Surhuisterveen, nog een vrij dik pakket keileem
voor. Bij Drogeham daarentegen ontbreekt het geheel. Daartussen
worden gebieden aangetroffen, waar slechts dunne pakketten kei- .
leem liggen.
Ontbreekt het keileem geheel, dan ligt tussen dekzand en
premorenaal zand meestal een keizandlaag van sterk wisselende
dikte. Soms ontbreekt ook het keizand geheel.
In de gebieden, waar de keileemlaag slechts dun is, is ze
vaak kryoturbaat omgewerkt, waardoor het vaak moeilijk wordt
de gemiddelde diepteligging en de dikte van de keileemlaag aan
te geven. Bovendien kan plaatselijk keizand i.p.v. keileem voor
komen. In afb*-4> gemaakt aan de hand van een profielwand in een
pasgegraven sloot,wordt een en ander schematisch .weergegeven.
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Tot slot zij nog opgemerkt, dat verspreid over het gehele
gekarteerde gebied, incidenteel rode keileem werd aangeboord en
dat potklei vrijwel uitsluitend in die gebieden voorkomt, waar de
keileemlaag dun is»
Voor het overige spreekt de keileemdieptekaart en de legenda
van deze kaart voor zichzelf.
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VI. BE BODEMGESCHIKTHEIDSKAABT VOOH GRASLAND
1.'Enkele factoren, die het productievermogen van de grond bepalen.
Het productieniveau van de gronden in het gekarteerde gebied
wordt voornamelijk bepaald door de hoeveelheid water, die tijdens
en vlak voor het groeiseizoen in het profiel aanwezig is.
De factoren, die hierbij de belangrijkste rol spelen, zijn de
grondwaterstand en het vochthoudend vermogen van de grond.
Zowel het vochthoudend vermogen als de grondwaterstand loopt
bij de onderscheiden bodemtypen sterk uiteen. Vat de grondwater
stand betreft kunnen bovendien nog grote schommelingen optreden,
die veroorzaakt worden door verschillen in neerslag, vochtverbruik
door het gewas en verdamping j.n de loop van het jaar.
In de laaggelegen, natte en zeer vochtige gronden is vooral •
de grondwaterstand in het vroege voorjaar en in de herfst van
belang. Worden deze gronden onvoldoende ontwaterd, dan bevatten
ze aan het begin van het groeiseizoen te veel water en zijn daar
door te "koud". Een en ander zal zich weerspiegelen in een te
late aanvang van de grasgroei.*In de herfst zal bovendien bij
natte gronden de grasgroei vroegtijdig eindigen, terwijl de zode
dan gemakkelijk door het vee vertrapt zal worden.
Bij hoog boven het grondwater gelegen gronden is vooral het
waterbindeM vermogen van het profiel belangrijk, omdat dit in het
groeiseizoen de voor de plant beschikbare hoeveelheid vocht be
paalt/ Vochtaanvoer uit de ondergrond is dan n.l. te verwaarlozen,
omdat het grondwater te diep voorkomt.
Dé gemiddelde hangwaterzone, één van de belangrijkste facto
ren, die de vochtcapaciteit van een grond bepaalt, is voor de
onderscheiden bodemtypen in tabel 1 weergegeven. Tevens is in deze
tabel de gemiddelde spreiding van het humusgehalte en de dikte
van de bovengrond voor de verschillende bodemtypen opgenomen.
Hierbij mag niet uit het oog worden verloren, dat het humusgehalte
van de bovengrond niet geldt voor de gehele hangwaterzone.
Ten overvloede zij nog opgemerkt, dat het vochtbindend ver
mogen voor de laaggelegen natte gronden van weinig of geen belang
is.
Tussen de diep in het grondwater gelegen natte en de hoge
droge gronden worden alle overgangen aangetroffen.
Samenvattend kan gezegd worden, dat i.v.m. het bovenstaande
bij het samenstellen van de globale classificatiekaart, rekening
werd gehouden met de volgende factoren? de dikte en het humus
gehalte van de bovengrond. b<=t vegetatieprofiel, de textuur van
het zand, de diepte van het keileem, de hoogteligging, etc.
Bekijkt men de geschiktheidskaart, dan moet men direct
constateren, dat de gebieden waar sterke verdroging optreedt,
slechts een betrekkelijk .kleine oppervlakte innemen. Ook de ge
bieden, die in het natte jaargetijde een onvoldoende ontwatering
hebben, beperken zich, uitgezonderd enkele stukken in de omgeving
van Bottevalle en Surhuisterveen, tot vrij kleine, locale depres
sies in het landschap.
De oorzaak van deze, niet overal ideale waterstaatkundig© toestand, moet grotendeels worden gezocht in het feit, dat
moeilijk voor elke rug of laagte in het land een apart waterpeil
kan worden gehandhaafd.
Hoe de onderscheiden bodemtypen in de vijf hi-erna te
bespreken geschiktheidsklassen voorkomen, wordt in tabel 2
schematisch voorgesteld.
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TABEL 2.

Klasse I

i

Klasse II

Klasse III ! Klasse IV

Oude dekzand.gronden
Heidepodsolen

|Klasse V

;

hj_-,h2-, : h2+,hß+j
hl+

h3-?h4~

; h^+9h^~

; h^+,h^-,h^+ ;

0»

; h5r>:Bospodsolen

"bj_+,"bl-, : ^2+^3-

: b^+

b2~

Woudzandgronden

Wj_-,w1+,W2+

Meerbodemgronden

ra2+?m3+

Keileemgronden

k2 ^

Veengronden

V^S+

k1?k2 2)

W3+,w^+
; mi+,mß+?m^+
k2 2)
V1,v2,T3 3)

Jonge dekzandgronden
Woudzandgronden

W^gY+,Wj[_gZ+
Wtjg+fW[jgZ+

Opmerkingens
. + % Bodemtype met oude ontginnings- of veenontginningsbovengrond
- : Bodemtype zonder oude ontginnings- of veenontginningsbovengrond
') s Keileem dieper dan 100
2)

Ciu

onder maaiveld

s k2 in verschillende klassen, afhankelijk van topografische
ligging

3) % Verschillende soorten bovengrond oefenen hier geen invloed
uit op de classificatie»
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2. De geschiktheidsklassen
Bij de classificatie is voor grasland een indeling gemaakt
in 5 geschiktheidsklassen, t.w.s
I. Te droog
(
II. Regelmatig verdrogend
III. Weinig verdrogend\ alleen verdrogend in droge zomer
IV. Niet verdrogend £ goede productie gedurende het hele groei
seizoen
V. Niet verdrogend, maar laat in het voorjaar en/of te nat
in de herfst»
Bij deze indèling zijn vaak bodemtypen met verschillende
bodemkundige kenmerken samengevoegd, omdat ze dezelfde landbouw
kundige waarde hebben. Elders is één bodemtype om diverse redenen
landbouwkundig verschillend gewaardeerd.
Klasse I.
Hierbij behoren gronden, die hoog boven het grondwater zijn
gelegen en die over het algemeen een vrij dunne, weinig humeuze
bovengrond hebben. Omdat het vochthoudend vermogen daardoor gering
is en de aanvoer van water uit de ondergrond verwaarloosd kan
worden, treden gedurende het groeiseizoen gr'ote vochttekorten
op. Een en ander heeft tot gevolg dat de grasproductie gedurende
een groot- deel van de zomer nagenoeg stil staat./Om deze reden
zijn de gronden van klasse I als - te droog voor grasland gekwalificeerd.
Beter kunnen deze gronden als bouwland gebruikt worden,
waarbij dan rogge en aardappelen de voornaamste gewassen zoude»
moeten zijn.
Klasse II.

i

De gronden, die tot deze klasse behoren, hebben over het
algemeen een wat dikkere humeuze bovengrond, waarvan het humusgehalte bovendien wat hoger is dan van de gronden, die tot
klasse I behoren.
Het vochttekort gedurende het groeiseizoen is daardoor
wat minder. Door de vrij hoge ligging en de vrij diepe grond
waterstanden gaat echter ook bij deze gronden het gebruik als
grasland met grote risico's gepaard.
Alleen in natte zomers, met.een regelmatige verdeling van
de neerslag gedurende het gehele groeiseizoen kunnen goede gras
opbrengsten worden verkregen.
««-In normale jaren eieren begen treedt in de zomer een sterke
oogstdepressie op, waardoor deze gronden weinig geschikt zijn
om als grasland geëxploiteerd te werden.
In gebruik als bouwland kunnen echter goede opbrengsten
van rogge en aardappelen verwacht worden, omdat deze gewassen
veel lagere eisen aan de vochtvoorziening stellen. Ook de ver
bouw van haver zal rendabel zijn, hoewel dit gewas iets meer
droogtegevoelig is dan de beidó vorige.
Klasse III.
Op de gronden van klasse I en II is het gras voor zijn
groei vrijwel uitsluitend aangewezen op de vochtvoorraad in de
hangwaterzône. Bij de gronden van klasse III echter vindt in het
groeiseizoen tevens wateraanvoer vanuit het grondwater plaats,
terwijl bovendien het humusgehalte en de dikte van de humeuze
bovengrond iets groter zijn dan die van de beide eerste klassen.
Beide factoren, een gunstiger grondwaterstand en een groter

- 25 -

waterbindend vermogen, hebben tot gevolg dat verdrogingsverschijn-seien alleen in zeer droge zomers optreden. Het zijn eigenlijk
gronden, die uitstekend geschikt zijn voor wisselbouw, waarbij
rogge, haver, aardappelen en voederbieten de belangrijkste bouw
landgewassen zijn»
ƒ In klasse III zijn ook de keileemgronden met een dun humeus
dek ondergebracht, omdat deze in droge zomers verdrogingsverschijnselen vertonen» Bij een voor- of najaarswaardering zouden
ze eigenlijk in klasse V vallen, omdat de groei pas laat in het
voorjaar begint en de gronden in de herfst vaak te nat zijn.
Klasse IV„
De gronden van klasse IV moeten gerekend worden tot de beste
in het gekarteerde gebied. Toer hun gunstige ligging t.o.v. het
grondwater, het grote waterbergend vermogen en de gunstige profielopbouw vindt gedurende het gehele groeiseizoen een goede grasgroei
plaats»
Binnen deze groep vallen o.a. de gronden, die beschikken
over een dikke hangwpterzcne? die gevormd wordt door 80 â 100 cm
lemig fijn zand, door een sterk kazige laag of door een meerbodemlaag.
Ook de keileemgronden met een dik humeus dek zijn tot deze
klasse gerekend, omdat de $0 à ,70 cm dikke, humeuze bovengrond
voldoende vocht kan bevatten om het gras gedurende het gehele
groeiseizoen van het benodigde water te voorzien.
vxj)e schiere bruine woudzandgronden zonder veenondergrond ten
noorden van Surhuisterveen zijn eveneens in klasse IV onderge
bracht, hoewel ze in droge zomers nog wel eens verdrogingen te
zien geven. De landbouwkundige waarde van deze gronden ligt
eigenlijk tussen klasse III en klasse IV in.
Bouwland op deze gronden brengt, vooral voor wintergewassen
i.v.m. het gevaar voor uitvriezen, risico's met zich mee. Ook zal
men hier op bouwland over het algemeen veel last van onkruid he" ben.
In droge jaren echter kunnen deze gronden zeer goede opbrengsten
rogge, aardappelen, haver, voederbieten en ook wel suikerbieten
geven.
Klasse V.
De gronden van klasse V zijn, evenals die van klasse IV niet
verdrogend. Maar door hun lage ligging hebben ze vooral in het
voor- en najaar een dusdanig hoge grondwaterstand, dat de grasgroei hiervan een nadelige invloed ondervindt/ Vooral de veen;
gronden zijn, wat de groei betreft, in het voorjaar erg ïaat en
in de herfst spoedig te nat. Door dit laatste wordt niet alleön
de zode spoedig door het vee vertrapt, maar komt de grasgroei ook
eerder tot stilstand dan bij de hoger en droger gelegen gronden.
De keileemgronden met een dun humeus dek ten zuidoosten
van Oostermeer zijn ook tot deze klasse gerekend, omdat ze een
dusdanig lage ligging hebben, dat zelfs in droge zomers geen
verdroging optreedt.
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VII. SLOTCONCLUSIE
le=

De oppervlakte van de gronden? die in het groeiseizoen
een sterke oogstdepressie te zien geven, is betrekkelijk
klein (klasse I en II),

2e.

De regelmatig verdrogende gronden liggen grotendeels als
tamelijk smalle ruggen in het landschap.

3e.

De gronden, die in het natte jaargetijde een onvoldoende
ontwatering hebben, zijn doorgaans vrij kleine, min of
meer langwerpige of ronde depressies in het landschap.

4e.

Alleen in de omgevi^ T?,n Rottevalle en ten zuidwesten van
Surhuisterveen komt een vrij grote oppervlakte voor, waar
in' het voor- en najaar de afwatering te wensen overlaat.

5e.

De oorzaak van de plaatselijk onbevredigende waterstaat
kundige toestand moet voornamelijk toegeschreven worden
aan de grote verschillen in profielopbouw en hoogteligging,
die daar op korte afstand voorkomen.

6e.

Het is moeilijk de te droge gronden van voldoende water te
voorzien, omdat deze gronden slechts in tamelijk smalle
stroken voorkomen. Bovendien kan afvloeien van het toege
voerde water naar de gebieden, die in het voor- en najaar
te nat zijn, tot gevolg hebben dat deze gedurende het gehele
jaar te nat worden.

7e.

Het is moeilijk kleine gebieden, die in het voorjaar en in
de herfst te nat zijn, een betere afwatering te geven,
zonder daarbij schade te berokkenen aan de omringende gron
den met een gunstige waterhuishouding.

8e.

Wanneer in droge, hooggelegen gebieden, waar het keileem
ontbreekt, 's zomers infiltratie wordt toegepast, of het
slootwaterpeil wordt opgezet, bestaat de mogelijkheid dat
een groot deel van het toegevoerde water naar de ondergrond
wegzakt zonder dat het aan de gewassen ten goede komt.

9e.

Bij het opmaken van cultuurtechnische plannen moet in die
gebieden,' waar het keileem dun is, rekening gehouden worden
met het gevaar dat de sloten "leeg lopen", wanneer door het
keileem wordt heengegraven.

