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-1I. INLEIDING
De opdracht van de Stichting tot Verbetering van
Riad eland en in Drente hield in, de vervaardiging van een
"bodemkaart van het aangewezen complex met daarnaast het
geven van een beoordeling van de gronden, welke bij een
eventuele ontsluiting van het gebied, voor landbouw in
aanmerking zouden kunnen komen.
Bij de kartering kon gesteund worden op de erva
ringen bij de kartering in de omgeving van Borger en Rolde
opgedaan en tevens op die van de proefpolder Coevorden. De
inzichten omtrent de zandgronden, die het madeland begren
zen, zijn hierbij ongewijzigd gebleven. Het veen gaf nieu
we aspecten. Gemeend wordt, dat bij de veenkartering meer
factoren in aanmerking en beschouwing moeten worden geno
men dan alleen de aard en de dikte van de veenlaag. Alvo
rens hier echter nader op. in te gaan, dient opgemerkt te
worden, dat deze ideeen ontstaan zijn in de zeer regenrijke zomer en herfet van 1954, waardoor waarschijnlijk een te
grote nadruk gelegd werd op de waterhuishouding.
Bij de kartering viel op, dat het veenpakket in
de bovenste decimeters lemig is en geen sporen van verdro
ging vertoont. Dit is in tegenstelling tot de madelanden
van Oostermoer en Schoonebeek. Voorts viel op, dat in het
veenpakket een smerende, gliedeachtige laag voorkomt, vaak
tezamen met een sliblaag. Soms ligt deze laag aan de basis
van het veenpakket, vaak echter ook op enige hoogte in het
veenprofiel. Gemeend wordt, dat in dat geval het onderlig
gende veen van een andere samenstelling is. Met het oog op
eventuele latere ontginning werd»tjuist geacht de aanwezig
heid in de kaart tezamen met de veendikte te verwerken,
omdat deze laag storend kan blijken te zijn bij een latere
peilverandering en reeds nu aanleiding geeft tot een ande
re landbouwkundige waardering. Onder het veen komt bijna
overal een laag zand voor van zeer verschillende korrelsa
menstelling. Gemeend wordt, dat er aanwijzingen zijn, dat
wanneer de zandondergrond uit niet-lemig, niet al te fijn
zand bestaat, door dit pakket water in het madeland kwelt,
afkomstig uit de hogere gronden. Deze zanden werden in
twee groepen eveneens op- een kaart aangegeven.
Tenslotte was de vondst bij deze kartering de
löss, die behalve in enkele diepe' geulen,overal werd aan
getroffen. Deze löss wordt in de eerste plaats beschouwd
als een moeilijk doorlaatbare bodem van het madeland, waar
door de waterbeweging waarschijnlijk een onderbegrenzing
heeft. Of de löss ook landbouwkundige waarde heeft, is
vooralsnog een open vraag. De aanwezigheid van deze löss
is op de ondergrondskaart aangegeven.
Het gekarteerde gebied is in figuur 1 aangege
ven.
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Een "beschouwing over het ontstaan van het tegen
woordige landschap vangt het beste aan met de tijd, waarin
geleidelijk de landijs-gletschers uit Scandinavie naar
deze streken afzakten.
Onder invloed van dit naderend ijsfront werden
de noordduitse rivieren de Elbe, de V/ezer en de Ems belem
merd in hun uitstroming naar het noorden. Ze werden door
het ijs geleidelijk naar het westen gedrukt. Dit had tot
gevolg, dat ze het meegevoerde materiaal, vaak al samen
met gletschermateriaal, hoe langer hoe verder westelijk
deponeerden. De zandgroeven "bij de Paralithfabriek bij de .
Emmerschans geven een beeld van dit meegevoerd oostelijk
materiaal. Y/e mogen aannemen, dat Drente in zijn onder
grond is opgebouwd uit het materiaal, dat door de noord
duitse rivieren is aangevoerd en soms nog is gemengd met
noordelijk materiaal.
Over deze afzettingen gleed het landijs, zijn
grondmoraine meevoerend.
Bij het afsmelten van het ijs en het terugtrek
ken van de gletschers, zal het smeltwater erosie veroor
zaakt hebben in de achtergelaten grondmoraine. Aangenomen
wordt in principe, dat hierdoor het geulenstelsel is ge
vormd, dat het grondpatroon vormt van de huidige madelanden en dat dus ook het karteringsgebied omvat.
In de nu volgende warmere periode, het z.g.
Eemien,raakte de keileem begroeid, waardoor dit materiaal
verweerde. Op enkele gespaard gebleven profielen na, is er
van het resultaat van deze verwering weinig terug te vin
den. Dit kwam doordat in de volgende ijstijd het ijs, wel
iswaar niet deze streken bereikte, maar toch klimatologisch
zijn invloed deed gelden. Waarschijnlijk heeft toen een
grootscheepse erosie plaatsgevonden, waardoor het reeds
bestaande geulenstelsel werd uitgediept en veel van de
keileem w«rd verwijderd. Althans in het karteringsgebied
vinden we slechts in de kernen van het Bennevelder Veld en
het Zuidslener Veld restanten van de keileem terug. Het
overige is verdwenen. Op deze "vochtige" erosie volgde,
door de verslechtering der klimaatsomstandigheden, een
"droge" (wind)ërosie. Door de binding in het landijs van
enorme hoeveelheden water, zakte het zeeniveau en aangeno
men wordt, dat b.v. het Noordzeebekken droog kwam te lig
gen. Dit bekken wordt beschouwd als de erosiebasis voor de
"droge erosie." Echter wanneer ergens iets afwaait, moet
dit iets noodgedwongen ook ergens neerdalen. Dit iets is
het oude dekzand. Verondersteld wordt, dat enorme stofstor
men in deze streken over het geërodeerde keileemlandschap
een deken van dekzand hebben gedeponeerd. In de lage dalen
zal in de zomer de bovengrond iets ontdooid zijn geraakt
en aanleiding hebben gegeven tot enige plantengroei. Dank
zij deze plantengroei en door zijn luwe ligging, kwam er
een selectie van het stof tot stand, waardoor in ons kar
teringsgebied relatief weinig zand en veel löss tot afzet
ting kwam. Nagenoeg onder het hele gebied, behalve onder
de "velden" van Benneveld en Sleen, werd dit materiaal aan
getroffen.
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de dalen gespoeld of afgegleden is. In ieder geval is het
een feit, dat men in de diepste delen löss aantreft en op
de flanken een dunner pakket naast zwak lemig, oud dekzand,
Het zeeniveau steeg weer bij het afsmelten van het landijs,
waardoor de erosiebasis van de Noordzee verdween. Echter
bleef het klimaat nog lange tijd guur en men kreeg nu, dat
er locale verstuivingen gingen optreden van, over het al
gemeen, zuiver, iets grover, zand zonder löss. Het is hier
niet de plaats in te gaan op de erosiebasis van dit zand,
aangezien hierover nog slechts zwak gefundeerde hypotheses
bestaan. Het is echter een feit', dat over de löss en het
zwaklemige oude dekzand een dek met flauwe ruggen van jong
iets grover, niet lenig dekzand kwam te liggen. Deze rug
gen zijn vooral in het Zuidslener Veld duidelijk te her
kennen.
De veenondergrondskaart van het karteringsgebied geeft een beeld van de aanwezigheid van de löss en
van het zand. Er zijn hier duidelijke geulenpatronen in
te herkennen. Waarschijnlijk is het zo geweest, dat in de
warmere perioden,die in het laatst van de ijstijd afwis
selden met koudere, er enige wind erosie heeft plaats ge
vonden. Hierbij zijn vaak reeds gevormde geulen weer dichtgewaaid. Gemeend wordt dan ook, dat uit het kaartbeeld af
geleid kan worden, dat er na de definitieve klimaatsverbe
tering een landschap was ontstaan,'bestaande uit afgedam
de geulen, afgewisseld met hogere zandruggen en koppen.
In deze warmere periode begon het veen te groeien, aanvan
kelijk in de laagste, vöchtigste delen, geleidelijk aan
echter hoger opkruipend. Verondersteld wordt hierbij, dat
de veengroei de waterproductie in de vorm van drangwater
en regenwater volledig kon opnemen. Dit werd geconclu
deerd uit het geulensysteem, dat ook in het veen is te
vinden en dat in geen enkel opzicht correspondeert met de
oude geulen in het zand. De oorzaak van deze hernieuwde
erosie kan slechts hypothetisch worden benaderd. Uit de
pollenanalyse blijkt, dat er erosie heeft plaats-gevonden
en wel voornamelijk in het Atlanticum. De tijd dus, waarin
ook het grootste deel van de hoogvenen werden gevormd.
Vermoed wordt, dat door de grotere regenval het groeiende
veen niet meer in staat was het water te bergen, waardoor
overlopen ontstonden. Men vindt hiervan aanwijzingen in
veenprofielen terug, waar in deze'tijd een sliblaag is ge
vormd met een soort gliedelaag erboven. Daarnaast echter
werden in een geulenpatroon profielen zonder deze sliblaag
aangetroffen. Deze sliblaag is op de bodemkaart aangegeven
met een arcering over de veentypen heen.
Het komt redelijk voor om te veronderstellen,
dat er een tijd geweest is met volledige waterabsorptie
en daarna een tijd met een, mogelijk slechts tijdelijk,
teveel aan water.
Het veen is na dit erosie-intermezzo doorge
groeid in de vorm van een elzenbroekveen. Men vindt hier
door boven de sliblaag leemhoudend, niet-gelaagd, houtrijk
veen. Dit wil de auteur verklaren door de aanname van re
gelmatige overstromingen met slibhoudend water uit een
wijder brongebied dan het karteringsgebied zelf.
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bodemvorming in het hogergelegen zandgebied. Hierop wordt
in het volgende hoofdstuk dieper ingegaan.
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In het navolgende zal worden gesproken over bosprofielen, heideprofielen, eikenprofielen, schiereikenprofielen, elzenprofielen en veenprofielen. Hun profielken
merken worden omschreven in het hoofdstuk over de bodemkundige eenheden. Het ontstaan en de onderlinge samenhang
worden hieronder beschreven.
Onder een bodemprofiel wordt verstaan een verti
cale doorsnede van de bodem, waarin door de bodemvormende
factoren, t.w.^klimaat, vegetatie, tijd, mens en moederma
teriaal in meerdere of mindere mate verschillende lagen
zijn ontstaan. De samenwerking van de bodemvormende facto
ren is van dien aard, dat niet steeds de invloed van een
enkele factor te herkennen is. Getracht wordt hier schema
tisch het mechanisme te ontleden.
Moed ermateriaal
In eerste instantie dan moet er iets zijn, waar
op de bodemvormende factoren kunnen inwerken, namelijk het
moedermateriaal. In het hoofdstuk over de genese werd mede
gedeeld op welke wijze het moedermateriaal werd afgezet.
Onderscheiden worden behalve het bodemprofiel, het geolo- gischeprofiel. Het geologische profiel ontstaat door rang
schikking van verschillende soorten moedermateriaal op en
naast elkaar. Dit kan b.v. zijn: veen op zand op löss.
Tijdens de veenvorming kan er een phase zijn geweest van
overslibbing? tijdens de zandafzetting kunnen er phasen
zijn ge-weest van windafzetting en verspoeling en tijdens
de I'dssafzetting ian er in bepaalde perioden veen zijn ge
vormd. Hierbij was dus steeds het moedermateriaal in zijn
oorspronkelijke vorm betrokken.
In dit geologische profiel kan zich,in het moe
dermateriaal dus, een verandering voltrekken en deze ver
anderingen vormen het bodemkundige profiel.
Topografie
Tijdens de afzetting van moedermateriaal ver
kreeg het terrein een zekere topografie. Voor het karteringsgebied betekent dit, dat het veen in de laagste de
len ligt, het zand op de flanken er naast en soms in op
duikingen erin. De voornaamste consequentie van topografi
sche verschillen is een verschil in waterhuishouding . Op
de hogere delen zal het water inzakken, in de lagere delen
opkwellen. Hierdoor zullen op de hoogste delen uit de bo
vengrond bestanddelen uitspoelen en dieper in het profiel
neerslaan, onafhankelijk van een grondwaterspiegel. 0p de
hellingen zal geleidelijk de invloed van het grondwater
groter worden. De uitspoeling en de aanvoer van bestandde
len via het grondwater tomen op een gegeven niveau tot een
evenwicht. In de diepte delen komt de grondwaterspiegel
boven het maaiveld en kan zich veen vormen.
Klimaat
Gedeeltelijk is de waterhuishouding afhankelijk
van de klimaatsfactor-neerslag. Men mag aannemen, dat deze
l_ topografie
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wel eens kleiner is geweest dan thans, naar niet in extre
men. Hetzelfde geldt voor de temperatuur. Ook zullen in
dit gebied met zijn relatief geringe topografische ver
schillen hierdoor geen klimaatsverschillen opgetreden zijn.
Men mag dus zeggen dat de klimaatsfactor uiteraard wel in
vloed heeft op de "bodemvorming maar in alle profieltypen
gelijkelijk zijn invloed heeft laten geleien.
Vegetatie
Voorop gesteld zijfdat heide, althans in grote
oppervlakken, geen natuurlijke vegetatie is, maar kunstma
tig wordt in stand gehouden door menselijk ingrijpen (zie;
De mens). De natuurlijke begroeiing zou onder de huidige
omstandigheden "bos zijn. Bos heeft voor de profielvorming
twee "belangrijke eigenschappen. In de eerste plaats woidt
door de begroeiing blad geproduceerd, dat, afgevallen, een
strooisellaag vormt. Dit strooisel verteert en levert hu
mus. In de tweede plaats ijeeft bos een betrekkelijk diep
gaand wortelstelsel. Deze wortels onttrekken voedingsstof
fen aan de ondergrond, maar brengen dit via de bladaf^sl
weer terug. Zij vormen dus een roulatiemechanisme voor
voedingsstoffen. De bewortelingsdiepte van het bos is af
hankelijk van de waterdiepte. In ieder geval wordt in de
gewortelde zone de grond 'gehomogeniseerd, terwijl door de
afstervende wortels een humeus profiel ontstaat. V/at de
voedingsstoffen betreft is het bos bf afhankelijk 'van bo
vengenoemd rouleringssysteem bf van de toevoer van stof
fen door middel van drangwater.
De humus in de bovengrond is afhankelijk van de
omzettingen veroorzaakt door het biologische leven. Is het
milieu te nat, dan zal een zure, slecht verteerde humus
ontstaan.
De mens
Uit vondsten langs het madeland is gebleken, dat
de randen vanaf de oude steentijd reeds waren bewoond door
jagersvolken. De hunebedbouwers echter worden beschouwd de
eerste landbouw te hebben geïntroduceerd. Hiervoor was no
dig dat het bos gerooid werd. Het eerst is daartoe het bos
op de hoge gronden aan zijn primitieve werktuigen ten of
fer gevallen, omdat dit bos waarschijnlijk het holst stond.
Op de gerooide plekken pleegde hij roofbouw tot de grond
uitgeboerd geraakte. De eigenaardige honingraatvormige ak
kers zijn, wellicht restanten van deze cultuur. Daar er
bos genoeg was, trok hij na het uitgeput raken van de eer
ste plaats naar een andere. Zodoende werd een vrij grote
oppervlakte ontbost. Op deze plaatsen sloegen kruiden op,
o.a. heide en daarna weer opnieuw bos. Het is nu te danken
aan de kudden der latere bewoners tot ongeveer 1930, dat
het jonge, opslaande hout grondig en bij voortduring werd
verwijderd, terwijl de mens om de heide voor het vee sma
kelijk te houden op gezette tijden de oude heide afbrandde.
Onder deze eeuwenlange heidebegroeiing ontstond een bodem
profiel, dat niet langer door boomwortels werd gehomogeni
seerd, daar geen rijk biologisch leven meer de bladafval
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bovenlanden of bonte gronden,
stroomland.
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-7orazette in milde humus, maar dat in hoofdzaak bloot stond
aan uitspoeling, welke weer plaatsvond tot een diepte, be
paald door de grondwaterstand.
De ti,jd
Onder invloed van het voortdurend inzakkende,
C02-houdende regenwater maken zich in de bovengrond ionen
uit het adsorptiecomplex los en spoelen uit. Ca is hiervan
wel het belangrijkste. De bovengrond verzuurt en door de
lagere pH gaan de fijne textuurcomponenten in suspensie
en zakken eveneens uit. Ket proces versnelt nu zichzelf.
Door de ontstane?relatief grovere textuur kan het regenwa
ter nog gemakkelijker de bovengrond percoleren. De humus
gaat dan in suspensie en verdeelt zich onder invloed van
de beworteling in een diep bruin profiel. In het geval dat
er geen bos, maar een heidevegetatie optreedt, is nu de
volgende stap, dat het ijzer uitspoelt. In uiteindelijk
spoelt dan ook de huraus uit, waardoor het schrale, kwartsrijke loodzand ontstaat. Indien men zich nu realiseert,
hoe deze factoren een rol spelen in de profielvorming van
de gronden in het karteringsgebied, dan komt men tot het
volgende beeld:
In fig.2 is de verdeling weergegeven van veld•ronien (V), bovenlanden of bonte gronden (B) en stroom
land ("S). Hierin weerspiegelt zich eensdeels de vegetatie
'en anderdeels de hoogteligging.
De veldgronden hebben tot omstreeks 1930 eeuwen
lang een heideoegroeiing gehad. Ze lagen relatiei het
hoogst in het terrein. De bovenlanden hebben, zo ze al raet
hei"begroeid geweest zijn, aeze periode veel korter doorge
maakt en zijn vrij lang met bos begroeid geweest. De hoog
ste delen met een soort eikenbos, de lagere met elzen.
Door hun ligging op de helling ontvingen ze vrij veel
drangwater, zonder dat dit evenwel tot inundatie leidde.
De stroomland en tenslotte stonden gedurende een groot ge
deelte van het jaar onder water. Zeker was dit het geval
tot ongeveer 1930, toen de afvoerleiaingen enigszins genor
maliseerd werden. Ket natte jaar 1954 gaf nog eens een
goed beeld van de natte ligging. Oorspronkelijk bestond de
begroeiing uit elzenbroek waaruit geleidelijk cultuurland
gewonnen werd na het rooien van de bomen.
Het profiel van de heidegronden is in principe
een podzol, dus een humeuze bovengrond met vrij scherpe,
zure humus op een loodzandlaag, rustend op een inspoelingslaag. Daar in bijna alle gevallen de bovengrond is doorge
ploegd is de nadruk gelegd op de inspoelingslagen. Op de
hoogste delen is deze inspoelingslaag droog en niet kazig.
Dat°betekent, dat deze gronden geen waterreserve hebben.
Vaak liggen ze op zwakke ruggen in het terrein. Als zoda
nig zijn ze te herkennen in het Zuidslener Veld en het
3enneveldervold„ Ze zijn net het symbool Zohl en Zoh2
aanregeven. Z voor zand in tegenstelling tot X voor keileera.
binnen 1.25 m - maaiveld. 0, I of G geven aan de cultuurphase: 0 is ondiep ontgonnen, dwz. dat de inspoelingslaag
nog ongestoord aanwezig isj I, als deze laag gedeeltelijk
is doorgeploegd en G- voor ge'égaliseerde percelen. Tenslot-
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vochttrap aan. Leze laatste wordt in zessen ingedeeld en
is afhankelijk van de relatieve hoogteligging in het ter
rein en profielkenmerken. Se vochttrappen 1 en 2 van de
heide liggen dus relatief hoog en hebben een droge oer
grond (inspoelingslaag). De volgende trappen 3 en 4 heb
ben een middelhoge ligging, hetgeen in eerste instaftie be
tekent een hogere grondwaterstand. Dit is vaak uit de pro
fielen af te lezen aan de hogere ligging van de roest. In
de tweede plaats is de inspoelingslaag, de oergrond dus,
lcazig. Dit betekent een grotere vochtreserve.
De trappen 5 en 6 tenslotte zijn overgangen naar
de natte, venige profielen. Ze"liggen laag, hebben grond
waterindicaties tot in de zodefen de inspoelingslaag is
pikkig tot venig.
In deze heideprofielen is min of meer een boven
grond, een loodzandlaag en een oergrond te onderscheiden.
Dit is bij de bosprofielen, die dezelfde relatieve hoogteligging hebben, niet het geval. Zoals reeds is aangegeven,
is hier het profiel aflopend humeus en is de intensiteit
van de bruine kleuren en de diepte van het profiel de
voornaamste bases voor de indeling in vochttrappen. We
vinden deze profielen voornamelijk langs de bovenlanden en
in de overgang naar natte delen overal in het gebied. Den
andere indeling van de veldgronden berust, zoals al even
is aangestipt, op de textuur van het moedermateriaal. Deze
heeft invloed op de profielvorming. Zo zal in de X-groep,
dus met keileem binnen 1.25 m - maaiveld, door het belet
ten van een te diepe inzakking van het grondwater,het pro
fiel altijd vochtiger zijn dan zonder keileem. Daar dit
in de profielontwikkeling toch wel tot uitdrukking komt,
is dezelfde indeling in heide- en bosprofielen en vocht
trappen aangehouden.
Een grotere waterreserve kan ook worden veroor
zaakt door een grotere lemigheid van het zand. In deze
groep (1Z) zijn de profielen over het algemeen wat dunner
en door de aard van het materiaal vinden we hier ook geen
droge profielen. Ook hier is dezelfde onderverdeling als
bij de heideprofielen aangehouden.
Tot nu toe zijn steeds veldgronden beschreven.
Grotendeels dekt dit begrip zich ook met het landschap net
verticale inzakking van het regenwater. Het nu volgende
landschap ligt in grote trekken lager dan de veldgronden.
Het grondwater speelt hier een grote rol in de profielvor
ming, hoewel het er, en dat is het criterium, weliswaar
aan°de natte kant is, toch nog geen veenvorming optreedt.
Daar vooral in de lagergelegen delen de roestverschijnselen hoog in het profiel komen, wordt dit landschap, dat
der bonte gronden of, naar zijn hogere ligging t.o.v. de
natte stroomlanden ook wel dat der bcsailanden genoemd. Het
hogere gedeelte van dit landschap heeft waarschijnlijk een
eikenbos gedragen. Vandaar dat deze profielen eikenprofie
len worden genoemd. Ze onderscheiden zich van de heideprofielen door~hun zeer gelijkmatig afnemende, typische, vio
le tbruine kleur. Ze zijn vaak ontwikkeld in vrij grof zand,
soms met grind. De natte typen zijn kazig. Over het alge
meen zijn het dunne profielen, dus tot 50 cm. Met hun sym-
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le. 'dat ze in zand ontwikkeld zijn,
2e. dat ze een vegetatie van made-bos hebben gedragen, die
aansprakelijk is voor de profielvorming.
Wanneer deze profielen op een zacht aflopende
helling liggen hebben ze weinig loodzand. Het kan ook voor
komen, dat ze liggen in opduikingen temidden van een veel
lager gebied. Dan zijn vaak dikke bruinig-grijze "loodzand1
pakketten ontstaan. Dit loodzand wordt ter onderscheiding
van het heideloodzand, schierzand genoemd. Het verschil is,
dat het schierzand bij wrijving bruin wordt, het loodzand
blijft wit of wordt iets grijzig maar niet bruin. Dit on
derscheid is waarschijnlijk terug te voeren op verschillen
in humusgehalte en aard van de humus.
Naar aanleiding van deze schierzandlaag worden
deze profielen schiere eikenprofielen genoemd. In de onder
grond wijken ze niet af van de eikenprofielen. De indeling
in vochttrappen berust op de dikte van de schierzandlaag
en de kleur van de bruine ondergrond, alsmede op de hoogte
ligging in het terrein.
Typische eikengronden zijn de uitstulpingen van
het Zuidslener Veld westwaarts de made in. Ook in het zuid
oosten en zuidwesten langs de Hoogeveense Vaart komen ze
voor.
Deze profielen zijn typische drangwaterprofielen.
Door de toevoer van rijk grondwater droegen ze een rijkere
"eiken" vegetatie. De schierzandvorming is een superposi
tie van een uitlogingsprofiel op een drangwaterprofiel.
Gezegd kan worden, dat de capillaire zone tot dicht aan
het maaiveld reikt.
Op een trap lager in het terrein moet men dus de
positie aantreffen, dat de capillaire zone tot het maai
veld reikt, of, wat hetzelfde beduidt, dat het phreatisch
niveau dicht aan de oppervlakte komt. Dit zal tot gevolg
hebben, dat de ondergrond tot zeer hoog in het profiel- £
is en dat de bovengrond een ophoping geeft' van slecht ver
teerde humus. Door de regelmatige overstromingen werden de
profielen lemig. In dit milieu groeiden de elzen het best.
tien spreekt dan van elzenprofiel-en, als we het hebben over
een vrij dikke, pikkige, lemige, sterk humeuze bovengrond
op een gebleekte ondergrond. Het symbool hiervoor is Lm.
L voor de lemigheid en m voor hun positie in de made. Con
sequent zou hier een b \oor bos bij moeten, maar door hun
lage ligging is er weinig bosinvloed in de vorm van hurauskleuring te zien. Ook duiden de cijfers achter het symbool
geen vochttrap meer aan, hoewel in het algemeen een Lm3
lager ligt dan een Lml. De cijfers duiden op de lemigheid
van de zwarte bovengrond. 1 Is zwak lemig, 3 sterk lemig.
De humeuziteit neemt daarbij toe van sterk humeus over
pikkig naar venig.
Dit landschap geeft dus in de hogere delen het
beeld van drangwaterprofielen met een phreatisch niveau op
ongeveer 50 cm en met een humeus profiel in het zand. In
het lagere terrein het beeld van een grondwaterprofiel met
het phreatisch niveau in de bovenzijde van het zandpakket
en een humeus profiel op het zand. Deze profielen liggen
aan alle zijden om het veenlandschap,
gereduceerd
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boven het maaiveld reikt. Dan zijn de omstandigheden ge
schapen voor veenvorming. 7/eliswaar groeide ook hier nog
bos, het z.g. elzenbroek, -naar nu is de vorming van humus
in het substraat zand volkomen onbelangrijk daar dit zand
zich onder water bevindt. We spreken nu over Vm profielen,
dus venige madelanden. Ze worden ingedeeld naar hun dikte.
Deze veenprofielen zijn lemig.
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Algemeen
De bodenkundige eenheden van het karteringsgebied kunnen naar hun soort materiaal in vier groepen
worden verdeeld;
1.
X zandgronden net keileem "binnen 1.25 m - m.v.
2.
Z zandgronden zonder keileem "binnen 1.25 m - m.v.
3. 1Z lemige zandgronden
4.
V veen.gronden.
Naar sarienstelling van de korrelgrootte onder
scheidt de, Z groep zich van de X groep in cie eerste plaats
door de afwezigheid van keileem binnen 1.25 m - m.v. en
in de tweede plaats door de afwezigheid van keizand in een
zone van ongeveer 20 cm boven de vaste keileem. Dit kei
zand kan de volgende samenstelling hebben:
- 2 nu
2-50 mu
M50
4$
4$
150-210mu.
Hierbij verstaan we onder h'50 het korrelgroottetraject waarin de 50$ grens valt van de fracties groter
dan 50 nu.
3i.i dit keizand dient dan te worden aangetekend,
dat de fracties boven 210 mu nog tot 850 mu in percenta
ges van meer dan 5 voorkomen.
Voor de rest hebben de Z en de X groep dezelfde
korrelgroottesamenstelling. Dat wil zeggen, dat de boven
grond op de hogere delen vaak 0$ - 2 mu bevat en minder dan
7.5$
50 mu met de M50 tussen 110 en 150 mu. In de onder
grond wordt het zand leniger, ongeveer 2$
2 mu en even
boven de 7.5 ^ ' 50 mu met de M50 tussen 75 en 110 mu. De
1Z groep bestaat geheel uit dit lemige zand.
De reeks lZm heeft als karakteristiek naast deze
ledigheid een betrekkelijk hoog humusgehalte. Het zand in
de ondergrond is vaak te vergelijken met het bovengronds
zand van de hoogste delen dus 0$ •• 2 mu, <7.5$ 2-50 mu en
1,150 110-150mu. De bovengrond bevat:
6-25$ humus; 3^-12$
- 2 mu; 7.5-15$ 2-50 rau; 1.150 150-210 mu. Tenslotte de Vgroep:
Deze heeft een humusgehalte variërend van 30-75$, terwijl
daarnaast vooral belangrijk is een percentage \2mu varië
rend tussen 9 en 30$ en een percentage 2-50 mu variërend
tussen 30 en 60$. Het veen in deze groep is merendeels
lenig, broekig zeggeveen, terwijl onder de smeer- en sliblaag (zie hoofdstuk II: Genese) zuiver veen voorkomt, sterk
gelijkend op sphagnumveen, maar het waarschijnlijk niet is,
gezien het eutrophe milieu. Daar het in het algemeen diep
onder het veen in het grondwater ligt, is het waarschijn
lijk niet erg belangrijk.
Deze hoofdgroepen zijn in de eerste plaats onder
verdeeld naar hun oorspronkelijk vegetatietype:
h Woeste heidegronden: overwegend met heide begroeid; ge
kenmerkt door een heidepodzol.
m I>iadegronden:' Laaggelegen graslandgronden met óf een
vrij diepe bruine bovengrond àf een sterk humeuze ondie
pe bovengrond
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Dobbegronden: keestal met veen gevulde komvormige laag
ten temidden van hogergelegen gronden
b Bosgronden; Dit zijn, in het karteringsgebied niet
woest voorkomende bosgronden, gekenmerkt door een diep
aflopend bruin profiel.
Deze min of meer landschappelijke reeksen zijn
tendele onderverdeeld naar hun ontginningswijze. Hierbij
betekent:
0 Ondiep ontgonnen; In de podzolen is de inspoelingslaag
niet aangeploegd. In de lemige madegronden is het gere
duceerde zand nog wortelvast. In het algemeen zijn dit
gronden die met de gewone ploeg bewerkt zijn.
1 Diep ontgonnen; Dit zijn vaak modern ontgonnen, en diep
doorgeploegde of gespitte gronden. De inspoelingslaag
is wel meegeploegd en in de lemige madegronden is gere
duceerd zand door de humeuze zode geraakt.
ö Geëgaliseerd ; Vooral de diep ontgonnen percelen zijn
vaak ook nog geëgaliseerd. v/aar dit goed heeft plaats
gevonden, ligt de humeuze bovengrond op de geëgaliseer
de ondergrond. Ook wordt wel.aangetroffen, dat vooral
in de lage delen op het oorspronkelijke profiel zand
is opgebracht.
Uiteindelijk is een, naar zijn oorspronkelijke
landschap- en ontginningstype, gekarakteriseerde bodem nog
weer onderverdeeld in de laagste bodemkundige eenheden.
Bij de X-, de Z- en de lZgroep, met uitzondering van de
subgroep lZm, wordt de vochttrap met een cijfer aangegeven.
Onder vochttrap wordt verstaan een complex van factoren,
voornamelijk bestaande uit hoogteligging t.o.v. het grond
water en profielontwikkeling. Vochttrap 1 is het droogst,
vochttrap 6 het natst. Bij de typeomschrijving blijkt wel
het verband tussen de verschillende vochttrappen. Bij de
subgroep lZm geeft het cijfer de graad van de lemigheid
aan. Dit gaat vaak samen met humeuziteit en is in de com
binatie van deze twee toch eigenlijk weer een vochttrap,
zonder dat dit consequenties heeft voor de profielontwikke
ling.
Bij groep L beduidt het cijfer de dikte van de
bovengrond aan.
Bij groep V geeft het cijfer de dikte van het
veen in meervouden van 50 cm aan. Daar dit veen meestal
diep in het water ligt, ic in dit geval het cijfer meer
een inventarisatiegrootheid dan een vochttrap.
De bodemkundige eenheden
Groep_X Zandgronden met keileem binnen 1.25 m - maaiveld.
Op de bodemkaart is deze groep onderverdeeld naar
de diepte van de keileem in twee klassen:
X3 heeft de vaste keileem tussen 60 en 100 cm-maaiveld
XC heeft de keileem tussen 100 en 125 cm - maaiveld.
In deze groep correspondeert de vochttrap niet
neer met de hoogteligging in het terrein. De grondwater
standen zijn in deze profielen schijnspiegels ,veroorzaakt
door de waterstagnatie op de keileem. In principe komt het
er op neer, dat door de keileeminvloed de vochttrappen al
le een paar eenheden verschoven zijn naar de vochtige kant.
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noemenswaard afweek van die in de Z-groep.
Dezelfde onderscheidingen zijn gemaakt en deze
worden derhalve hier niet weer herhaald.
Op de bodemlcaart komen voor de typeni
Xoh3 matig vochthoudende heideontginningszandgrond
Xoh4 vochtige
"
Xoh5 natte
"
Xoh6 zeer natte
"
Alle met keileen "binnen 125 cm - maaiveld.
Groep_Z

Zandgronden zonder keileem binnen 1.25 m - maaiveld

De o zal alleen maar beschreven worden, omdat
deze groep in het karteringsgebied de grootste oppervlakte
beslaat en tevens omdat lang niet van elke vochttrap een
vertegenwoordiger in het woest liggende gedeelte werd aan
getroffen. De i kan de lezer zichzelf voorstellen door van
het type o nog eens 20 à 40 cm wortelvast profiel door de
bouwvoor te denken.
Reeks Zoh

Heideontginningszandgronden

Type Zohl Zeer droge heideontginningszandgrond
Karakteristieken:
1. Het voorkomen op duidelijke zandruggen
2. Een grijszwarte, sterk loodzandhoudende bouwvoor met
slechts ongeveer 3 M ^ humus
3. Droog en los loodzand
4. Droge en losse, oranjerode oergrond met concreties van
ijzerhumaten
5. Aanwezigheid van donkerbruine, scherp contrasterende
fibers in een gele humusarme ondergrond

6. Roestverschijnselen komen voor op ongeveer 90 cm maaiveld
7. De actuele gley komt pas beneden 130 cm - maaiveld.
Ty£e_Zoh2 Droge heideontginningszandgrond
Karakteristieken:

1. Voorkomen op de flanken van uitgesproken zandruggen

2. Bouwvoor en loodzand wijkt niet noemenswaard af van type
Zohl
3. Vrij droge en losse roodbruine oergrond
4. Roest sluit nagenoeg aan of wordt slechts door een dun
ne laag gescheiden van de oergrond en begint op 50-60cm
- maaiveld
5. Op 100 cm volgt een grijsgekleurde zone zonder roest
6. Actieve gley op 125 cm - maaiveld.
Ty£e_Zoh3. Vochthoudende heideontginningszandgrond
Karakteristieken:
1. Voorkomen in laagten temidden van de hogere gronden
2. Vrij donkere bovengrond met nog vrij veel loodzandkorrels. Oergrond is donkerrood tot zwartbruin en zwak
Icsiz igj•
3. Roest"sluit met fel bruinrode tot oranje kleuren direct
aan op de oergrond
4. Op 80 cm - maaiveld begint een grijsgekleurde zone met
afnemende roestkleuring
5. Op 120 cm - maaiveld begint de permanente reductie door
het grondwater.
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EiarakterTstieken:
1. Voorkomen op de overgangen naar de laagste delen
2. Bovengronden zwart net humusgehalten tot 7^. Loodzandkorrels zijn nog waar te nemen
3. Oergrond is donkerbruin tot zwartbruin, sterk humeus
en goed kazig
4. Op 70 cm - maaiveld begint- een gebleekte grijsgele
zone met opvallende, zwartbruine verticale streepjes
(Moliniawortels). Bovenin egaal zwak roestig
5. Op 85 cm - maaiveld begint de permanente reductie.
Tyj2e_Zoïi5 Natte heideontginningszandgrond
Karakteristieken:
1. Voorkomen strooksgewijs langs ondiepe dalen en plaatse
lijk langs diepere dalen
2. Bovengrond zeer donker, 30 cm dik, sterk humeus en on
derin soms pikkerig en zwart
3. Oergrond sterk humeus, sterk kazig tot geleiachtig
4. Op 55 cm - maaiveld begint,, na een geleidelijke over
gang, bruingeelgrijs zand met zwarte heidespikkels.
Onderin komen grijze reductievlekken voor
5. Op 70 cm - maaiveld begint, de permanente reductie.
Tyr>e Zoh6 Zeer natte heideontginningszandgrond
ETaralcterTstieken:
1. Voorkomen in laagste delen van heideontginningszandgronden in kuilvormige laagten en in en langs de beek
dalen en hun uitlopers
2. Dikke (30-45cm) intens zwarte, pikkerige, humeuze tot
venige bovengrond met roest in de zode
3. Oergrond sterk kazig en compact
4. Direct onder de kazige laag begint de vaalgrijze kleur
der permanente reductie.
neeks Zob

Bosontginningszandgronden

Typen £ob2_t/m _Zob6
De bosontginningszandgronden hebben dezelfde
ligging boven het grondwater als de heideontginningszandgronden. Dit betekent, dat op dezelfde diepten onder het
maaiveld de roest en de reductie optreedt.
Karakteristieke .verschillen zijn;

1. De bovengrond is lichter en bruiner van kleur
2! De loodzandlaag is dunner en er wordt minder loodzand
in de bovengrond aangetroffen
3. De kazige oergrondlaag ontbreekt
4. De kleuren zijn minder rood en de kleurverschillen ne
men veel gelijkmatiger af met de diepte.
Reeks Zmb

Lad esandgronden met bosondergrond

Tyoe Zmbl Zeer droge madezandgrond met een dikke schier-^
- zandlaag 0p bosondergrond
Karakteristieken:
.
•
T
Vn-inkomen vooral op koppen midden m lagergelegen land
2' Bovenrrond zwart, sterk humeus en dun (ca 15 cm) . _
3. Schierzandlaag ïik (20—60 cm) soms iets bruinig, ^etint
4! Onderliggend boüprofiel donkerbruin .

5. Langzaam naar de diepte aflopende bruine kleuren

6. Ondergrond gebleekt en vlekkerig, soms vast.
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Karakteristieken:
1. Voorkomen aan de bovenkant van hellingen. Een nogal on
rustige topografie
2. Bovengrond zwart en sterk humeus en dikker dan bij
Zmbl, tot 25 cjp
3. Schierzandlaag bruingrijs tot wit en ongeveer 15 cm dik
4. De ondergrond is gelijk aan die van Zmbl, alleen is het
profiel dunner.
Ty2e_Zffib5 Natte madezandgrond met bosondergrond
Karakteristieken:
1. Voorkomen aan de benedensijde van hellingen op de over
tuigen naar de lemige madeprofielen
2. Dikke (tot 30 cm) sterk humeuze, onderin soms pikkighucieuze tot venige bovengrond
3. Geen uitgesproken schierzandlaag. Soms zijn wel grijze
korrels waar te nemen
4. Ondergrond is bovenin donkerbruin, maar wordt al spoe
dig fletsbruin
5. lïoestadertjes treden in de donkerbruine ondergrond op
6. r'et profiel is in totaal ongeveer 45 cm dik.
GroepJLZ

Lemige zandgronden met keileem dieper dan 125cm

In deze groep correspondeert de vochttrap wel
met de hoogteligging in het terrein, maar door de grotere
lemigheid en het fijnere zand voorkomend door het gehele
profiel, is in de eerste plaats het vochthoudend vermogen
groter en is in de tweede plaats de profielontwikkeling in
>Aet algemeen wat dunner.
Aangezien evenwel dezelfde profielkenmerken zijn
aangehouden als in de Z-groep, zij voor omschrijving daar
naar verwezen.
Van de reeks lZoh komt alleen het type_lZoh4 de
vochtige zwak-lemige heideontginningszandgrond*~op ïïe
bodemkaart voor en van de reeks lZob het type lZob6 zëer
natte, lemige bosontginningszandgrond.
Heeks lZom

Lemige, humeuze madeontginningszandgronden

TyjDe_lZ°ml_ Natte, zwak lemige, humeuze madeontginningszaMgrond
Karakteristieken:

1. Voorkomen op de overgang van de natte madezandgronden
met bosondergrond langs de "oevers" van het veen
2. Bovengrond humeus en iets lemig tot 30 à 35 cm. Humusgehalte 6$, 3t>
7.5$ ^ 2mu
7-è - 10$ 2-50 mu
M50 150-210 mu.
3. Op de overgang van het humeuze dek naar de soms gebleek
te ondergrond kan een piklcige, sterk lemige laag van
ca 10 cm dikte voorkomen
4. De,ondergrond is weinig lemig en bestaat uit gebleekt,
iets lemig, vrij grof zand met houtresten

5. Roest komt voor tot in de zode, de permanente reductie
begint op ongeveer 1 m - maaiveld.
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Karakteristieken;
1. Voorkomen op de overgang naar het veen
2. Bovengrond sterk humeus en lernig, diep zwart.
Humusgehalte tot 25$
12io '2mu
151= 2-50 mu
M50 150-210 rau
_ 3. Overgang naar de gebleekte zandondergrond wordt vaak
gevormd door een pikkige, sterk lemige band
4. De ondergrond is vaalgrijs, vaak matig grof zand, soms
iets lernig zand met houtresten
5. Roest komt voor tot in de zode; de permanente reductie
"begint op 80 cm - maaiveld.
^y£e_lZ°m3_ Natte, sterk lemige, sterk humeuze madeontginningszandgrond
^
1. Voorkomen eensdeels op de overgang van de lZom2 naar
het veen, anderdeels in het veen -gelegen
2. De bovengrond van het venige type bestaat uit een lever
kleurige tot grijze, sterk slibhoudende, iets venige
laag van 30-40 cm dikte met zeer weinig zand
De bovengrond van het zandige type bestaat uit grijs tot
blauwgrijs, sterk lemig, fijn zand van 20-30 cm dikte,
sterk humeus doch niet venig
3. De ondergrond'bestaat evenals bij de typen lZoml en
lZom2 uit vrij grof, gebleekt zand
4. De permanente reductie begint op .50 cm - maaiveld.
Reeks Lvz

Lemige, venige zandgronden

Karakteristieken;
1. Voorkomen op vrij abrupte overgangen van het zandland
schap naar het veen
2. De bovengrond bestaat evenals bij de lZom-typen uit 'een
lemige, sterk humeuze bovengrond van wisselende dikte
3. De ondergrond bestaat in tegenstelling tot de lZom-typenuit een mengsel van veen en zand in wisselende ver
houding
4. De kleine complexen langs de westhelling van. het Bennevelder Veld zijn naar gelang hun dikte {< 50 cm en tus
sen 50 en 100 cm) weer verdeeld in Ivzl en Lvz2.
Groep_V
Reeks Vd

Veengronden
Veendobbegronden

ïyne Vdl_ Ondiepe veendobbegronden
Karakteristieken;
1. Voorkomen in ondiepe komvormige depressies temidden
der veldgronden
2. Minder dan 50 cm oligotroof veen, dus hoogveen op een
vaak sterk kazige, zwarte zandondergrond
Ty£e_Vd2_ Matig diepe veendobbegrondai
Karakteristieken;
1. Voorkomen als Vml in matig diepe komvormige depressies
temidden der veldgronden
2. Tussen 50 en 100 cm dik pakket oligotroof veen, soms
rustend op rietzeggeveen. In dit laatste geval kan de
overgangslaag naar het zand van iets meerbodemachtige
. aard zijn. Het" zand is dan niet kazig.
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Veenmadegronden

TT,]3e Vml_ Zeer ondiepe veenmadegrond
Karakteristieken:
1. Voorkomen op de overgangen naar de typen IZom
2. Dikte*van het veenpakket minder dan 50 cm
3. Over het algemeen zijn deze veenprofielen lemig tot
15$ '2 mu en 30$ 2-50 mu. Het humuspercentage ligt in
de tuurt van 30$
4. Het onderscheid met de IZom profielen is, dat het hier
veen "betreft en geen sterk humeuze grond
5. Het. veen is over de gehele diepte houtrijk.
Ty£e_Vm2__ Ondiepe veenmadegrond
Karakteristiekens
1. Voorkomen verspreid
2. Dikte van het veenpakket variërend tussen 50 en 100 cm
3. De lemigheid in deze profielen kan oplopen tot 30$ -'2mu
en 60$ 2-50 mu, hoewel dit meestal in de "bovenste 60 cm
optreedt, Naar "beneden neemt de lemigheid af. Ket humus
percentage loopt op tot 70$.
Tyj2e_Vm3_ Biepe veenmadegrond
Karakteristieken:
1. Voorkomen verspreid •
2. Dikte van het veenpakket variërend tussen 100 en 150 cm
3. Overige kenmerken gelijk aan Vm2
Ty;oe__Vm4 Zeer diepe veenmadegrond
Karakteristieken:
1. Voorkomen in.geulvormige stroken en diepe poelen in de
minerale ondergrond
2. Dikte van het veenpakket meer dan 150 cm
3. Overige kenmerken gelijk aan Vm2 en Vm3
Opmerking ..
yoms in het type Vml, maar regelmatig in de ty
pen Vm2, 3 en 4, komt op wisselende diepte een slihlaag
voor, vaak samen met een smerende zwarte,gliedeachtige
laag. De slihlaag "bestaat voor 15$ uit humus en heeft ver
der als samenstelling: 28$ '"2mu
61$ ^50mu
M50 50-75mu.
De smeerlaag "bevat 25$ humus en heeft als samen
stelling: 39$ <2mu
60$ 2-50mu.
De aanwezigheid van deze laag is met een arcering
op de "bodemkaart aangegeven in drie diepten, n.l.
- 50 cm, tussen 50 en 100 cm en .-100 cm - maaiveld.
De dikte overtreft zelden de 10 cm. V/ij beschou
wen deze laag, vooral in de ondiepe profielen, als"stag
ner end.
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Op de veenondergrondskaart is aangegeven de dikte
van de ondergrond, de mate van doorlatendheid van het zand
en de aanwezigheid van löss. Deze löss heeft'de volgende
samenstelling:
16 ia < 2mu 17i* tussen 2 en 16 mu
37# tussen 16 en 50 mu.
De M50, dus de fractie waarin de 50$ grens valt
van de texturen "boven 50 mu, ligt tussen 50 en 75 mu
pH KCl 3.7 - 4-2
humuspercentage 1.3-6.5.
Bij het zand is de grens tussen goed- en slecht
doorlatend getrosten bij 10# ^2 mu,
2-50 mu en boven
en onder 150 mu. Deze grenzen zijn evenals de diktegrenzen
van 30 en 50 cm geschat met enkele veldwaarnemingen als ba
sis. Overigens zal, indien deze lagen inderdaad de kwel aan
zienlijk beinvloeden (wat net grondwaterstandsbuizen betrek
kelijk eenvoudig is te constateren), de mate van kvel sterk
afhangen van de regelmatige dikte en verbreiding van het
betreffende zandpakket. Onze indruk is, dat deze ligging
nogal grillig verloopt, al zijn er ongetwijfeld aanwijzin
gen, dat er een relatie tussen dikte en textuur van het
zandpakket en kwel bestaat.
Bedoelde 'invloed wordt*nog gecompliceerder door
het voorkomen van sliblagen in het veenpakket. Deze werken
enerzijds eventuele kwel tegen en' stagneren anderzijds de
doorlatendheid van het veenpakket, zodat aan de oppervlakte
moeilijk is uit te maken, wat de reden is van/vertrapt ge
raken van de zode.
.
het
Als sluitpost werd op de kaart aangegeven waar het
veenpakket dikker dan 1.80 m werd bevonden en noch zand noch
löss aangeboord werd. Dit sluit uiteraard niet uit, dat het
er wel is.
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-19VI. BESCHRIJVING VAN DE BODE-JiAART EN DE VLENONDERGRONDSKAART
Ter oriëntering op de bodemkaart zijn in fig. 3
de blokken van de veldkaart aangegeven. In volgorde van "de
blokken worden de
.kaarten beschreven.
On de bodemkaart niet ingewikkelder te naken dan
thans reeds het geval is, werd op een aparte kaart het aandonder het veen aangegeven.
De beschrijving van de bod enkaart wordt gelijk ge
geven net die van de veenondergrondskaart. De gebruikte nanen van percelen, dijken en waterwegen konen alle op de to
pografische kaart 1:25«000 voor.
Blok 1
Blok 1 onvat de Kruidhaars, hoofdzakelijk uit
veen bestaand, evenals de Heestnaten langs de Laak. Aan de
noordzijde konen zandgronden voor, aansluitend op het '7esterveld van Zuidsleen.
Het zandgebied ten noorden van de Kruidhaars
wordt door twee lagere gedeelten net lenige elzenprofielen
(lZon2) verdeeld. Leze lZon-profielen vormen ook de over
gang naar het merendeels ondiepe veen.
Op het zand komen op de hoogste delen matig
vochthoudende heideprofielen voor. Deze gaan op de hellingen
over in lage, vochtige tot natte heideprofielen. In het al
gemeen ligt tussen de natte heideprofielen en de elzenpro
fielen een strook bosprofielen. Aan de heidekant zijn dit
eikenprofielen met*een aflopende humeuze ondergrond. Aan de
elzenkant zijn het schiere eiken net vaak schierzandlagen
en verkitte zode tot bruine ondergronden. In het zuiden
dringt een tong van elzenprofielen in de Kruidhaars.
Het veendek is in de Kruidhaars merendeels dunner
dan 50 cn, net een tendenz on naar het zuidoosten dikker te
worden. Op een enkele plek komt een sliblaag in het veen
voor. Tussen de elzentong en de zandprofielen langs de weg
De KIenke - Sleen, treft men een tong dieper veen aan, aan
sluitend op de Broeken, oostelijk van het Bennevelder Veld.
Hierin konen enige zeer diepe veenplekken voor. In deze
zelfde tong dringt ook de sliblaag naar het oosten. In de
Heestnaten treft men gelijkmatig ondieper wordende veenpakketten aan, waarin de sliblaag nooit tot aan het zandland
schap reikt. Ten dele is dit uiteraard het gevolg van ver
trapping, anderdeels van diepteligging tijdens de afzetting.
V e enondergrond_
Van west naar oost komt een strook voor, waarin
geen zand boven de löss of binnen l80 cm werd aangetroffen.
In de Kruidhaars overwegen de dikke zandpakketten.
In de buurt van de geul het goed-doorlatende zand, naar
vooral in het zuidoosten het lemige en/of fijne zand. Ook
werd de löss bijna overal aangetroffen. In de Heestnaten
ontbreekt grotendeels het zandpakket, behalve ter hoogte
van de elzentong. Ten zuiden hiervan ligt een nieuwe "zandloze" laagte. De löss kont in dit gebied naar pleksgewijs
voor.
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Dit omvat het noordelijk deel van het ZuidslenerVeld. Van het zuidwesten naar het noordoosten loopt door
dit gebied een laagte met een uitloper naar het noordwesten.
In deze laagte liggen voor het merendeel lage bosprofielen,
naar het westen overgaande in elzenprofielen. Aan weerszij
den van deze laagte liggen eilanden met keileem binnen
1.25 m - maaiveld. In de verbindingsas van deze keileemkoppen komt fijn lemig zand voor. In de geul zijn in dit zand
bosprofielen ontwikkeld. Op enige afstand liggen reeds weer
heideprofielen. Het noordoostelijk uiteinde van de geul,
ten noorden van de keileemkop, ligt in vochtige heideprofie
len.
Binnen enkele tientallen meters gaan de vochtige
heideprofielen, noordelijk van de geul, over in droge heidedeprofielen, gelegen op een rug. In het uiterste noorden
ligt opnieuw een keileemkop, welke omgeven is door deels
vochtige, deels vochthoudende heideprofielen. Zuidelijk van
de geul ligt eveneens een hoge rug. Deze is echter meer
versnipperd en ligt in een boog raet de bolle zijde in de
zandweg.
Langs de Jongbloedvaart komen percelen voor, waar
over de uitgegraven grond uit het' kanaal is verdeeld. Vlak
langs de vaart geeft dit lemige dek een verbetering van het
vochthoudend vermogen. Verder naar het westen op de voch
tiger profielen geeft het aanleiding tot verslemping.
Blok 3
Zuidslenerveld, zuidelijk gedeelte.
In de noordoosthoek ligt een keileemkop, waarop vochtige
tot natte heideprofielen liggen, met enkele dobbeachtige
kuilen er omheen.
Naar het zuidwesten worden de profielen droger,
maar liggen nog in het goed vochthoudende traject. Tussen
deze drogere strook en de overgang naar de elzenprofielen
(lZrn) komt eerst een '
van natte tot zeer natte heide
profielen en vervolgens een hogere rug. Deze bestaat in het
noordelijk deel uit bosprofielen, in het zuiden grenzen
heideprofielen aan de elzen^rofielen.
Het zuidelijk gedeelte bestaat overwegend uit
zwak-lemige elzenprofielen (lZiml) met in het midden enige
lage kommen gevuld met moerasbosveen.
Op de overgang naar de lemige elzenprofielen
(lZim2) komen gedeelten voor met gebleekt grof zand in de
ondergrond.
Blok 4
Bennevelderveld met het deel van de stroomgronden
langs het Drostendiep ten noorden van de Mosterddijk.
In het noorden van dit blok komt een keileemkop
voor waar overwegend natte tot vochtige heideprofielen lig
gen, Om deze kop heen ligt een gordel van drogere gronden,
die naar het noordoosten en zuidwesten overgaan in natte
heideprofielen. In het natte noordoostelijke gebied ligt
langs de made een complex natte bosgronden met een veendob—
be er in. Geleidelijk gaan deze natte heide- en bosprofie-
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len. Als uitzondering op de regel komt in het oostelijk ge
deelte van dit "blok een plek venige, lemige elzenprofielen
voor.
Het zuidwestelijke natte complex bevat in het wes
telijk deel overwegend natte bosprofielen, in het oostelijk
deel natte tot vochtige heideprofielen. In het gedeelte met
de natte bosprofielen komt een komvormige laagte voor met
elzenprofielen met in de kern een veendobbe.
Westelijk van dit complex en van de keileemkop
rijst een hoge rug op, waarover de dijk goeddeels loopt.
Hier worden de droogste profielen van het hele gebied aan»
getroffen.
Westelijk van deze rug komt men via een smalle
zone natte bosprofielen en elzenprofielen in het veen van
het Droatendiep terecht. Ook in het zuiden van dit blok
komt een hoge rug voor, echter minder droog dan de westelij
ke en neer in aparte koppen.verdeeld.
Vanuit het zuidwesten dringt het ondiepe veen
(Vml) met een lob in dit zandgebied. Ten noorden van de
Mosterddijk komen naast enige zeer ondiepe stroken veen,
zelfs naast een rug met elzenprofielen, stroken zeer diep
veen voor. .Plaatselijk werd in dit veen een sliblaag aange
troffen. In de zandondergrond van dit veencomplexje vindt
men een lemige noord-zuid lopende rug. Op de flanken is het
zand fijner. Dit zandpakket is overwegend dikker dan 50 cm.
Löss werd nergens aangetroffen.
Blok 5
Dit langgerekte blok bevat de Broeken en in het
zuiden de Korte Stukken. De oostelijke begrenzing is de
Laak. Langs de westgrens komen elzenprofielen voor met over
wegend lemige bovengrond (lZm2). Via een smalle strook on
diepe veenprofielen (Vml en Vm2) wordt een groot gebied be
reikt van diep vëen (Vm3). In dit complex komen enige afwij
kende profielen voor.
In het noorden valt de slenk met zeer diep veen
op.Deze slenk begrenst aan de noordzijde een hoge kop, waar
op zelfs elzenprofielen (lZm2) voorkomen.
Ook midden in de Broeken komt een hoge kop, eigeru
lijk een ring, voor met lemige (lZm2) en zwak lenige (lZml)
elzenjjrofielen. Aan de noordkant loopt hier langs een zeer
diepe veengeul. Iets verder naar het zuiden vindt men even
eens een complex van zeer diepe veengronden.'Deze vormen,
hoewel veel minder duidelijk, ook weer de noordelijke af
sluiting van een hogere kop. De kleine complexen lZm2 en
Vm2 vormen hier de aanwijzingen voor.
Langs de zuidoostflank, tegen de Laak, komen over
gangen voor van diep veen (Vm3), over ondiep veen (Vm2) naar
zeer ondiep veen (Vml) en elzenprofielen (lZr2 en lZml).
In het uiterste zuiden, aansluitend op de Korte Stukken,
wordt het beeld anders. Men treft hier van west naar oost
een zeer diepe veensleufldaarnaast komt het veeh ondieper
maar eveneens in sleufvorn voor. Daarna daalt de ondergrond
weer en treffen we wederom een diepe sleuf aan, op zijn
beurt begrensd door ondieper veen.
L aan
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grond de slib-gliedelaag , "behalve op de allerhoogste kop
pen. Een relatie tussen het ontbreken van de storende laag
en andere bodenkundige formaties kon nog niet vastgesteld
worden. Van de ondergrond kan gezegd worden, dat in de
noordzuidrichting een langgerekte en grillig vertakte sleuf
voorkomt waarin geen zand binnen 1.80 ra..aangetroffen werd.
Naast deze sleuf komen in zeer grillige formatie alle zanddikten en korrelgrootteverdelingen voor. Ook de löss,, over
het algemeen steeds aanwezig, werd in een grillig patroon
aangetroffen.
Blok 6
Bevat de noordelijke zandkop als uitloper van het
^uidslenerveld, voorts de landerijen tussen Laak en Ruirasloot en verder het westelijk deel van het Zuidslenerbroek
ten westen van de Slenerbroeksloot. ï)e zandkop, plaatselijk
bekend als het Keestveld, is'verbonden met het Zuidslenerveld door een smalle strook van elzenprofielen. Men vindt
hier naast elkaar zwakleinige, lenige en sterk lemige profie
len (lZml, 2 en 3)* De kop zelf wordt door een langgerekte
veendobbe in tweeën gedeeld. Op beide gedeelten werd een ho
ge rug aangetroffen me't schiere eikenprofielen. Deze hebben
meer dan 40 cn schierzand vlak onder de bouwvoor (Zmbl).
Deze zeer droge jxrofielen hellen vrij sterk af naar vochtige
en natte eikenprofielen (Zmb3 en Zmb5).
Vermeld kan nog worden, dat deze kop vele steentijdrelicten bevat. Naar het zuiden wordt de kop begrensd
door een brede gordel elzenprofielen, Deze gordel steekt
ver naar het westen in het veen.
In het eigenlijke Zuidslenerbroek werd de meest
onrustige topografie en spreiding van bodemprofielen aange
troffen. De kern bestaat weer, evenals in blok 5, uit zeer
diep tot diep veen in een laagte. Deze laagte is aan alle
kanten omgeven door koppen met meestal lemige elzenprofielen
(lZm2). De overgang naar het noorden wordt gevormd door
zeer ondiep veen. Naar het zuiden komt middel- diep veen
voor.(Vm'2).
Dit grote Vm2-gebied vormt de overgang naar de
zuidelijke grote kop. Deze kop is veel minder uitgestrekt
en veel vlakker dan de noordelijke. Ook hier komen eiken
profielen voor met dikke schierzandlagen. Naar het noorden
en westen duikt de kop geleidelijk onder het veen via een
zone met elzenprofielen (lZm2).
Naar het zuiden echter loopt een geul diep veen
vlak onder de kop langs. Deze geul omsluit een gebied met
ondieper veen, waarin enkele hoge koppen lZm2 voorkomen.
Langs de westrand van deze kop vindt men een zeer diepe
veengeul,welke behoort tot het patroon van Blok 9 en 10.
De sliblaag in het veen kopt alleen voor in het middeldiepe
veengebied tussen de vooruitspringende koppen en in het die
pe veen zuidelijk van de zuidelijke kop.
In het gebied waar Laak en Drostendiep samenkomen,
ontbreekt deze laag echter weer.
De ondergrond is, wat het zandpakket betreft,
grillig. Tussen de zandkoppen komen overal geulen en kommen'
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weegt het niet-lemige zand iets boven het lemige. Typisch
is, dat praktisch nergens de löss ontbreekt.
Blok 7
Omvat het Zuidslenerbroek oostelijk van de Zuidslenerbrpeksloot en westelijk van het Zuidslenerveld. De
zuidelijke begrenzing vormt de z.g. Haasdijk.
Het meest opvallende in dit gebied is de zeer
diepe veenkom,.die via diep, middeldiep en ondiep veen aan
drie zijden door lemige elzenprofielen omgeven wordt.
In het noordwesten sluit dit veengebied aan op •
dat ten zuiden van de noordelijke uitstekende zandkoppen.
Westelijk van de tong lemige elzenprofielen (lZm2) komt een
nogal grillig verdeeld complex veengronden voor,aansluitend
op het grote veencomplex tussen de twee zandkoppen. De
slib-gliedelaag komt overal voor behalve langs de randen
met lemige elzenprofielen, en vlak ten noorden van de zeer
diepe veenkolk. Onder de diepe veenkolk werd geen zand aan
getroff en.
' Voor het overige overheersen de dikke, niet-lemi
ge zandpakketten langs de stroken met elzenprofielen. Ver
der naar het midden worden de pakketten vaak dunner en leni
ger. .
Löss werd overal aangetroffen behalve onder de
diepe veenkolk, waar het vermoedelijk dieper dan.l«80 m
gelegen is.
Blok 8
Omvat de landerijen zuidelijk van de Kaasdijk,
oostelijk van de Zuidslenerhroeksloot, de Laak en het
Drostendiep en ten noorden van de tweede zandweg na de
Haasdijk. Gedeeltelijk vormt de Jongbloedvaart de oostgrens.
Zuidelijk van de Kaasdijk ligt een brede gordel
met zwak-lemige tot lemige elzenprofielen (lZml en IZui3)
evenals langs de • Jongbloedvaart.
In het midden dringen deze hogere gedeelten naar
het zuiden diep door in het veengebied. Zij verdelen het
diepere veengebied daar in tweeën. Onder het veen zetten ze
zich-als ondiepe tongen nog een eind voort.
De diepe veengeulen, die ze omvatten, bestaan in
de kern uit zeer diep veen (Vm4) dat plaatselijk kan over
gaan in middeldiep veen, in het oostelijk complex zelfs in
een elzenprofiel
'vestelijk van de' zandige opdui
kingen in de richuing van de Laak en het Drostendiep zakt de
ondergrond weg naar het diepe veen van het centrale geulen
systeem.
Langs de Laak liggen nog twee kleine kopjes Lm2.
De slib-gliedelaag komt in banen voor, Ze is altijd aanwe
zig in de afgesloten diepe veenkommen, maar ligt grillig
verspreid in het geulensysteem in het diepe veen.
De ondergrond van dit blok bestaat in het ooste
lijk deel overwegend uit goed doorlatende zanden van wisse»
lende dikte. Plaatselijk komt lemiger zand voor,. Het zand
ontbreekt in belangrijke delen van het westelijk deel, hoe
wel oostelijk van de samenvloeiing Laak - Drostendiep een
zeer grillig, "'/rij groot .zândcomplex ligt.
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al niet in het zuidwesten van dit blok.
Blok 9
Omvat de Oosterhesselerlanden oostelijk van de
Bolaloot, zuidelijk van de Mosterddijk, westelijk van de
Broekdijk en het Drostendiep en noordelijk van de Noorddijk.
Langs de Boksloot komen in het midden wallen voor
van uit deze vaart afkomstige grond. Op enkele plaatsen is
deze grond weer afgegraven. Dit is speciaal gebeurd, daar
waar de elzenprofielen (lZml en 2) het dichtst tegen de
Boksloot liggen. In het noorden dringen tongen van eikengronden (Zmb) nog even de made in. In het zuiden van het
gebied ligt de kern van de hogere zandgronden in vochthoudende heideprofielen (Zh3, 4 en 5)» welke via vochtige bosprofielen (Zb4 en 5) overgaan in eikenprofielen. Deze gaan
op hun beurt over in zwak-lemige, lemige en sterk-lemige
elzenprofielen (lZml, 2 en 3)» De opbouw van het veen is
zeer regelmatig. Vanuit het westen wordt het geleidelijk
aan dieper, tot het eindigt in een patroon van zeer diep
veen. Dit patroon omsluit plekken met minder diep veen,
terwijl vooral in het noorden de zeer diepe veengeulen ont
breken.
In het algemeen komt onder het veen de slib-gliedelaag voor. Echter lijkt het er op, dat in dit slibdek een
erosiesysteem is uitgeprepareerd, dat op bijna geen enkele
wijze verband houdt met de diepte van het veen. Waarschijn
lijk zijn deze geulen smal, hoewel er hif?r en daar bredere
voorkomen.
In de ondergrond ontbreekt het zand voornamelijk
in het midden van de Kumaten. Voorts tegen de Korte Stukken
aan de oostzijde van het Drostendiep en verder in een strook
halverwege Drostendiep en Boksloot, in de Oosterhesseler
Landen. De zandondergrond bestaat overwegend uit goeddoorlatend zand van meer dan 50 cm dikte. Speciaal in de
buurt van de plaatsen waar geen zand werd aangetroffen ko
nen minder dikke en minder goed doorlatende pakketten voor.
Löss werd het meest in het zuidelijk gedeelte
aangetroffen. 'Waarschijnlijk ligt het in het noordelijk deel
dieper dan 1.80 m onder het maaiveld.
Blok 10
Omvat het gebied dat in het noorden begrensd
wordt door de Noorddijk, in het oosten door het Drostendiep,
in het zuiden door de Hoogeveense Vaart, en in het westen
door de Boksloot.
In het noordelijk deel en langs het Drostendiep
zet zich het geulenpatroon van Blok 9 voort. In' het noorden
gaat dit patroon, onderbroken door een kleine opduiking met
elzenprofielen in de kern, zeer geleidelijk over in de ho
gere gronden. Via elzenprofielen (lZml) en een strook bös
en eikenprofielen belandt men op een hoge kop met hoge heideprofielen. Het zuidelijk gedeelte, grotendeels uit zand
bestaand , wordt door een lob veen in tweeën gedeeld. Het
westelijke en kleinste gedeelte bestaat van het noorden
naar 'het zuiden gaantie achtereenvolgens uit een z5ne met
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eikenprofielen, waarin*een hoger gedeelte met goed vochthoudende eikenprofielen en een droge kop net neer dan 40cm
schierzand. Naar het zuidoosten gaan deze eikenprofielen
over in zeer natte heideprofielen. Deze gordel ligt nage
noeg geheel woest.
Aan de- zuidkant ligt een hogere rug met vochthoudende heideprofielen, naar het westen overgaande in
elzenprofielen en naar het zuiden in natte heideprofielen.
Tenslotte ligt tegen de Hoogeveense Vaart een grote bult
van lemig zand uit deze Vaart afkomstig.
Het grootste zandoomplex "bestaat'grotendeels uit
lenige tot zwaklemige elzenprofielen. Aan de noord- en
oostrand liggen stukken met natte eikenprofielen (Zmb5). In
de zuidrand komt een kleine inbraak van ondiepe veenprofielen voor. In het zuidwesten langs de Hoogeveense Vaart lig
gen in het midden natte bosprofielen (Zb5 en 6) met aan
weerszijden vochtige tot vochthoudende heideprofielen
(•Zoh4 en 3)* Noordelijk van de bosprofielen ligt een klein
stukje lemig, venig zand, dat ook op enkele plaatsen langs
het Bennevelder Veld voorkomt. In het uiterste zuiden tegen
de Hoogeveense Vaart ligt een bult met uitgegraven grond
uit deze'vaart.
De slib-gliedelaag in het veen komt in het noor- '
den regelmatig voor, behalve ora de hoge kop en langs het
Drostendiep. In de veeninham tussen de twee zandcomplexen
in het zuiden dringt deze laag vrij ver door. In-de onder
grond werd in het jioorden aan drie zijden geen zand aange
troffen. In het zuiden alleen in een strook langs het
Drostendiep niet. Overwegend komt, waar wel zand is aange
troffen, een goed doorlatend pakket van meer dan 50 cm voos
In de buurt van de "zandloze" plekken overwegen de dunnere
en minder goed doorlatende zanden. In het noorden komt de
löss regelmatig voor. Langs het Drostendiep echter nagenoeg
niet.
Blok 11
Omvat in het zuiden (fe Papinglanden en boven de
Vleddersloot een gedeelte van de Slener Broeklanden. Het
wordt begrensd in het westen door het Drostendiep, in het
zuiden door de Hoogeveense Vaart, in het oosten door de
Jongbloedvaart en in het noorden door de perceelsscheiding
aansluitend op het punt waar Broeksloot en Drostendiep
samenkomen.
De zuidoosthoek bestaat uit zand, dat in'zijn
hoogste delen uit vochtige heideprofielen (Zoh4) bestaat,
met hier en daar een iets drogere kop (Zoh3)* Deze drogere
koppen liggen beide in de buurt van plaatsen, waar ook de
keiîeem binnen 1.25 n o/ider maaiveld werd aangetroffen.
• Via een rand van vochtige bosprofielen (Zob5 en
Zob6) en een zone met natte eikenprofielen_(Zmb5) gaat dit
zandoomplex over in een zó'ne van elzenprofielen (lZral en
lZm2). Ongeveer midden in deze zone ligt weer een stuk le
nige, venige zandgrond.
Vooral in het zuidoosten ligt een groot complex
niddeldiepe veengronden (Vm2). De noordwestelijke helft van
dit gebied sluit aan óp het geulenpatroon met zeer diep
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direct op aan, de noordelijke is een voortzetting van de
strook madelanden, de z.g. Zwollings, die diep in het veld
van Sleen doordringt. Hier en daar in het diepe veén liggen
kleine stukjes ondieper veen.
Nagenoeg overal komt in het veen de slib-gliedelaag voor. Geen zand in de ondergrond werd alleen aange
troffen in de zeer diepe veengeulen. Practisch overal el
ders komt een pakket van meer dan 50 cm goed doorlatend zard
voor. Aansluitend op de geul bij het Drostendiep komen ech
ter enige smalle stroken met minder doorlatend zand voor.
Löss werd nergens aangetroffen met uitzondering van een
stuk direct noordwestelijk van het zandcomplex gelegen.
Blok 12
Omvat de broeklanden van Sleen. De noord- en
zuidgrens zijn de zanddijk even ten noorden van de zandkop,
die door de Jongbloedvaart doorsneden wordt en de perceels
scheiding, oostelijk lopende van de samenvloeiing Broeksloot en Drostendiep. De west- en oostgrens worden gevormd
door de Broeksloot en de Jongbloedvaart.
Het westelijk deel van dit blok sluit aan op het
geulenpatroon met zeer diep veen van de blokken 9, 10 en

11.

Het diepe veen (Vm3) vormt met het complex van
blok 11 één geheel. De geul met diep veen, die ongeveer diagonaalsgewijs door het blok loopt, sluit aan op de kern van
het madeland "De Zwollings", dat diep in het Slenerveld
dringt.
In het gebied ten noordoost-en van deze geul loopt
de zandondergrond geleidelijk op tengevolge waarvan steeds
ondiepere veenprofielen aangetroffen worden. Deze tendens
wordt doorbroken door een in noordelijke richting lopende
geul met zeer diep veen (Vm4) omgeven door diep veen (Vm3).
In het noorden komen een paar lobben ondiep veen voor met
in de kern sterk leraige elzenprofielen (lZm3)•
De overgang naar de Jongbloedvaart gaat via een
zone lemige elzenprofielen (lZm2) naar een complex lage
eikenprofielen (Znb5). In de kern van deze ovale opduiking
komen profielen voor met schierzandlagen dikker dan 40 cm.
De slib-gliedelaag komt, uitgezonderd in een paar smalle
stroken uit het noorden, overal in het veenpakket voor.
In het westelijk deel komt regelmatig een pakket van meer
dan 50 cm goed doorlatend zand voor. In de geulen met zeer
diep veen en naaste omgeving werd geen zand aangetroffen.
Tussen de geulen ligt een grillig gebied met afwisselend
diepe en ondiepe pakketten van slecht en goed doorlatend
zand.
De löss werd vlak langs de Broeksloot algemeen
aangetroffen, tot en met de oost-west lopende geul ontbreekt
zij echter. In het oostelijk deel van het blok komt löss
regelmatig voor.
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Algemeen
In overleg inet Dr A.P.A. Vink, het hoofd van de
afdeling Landclassificatie "bij de Stichting voor Bodemkartering, werd een voorlopige classificatie van de gronden
in het karteringsgebied opgesteld. Hierbij werd gesteund
op gegevens van Dr de Roo en Ir Pape, verzameld in de omge
ving van Borger. Aangezien in het gekarteerde gebied echter
weinig zuivere gegevens in de vorm van opbrengsten waren te
verkrijgen, moest men zich bepalen tot het onderscheiden
van globale landklassen. Voor het bouwland gold als crite
rium het maximale productievermogen. In de naam van de
landklasse. werd dit tot uitdrukking gebracht, 3ij het gras
land werd meer de nadruk gelegd op de reacties t.a.v. het
weer. Hierbij werden dus vermeld de oogstdepressies, b.v.
door te koud weer in het voorjaar of droogte in de zomer en
tevens de beweidbaarheid uitgedrukt in verschillende graden,
Bij het grasland werd de brutoproductie in termen
van goed en slecht vermeld. Kwaliteitsverschillen zijn ze
ker aanwezig, vooral indien men het veengrasland stelt
tegenover het zandgrasland. Doch ook hier ontbreken con
crete gegevens voor een nadere specificatie.
Tot slot zij nog vermeld, dat bij de beoordeling
van dit gebied als condities zijn aangenomen een goede
ontsluiting en een goede verzorging. Het behoeft geeh be
toog, dat dit voor het veengrasland al zeer hoge eisen zijn.
Bijgevolg valt dus de beoordeling van het grasland te gun
stig uit t.o.v. de werkelijke tegenwoordige toestand.
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B

Ov.erwegend bouwlandgronden

B1 LujDinegronden
Akkerbouw: geschikt voor lupine; weinig tot matig
geschikt voor rogge; weinig geschikt voor alle andere gewas
sen.
V/eidebouw: alleen geschikt voor speciale kunstweide met kropaar.
32 Kr£paargronden_
Akkerbouw: matig geschikt tot geschikt voor rogge
en aardappelen; weinig geschikt voor alle andere gewassen.
vVeidebouw: alleen geschikt voor speciale kunstweidemengsels met kropaar en rode klaver.
53 Ho£g£-aarda pjD elgro nd en_
Akkerbouw: geschikt tot zeer geschikt voor rogge,
aardappelen en haver; matig geschikt voor voederbieten en
weinig geschikt voor tarwe en suikerbieten.
Veidebouw: geschikt voor droogteresistente kunstweidemengsels; matig geschikt voor raaigras-kunstweide; wei
nig geschikt voor blijvend grasland.
34 Haver-kunsjtw_eidegro_nden
Akkerbouw: geschikt tot zeer geschikt voor rogge,
aardappelen, haver; geschikt voor voederbieten en matig ge
schikt voor tarwe en suikerbieten.
Y/eidebouw: geschikt tot zeer geschikt voor raaigraslcunstweide, matig geschikt voor blijvend grasland.
B5 Voederbieten£ronden,_t ev_ens_ graslandseconden met _zomer-_
de£res_sie
Akkerbouw: geschikt tot zeer geschikt voor rogge,
aardappelen en haver; geschikt voor -oederbieten; matig ge
schikt voor tarwe en suikerbieten.
Weidebouw: geschikt tot zeer geschikt voor raaigraskuiistweide, geschikt voor blijvend grasland, echter met
min of meer sterke zomerdepressie.
i

B6 Tarw_egrond_en_j_ tevens_lat_e graslandgronden met_ £omerde-_
pr_essi_e
Akkerbouw: geschikt voor tarwe, voederbieten, rog
ge, aardappelen en haver; matig geschikt voor suikerbieten.
Y/eidebouw: geschikt tot zeer geschikt voor blij
vend grasland, echter met min of meer sterke zomerdepressie;
in het voorjaar soms te nat; geschikt voor kunstweide.
37 Suikerbi_et_en£rond en,_t_ev_ens _£r£ducti_eve £rasland£ronden
Akkerbouw: zeer geschikt voor tarwe, voederbieten,
rogge, aardappelen er. haver; geschikt voor suikerbieten.Y/eidebouw: zeer geschikt voor blijvend grasland
met goede groei geduiende het hele jaar en soms een lichte
zomerdepressie; geschikt voor kunstweide.
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Overwegend graslandgronden met mogelijkheden voor
akkerbouw in de zomer

BG1 Zomerg_ewas_sengrond_enx _tevens_lat_e ,_produc_t_ieve_gra_s-_
land£ro_nden
Akkerbouw; matig geschikt voor de meeste zomer
gewassen; weinig geschikt (te nat) voor wintergewassen.
Y/eidebouw; matig geschikt voor kunstweide. In
blijvend grasland hebben deze gronden een meestal (te)
late groei in het voorjaar, maar een goede•productie in de
zomer.
G

Graslandgronden

Gl La_tex jor£ducjti_ev_e grasland grond en
Akkerbouw: weinig geschikt tot ongeschikt.
Weidebouw: voor weidebouw hebben deze gronden een
meestal (te) late groei in het voorjaar, maar goede pro
ductie in de zomer.
G2 Go£d_b£W £idbare graslandgronden
Akkerbouw: ongeschikt:
Y/eidebouw: voor weidebouw zijn deze gronden te
nat, maar wel beweidbaar.
G3 Natt_e,_b_ew_eidbar_e grasiand grond en
Akkerbouw: ongeschikt.
Y/eidebouw: voor weidebouw hebben deze gronden een
voor de brutoproductie gunstige waterhuishouding. Zij zijn
nog juist beweidbaar en weinig gevoelig voor weersverschillen.
G4 Y/i_ss_el£nd_ natt_e _en_z_eer gevo£l_i g£,_in dr£g£ jaren £0_ed_
beweidbar e_gra_sland grond _en_
Akkerbouw: ongeschikt.
Weidebouw: voor weidebouw hebben deze gronden een
voor de brutoproductie gunstige waterhuishouding. Zij zijn
zeer gevoelig voor weersverschillen: in natte jaren slecht,
in droge jaren goed beweidbaar.
G5 Najtt_e ,_g£V£eli£e_j_ i_n_droge_jar_en_nog_jui£t_b_ew£idbar_e
graslandgr£nden
Akkerbouw: ongeschikt.
Y/eidebouw: voor weidebouw hebben deze gronden een
voor de brutoproduc tie gunstige waterhuishouding-. Zij zijn
gevoelig voor weersverschillen: in natte jaren slecht be
weidbaar; in droge en normale jaren nog juist beweidbaar.

