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afh.1 Situatiekaart Rolde-Borger

I

VOORWOORD.
De kartering Rolde, die wat opzet en uitvoering
•betreft, geheel aansluit bij die van Borger (zie rapport
Stichting voor Bodemkartering no. 351), werd in de jaren
I949-I952 uitgevoerd o.l.v. Dr.Ir. H.C. de Roo. Het veld
werk werd verricht door de opzichter I kl. H. Harmsen(en
de karteerders J. Wieringa en H.J. te Brinke), die ook het
grootste deel van het rapport samenstelde. Fa het vertrek
van Dr.Ir. H.C. cb Roo werd het veldwerk voltooid o.l.v.
Ir. G.G-.L. Steur.
Door omstandigheden werd de afwerking van het
rapport ernstig vertraagd.
Bij de uitvoering van de kartering is bijzondere
aandacht geschonken aan de waterhuishouding van de ver
schillende hodemtypen. De landbouwkundige waarde werd be
oordeeld aan de hand van de praktijkervaring en van proefoogsten in het aangrenzende karteringsgebied Borger.

DE DIRECTEUR VAN DE
STICHTING- VOOR BODEI.2CA RTERING,

(Dr.Ir. F.W.G. Pijls).

I.

INLEIDING

Met het bodemkundig onderzoek van het in afb. 1
aangegeven gebied beoogde men een goed inzicht te krijgen
in de landbouwkundige waarde van de in dit gebied voorko
mende grondene Het gebied is groot 3950 ha.
Een belangrijk gedeelte van de resultaten van
dit onderzoek is op de bodemkaart (bijlage 1) vastgelegd
en nader omschreven in de hoofdstukken III t/mix.
Fij h*.'j end ar?,rek in de gemeente Rolde is
voortgebouwd op de ervaring, reeds opgedaan bij het karteringsonderzoek in het z.o. aangrenzende gebied Borger
(Ir H,C. de Roo en H» Harmsen, intern rapport nr.351,1954).
Wanneer wo d° topografische kaart van het ge
karteerde gebied uit ca 1900 raadplegen, dan valt dade
lijk op, dat langs de stroompjes oude graslandgronden
voorkomen (madegronden), rond de dorpen op de hogergele
gen delen, het bouwland (esgronden of oude bouwlanden),
terwijl het overgrote deel ingenomen wordt door heide
(veldgronden). Door ontginning, vnl. in de jaren 1920 tot
1935, is thans praktisch alle heide in min of meer pro
ductieve grond omgezet.
Het karteringsgebied Rolde
Het n«deel van de gemeente Rolde wordt begrensd
door de beide stromen, die tezamen voornamelijk de Drentse
Aa vormen en die verder in dit rapport gemakshalve met
Deurzer- en Anderse Diep aangegeven zullen worden, daar de
naam van de oorsprong tot de Drentse Aa voortdurend veran
dert» De begrenzing in het z. wordt gevormd door min of
meer rechte lijnen, die midden door het "veld" getrokken
zijn, meestal samenvallende met oude marke- en dingspelgrenzen, die soms uit waterscheidingen bestaan.
Verreweg het grootste gedeelte van de gemeente
behoort tot het stroomgebied van de Drentse Aa, die van
z, naar n0 langs en door dit gebied loopt. De zuidelijke
hoek (oorspronkelijk de marke van Schoonlo) behoort ge
deeltelijk tot het stroomgebied van de Hunze, die in n.
richting ."hopt en gedeeltelijk tot het gebied van de Oude
Vaart, die naar het z, afwaterta
De kern van de gemeente Rolde wordt gevormd door
de in ôôn lijn z9z„o.n>w.-gelegen essen van Schoonlo,
Grollo en Ballo. Volgens i'aber (1947) liggen deze essen
op een glaciale rug, die - evenwijdig aan de Hondsrug van Erm (gem. Sleen) naar Peize loopt (zie hfdst. IXJ.
Tussen de Ballo^'r- en de Loner-es breekt het Deurgerdiep
door deze rug heen«Deze rug is echter lang niet overal
even duidelijk in het landschap te herkennen.
Gekarteerd zijn.de es- of oude bouwlandgronden
van Schoonlo, Grollo, Rolde, Ballo, Deur® en .^ijlande,
met de in de omgeving gelegen veld- en madegronden.
De hoogste delen van dit gebied komen voor op
de Schoonloör Es en zijn omgeving (ca 22 m 4 N.A.P.), de
laagste delen in de made van het Deurzardiep (ca 6.5 m 4
N.A.P.). De gemiddelde hoogte van de oude bouwland- en
veldgronden ligt tussen 12 en 18 m 4 N.A.P.

- ODat de gewassen zelfs op de hoogste gedeelten,
b.v. de Schoonloër Es, ook in droge zomers niet direct van
droogte te lijden hebben, komt,doordat in het gehele gebied
de moraine ondergrond (keileem) op een voor de waterhuis
houding vrij gunstige diepte voorkomt. Elders komt de
keileem echter zo ondiep voor, dat deze in voor- en najaar
wateroverlast en soms verdroging in de zomer veroorzeukt.
Het waterbergend vermogen van deze gronden is door de on
diepe keileamiigging (ca 60 a 50 cm o.m.v.) veel te gering.
Het overgrote deel van deze kartering behoort
tot het grondmoraino landschap dat wordt gekenmerkt door
het voorkomen van keileem binnen 1.25m o. m.v., dit in te
genstelling tot de kartering Borger, die overwegend tot
het zandlandschap bohcort0
Op enkele plaatsen duikt de keileem dieper weg,
zodat ze buiten normaal boorbereik (1.25 m) ligt; op ande
re plaatsen is door erosie en verspoeling alle keileem
verdwenen; dit laatste komt vooral in de beekdalen voor.
Het meeste relief hebben de stuifzandgronden,
o.a. bij Schoonloj Grollo en Rolde; deze stuifzandruggen en
-koppen verheffen zich maar zelden meer dan 5 m boven het
omliggende terrein, dat door uitstuiving vaak extra laag
ligt.
Grote hoogteverschillen op korte afstand komen
voor op die plaatser, waar es en made tegen elkander lig
gen , b.v. aan de n.w. hoek van de Balloör es, waar deze
ca 7 m hoger'ligt dan de aangrenzende madegronden van het
Deurzer diep.
In het algemeen heeft het landschap echter de
zwakgolvende dekzandtopografie.
De esgronden in dit gebied hebben in het alge
meen tussen de zwarte bovengrond (esdek) en de geelwitte
ondergrond een boskleurig bruin profiel. Ze zijn derhalve
ontstaan op gronden, die lange tijd met bos begroeid
zijn geweest. De natuurlijke bosgronden zijn vanouds het
vruchtbaarate geweest, zodat deze bossen het eerst tot
bouwland ontgonnen zijn. De namen Schoonlo, Grollo, Rold©
(ca 1400 "Roetlo") en Ballo duiden alle op bos.
Een gedeelte van de esgronden heeft echter tussenbet
esdek en de ondergrond een al of niet verwerkt heideprofie3;
meestal komt dit voor aan de randen of op jongere gedeelten
van de es0
In het veldgrondengebied overheerst het heideprofiel; er komen praktisch geen boskieurige gronden voor.
De beste landbouwgronden zijn in het algemeen de
esgronden. Door de goede'waterhuishouding zijn ze praktisch
steeds oogstzeker, ondanks de meestal veel te hoge zuur
graad (ca 80fa van de essen heeft een pH <5).0ok de veldgronden zijn hoofdzakelijk in gebruik als bouwland. De
voornaamste landbouwgewassen zijn: rogge, haver en aardap
pelen.
De madegronden liggen in gras. De natte en meest
al slappe madelanden rond de grote stromen worden uitslui
tend als hooiland gebruikt.
Heide komt nog slechts in kleine oppervlakten op
enkele plaatsen voor. Ten oosten van Schoonlo en Grollo en
ten z.o. van ï'ijlande liggen nog enige vrij grote heide- •
complexen bij elkaar.

Aft>. 2.

Waterstanden in het Deurzer Diep op 24 maart 1951.
(foto R5 - 146).

y.

-Vw
Cultuurbos werd in enkele stroken binnen het
karteringsgebied aangetroffen. Meestal behoort dit, even
als de heidecomplexen,tot het groot-grondbezit of tot de
boermarke. In het z. deel van de karteringj in de omgeving
van Schoonlo-Grollo liggen uitgestrekte complexen veldgronden van het Staatsbosbeheer, die grotendeels met bos
beplant of hiervoor bestemd zijn.
Het landbouwareaal is overwegend in gebruik bij
kleinere gemengde landbouwbedrijven. Vrijwel alle boerde
rijen zijn nog als vanouds geconcentreerd in de dorpskom
van de dorpen Schoonlo-Grollo,. Rolde, Ballo, ïïijlande en
Deurze. De in recente tijd gebouwde boerderijen komen
meer verspreid in het veld voor.
Evenals in de gemeente Borger, is in de gemeen
te Rolde gedurende de laatste tijden een vrij diepe ontwa
tering tot stand gekomen, hetgeen een aanzienlijk diepere
ontwatering van de hogere gronden tot gevolg heeft gehad.
Bij het bodemkundig profielonderzoek tijdens de kartering
is wel duidelijk gebleken, dat
overal in de hogere
gronden boven de actieve gleyhorizont - gekenmerkt door
roestafzettingen uit het grondwater op een ietwat blauw
grijs gebleekte, gereduceerde ondergrond - oude, z»gt
fossiele gley-roestverschijnselen voorkomen. laatstgenoem
de gleyverschijnselen corresponderen niet meer met de
schommelingen van de huidige grondwaterstand. (Rapport
Borger hfdst. X). De veranderingen in de grondwaterstand
zijn in de gemeente Rolde voor de hoge gronden echter niet
zo . nadelig
geweest, aangezien de keileem-ondergrond
hier een al te diep wegzakken van het water tegen gaat
(schijngrondwaterspiegel).
Het eigenlijke grondwater zakt onder de keileei%
zoals geconstateerd is in enkele peilbuizen, tot grote
diepte weg. Van een werkelijke beheersing van het water
peil zowel naar boven als naar beneden is in dit gebied
geen sprake. Stuwtjes in de diepen en sloten komen niet
voor (
afbeelding 2
). De detailontwatering is in
het algemeen slecht onderhouden.
De kartering heeft plaatsgevonden door boringen
tot 1.25 m diepte. Aanvankelijk werd, om een goed inzicht
te krijgen in de verschillende landschapsonderdelen, in
detail gekarteerd met 8 a 10 waarnemingen per ha. Later
bleek het mogelijk om met 5 à 6 waarnemingen per ha te
volstaan.

-4II.

DE BELANGRIJKSTE BODEMKUNDIGE ONDERSCHEIDINGEN

De bodemtypen van het karteringsgebied Rolde
kunnen naar de aard en samenstelling van het materiaal
worden verdeeld in vier hoofdgroepen:
Z
zandgronden
1Z
zwak lernige
or.àen. en rsekleemgronden (bL).
X
keizandgronden met keileem in de ondergrond
V
veengronden.
'Jat de korrelgrootte van het zand betreft, is
het zeer moeilijk om hierin tot een scherp omgrensde in
deling te komen. Typisch afwijkende analyses geven de
grofzandige en meestal veel grind bevattende verspoelde
moraine,.gronden, die plaatselijk voorkomen; verder enke
le duidelijk te onderscheiden gebieden met niveo- eolisch
dekzand of praemorenaal zand aan de oppervlakte, en de
uitgesproken keizanden, die meestal samengaan met het
voorkomen van een ondiepe moraine-ondergrond (zie hoofd
stuk X).
Het merendeel van het bovenste zandpakket (ca
50 cm) bezit blijkens zijn korrelgrootte het karakter van
een dekzand. In de regel bevat dit weinig gelaagde, over
wegend middelkorrelige zand weinig grovere zandkorrels
of grind. Hoewel onder dit zand vuak giin of meer lemige
zanden voorkomen, die plaatselijk wat grind en grover
materiaal (keizand) bevatten, zijn hierin geen verdere
onderscheidingen naar granulaire samenstelling gemaakt.
Allereerst liggen deze verschillende zandige
formaties meestal zeer grillig in complexen naast en op
elkaar, zodat een kartering vrijwel ondoenlijk is
(de Roo, 1952 ). Ten tweede heeft een vergaande indeling
naar deze betrekkelijk kleine nuances in fijnheid en
samenstelling van het zand alleen betekenis voor zover
deze factoren landbouwkundig werkelijk van belangrijn,
d.w.z. van invloed zijn op de lucht-waterhuishouding van
de grond en wel in het bijzonder op het vochthoudend ver
mogen van de z.g* hangwaterprofielen. Immers bij deze
profielen heeft het grondwater geen invloed meer op de
watervoorziening van de gewassen« Het is aannemelijk, dat
met geringe variaties in de korrelgroottesamenstelling
van het zand kleine verschillen in de grondwaterhuishou
ding (vochthoudend vermogen, doorlatendiieid en stijghoogte) samenhangen. Zijn dcz3 verschillen uit een land- of
bosbouwkundig oogpunt inderdaad van belang, dan blijkt
dit volgens cnze ervaringen uit de morfologie van het
bodemprofiel, m„a.w. een dergelijke invloed moet zich
reeds geopenbaard hebben tijdens de pedogene profielont
wikkeling, waarbij de vochthuishouding (gleyverschijnselen) en het daarmede nauw samenhangende oorspronkelijke
vegetatietype tot uitdrukking komen,
Een verschijnsel, dat van veel meer belang is
voor de waterhuishouding is het optreden van een in hoofd
zaak ononderbroken morainelaag in de ondergrond. Deze
z.g. keizandgronden (X) met een keileemondergrond bestaan
in de bovenste 50 cm eveneens overwegend uit dekzand, het
geen zeer duidelijk is op die plaatsen, waar het zandpak
ket wat dikker is (zie "bijlage 3).

Afb.3. Gebrodelde zanden (vorst- en opdooiverschijnselen
uit het WUrm-glaciaal) op een moraine ondergrond,
(foto R5- 18O).

Het dunne zanddek op keileem (minder dan 65cm
onder maaiveld) dat over grote oppervlakten in de karte
ring Rolde voorkomt, bestaat meestal uit iets lemig zand,
dat wat grover is en enigszins scherp aanvoelt. Overigens
is het vrij gelijkmatig en niet gelaagd. We mogen
aannemen, dat vooral dit dunne dek op keileem onder in
vloed van 'de vorst- en opdooiverschijnselen, tijdens de
periglaciale omstandigheden van het Würmglaciaal in meer
dere of mindere mate omgewerkt en vermengd is met materi
aal, afkomstig van het onderliggende min of meer verspoelde glaciale oppervlak of van een eventueel daarop voorko
mende dunne laag fluvioglaciaal zand. Doch ook dit vrij
egale, dunne zanddek op het onderliggende, plaatselijk
sterk geerodeerde grondmorainelandschap vertoont nergens
het karakter van een werkelijke fluvioglaciale zandafzetting, hoewel het vaak vrij grofzandig is en wat grind
(moraine gruis) en keien bevat (afb. 3)
Ook de profielen, waar geen keileem in de onder
grond voorkomt en die hoofdzakelijk bestaan uit het grijs
witte z.g. praemorenale fijne zand, bevatten nabij de voor
erosie gespaarde keileemschollen bovenin meestal vrij veel
grind en enkele keien. Ook dit materiaal is een residu van
de grondmoraine (zie verder de Roo 1952 ).
De keileem in de ondergrond is alleen dan aange
geven, wanneer de oppervlakte daarvan zich niet dieper dan
1.30 m onder het maaiveld bevindt.
Boven omschreven hoofdgroepen zijn onderverdeeld
in een aantal bodemreeksen naar belangrijke profielkenmer
ken (vnl. van pedogene aard, waarbij het vegetatietype op
de eerste plaats komt), die zij gemeen hebben en waarmede,
zoals gezegd, soms bepaalde geogene profielkenmerken (aard
en gelaagdheid en bodemvormend materiaal) kunnen samenhan
gen. Deze indeling komt dus in grote trekken neer op een
classificatie naar
aard en dikte van de humeuze
(vochthoudende) horizonten in het profiel. Hun ontwikke
ling in het bodemprofiel is een gevolg van vroegere of
thans nog werkzame invloeden van de waterhuishouding van
het gebied, die op haar beurt nauw samenhangt met de mor
fologie van het landschap, de natuurlijke vegetatie en de
werkzaamheden van de mens (de Roo, 1952 ). In dit verband
worden de volgende bodemkundige landschapselementen onder
scheiden:
^

Oude bouwlandgronden
Zeer oude, meestal hooggelegen ontginningen van
bos- of heidegronden, die gekenmerkt worden door een be
trekkelijk dikke, zwarte, humusrijke bovengrond (dikker
dan ca 30 cm), ontstaan door een langdurige bemesting met
organische mest.
In Drente worden deze gronden esgronden genoemd;
ze vormen hier het meest anthropogene landschapselement.

h.

Heidegronden
Overwegend begroeid met een heidevegetatie
(Calluna en Erica); gekenmerkt door een heidepodzolprofieL

Afb.4. Het Madelandschap (foto R5- 137).

-6De laatste 50 jaar en vooral na 1930 is in de
gemeente Rolde het grootste gedeelte van deze veldgronden
ontgonnen.
De gedeelten die thans nog woest liggen zijn
neestal van niet al te beste kwaliteit of zij zijn om an
dere redenen gespaard.
Het "Gemeentebos" en de "Boerdennen" bij Rolde
liggen in een stuifzandgebied, dat ten dele voor recrea
tie bedoeld is. Een vrij recent stuifzandgebied ten n»w.
van Grollo, de z.g. "Berenkuil", doet dienst als reoreatieoord van de gemeente Groningen. Hier en daar heeft eengroot grondbezitter nog een flink blok heide liggen, ter
wijl de smalle slagen heide van de boeren çieestal een zó
grillige topografie vertonen, dat een ontginning te kost
baar wordt.
Ten o. van Grollo ligt een groot stuifzandge
bied, dat in 1951 door de D.U.W. voor het Staatsbosbe
heer ontgonnen is.
Het tumuliveld ten n.w, van Ballo, evenals de
terreinen gelegen rond de hoeve "Kamps" en de z.g.
"Schoonloër Strubben" zijn natuurreservaten, die alle on
der bescherming van "Het Drentse Landschap" staan.
°h

Heideontginningsgronden
,
Jonge ontginningen van heidegronden, gekenmerkt
door een al of niet diep aangemaakt heidepodzolprofiel.
In het karteringsgebied zijn de ondiep ontgon
nen veldgronden in de meerderheid. Het zijn oudere boerenontginningen, waarbij meestal de oerlaag (B-laag) van
het podzolprofiel niet gebroken is.
°b

Bosontginningsgronden
Jonge ontginningen van bosgronden; gekenmerkt
door een vrij diep boswortelprofiel. Deze gronden beslaan
maar een geringe oppervlakte. Heestal komen ze voor aan
de randen van de oude bouwlanden.
Mad egrond en
Laaggelegen oude graslandgronden in de beekda
len, gekenmerkt door een vrij dikke, humusrijke tot venige
bovengrond, bij de z.g. moerasveengronden (mesotroof),
goed en diep veraard.
Voordat men deze laaggelegen gronden omgevormd
had tot grasland waren ze begroeid met wilg, gagel en
els, e.a. (afb. 4)

m

d.

Dobbegronden
Voorkomend in komvormige laagten in de veld
gronden, gekenmerkt door een dunner of dikker pakket oligotroof veen.
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1« De indeling in bodemtypen
Bij de zandgronden hangende kwaliteit en ge
bruikswaarde voor de landbouw ten nauw.ste samen met:
a. de hoogteligging ten opzichte van het grondwater
b. de dikte en aard.van de humeuze bovengrond
c. de korrelgrootteverdeling.
De ligging t.o.v. het grondwater en het hier
steeds nauw mee samenhangend vegetatieprofiel zijn hier
bij de belangrijkste factoren.
•
De kenmerken voor de indeling van de zandgron
den in bodemtypèn bcry-ct dan col: goheol op de humeuziteit^
de verdeling hiervan óver het profiel en de oxydatie- .
reductieverschijnselen (zie uitvoerig de Roo en Harmsen
195 4), Vooral de humeuziteit en de vochtigheid van de oerlaag, resulterende in de z.g. "kazigheid",^ d.i.• vettig
heid bij"het aanvoelen, is een good karteringscriterium
gebleken.
.
. +
Bij de zandgronden is de ligging t.o.v. net
grondwater beslissend voor de aard van de kazigheia,
m.a.w. hoe dieper de profielen in het grondwater liggen,
des te kaziger is bij de heideprofielen de oergrond. De
indeling in bodemtypen berust daarom geheel op boven
staande factoren met uitzondering van de laaggelegen madegronden.
,
3
De profielen met een boskleurige^ondergrond
werden, omdat ze minder gedifferentieerd zijn, slechts
in drie typen onderverdeeld, terwijl het bij de heide
profielen mogelijk bleek 6 bodemtypen te onderscheiden#
De madegronden werden nader ingedeeld naar het al of
niet plaatselijk vooriamen vai schierzand,c.r> .de dikte daarvan, in
3 bodemtypen:
Indeling bodemtypen: madezandgronden
Symbool
Omschrl .i ving
Zmbl
Zra.bE
Smb3

droog (> 20 cm schierzand)
vochthoudend ( \ 20 cm schierzand)
vochtig (geen schierzand)

Indeling bodemtypen: oude, zwarte bouwlandzandgronden
mët haideprofie'len in
iuO 'o oosproxielen m onderondergrond
grond
Symbool Omschrijving
Symbool Omschrijving
Zfhl
Zfh2
Zfh3
Zfh.4
Zfh5

zeer droog )
droog
)
vochthoudend}
vochtig
)
nat

Zfbl

droog

Zfb3

vochthoudend

Zfb5

nat

Af"b. 5. Profiel van een oude zwarte bouwland zandgrond met
heide-ondergrond (z.g. es-op-heide), (foto R5- 140).

i.

O
c
Indeling bodemtypen: ontginningszandgronden
Heideprofielen
BosprbfTeïen
Symboo1 Omsc hri.1 vin'g
X)
Zohl
uiterst droog
Zobl
zeer droog
Zoh2
droog
Zoh3
Zoh4

vochthoudend
vochtig

Zob3

vochthoudend

Zoh?
Zoh6

nat
zeer nat

Zobö

nat

x) 0

zie hfdst, VII

2» Nadere omschri.jving van de bodemtypen en hun landbouw.Sind ige waarde
a. Het landschap van de oude, zwarte bouwlandzandgronden,
zr
Deze zijn onderscheiden in:
Oude, zwarte bouwlandzandgronden met heideondergrond,
Zfh.
Oude, zwarte bouwlandzandgronden met bosondergrond, Zfb
De eerste groep beslaat een kleiner en waar
schijnlijk jonger gedeelte van de essen.
Op de oude bouwlandgronden zijn tevens de zand
gronden verre in de minderheid t.o.v. de zwaklemige- en
keizandgronden.
Zfh

Oude, zwart6 bouwlandzandgronden met_heideondergrond
£es~op~heTdeJ (âfbT 5
~
~ ~
DÏÏ donkere humeuze bovengrond (het esdek) is ca
40 cm dik, plaatselijk, meestal op relatief lagergelegen
delen, zelfs 70 à 80 cm. De kleur is in het algemeen
enigszins grijszwart, wat veroorzaakt wordt door een ze
ker percentage loodzandkorrels.
In tegenstelling tot de meer geleidelijle kleur
overgangen, zoals die voorkomen bij de es op bosprofielen
(Zfb) valt hier meestal een vrij scherpe overgang waar te
nemen tussen het esdek en de in meerdere of mindere mate
verwerkte heideondergrond. Overgangsvormen tussen heide
en bos-es komen op de randen van de complexen vrij veel
voor.
Zfhl

Zeer__drogs, oudex zwarte^bouwlandzandgrond met hei(Teonaergrond^les_op zeerjdroge heidegrond)
Dit Type komt voor op de hoogste delen der es
~
sen, die meestal bestaan uit. min of meer stuifzandachtige
ruggen•
Een kenmerkend profiel, gelegen op een oude
stuifzandrug, komt voor aan de oostrand van de z.-es van
Rolde:
.0 - 16 cm grijszwart, matig humeus zand, vrij sterk
loodzandhoudend, los, matig tot goed beworteld, tamelijk scherp overgaand in:

-9 16 - 18 cm
18 - 45'cm
45 - 60 cm

60 - 70 cm
70 -100 cm
100-120 cm
120cm

vrij vaste ploegzool
donker grijsbruin, matig humeus zand, vrij
sterk loodzandhoudend, los, goed beworteld betrekkelijk scherp overgaande in
zwartbruinj matig humeus zand met sterk ver
werkte resten van het heidepodzolprofiel
(loodzand •& oergrond) - geleidelijk overgaand
in
bruingeel, los? matig grof zand met heidefibers (stuifzandachtig)
geel, los, matig grof stuifzand
idem, doch grijsgeel
idem, doch geelgrijs

Zfh2

Droge, oude,__zwarte,^bouwlandzandgrond met heideondergrond (ês otd droge heidegrond)
Dit type~dat~in grotere verbreiding voorkomt,
gaat meestal ook samen met vrij hoge stuifzandachtige
gronden.
Een kenmerkend profiel gelegen op de w. es van
Schoonlo is het volgende:
0 - 18 cm grijszwart, matig tot goed humeus zand ca 7
a 8% humus, vrij los met loodzand bijmenging
18 - 20 cm ploegzool, vrij v^at en dicht
20 - 40 cm zwartgrijs, matig humeus zand met vrij veel
loodzand
40 - 60 cm grijs-bruinzwart, humeus zand met weinig
loodzand
60 - 70 cm zwartbruin restant van de verwerkte heideoergrond
70 - 80 cm geelbruin, sterk roestig, matig grof zand
80 -100 cm geel, zwak gleyhoudend, los zand
100-120 cm geel, zwak gleyhoudend, vrij vast zand met
okerachtige afzettingen
120cm grijsgeel, matig grof los zand.
Wanneer deze profielen voorkomen in de omgeving
van de door erosie gespaarde morainegronden, bestaat de
ondergrond veelal uit zwaklemig en wat grover zand, dat
meestal in de B/IG laag wat stenen bevat (keizand),
Zfh3

Eeic

Dit type neemt met de Zfh2 en Zfh4 typen de
grootste oppervlakte in op de oude zwarte bouwlandzand
gronden•
Een kenmerkend profiel gelegen op de z.w.-es
van Schoonlo is:
0 - 40 cm zwartbruin, humeus esdek, ca 9fo humus
40 - 58 cm bruingrijs, matig humeus zand met loodzandbijmenging
58 - 65 cm roodbruin, restant oergrond, zwak ' kazig
65 - 75 cm geelbruin, roestig, matig grof zand met wei
nig fijn grind
75 -100 cm geel, roestig, iets samenhangend zand met on
duidelijke gley
100-122 cm geel, iets grindhoudend zand met duidelijke
oranje gleyvlekken
122cm geelgrijs, matig grof zand.

-10Het onderliggende heideprofiel, dat ook hier
vrijwel overal beneden de bovenkant van de B-laag onge
roerd is, heeft een zachte, humeuze (zwak kazige) en
vochthoudende oergrond. De watercapacit6it van dit middel
hoog profiel wordt hierdoor gunstig beinvloed,
Zfh4

Vochtige^ oude zwarte bouwlandzandgrond met heideonder^rond (ês op vochtige heidegrond) —
—
Dit type komt slechts over een geringe opper
vlakte voor. Meestal treft men bij de laaggelegen delen
van de es keileem in de ondergrond aan, waardoor de
gronden behoren tot de X-groap
Een kenmerkend profiel, gelegen op de z.w.-es
van Schoonlo, is:
0 - 35 cm grijszwart, humeus esdek, ca 10$ humus
35 - 45 cm grijs, humeus esdek
45 - 48 cm grijszwarte restanten van de heidehumus,
iets gliedeachtig
48
50 cm vaalgrijs, praktisch onvermengd loodzand
50 - 56 cm roodbruine oergrond, zacht en mild, sterk
kazig
56 _ 65 cm geelbruin zand met lage heidespikkeling
65 - 70 cm bruingeel zand met sterke oranje gley
70 - 95 cm bruingeel zand, naar beneden langzaam lich
ter van kleur, met oranje gley
95
cm grijsgeel zand met oranje gley en reductie
verschijnselen.
Dit vrij laaggelegen bodemtype "ïeeft een sterk
humeuze, sterk kazige oergrondlaag.
Zfh5

liante cude z vvar.t e__ bc uwlandzandgronden met hïïideonrfergrond (natte
êsgrond )
—
—
—
Dit type ligt
in komvormige inzinkingen op
enkele plaatsen op de oude bouwlanden. Het inslaat
slechts een zeer geringe oppervlakte. Het type^ is
nat, hetgeen veroorzaakt wordt door de meer of minder
sterk venig ontwikkelde bovenste 50 cm van het oorspron
kelijke profiel onder het esdek.
Landbouwkundige waarde:
De Zfhl eh Zfh2 typen vormen de slechtste esgronden. De kwaliteit neemt toe in de volgorde Zfhl,
Zfh£, Zfh3, Zfh4, terwijl de lagergelegen typen Zfh5 en
Zfh6 weer belangrijk in kwaliteit afnemen door hun lage
en vaak drassige ligging. De Zfhl en Zfh2 typen zijn onder
de huidige hydrologische omstandigheden zuivere hangwaterprofielen. Door het meestal schrale en sterk loodzandhoudende esdek bezitten deze gronden een te geringe wa
tercapaciteit om voldoende water voor de plantengroei
vast te houden, zodat spoedig verdrogingsverschijnselen
optreden. Verder heeft de topografie (stuifzandachtige
ruggen) een grote invloed op de geringere landbouwkundi
ge waarde van deze esgronden. De gewassenkeuze op deze
bodemkundig hooggelegen gronden beperkt zich in hoofd
zaak tot do vrij droogte-resistente gewassen als rogge
en aardappelen, terwijl terwille van de vruchtwisseling
soms haver wordt ingevoegd wat echter vaak op mislukking

Afb 6. Profiel van een oude zwarte "bouwlandzandgrond met
bosondergrond (z.g. es-op-bos) (foto R5- 175).

-11uitloopt, Alleen in vochtige jaren met een goed verdeel
de neerslag geven deze gronden een redelijke opbrengst,
die echter tosrh nog steeds achter blijft bij de opbreagst
op de goede veldgronden (Proefoogstrapport Borger 1951).
De bodemtypen Zfh3 en Zfh4 behoren tot de meest produc
tieve gronden van de es op heide. Vrijwel alle meer ei
sende zaadgewassen kunnen hier met goede resultaten op
verbouwd worden. Het type Zfh3 voldoet in natte jaren
iets beter dan Zfh4, terwijl in droge jaren het omge
keerde het geval is.
Het bodemtyp® Z£h5 zou
, wanneer het
over grote oppervlakten voorkwan
beter voor grasland
geschikt ±jn; gezien de geringe verbreiding is dit ech
ter niet mogelijk. Voor bouwland is het vooral in vooren najaar, to lat.
Zfb

Oude, zwarte_bouwlandzandgronden met_bosondergrond

Zfbl

Droge, oude,—zwarte bouwlandzandgrond met bosondergronïï (droge~es ör> bos (zie âfb.jS )"~
"*
""
""
""
Een lEenmêrkend profiel, gelegen op een oude
stuifzandrug van de es van Ballo, is:
0 - 30 cm grijszwart, matig humeus esdek, ca 6% humus
30 - 40 cm grijsbruin Roskleurig zand, vrij los
40 - 60 cm bruingeel, zwak boskleurig, matig grof, los
zand
60 - 90 cm grijsgeel, matig grof, los zand
90 -120 cm grijsgeel, matig grof, los zand met onduide
lijke gley
120cm geel los zand.
Dit bodemtype beslaat maar een geringe opper
vlakte in het onderzochte gebied. Het voorkomen hangt
praktisch steeds samen met oude stuifruggen en koppen,
die in het voormalige bosgebied voorkwamen.
Zfb3

Vochthoudende, oude,__zwarte bouwlandza ndgrond en—
met ïïosondergeoncT ( es" op~~bos7 - — —
len ïcenmïïrkend profiel, gelegen op z.es van
Rolde, is:
0 - 40 cm grijszwart, humeus esdek, ca Q$ humus
40 - 65 cm grijsbruin, boskleurig zand, praktisch niet
niet bindend
65 - 90 cm bruingeel, matig grof zand met enige bijmen
ging van leem
90 -110 cm geel, matig grof zand
110cm geel, matig grof zand met onduidelijke oran
je gley.
De gronden, die tot dit bodemtype behoren, lig
gen over het algemeen vrij vlak. De wijze van ontstaan
hangt meestal nauw samen met een depressie in het keilee®landschap, m.a.w. het zanddek is wat dikker, zodat de on
derliggende zwak lemige zanden (keizand) van geen of wei
nig invloed zijn op de bovengrond. Op diverse plaatsen,
vooral in de omgeving van de moraine gronden, bevat de
ondergrond in en onder het bosprofiel wat grind en keien,
die afkomstig zijn van verspoelde keileem.

-12Zfb5

Natte, oude,__zwarte bouwlandzandgronden met bp son
dergrond~( natte es op bos) —
—
—
Een kenmerkend profiel, gelegen op de n.es van
Rolde, is:
0 - £5 cm zwartgrijs, humeus esdek, ca 10% humus
25 - 45 cm bruin-vaalgrijs, boskleurig, matig grof zand
45 - 70 cm grijsgeel, matig grof zand met onduidelijke
gleyvlekken
70 - 80 cm grijsgeel, matig grof tot grof zand met gley
80 cm geelgrijs, matig grof tot grof zand met oranie gley.
Dit type, dat maar over$er geringe oppervlakten
in het karteringsgebied voorkomt, kenmerkt zich meestal
door een bouwvormige inzinking in het terrein, die vooral
in de winterperiode vaak dras staat.
landbouwkundige waarde:
De waarde van het type Zfbl is praktisch gelijk
te stellen met de droogste es op heideprofielen. De hoge
ligging boven het grondwater, maar nog meer de meestal
schrale en losse ondergrond, die ontstaan is door stüifzandinvloed, zijn oorzaak, dat dit type sterk droogtegevoelig is. Het droger zijn van de bouwvoor brengt tevens
met zich mee, dat het verbrandingsproces van de organi
sche stof vrij groot is, waardoor de watercapaciteit van
het profiel nog geringer wordt, wat verstuiving van de
bouwvoor tengevolge heeft. Deze gronden zijn daarom uit
sluitend geschikt voor droogte-resistente gewassen: rogge.,
mais, aardappelen.
Het relatief lagergelegen type Zfb3 behoort
eveneens nog tot de z.g. hangwaterprofielen. De humeuziteit en hiermede samenhangend, het waterhoudend vermogen
is echter veel beter, zodat verdrogingsverschijnselen
maar zelden voorkomen. De vrijveel watereisende gewassen,
zoals haver en bieten, hebben echter in extreem droge zo
mers met watertekort te kampen, zodat dan vaak stilstand
in de groei voorkomt »
De enkele komvormige inzinkingen, type Zfb5,
lijden gedurende ds winterperiode sterk aan wateroverlast.
Volgens d6 praktijkervaring zijn deze plekken zuur, wat
een direct gevolg is van de drasse ligging« Verbetering
is alleen mogelijk door opvullen van deze kommetjes.
b« Het landschap van de_veldgronden_
Dit landschap is opgebouwd uit de volgende drie
onderdelen:
le. woeste zandgronden
2e. heideontginningszandgronden
5e, bosontginningszandgronden.
Ie. Woestejzandgronden_
Haidezandgronden^
*" Deze gronden bezitten een ongestoord heidepodzolprofiel en zijn ook thans nog overwegend met heide
begroeid. De onderverdeling in vochttrappen is gelijk aan
die der ^eideontginningszandgronden (zie hierna). In
het symbool ontbreekt echter de o, die slechts voor de

Zh
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ontgonnen gronden wordt ingevoerd.
Zb

Zandgronden met een natuurlijk bosprofiel
""
Aangezien deze~gronden7 door hun betere kwali
teit in de eerste plaats voor ontginning in aanmerking
kwamen (aanleg oude bouwlanden) valt het areaal van deze
gronden praktisch geheel onder de bosontginningsgronden
(zie
verder ). De onderverdeling van de kleine gedeel
ten, die nog in natuur-staat voorkomen is hieraan gelijk.
X\
Be* geideontginningszandgronden^ Zoh '
De heideontginningsgronden, die in dit gebied
voorkomen, zijn hoofdzakelijk volgens twee verschillende
methoden ontgonnen:
a. ondiep aangemaakt
b. diep aangemaakt.
Tot de ondiep aangemaakte gronden (Zoh) behoren
overwegend de z.g. oudere boerenontginningen, die ontstaan
zijn voor ca 1930 - 1935. Bij deze methode is door ploe
gen het heideveld ca 20 à 30 cm losgemaakt. De oergrondlaag van het oorspronkelijke heidepodzolprofiel is door
deze ondiepe bewerking niet gebroken of losgemaakt. De
ontginningswerkzaamheden beperkten zich tot het omwerken
van de oorspronkelijke heideplag 3n het loodzand. Door het
vele loodzand, dat bovengeploegd werd (vnl. op de hogere
heideprofielen) was de bouwvoor de eerste jaren erg
schraal en weinig humushoudend, zodat de bouwvoor erg ge
voelig was voor verstuiving. Door bewerking en bemesting
is het loodzand geheel in de bouwvoor opgenomen en inten
sief gemengd met de stabiele Jjumus van de oude heideplag»
Bij de diep aangemaakte heideontginningsgronden
(Zih) is d6 oergrondlaag van het oorspronkelijke heideprofiel geheel of grotendeels verwerkt. Door de jaarlijkse
grondbewerking is de bouwvoor (IE à 18 cm) goed homogeen
gemengd, terwijl daar onder tot de diepte van ploegen bij
de ontginning (ca 40 cm), plag, loodzand en oergrond,
ploegtalksgewijze onvermengd naast elkaar voorkomen. De
diep aangemaakte ontginningen behoren overwegend tot de
jongere ontginningen, die ontstaan zijn na ca 1930. Met
een arcering zijn ze op de bodeinkaart aangegeven.
ï«Iet het symbool Zgh zijn voorts nog de gronden
aangegeven, die geëgaliseerd zijn. Deze onderscheiding
is eveneens met een arcering op de kaart aangegeven.
Ontginningen waarbij de grond"op de schopw is
geweest, zijn aangeduid met het symbool Zjh.
Bij al deze onderscheidingen naar de ontgin
ningsmethode is de onderverdeling maar de vochthoudendheid aangegeven als hieronder besproken voor de ondiep
aangemaakte gronden (Zoh).
x) Behalve de reeks ondiep ontgonnen heideontginningszandgronden
(Zoh) vallen onder deze groep eveneens de diep ontgonnen (Zih),
geëgaliseerde (Zgh) en modern ontgonnen (Zjh) reeksen.
De indelingscriteria zijn nader besproken in hoofdstuk VIII.

De indeling van dose gronden berust praktisch
geheel op de humeuziteit van de oergrond (kazigheid) en
de hoogteligging t.o.v. het grondwater.
Zo lil

Uiterst droge heideontginningszandgrond —
Een kenmerkend profiel, gelegen op een stuifrug
n.o. van Schoonlo, is het volgende:
0 - 18 cm grijszwarte, humeuze, sterk loodzandhoudende
bouwvoor
18 - 26 cm zwartgrijs, matig humeus zand met veel loodzand
26 - 40 cm vaalgrijs loodzand, erg droog en los
40 - 50 cm oranje-rode oergrond met ijzerconcreties,
droog en lop
50 - 55 cm overgang naar
55 - 65 cm geel, vrij los en droog oud stuifzand met
hoge heidefibers
65 - 85 cm geel, oud stuifzand, zonder gley
85 -105 cm grijsgeel zand met onduidelijke oranje gley
105cm idem, met oranje gleyvlekkenB
Het voorkomen van dit hooggelegen en droge
bodemtype hangt steeds samen met rug- of kopvormige stuif
zandverbreiding (dikwijls oud, z.g„ Boreaal stuifzand),
dat in een meestal dik pakket (2.5 à 3 m) afgezet is op
de moraine ondergrond (zie hfdst, X, 1).
De humeuziteit van de bovengrond is in verhou
ding tot de lagere typen gering (3 h 4$), terwijl de kleur,
door de loodzandbijmenging meer zwartgrijs is (lagere ty
pen grijszwart). De zandfractie van deze stuifruggen is
vrij uniform en heeft een typisch stuifzandkarakter (M160).
In het karteringsgebied komen deze gronden maar in geringe
oppervlakte voor.
Zoh2

Droge heideontginnin^szandgrond
~~
Een kenmerkend profiel (Zoh27:gelegen n.o. van
Schoonlo:
0 - 12 cm zwartgrijze, matig humeuze, tamelijk grofzan
dige bouwvoor
12 - 20 cm idem, sterk loodzandhoudend
20 - 24 cm zwarte, iets pikkerige verteerde zode
24 - 35 cm gemengd zand, loodzand en plag
35 - 40 cm roodbruine oergrond, vrij droog en los
40 - 60 cm geel, los stuifzand met hoge heidefibers
50 - 70 cm geel stuifzand zonder gley
70 - 90 cm geel, gleykleurig stuifzand
90 -100 cm geel zand met oranje gleyvlekken, iets vaster
100cm witgeel zand met gley.
Dit type komt evenals het voorgaande meestal voor
op de boreale stuifruggen» De dikte van het boreale stuif
zandpakket is hier doorgaans niet dikker dan ca 1 m. Het
onderliggende zand is vaak wat samenhangend en vaster. Ver
moedelijk valt de onderkant van het stuifzand samen met de
laag van Usselo.
Zoh3

Vochthoudende heideontginningszandgrond
Een kenmerkend profiel (Zih3T, gelegen n.o. van
Grollo, is:
0 - 18 cm grijszwarte, humeuze, matig grofzandige bouw
voor
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36 cm

gemengd, matig grof zand; plag-loodzand- en
oergrondresten
36 - 40 cm roodbruin restant van de oergrond, vrij zacht
en zwak kazig
40 - 62 cm oranje bruin zand, naar beneden overgaand via
geelbruin in
62
76 cm bruingeel zand met zwakke oranje gley
76 - 90 cm geel zand net duideli.jke oranje gleyvlekken
90
cm geelgrijs zand met gley en reductievlekken.
Dit type vormt de overgang tussen de droge
heideontginningszandgronden (Zohl en Zoh2) en de meer
vochtige en natte (Zoh4 t/m Zoh6).
Bodemkundig behoren deze gronden tot de middel
hoge heideontginningen* Ze komen in het terrein voor
langs de flanken van de hoger gelegen en drogere typen
of als zwakke ruggen in een laaggelegen gebied.
De sterke roodbruine of oranje bruine kleur,
die bij deze profielen onmiddellijk onder de oergrondlaag
voorkomt, is een typisch kenmerk. Deze min of meer fossie
le gley-roestafzettingen gaan naar beneden vrij vlug over
in meer recente gleyverschijnselen. De oude grondwateraf
zettingen (roest) sluiten aan bij de bovenste gleyafzet
tingen van het huidige grondwater. In tegenstelling tot
de twee voorgaande profielen (Zohl en Zoh2), die zuiver
tot de hangwaterprofielen behoren, staat dit type min of
meer onder invloed van het grondwater.
-

«M

Zoh4

Vochtige_heideontginningszandgrond
~3n kenmerkend profiel gelegen z.w. van Nijlande^

is:
0 - 16 cm

grijszwarte, goed humeus, matig grofzandige
bouwvoor
16 - 27 cm grijszwart, humeus zand met enige
loodzandbijmenging
27 - 36 cm zwartbruine oergrond, vrij zacht en sterk ka
zig
36 - 60 cm geelbruin zand met lage heidespikkeling (gley
langs v/orto1gangen)
60 - 70 cm vaal bruingeel zand met oranje gley; iets
grindhoudend
70 cm langzame overgang, via grijsgeel, in grijs wit gereduceerd zand op ca 1.10 m diepte.
Dit type komt in veel geringere oppervlakte
voor dan het type Zoh3, aangezien bij deze lage ligging
meestal een ondiepe moraine ondergrond (< 1.25 m) voor
komt. De gronden zijn dan in de X-legenda gekarteerd.
Zoh5

Natte heideontginningszandgrond
Dese laaggelegen gronden, die uiteraard maar in
zeer geringe oppervlakte voorkomen, worden gekenmerkt
door een zwarte, sterk humeuze, soms wat pikkige boven
grond, die nog een weinig loodzand kan bevatten. De 25 h
30 cm dikke bovengrond rust op een donkerbruine, sterk •
humeuze enkazige
oergrond, die dieper langzaam over
gaat in geelbruin zand met lage heidespikkels; op ca 50cm
treden reductievlekken op en op ca 70 a 75 cm is het pro
fiel meestal bleekgrijs en gereduceerd.
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Zeer natte h^ideontginningszandgrond
Dit zeer~laaggelêgen"~typê vormt cTe overgang
van de heidepodzolprofielen naar de venige madegronden.
Vaak komt dit type ook voor aan de randen van de z.g,
veendobben.
De bovengrond is sterk venig en pikkerig, soms
zelfs gliedeachtig ontwikkeld; de oergrond bestaat uit
matig fijn, sterk dichtgeslempt zand (ondoorlatend), ter
wijl op ca 50 cm diepte reeds reductie voorkomt. Gleyverschijnselen treden op tot in de bovengrond.
Land bouwkund ige waarde:
Zoals reeds eerder aangegeven, behoren de typen
Zohl en Zoh2 tot de z.g. hangwaterprofielen.
De uiterst droge heideontginningszandgronden
(Zohl) zijn zeer droogtegevoelig: rogge en aardappelen
geven in een nat jaar nog maar matige opbrengsten. Deze
gronden zijn daarom voor agrarische doeleinden niet ge
schikt en kunnen beter met bos beplant worden.
Ook de droge heideontginningszandgrond (Zoh2) is
nog zeer sterk droogtegevoelig en niet geschikt voor de
meer vochteisende gewassen.
Uit de gegevens, verkregen door het proefplekkenonderzoek van het voermal^ CJI/.O.is £5ti]ekBn,dat de diep
aangemaakte, droge gronden iets beter vochthoudend zijn
dan de ondiep aangemaakte, tenminste wanneer de oergrond,
zoals gebruikelijk, alleen maar gebroken is. Bij bovenploegen van d6 oergrond gaat de waarde sterk achteruit.
Het type Zoh3 is geschikt voor het verbouwen
van matig droogte-resistente gewassen, zoals rogge, aard
appelen, mais e.d. In droge zomers is dit type echter nog
wat droogtegevoelig, zodat bij de meereisende gewassen,
haver e.d. verdroging voorkomt. Zij zijn niet geschikt
voor blijvend grasland, matig tot goed voor kunstweide.
De vochtige gronden, type Zoh4, behoren tot de door de
praktijk als goed geclassificeerde veldgronden, waarop
alle zand-landbouwgewassen goede resultaten geven.' In zeer
natte jaren hebben ze, al naar de ligging in het terrein,
in geringe mate wateroverlast. Als grasland voldoen ze
ook zeer goed.
De natte gronden, type Zoh5, hebben gedurende
natte perioden veel v/ateroverlast. In de late herfst, de
winter jan het vroege voorjaar staan er vaak plassen op
het land, vrat tengevolge heeft, dat de rogge hier uitwintert, of in ieder geval ver bij een normaal gewas achter
blijft. De bouwvoor is sterk humeus en meestal wat pikkig;
dit laatste bevordert het optreden van sommige planten
ziekten. Door intensieve begreppeling en losmaking van de
sterk kazige en ondoorlatende ondergrond, zijn ze eventu
eel geschikt te maken voor kunstweide of voor de verbouw
van^groenvoedergewassen. In de meeste gevallen zijn ze,
gezien de waterstaatkundige toestand, uitsluitend geschikt
voor grasland
De zeer natte gronden, type Zoh6, hebben door
hun vaak min of meer komvormige verbreiding in het terrein,
nog in sterkere mate overlast van water. Voor bouwland
zijn deze gronden niet geschikt. Door begreppeling en/of
bezending zijn ze echter goed geschikt te maken voor gras
land.

3e. Bosontginningszandgronden ZobAZib,ZgbAZjb
Zoals reeds opgemerkt, komt er in het ontginningsgebied slechts een geringe oppervlakte bosprofielen
voor, de meeste daarvan bezitten nog keileem binnen 1.25m
diepte (zie Xob). Ook bij deze gronden is de wijze van
ontginning onderscheiden, zoals bij de heideontginningsgronden. De indeling in vochttrappen is bij al deze sub
reeksen als bij de Zob-gronden.
Zobl

drogo b^sontginninr^szandgr^jid
ÏÏit type kont praktisch aieen voor in de be
staande of voormalige houtwallen of in eikenhakhoutstro
ken aan de hoge randen van de oude bouwlandgronden. De
bovengrond is zwak humeus. Het onderliggende boskleurige
profiel is niet sterk ontwikkeld (zwakke boskleuring),
maar wel vrij diep (ca 80 cm) en heeft een stuifzandachti
ge habitus.
Zob3

Vochthoud endes bosontginningszandgrond
Een kenmerkend profiel gelegen o7 van Schoonlo,

is:
0 - 30 cm

bruingrijze, zwak humeuze bovengrond, ca 4$
humus
30 - 50 cm grijsbruin boskleurig zand
50 - 65 cm geelbruin boskleurig zand
65 - 90 cm geel, los, matig grof zand
90 -110 cm idem, met oranje gley
110cm geelgrijs zand met zwakke gley.
Dit type komt evenals het voorgaancb maar over
een geringe oppervlakte voor en vc:: toont, al naar de lig
ging in het terrein, kleine schommelingen in kwaliteit en
profielopbouw. De ondergrond kan uit vrij los en matig
grof (stuifzand) tot iets lemig zand (keizand) bestaan.
Zob5

Natte bosonthinningszandgrond
Dit type komt praktisch niet voor als zandgrond.
Meestal komt de keileem binnen 1.25 m diepte (zie Xob5).
Als kleine komvormige laagten van enkele m^ liggen ze ver
spreid in de ontginningszandgronden.
Landbouwkundige waarde:
Deze is bij het type Zobl zeer gering, Wegens de
hoge ligging boven hot grondwater (hangwaterprofiel), de
humusarme bovengrond en de meestal losse stuifzandachtige
ondergrond. De beste gebruikswijze is ios.
Het type Zob3 behoort in droge zomers ook nog
tot de z.g. hangwaterprofielen, zodat het' dan min of meer
droogtegevoelig ia . Het komt, wat waarde betreft, over
een met het type Zoh3,
De gronden van het type Zob5 komen overeen met
de natte heideontginning Zoh5-6. Gedurende de natte peri
oden hebben zij in meerdere of mindere mate wateroverlast.
Zij zijn uitsluitend geschikt voor grasland.
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Het landschap van de_ma_degronden__

Zmb

Mad£zandgronden_met bruine boskleurig? onderbond (bospro_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _
" " " f i e l
Deze groep van gronden vormt de overgang tussen
de hogergelegen gronden van het heidelandschap en de la
gergelegen lemige en venige madegronden. In enkele geval
len komen
ook voor als kleine zandopduikingen in het
lage madegebied.
De profielen worden gekenmerkt - in tegenstel
ling tot de veldgronden - door een m6er gesorteerde,
eolische afzetting in de vorm van wat grover en vrij
uniform zand (M r 160). In de ondergrond komen plaatse
lijk echter verspoelde moraineresten voor, waardoor deze
minder gesorteerd is en kan wisselen van matig grof tot
grindrijk al of niet lemig grof zand»1)
De typische gemeenschappelijke kenmerken zijn:
een ca 20 a 30 cm dikke, zwarte, sterk humeuze bovengrond
met weinig of geen afgeloogde korrels, rustende op een
min of meer donkerbruin boswortelprofiel, dat bovenin in
meerdere of mindere mate kazig is en naar beneden spoedig
lichter bruingetint is. Gleyverschijnselen zijn door de
egaal bruine kleur van het boswortelprofiel moeilijk of
in het geheel niet waar te nemen; zo ze echter wel waar
neembaar zijn, komen ze voor op ca 40 à 50 cm o. m.v.;
op ca 110 cm o. mv. komen meestal reductietinten voor.
Plaatselijk, n.l. op die punten, waar deze gron
den wat hogergelegen zijn, bezitten deze profielen een
dunne® of dikkere laag loodzandachtig materiaal (schierzand) tussen de bovengrond en het boswortelprofiel. Deze
loodzandachtige afzettingen komen uitslufcend voor bij de
profielen, die gelegen zijn op smalle ruggetjes of kopjes
in het madegebied.
D6 volgende bodemtypen worden onderscheiden:
Zmbl

Droge, madezandgrond met plaats-lijkeen dikte ^lißraandlaag

T> 20 cmT op~bruine boskTeurTge ondergrond
""
ïen kennierkend profiel gediegen in net madege
bied n.o. van Schoonlo, is:

0 - 7 cm
7 - 15 cm

zwartbruine, sterk humeuze zode
zwartgrijs, sterk humeus zand met vrij veel
afgeloogde korrels
15 - 35 cm grijs, uitgeloogd zand (schierzand)
35 - 45 cm bruinzwart humeus zand,sterk kazig - langzaam
overgaand in:
45 - 90 cm bruin, eikenkleurig, matig grof zand, iets
lemig e n wat grindhoudend
90 -120 cm grijswit lemig zand.
120cm bruin, gleykleurig grof zand.
Dit type komt voor op de hogere zandopduikingen
van betrekkelijk geringe omvang in het venige madegebied.
Zmb2

Vochthoudendejmadezandgrond net plaatselijk een
^MßraandLaag <20cmT op__bruino boskTeurTge ondergrond
Een kenmerkend profiel, gelegen in het madege
bied n.o. van Schoonlo, is:
0 - 12 cm doorgewerkte, zwartgrijze, sterk humeuze zode
12 - 25 cm grijs gebleekt, vrij grof, uitgeloogd zand
(schierzand)
) Ook kan keileem voorkomen in de ondergrond. Dit is dan
aangegeven met een arcering

1?'
25 - 40 cm

zwartbruin, matig grof, eikenkleurig zand,
sterk kazig
40 - 50 cm geelbruin, eikenkleurig zand
50 - 65 cm geel, eikenkleurig zand met iets grind
65 - 75 cm geel, tamelijk grof eikenkleurig zand
75 - 85 cm idem, iets lemig
85 -120 cm grijze, verspeelde grondmoraine-resten m6t
oranje gley
120cm tlauwgrijsgroene, zandige leem
Dit typetomt ook maar over geringe oppervlakte
voor, terwijl de wijze van ontstaan gelijk is aan het type
Zmbl. Zoals uit de profielbeschrijving blijkt, komt bij
dit profiel leem in de ondergrond voor. Deze leem is een
uitspoelingsresidu van het morainelandschap; zelden komt
een onverspoelde keileem-ondergrond onder deze laaggelegen
profielen voor.
Zmb3

Vochtige^ madezandgrond met bruine boskieurige on(Tergrond"
— ,—
—
- —
Een ïcenmerkend profiel, gelegen in het madegebied n.o. van Schoonlo, is:
0 - 8 cm zandige doorgewerkte zode
8 - 20 cm zwart, sterk humeus zand, sterk kazig
20 - 40 cm zwartbruin, eikenkleurig zand, sterk kazig
40 - 50 era bruin, eikenkleurig, matig fijn zand, kazig
50 - 65 cm idem, iets grover
65 - 85 cm geelbruin, eiksnkleurig zand niet iets grind
85 -100 cm grijze, sterk zandige leem (verspoelde morain eresten)
100-120 cm idem, met oranje gley
120cm blauwgrijze, zandige leem.
Dit type komt vnl» in het z. deel van het karteringsgebied vrij veel voor jls overgang tussen de lemige
madegronden en de veldgronden. Plaatselijk, zoals ook in
bovenstaand profiel, komt al of niet verspoelde keileem in
de ondergrond voor. Aangezien deze Ieemafzettingen zich
steeds onder de grondwaterspiegel bevinden, zijn ze niet
van invloed op de hoedanigheid van het bovenliggende pro
fiel, reden waarom deze gronden, ondanks deze leemondergrond, toch gerangschikt zijn bij de zandprofielen.
Voor de geologische opbouw van het landschap is
de leem wel op de bodemkaart aangegeven.
Landbouwkundige waarde:

De gronden beslaan in de kartering Rolde maar
een zeer geringe oppervlakte. Volgens de profielopbouw en
d6 ligging in het landschap zijn deze gronden go6d ge
schikt voor de z.g. "zware" akkerbouwgewassen, bieten,e.d.
Door de geringe ai vaak grillige oppervlakte en hun voorko
men in het venige madegebied zijn zo ^ractisch hiervoor
niet bruikbaar. Als grasland, wat de huidige gebruiksvora
is,
voldoen ze ook vrij goedo
Het type Zmbl en in mindere mate type Zmb2 zijn,
gezien het matig grove zand in de schierzandlaag, in de
zomer min of meer droogtegevoelig0 In het voor- en najaar
geven ze echter veel en goed gras.
Het type 2mb3 is uitstekend geschikt voor gras
land, verdroging of wateroverlast komt practisch nooit
voor.

Het zand van de typen Zmbl en 2 is goed geschikt
voor bezanding van de omliggende veengronden, hierdoor
verbeteren zowel de veengronden als het ontgraven type.

IV.
1•

DE ZWAKLEMIGE ZANDGROITDSN,(lZ)EN DE BEEKLEEMG-RONDÏÏN.
ÇbT5
'
Indeling in bodemtypen

Zoals reeds in hfdst. II aangegeven, zijn deze
zandgronden door de bijmenging van geringe hoeveelheden
lemig materiaal van iets betere landbouwkundige kwaliteit
dan de zuivere zandgronden.
Het leemperoentage varieert bij deze gronden
vrij sterk. Op de oude bouwland- en veldgronden van ca
5 a 6% tot ca 12fo, bij de madegronden van ca Q% tot 25$.
De indeling in bodemtypen berust op dezelfde
profielkenmerken als bij de zandgronden aangegeven, al
leen de landbouwkundige waardering is wat gunstiger.
Bij de verschillende bodenkundige landschapsele
menten komen echter de hooggelegen efc droge typen, die bij
de zuivere zandgronden onderscheiden zijn, niet voor.
Op de bodemkaart zijn met kleurschakering aange
geven de zwakleinige bosgronden, terwijl, voorzover deze
gronden voorkomen in het voormalige heidelandschap ze
aangegeven zijn met het symbool lZoh of lZfh, echter zon
der kleuronderscheid met resp. Zoh en Zfh. Zwakleinige
zandgronden met een heidepodzolprofiel komen zeer weinig
voor. In het algemeen worden de betere gronden, in dit ge
val ook de zwaklemige zandgronden, van nature door bos in
genomen, wat praktisch ook voor 80% van Drente opgaat,
re uitzondering hierop in de kartering Rolde en ook er
buiten berust vermoedelijk op de ligging en opbouw van het
terrein. Zoals reeds gezegd, komen alleen op de meer voch
tige heidepodzolprofielen deze uitzonderingen voor, zodat
aangenomen kan worden, gezien de slechte ontwateringsmoge
lijkheden, die vroeger en ook thans nog kenmerkend zijn
voor de vrij vlak gelegen morainegebieden, dat deze gron
den te nat waren voor natuurlijke bosbegroeiing, len twee
de, misschien even belangrijke omstandigheid is, dat dez©
gronden meestal in vrij grillige vormen voorkomen temidden
van gronden, waarop heidegroei wel van nature ti^uis hoort,
zodat aannemelijk is, dat de heide van hieruit deze plekkai
overwoekerd heeft.
Indeling bodemtypen: zwak lemige. oude, zwarte bouwlandzandgronden
met bosprofielen in de on
met heideprofielen in de
dergrond
ondergrond
symbool omschrijving
symbool omschrijving
lZfh3
lZfh4
lZfhö

vochthoudend}
vochtig
)
nat

lZfbl

droog

lZfb3

vochthoudend

lZfbö

nat

2. Nadere omschrijving en de landbouwkundige waarde van
de bodemtypen
a. Het landdeha2 van de_zwak lemi/^e^ oude^ zv7a_rte__bouwl a n d z a n d g r o n d e n ,~ l Z f - - - - Dit landschap is onderverdeeld in:
le. Zwaklemige, oude, zwarte bouv/landzsndgronden met
heideondergrond, lZfh
2e. Zwaklemige, oude, zwarte bouwlandzandgronden met bosondergrond, lZfb.
Evenals bij de zandgronden, zijn de zwaklemige
oude bouwlandprofielen met een boskleurige ondergrond ver
re in de meerderheid t.o.v» do z.vakleiaige profielen met
een heideondergrond«
De zwaklemige gronden net bosondergrond (lZfb)
nemen een veel grotere oppervlakte in dan de zuivere zand
gronden (Zfb), terwijl dit bij de gronden met een heideon
dergrond juist omgekeerd is„ Hier overheersen de zandtypen
(Zfh) t.o.v. de zwak'lomige ( lZfh). Hieruit is de conclusie
te trekken, dat het natuurbos van oorsprong voorkomt op de
v/at lemige zandgrond en de heide op de zuivere zandgronden.
lZfh

Zwaj£leaig£, auclü, zwante_bonwland£3ndgrondan siet_
i.e i&fctoad e£grond_

Deze reeks komt maar over een geringe oppervlak
te voor, praktisch alleen op het jongere esgedeelte ten
o. van Rolde, gelegen tussen de Gieterweg en de Borgerweg
(ontstaan ca 1850).
lZfh3

Vochthoudende, oude,jzwarte,^zwaklemige bouwland^
zandgrond met heideondergrond
- —
De bovenste lE'ger/ hehoen dezelfde eigenschappen
als het type Zfh3 in de zandlegenda, alleen de ondergrond
heeft meestal v/at fijner zand en ber-.t v/at leem (ca 6 à
Bfi). De uiterlijke kenmerken wekken sterk de indruk, dat
dit zwaklemige zand in de ondergrond behoort tot het z.g.
"niveo- eolisch dekzand" (de Roo., 1952)c

lZfh4

Vochtige^ zwak lemige, oude ; zv/erte bouwlandzandgrond met heideondergrond
Dit type hecf^ in co ondergrond oen gering per
centage leem. Hot komt verdar overeen met het type Zfh4.

lZfh5

Natte, zwak lemige, oude, zwarte bouwlandzandgrond
met heideondergrond
- - - - - Dit natte type komt 'i smalle strookjes voor op
de overgang van es naar madelando Behouden" een gering
percentage leem in de ondergrond is dit type gelijk aan
Zfh5.
Landbouwkundige waarde;
Het type lZfh3 behoort tot de meest productieve
esgrond met een heideondergrond. Door de leembijmenging is
dit type beter tegen droogte bestand dan de Zfh3, die in
droge zomers wel eens te droog v/ordt»
De lZfh4 gronden zijn eveneens van goede kwali
teit. Vooral in droge zomers geven deze gronden zeer goede

opbrengsten. In natte perioden,vnl. in voor- en najaar
zijn ze meestal wat te nat. De relatief lage en natte
gronden, type lZfbö, zouden, wanneer ze over grote opper
vlakten voorkwamen, uitsluitend voor grasland geschikt
zijn. Thans zijn ze echter als bouwland in gebruik, waar
voor ze niet of maar zeer matig geschikt zijn.
lZfb

Zwak_lemige,—oude, zwarte bouwlandzandgronden met bDSr_
ondergrond —
—
—
—
—
—
—

Een groot gedeelte van het oude, zwarte bouwland
areaal wordt door deze bodeiu-eeks ingenomen. Ze onderschei
den zich van de Zfb-gronden, doe : de aard van het zand,
dat algemeen zwaklemig en vint fijner van samenstelling is.
lZfbl

Droge_, zwak lemige, oude^ zwart e_bouwlandzandgrond
met bosondergrond
~
—
—
—
~ Een kenmerkend profiel, gelegen n.o. van Ballo,

is:
0 - 40
40 - 55
55 - 60
60 - 90
90 -100
100-115
115-120
120-

cm grijszwart humeus esdek, ca 7$ humus
cm grijsbruin, v.rij los boskleurig zand
cm geelbruin, zeer zwak lemig, boskleurig zand
cm bruingeel, zwak lemig, matig fijn zand
cm idem, wat losser en minder lemig
cm idem, iets lemig
cm idem met gleybandjes
cm geel, los, matig grof zand.
Dit type, dat meestal voorkomt als een rug of
kop in het vrij vlak gelegen lZfb3-gebied, heeft dieper
in het profiel in meerdere of mindere mate een stuifzand
karakter, zodat deze gronden ook al door hun minder gun
stige ligging (ruggen) droogtegevoelig zijn.
lZfb3

Vochthoud ende, zwak__lemige,__oude, zwaïtB__bouwlandzandgrond met bosondergiond
~
"~
~~ Een kenmerkend profiel, gelegen op de z.es van
Rolde, is:
0 - 30 cm grijszwart Ruïneus esdek, ca 8 è 10$ humus
30 - 50 cm zwartgrijs humeus esdek
50 - 60 cm grijsbruin, iets lemig, fijn zand, boskleurig
60 - 70 cm bruingeel, zwak lemig zand, boskleurig
70 -115 cm geel, vrij los, zwa!: lemig, fijn zand
115cm idem met gley.
Dit vrij veel voorkomende type heeft over de
verschillende essen kleine afwijkingen, verband houdende
met het leempercenxage. De essen van Ballo en Deurze wor
den in het algemeen gekenmerkt door een iets sterkere le
digheid der profielen, ca 8 à 10$, terwijl de n. es van
Schoonlo minder lemig is (ca 5 à 6 $), dit laatste vermoe
delijk door een geringe stuifzandinvloed (Boreaal). Op de
overige complexen is het percentage ca 7 à 8$.
lZfb5

Natte, zwak lenige, oude^ zwarte^bouwlandzandgrond
met ïïosondergrond ~
~
—
~ Dit relatief Taag en nat gelegen type komt maar
over een zeer geringe oppervlakte voor, vnl. aan de lagere
rand van de esgronden.
Ook deze gronden hebben, evenals het type Zfb5,
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minder goed doorlatende ondergrond nog bevorderd wordt.
Landbouwkundige waarde:
Het type lZfbl is door de hoge en ongunstige
ligging in droge zomers gevoelig voor droogte, zodat hier
alleen de meer droogteresistente gewassen, zoals rogge en
aardappelen met goed resultaat verbouwd kunnen worden.
De vrij vlak en hierdoor gunstiger gelegen
gronden van het type lZfb3 behoren tot de beste landbouw
gronden, die voorkomen op de es. Door de aard van het hurneuze dek en de lemigheid in het profiel, hebben deze
gronden een goede vochthoudendheid, zodat ook de meer ei
sende gewassen haver en bieten hier in normale jaren
goed voldoen. In extreem drogo jaren komen in de meer ei
sende gewassen groeistagnaties voor,vooral op de minder
lemige gronden, zoals de n. es van Schoonlo.
Het lZfb5-type is beter geschikt voor grasland.
Wegens de ligging op de es en de geringe verbreiding is
het thans als bouwland in gebruik, waarvoor het minder
goed geschikt is,
b. Het landschap van de__veldgronden__
16.

Woeste gronden:

2e.

Ontginningsgronden:

la: lZh

la heidegronden
lt bosgronden
2a heideontginningsgronden
2b bosontginningsgronden.

Zwak lemige heidezandgronden_

Deze gronden hebben een ongestoord heidepodzolprofiel en zijn thans nog met heide begroeid. De onderver
deling in vochttrappen is gelijk aan de zwaklemige heideontginningszandgronden (zie hierna).
lZh2 Droge, zwak lemigo hoide zandgrond
lZh3

Vochthoudende, zwak lemige he_idez_and^rond

lZh4 Vochtige^ zwak lemig£ heidezandgrcni
lZh5 Natte, zwak lemige heidezandgrond
~~
Deze~typên komen~vnl7 voor ten w. en z.w. van
Rolde.
Na ontginning kunnen het goede landbouwgronden
worden.
Landbouwkundige waarde na ontginning:
Do typen lZh5 en lZh4 zijn geschikt voor prak
tisch alle zand-akkerbouwgewassen, terwijl het type lZh4
eveneens zeer goed grasland geeft. Het type lZh5 is bij
voorkeur geschikt voor grasland; als bouwland zal het
meestal te nat zijn.
lb: lZb

Zwak lemigeboszandgronden

Deze gronden worden gekenmerkt door een onge
stoord. bosprofiel. Meestal zijn ze thans ook nog met bos
begroeid. De waardering is gelijk aan die der hierna vol
gende bosontginningsgronden (lZob).

lZb3

Vochthoudende, zwak lemige boszandgrond _
~~
Deze"~gronden~~komên over een kleine oppervlakte
voor in de omgeving van Rolde. Ze kunnen tot goede land
bouwgronden ontgonnen worden.
X)
Ea; lZoh ' Z.vak lemige heideontginning£zandgronden_

Deze groep van gronden, die in betrekkelijk ge
ringe oppervlakte voorkomt in de omgeving van Rolde, is op
de bodemkaart onderscheiden door het symbool lZoh, ter
wijl de kleur gelijk is aan de Z(o)h gronden.
Door de meerdere of mindere lemigheid (6 à 8%)
en de meestal iets fijnzandiger ondergrond, onderscheiden
ze zich van de Zoh groep.
lZoh3

Vochthouden de, zwak lemige heideontginningszand-_
grond
~~
—
—
- -

lZoh4

Vochtige^ zwak. lemige hei^deontginnin^szandgrond

lZohö

Natte, zwak lemige heideontginningszandgrond^

Landbouwkundige waarde:
Door de zwak lemige profielopbouw, waarmede een
iets betere watercapaciteit samengaat, zijn de drogere
profielen van wat betere kwaliteit dan de gelijknamige ty
pen bij de zandgronden.
Het type lZoh3 behoort hierdoor tot de goede
landbouwgronden, waarop alle gewassen goed voldoen.
Droogteschade komt hier zelden of nooit voor.
Het type lZoh4 is wat meer afhankelijk van de
weersomstandigheden. In droge jaren is dit het beste type
ontginningsgrond, waarop alle meereisende gewassen verbouvû
kunnen worden; in natte jaren hebben deze gronden echter
in meer of minde-re mate met wateroverlast te kampen. Enke
le gevoelige gewassen, b.v. aardappelen, lijden hieronder.
Voor grasland zijn deze gronden goed geschikt.
Het natte type lZohö is bijvoorkeur geschikt
voor grasland. Door cultuurtechnische verbeteringen, begreppeling, losmaken van de ondergrond, e.d. zijn ze
eventueel te gebruiken als bouwland, maar toch voldoen ze
beter als grasland.
2b: lZobx)Zwak lemige bosontginningszandgronden
Deze groep van gronden komt, wat de profielop
bouw betreft, overeen met de bosontginningszandgronden
(Zob). De ondergrond is iets fijnzandiger en zwak lemig
(6 à 6#).
lZob3 Vochthoudende. zwak lemige bosontgirmingszandgrond
lZob5 Natte, zwak lemige bosontginningszandgrond.
Landbouwkundige waarde:
Met de typen' ÏZoh3 en lZoh4 behoort dit type tot
de beste ontginningsgronden. De gunstige ligging t.o.v.
) Ook bij deze reeks is de ontginningsmethode aangegeven door de
letters o, i, g en j. Zie hoofdstuk VIII.
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voor de goede kwaliteit van de gronden. Het natte type
is bij voorkeur geschikt voer grasland.
c. Het landschap van de madegronden, (sons met keileem
in de ondergrond, hetgeen dan met een arcering is aangegeven)
lZm Zwak lemige en lemige_madezandgronden
Deze gronden hebben onder de sterk humeuze,
soms iets venige toplaag een min of meer lemige band,
rustende op een grijs gereduceerde grofzandige ondergrond.
Deze lemige madegronden nemen in dit landschap
de grootste oppervlakte in. In de profielen worden vele
elzenwortelresten aangetroffen. De grofheid van het onder
liggende zand kan bij deze profielen wisselen van matig
fijn lemig materiaal tot zeer grof grindhoudend zand. Op
enkele plaatsen komt er ook leem in de ondergrond voor
(verspoelingsresidu van het morainelandschapj^föt landbouw
kundig,gezien de ligging beneden het grondwater, van geen
belang is.
In de lagere delen van dit landschap (type
lZm2) komt vaak veel ijzer in het profiel voor, soms als
ijzerconcreties, op andere plaatsen meer gelijkmatig ver
deeld in de vorm van sterk oranje-oker kleurige ijzeraf
zettingen (met Y op de bodemkaart aangegeven).
lZml

Natte, zwak lemige madezandgrond_
""
Een kenmerkend profiel gelegen in het madegebied
z, van Eldorslo, ie:
0 - 12 cm bruinzwarte, sterk humeuze zode
12 - 35 cm bruingrijs, matig fijn zand met gley
35 - 45 cm bruingrijs, matig lemig zand met oranje gley
45 - 70 cm lichtbruingrijs, zwak lemig, matig grof zand
met gley
70 - 95 cm grijswit, zwak lemig, matig grof zand met gley
en reductievlekken
95 cm blauwgrijs, zwak lemig, grindhoudend, matig
grof zand met elzenhoutresten
Dit type, dat vnl8 voorkomt als overgang tussen
de lagergelegen en natte lemige madegronden (lZm2) en de
wat hogergelegen gronden, of als kleine opduikingen, heeft
een zwak lemige profielopbouw, die al naar de ligging van
het profiel vrat wisselen kan» Tegen de hogergelegen gron
den 5 h 7% <2 mu, terwijl dit op de overgang naar de lage
re typen meestal 10 à 12f0 is.
12m2
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Zeer__natte, lemige ma dezandgrond^
~ ~en kenmerkend profiel, gelegen in het madegez. van Elderslo, is:
10 cm grijsbruine, sterk humeuze tot venige, zwak
lemige zode met roestafzettingen
17 cm idem met veel gley
30 cm bruingrijs, humeus, sterk lemig zand
40 cm vaalgrijze, humeuze beekleom
60 cm grijswit, iets lemig, matig grof zand met
gley
80 cm blauwgrijs, iets lemig, matig grof zand met
veel gley
90 cm blauwgrijs, grof grindhoudend zand met elzen
wortelresten
cm grijsblauwe zandige leem net elzenwortelresten.

Dit type, dat t.o.v. het voorgaande enkele deci
meters lager in het terrein voorkomt, heeft al een vrij
sterke beekleemachtige inslag«
De sterke ijzerrijke afzettingen (Y), al of niet
in verkitte vorm, die vaak in dit type voorkomen, hebben
meestal een strooksgewijze verbreiding.
Landbouwkundige waarde:
De zwak lemige madegronden (lZral) zijn zeer goe
de graslandgrondenj mits ze goed verzorgd en bemest worden.
De grassamenstelling is door hun gunstige ligging in het
terrein (geen wateroverlast of-tekort) matig tot goed, al
hoewel de verzorging thans vaak veel te wensen overlaat,
Bij een goede verzorging en bemesting geven deze gronden
het hele jaar door zeer goede grasopbrengsten. Voor bouw
land zijn ze niet geschikt.
Het type 1Zcl2 is uitsluitend voor grasland ge
schikt. Het zijn evenals de voorgaande, goede graslandgronden. Een nadeel van deze zeer natte gronden is echter,
dat äe zod6 vnl. in voor- en najaar door wateroverlast
min of meer door het vee stuk gelopen wordt. De ijzerrijke
banen (Y) zijn van veel mindere kwaliteit.
In het algemeen is de samenstelling van de thans
voorkomende grasmat zeer slecht; overwegend rassen en bentgrassen.Dcor verbetering
is hier echter radicaal verande
ring in aan te brengen.
bLm

Beekleemgronden__

Deze gronden worden gekenmerkt door een sterk
humeuze tot venige toplaag, waaronder slappe, meestal zeer
ijzerrijke beekleemafzettingen, rustende op blauw geredu
ceerd zand.
Deze afzettingen komen in de kartering Rolde
alleen voor in het diep ingesneden dal van het Deurzerdiep.
bLm3

Zeerjiatte en drasse^beekleemgrond (rodoornachtig)
""
Een kenmerkend profiel, gelegen ten w. vân Deurze,

is:
0 - 20 cm

vaal bruingrijze, sterk humeuze beekleem, vrij
slap en roestig
£0 - 70 cm grijsbruine, sterk roestige en slappe hum3uza
beekleem
70 cm blauwgrijs, gereduceerd, grindhoudend matig
grof zand.
De dikte van de beekleem varieert plaatselijk
sterk (40 tot 100 cm). Door de lage ligging en slechte af
watering komen bijna steeds tot boven in het profiel zware
ijzerafzettingen voor, veelal in de vorm ven concreties
(Y). Tengevolge van dé meestal slappe profielopbouw zijn
deze gronden merendeels uitsluitend te gebruiken als hooi
land; het vee vertrapt de zod^^akt hierin weg. Het gras
bestand op deze gronden is zeer slecht, wat vermoedelijk
zijn oorzaak vindt in de moeilijke begaanbaarheid, die de
verzorging meestalniet ten goede komt.
Door betere waterbeheersing en bezanding kunnen
deze gronden aanzienlijk verbeterd worden . (Voor waterbe
heersing zie afb. 2).

V.

DE KEIZAHDGRONDEN MET KEILEEM IN DE ONDERGROND » X

I. De indeling in bodemtypeJi
De indeling van deze gronden "berust op dezelf
de waarneembare profielkenmerken als bij de zandgronden.
Zij onderscheiden zich van de zandgronden door het voor
komen van een in hoofdzaak ononderbroken laag keileem in
de ondergrond» Bij deze z0g9 keizandgronden met een moraineondergrond, bestaat het bovenliggende zanddek uit een
dunnere of dikkere laag zuiver dekzand, Dit is vooral goed
waar te nemen op die plaatsen, waar de moraineondergrond
afgedekt is door een vrij dik zandpakket (zie geologie
Schoonlo, hfdst.X ). Bij ae-n dunner zanddek op keileem
(<dan
65 cm) is deze onderscheiding veel moeilijker of
in het geheel niet waar te nemen» Het bovenliggende zand
dek is dan meestal wat grover, bevat wat leem en voelt
scherp aan. We mogen aannemen, dat deze dunne zanddekken
op keileem onder invloed van vorst en opdooi tijdens de
periglaciale omstandigheden in het Wttrmglaciaal in meer
dere of mindere mate omgewerkt en vermengd zijn met het
onderliggende glaciale materiaal. Dit dunne, vrij egale
zanddek, dat voorkomt op het onderliggende, min of meer
sterk geerodeerde grondinorainelandschap, bevat hier en
daar vrij veel grof zand, wat grind en keien. Ondanks
deze vrij grove bijmenging krijgt men toch nergens de in
druk, dat dit werkelijk een fluvioglaciale zandafzetting
is. Ook de profielen, die geen keileem in de ondergrond
hebben en die in hoofdzaak bestaan uit grijswit z.g,
praemorenaal fijnzand, bevatten nabij de voor erosie ge
spaarde keileemschollen bovenin meestal vrij veel fijn
tot grof grind en enkele keien, wat als een uitspoelings
residu, afkomstig van
deze keileemgronden, moet worden
beschouwd.
De onderverdeling van deze grote groep van kei
leemgronden in bodemreeksen berust op belangrijke pedogene profielkenmerken (begroeiing, waterhuishouding, e.d.)
die zij gemeen hebben en waarmede soms bepaalde geogene
kenmerken kunnen samenhangen0 (bosprofielenqp de lemige
gronden» e.â.). De classificatie komt dus in grote trek
ken overeen met de indeling van de zandgronden, die in de
eerste plaats gebaseerd is op een indeling naar aard en
dikte van de humeuse (voohthoudende ) horizonten in het
bodemprofiel. Deze gelijke indelingtegenstaande
de keileemondergrond - is o.i. gerechtvaardigd, doordat
het bovenliggende vegetatieprofiel zich ontwikkeld heeft
onder invloed van het onderliggende moraine.materiaal,
m.a.w. wanneer deze moraineondergrond van invloed is of
is geweest op het bovenliggende profiel, dan komt dit tot
uiting in de hoedanigheid en samenstelling van het boven
liggende vegetatietype. De kwaliteit van deze keizand
gronden verschilt al naar hun topografische ligging in
het terrein.fylak^rug- of komvormig) , aard en hoedanigheid
van het bovenliggende zandpakket en de diepte, waarop
hieronder de vaste keileemondergrond voorkomt.
De keileemdiepte is op de bodemkaart aangegeven
met verschillende arceringen, n.l#:
A. keileem ondiep: <65 cm o.rnv.
B. keileem diep : tussen 65 en 100 cm o.nur.
C. keileem zeer diep: tussen 100 en 130 cm o.m.v.

Zoals bovenstaand staatje aangeeft, is de keileem alleen daar aangegeven, waar deze niet dieper dan
1.30 m onder het maaiveld voorkomt (lengte van de grond
boor)• Volgens eigen waarnemingen en die van andere dien
sten komt men tot de conclusie, dat op het vlak gelegen
Drentse plateau de invloed van de keileem wanneer deze
dieper dan ca 1.30 o.m.v, voorkomt, van geen of zeer gerin
ge betekenis is voor het bovenliggende profiel. Deze con
clusie is uiteraard alleen van toepassing op vrij vlak ge
legen gronden; bij grote topografische hoogteverschillen
gaat deze invloed veel dieper.
Onderstaand staatje, samengesteld uit niet gepu
bliceerde proefveldeeeevens van het Instituut
voor Bodemvruchtbaarheid te
Groningen geeft het
verband tussen het opbrengstniveau (rogge 1947) en de
diepteligging van de keileem (afb. 7).
Rogge-opbrengst kg/ha
350O-

Uit deze gegevens blijkt, dat de roggeopbrengst
in 1947 bij een keileemdiepte van óm en nabij 1 m optimaal
was, terwijl bij een ondiepere of diepere ligging van de
keileem deze opbrengst vrij snel zakt.
Nadere onderzoekingen moeten echter uitwijzen,
in hoeverre dit ook opgaat onder andere weersomstandighe
den (1947 was zeer droog) en bij andere gewassen.
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bodemtypen onderscheiden:
Indeling bodemtypen: Oude zwarte "bouwland-keizandgronden.
met heideprofielen in de
met bosprofielen in "de
ondergrond
ondergrond
Symbool Omschrijving
Symbool "Omschrijving
XBfh2
XCfh2
XAfh3
XBfh3
XCfh3
XAfh4
X33fh4
XCfh4
XAfh5
XBfh5
XCfh5

matig vochthoudend
droog
wisselend,nat en matig
vochthoudend 1)
goed vochthoudend
matig vochthoudend
wisselend, zeer nat
en goed vochthou
dend •*•)
vochtig
goed vochthoudend
wisselend, zeer nat
en nat 1)
nat
nat

XCfbl
XAfb3
XBfb3
XCfb3

XAfb5
XBfb5
XCfb5

droog
wisselend,nat en ma
tig vochthoudend 1)
goed vochthoudend
matig vochthoudend:
op de essen van
Schoonlo,Grollo en
Rolde;goed vochthou
dend:op de overige
essen
wisselend,zeer nat
en nat 1)
nat
nat

Het verschil in indeling bij de oude bouwland- of
esgronden, waarbij de esgedeelten met een "zeer diepe keiIe emondergrond"van Schoonlo - Grollo en Rolde bij de "matig
vochthoudende gronden" worden gerangschikt en niet, zôals
de overige essen, bij de "goed vochthoudende gronden''1, berust
op de geringe stuifzandinvloed die op eerstgenoemde esgedeel
ten voorkomt. De zanden boven de keileemondergrond zijn hier
door iets minder humeus en losser van opbouw.
Ind e1ing bod e m type n; 0nt ginningske izand gro nd e n
ÏÏëTde pro fiele n

Symbool Omschrijving
XBohl
XCohl
XAoh2
XBoh2
XCoh2
XAoh3
XBoh3
XCoh3
XAoh4
XBoh4
XCoh4
XAoh5

Bospröf ielen

Symbool Omschrijving

;

droog
zeer droog
droog

matig vochthoudend
droog
wisselend,nat en matig XAob3
vochthoudend 1)
XBob3
goed vochthoudend
XCob3
matig vochthoudend
v/isselend, zeer nat

wisselend,nat en matig
vochthoudend 1)
goed vochthoudend
matig vochthoudend

en goed vochthoudend1)
vochtig
goed vochthoudend
wisselend,zeer nat en

XAob5

wisselend,zeer nat en
nat 1)
nat !)
X3ob5
nat
XBoh5
nat
XCob5
nat
XCoh5
nat
XAoh6
zeer nat
XBoh6
zeer nat
XCoh6
zeer nat
De bovenstaande bodemtypenindeling wijkt enigszins
af van de zandgronden, omdat hier een vochttype in drie ver
schillende vochttrappen uiteenvaltf fe-vv:
Bij de nadere omschrijving en de landbouwkundige waarde
worden deze typen in het vervolg van dit hoofdstuk korter
omschreven als:wisselend nat en wisselend zeer nat.

-31type Zoh3 is vochthoudend, terwijl
type Xoh3 kan bestaan uit:
XCoh3

matig vochthoudend.

XBoh3

goed vochthoudend.

Het zanddek, dat boven de keileem voorkomt is
1 ra; door de keizandbijmenging is dit dek meestal wat
grover en grindhoudender dan het normale dekzand, zodat
dit type iets droger is. ils twsede belangrijke factor
komt hier nog bij, dat dit type door het dikkere zanddek
meestal als een rug in het terrein voorkomt (vaak boreaal
stuifzand)•

Door de gunstige ligging van de keileem, ca 80
a 100 cm o.m.v., heeft dit type een iets gunstiger water
huishouding dan het overeenkomstige type bij de zandgron
den.
2.
XAoh3 wisselend nat. )
Dit type, dat wat hoogteligging betreft prak
tisch gelijk ligt met het voorgaande en eveneens met het
overeenkomstige zandtype, komt meestal als randen langs
of als kleine laagten in de wat hoger gelegen gronden
voor. Door de ondiepe ligging van de afsluitende keileemlaag (ca 50 à 60 cm o.m.v.) is het waterbergend vermogen
zeer gering, wat tot gevolg heeft, dat praktisch na iede
re regenbui sterke stagnatie in de waterafvoer voorkomt,
terwijl in droge perioden spoedig watertekort optreedt.
Dese factoren zijn, gezien het oorspronkelijke vegetatie
type, bij de heidegroei van minder belang geweest. Na
ontginning tot landbouwgrond zijn ze echter wel belang
rijk.
In het algemeen kan men dus zeggen, dat bij één
zelfde bodemtype met verschillende keil6emdiepten deze in
het terrein voorkomen als: zeer diepe keileem (min of
meer rug-type); diep-;keileem (vlakte-type) en ondiep^keileem (komvormig of hellingtype).
De indeling ondsr een vochtaanduiding b.v.
XBoh2 en XCoh3 die beide matig vochthoudend zijn, is aan
gehouden, omdat hierdoor de topografische terreingesteld
heid op de bodemkaart beter tot uitdrukkiig komt. Het bo
demtype XFoh2 ligt praktisch steeds hoger in het terrein
dan het type XCch3, de keileemondergrond werkt hier iets
ten gunste (XBch.2) of ten ongunste (XCoh.3) van het waterbergend vermogen en dus van de kwaliteit.
2. Fadere omschrijving en landbouwkundige waarde
a. Het landschap, van de__ou.ce, zv;art e_bouwland grond en_
Deze zijn onderscheiden in:
le. Oude, zwarte bouwlandkeizandgronden met heideondergrond, Xfh
2e. Oude, zwarte bouwlandkeizandgronden met bosondergrond,
TSb.

De profielen met een boskleurige ondergrond zijn
in het algemeen in dit karteringsgebied sterk in de meer
derheid; slechts het esgebied van het dorp Grollo heeft
overwegend een heideondergrond. Dit esgedeelte, zeer zeker
de n.es van Grollo, heeft vermoedelijk te laag gelegen
voor natuurlijke bosbegroeiing (het ligt praktisch op ge
1)

Zie blz. 30.

-32lijke hoogte met de omliggende veldgronden)• De heide_gedeelten op de z.es van Grollo, z. es van Rolde en de z.w.
es van Sciioonlo worden gekenmerkt door een min of meer
stuifzandachtig karakter, wat profielopbouw en topografie
betreft.
Ie Xfh

Oud£, zv.rarte_bouwlandkeizandgronden net__heideonder-__
grond

Deze reeks, die voornamelijk voorkomt op de ran
den van de bosessen (Rolde) of als lagere complexen (n.es
Grollo) heeft meestal een ca 40 I 60 cm dik esdek, dat
net een vrij scherpe overgang rust op een meestal niet
verwerkte heideoergrondlaag, die min of meer storend
werkt op de waterhuishouding.
De overgang van het bovenliggende zanddek naar
de onderliggende moraine_ondergrond is in veel gevallen
ook vrij scherp (z.es Rolde, z.es Grollo en z.w.es
Schoonlo)•
-I[fh2

Droge, oud <3 zwarte bouwlandkeizandgrond met heideond ergrond "~
Zoals reeds eerder gezegd, is de vochtigheid van
de heideondergrond niet het enige criterium voor de voch
tigheid van het gehele profiel, daar dit mede bepaald
wordt door de diepte, waarop de keileem voorkomt.
~XCfh2 droog; keileem >100 cm o.m.v.
^XBfh2 matig vochthoudend; keileem tussen 65 en 100 cm
o.uur.
Dez6 typen komen maar over zeer geringe opper
vlakte voor, meestal zijn het boreale stuifruggen, waarop
plaatselijk het zanddek wat dunner is, zodat de noraineondergrond binnen boorbereik komt.

-Zfh3

Vochthoudende, oude ,__zwarte bouwlandkeizandgrond
met heidëondêrgrond ^
—
—
ónderverdeling in:
-üAfh.3 wisselend nat})keileem <65 cm o.mv.
dBfh3 goed vochthoudend; keileem tussen 65 en 100 cm
0.mv.
-*[0fh3 matig vochthoudend; keileem > 100cm o.mv.
2en kenmerkend ]3?fh3-profiel - gelegen op de es
te Grollor is:
0 - 45 cm grijszwart, hunieus esdek, ca Qfo humus
45 - 55 cm zwartgrijs, iets bruinig esdek
55 - 65 cm restanten van de oude heideplag met loodzand
65 - 75 cm roodbruin oergrond-restant, zwak kazig
75 - 85 cm bruingeel gleykleurig zand
85 - 95 cm idem, wat grover met oranje gley en wat grindhoudend (keizand)
95 -100 cm geelgrijs, lemig zand
100cm grijze keileen net oranje gleyvlekken.
Bij het type met ondiepe keileem (A) is de bo
venste profielopbouw praktisch gelijk aan de bovenstaande
alleen rust de oergrond hier dadelijk op de keileemondergrond en bevat hierdoor vrij veel grind en keien.
Bij het zeer diepe keileemtype (C) is het grover
zandpakket, dat bij bovenstaand profiel tussen 85 à 95 cm
1)

zie blz. 30

-33voorkomt, iets dikker. Het esdak is meestal ten gevolge van
het ondiepe keileemprofiel wat grijzer van kleur.
-Xfh4

Vochtige^ oude, zwarte bouwlandkeizandgrond met hei-__
c[eoncTergrond_
~~
—
—
—
—
""
Onderverdeling in:
—XAfh.4 wisselend zeer nat ;1)keileem. «65 cm o.mv.
-Z3fh4 vochtig; keileem tussen 65 en 100 cm o.mv.
-XCfh4 goed vochthoudend; keileem > 100 cm o.mv.
Sen kenmerkend ]CRfh4-profiel, gelegen op de n.es
van Grollo, is:
0 - 55 cm grijszwart, sterk humeus esdek; ca 8 à 10%
humus
55 - 60 cm bruinzwart, humeus zand
60 - 70 cm roodbruine oergrond, vrij zacht, sterk kazig
70 - 75 cm bruingeel zand net zwakke gley
75 - 85 cm idem, met wat grind en veel oranje gley (kei
zand)
85 - 90 cm grijsgeel, sterk lemig zand met wat grind
90 cm grijze, fijnzandige keileem, vrij droog en
korrelig.
Zoals uit deze profielbeschrijving blijkt, be
staat een gedeelte van het zand, dat tussen esdek en de
morain6-ondergrond voorkomt, uit dekzandachtig materiaal.
Deze dekzandafzetting is bij het type met een zeer diepe
keilsemondergrond (C) in het algemeen wat dikker, vnl.
wanneer dit type voorkomt in een vrij vlak gelegen moraine
gebied. Komt het echter voor in de omgeving van hogergele
gen morainegronden, dan is het keizandpakket, dat op de
leem voorkomt, wat dikker en kan zelfs tot vlak onder het
esdek reiken. Deze profielen zijn vermoedelijk ontstaan
door solifluctie van het keizandmateriaal van deze hogere
gronden.
Sij het ondiepe keileemtype ZVfh4 komt het kei
zand vaak tot in de onderkant van het esdek voor, terwijl
de oergrond soms gedeeltelijk voorkomt in de keileem.
Dekzandafzettingen komen bij deze profielen nooit voor.

—Xfh5

Natte, oude,jzwarte bouvlandkeizandgrondjnetJieide- _
ondergrond
~~
~
Onderverdeeld in:
-XAfh5 wisselend zeer nat j-Slkeileem < 65 cm o.mv.
-XBfh5 nat; keileem tussen 65 en 100 cm o.mv.
Cfh5 nat; keileem > 100 cm o.mv.
Dit type, dat in zijn verschillende variaties
maar over zeer geringe oppervlakte voorkomt, wordt meestal
gekenmerkt door een iets komvormige ligging op het escomplex of als een smalle rand op de overgang van es naar
lagergelegen veldgrond. Al deze typen hebben door hun lage
en vaak komvormige ligging vrij veel wateroverlast.
Landbouwkundige waarde:
Drogjs heide-es__o£ leern^ IZCfh2
""
Deze droge gronden behoren tot de minst produc
tieve esgronden. Door hun ongunstige topografische ligging
(buiten invloed van het grondwater) en de neestal stuifzarûachtige profielopbouw, zijn ze vrij sterk droogtegevo6lig,
zodat ze uitsluitend geschikt zijn voor de meer droogteresistente gewassen: mais, rogge, aardappelen. Deze gronden
1)

Zie blz. 30.

-34zijn stalniest behoeftig, d.w.z. dat, vooral om een redelijte.aardappelopbrengst te krijgen, veel organische mest
nodig is.
Natig vochthoudende_ __h£ide-es_ op_leen,_I3fh2_en JCCfh2
~
De""gronden7 die tot dit vochttype behoren,"zijn
in het algemeen wat beter en minder droogtegevoelig dan
bovenstaande. De minder eisende gewassen geven vooral in
natte jaren behoorlijke opbrengsten;in een droog jaar komt
vaak in meerdere of mindere mate droogteschade voor.
Het meer vlak gelegen type l-5Cfh3 (gunstige topo
grafie) op de n.es van Grollo is van wat betere kwaliteit.
Verdrogingsverschijnselen in de minder vochteisende gewas
sen behoren tot de uitsonderingen.
Goed_vochthoudende_heide -e s opJ.e6m,_2Bfh3_en XCfh4
— — — jjeze gronden behoren"~tot de" meest productieve
gronden in dit karteringsgebied. Alle meer eisende gewas
sen, zoals haver, bieten e.d. geven vrij goede, oogstzekere opbrengsten, zowel in droge als natte jaren.
Vochtige^heide-es, op_l£em,__XBfh4_
"" Deze~bahoren~evenaIs*~bovenstaande tot de betere
landbouwgronden. In natte jaren hebben ze, door de vlakke
topografische ligging en de afsluitende keileemondergrond
in geringe mate wateroverlast, die aanleiding kan geven
tot bewerkings- en verzorgingsmoeilijkheden in voor- en
najaar en geringe oogstdepressies vnl. in aardappelen.
Wisselend natte^jheide^es o p_le en,_XAfh3 _
Dit type, dat middelhoog tot hooggelegen is,
wordt gekenmerkt door een ondiepe keileemondergrond, die
sterk storend werkt op de waterhuishouding. In natte peri
oden zijn deze profielen spoedig oververzadigd met water,
zodat ze dan min of meer dras staan; in droge tijden zijn
zij daarentegen spoedig droog. De wintergewassen hebben op
deze gronden vrij veel last van uitvriezen en verwateren,
terwijl de voorjaarswerkzaamheden voor de zomergewassen
vaak moeilijkheden geven door de dan heersende natte om
standigheden. Eaver en bieten voldoen nog het best , aard
appelen minder goed.
Wisselend zeerjiatte^heide-es op_leen, XAfhj. ™n_Deze~gronden hebben nog in ergere mate dan bo
venstaande van wateroverlast t6 lijden, waarbij het type
ZAfhS door de iets lagere ligging in het terrein, het
natst is. Voor bouwland zijn deze gronden vooral in de
winterperiode feitelijk niet of minder geschikt, terwijl
ze als grasland uitstekend zouden voldoen.
Door de ligging op de es en de geringe opper
vlakte die ze innemen, zijn ze van oudsher als bouwland
in gebruik.
Natte heiae-es_ot> leemj_
en_XCfh5.
~~
Door~hêV~grotere waterbergencf vermogen (keileem
diep tot zeer diep) zijn deze gronden in de winterperiode
wel nat, maar toch in mindere mate dan het voorgaande
type. Gezien de geringe oppervlakte zijn ze ook weer als
bouwland in gebruik, terwijl ze als grasland beter zouden
voldoen.
1)

zie blz. 30.

-35— Zfb

Oude, zwart e_bouwlandkeizandgronden net bosondergrond

Deze groep gronden, die in vrij grote oppervlak
te voorkomt op de essen van Grollo, Rolde, Ballo en Deurze,
wordt gekenmerkt door een ca 40 à 60 cm bruin-zwart tot
grijszwart esdek, dat zonder storing overgaat in een min
of ri6er bruin bosprofiel, rustend op de moraine_ondergrond.
In het algeneen kont deze groep van gronden op de hoogste,
meestal nin of neer plateauvomige esgedeelten voor. Het
bosprofiel en de hieronder liggende zanden zijn meestal
zwak lenig, terwijl op de overgang van het bosprofiel naar
het onderliggende zand meestal wat grind en keien voorkonsn.
De overgang van het bovenliggende zanddek naar de
moraineondergrond is op de essen van Schoonlo, Grollo en
Rold6 neestal vrij scherp, op de andere essen min of meer
geleidelijk.
•Xfb3

__Vochthoud ende, oudex zwart e__bouwlandkeizand
grond niet bosondergrond^
""
"Onderverdeeld in: ~
•2Afh3
wisselend nat-*-) ; keileem ^65 cm o.mv.
•XBfb3 en goed vochttoudend; keileem.>65 cm o.m.v.(essen van
XCfb3
Ballo en Deurze)
ZCfb3
natig vochthoudend; keileem >100 cm o.mv. (essen
van Schoonlo, Grollo en Rolde)
Een kenmerkend XBfb3 profiel, gelegen op de n.es
van Ballo, is:
0 - 30 cn zwart humeus esdek, ca 8 ^ 10 $ humus
30 - 40 cm bruinzwart esdek
40 - 50 cm grijsbruin, zwak lenig,boskleurig zand
50 - 60 cn iden, doch geelbruin zand
60 - 80 cn grijsgeel, lenig boskleurig zand
80 - 90 cn grijsgeel, lenig, vrij grof zand net iets
grind
90 -110 cn gele, sterk zandige keileem net oranje gley
110cm grijsgele, stugge keileem met sterke oranje
gley.
Bovenstaand profiel heeft een boskleurige laag
van ca 40 cn dikte, wat voor deze gronden de maximale
dikte is. Ueestal is de boskleurige laag ca 20 à 30 cm dik,
terwijl dunnere ook nog wel voorkonen.
Passen we op het bovenstaande1,
stelling van
bosbouwkundige onderzoekers toe, dat een boswortelprofiel
ca 60 cm diep is, dan blijft er voor ophoging met plaggenmest niet veel over. Volgens onze waarnemingen echter is
een goed ontwikkeld bosprofiel, vnl, op de norainegronden,
maxinaal 40 cm, maar meestal 20 %a 30 cn dik. Door ca 30 cm
aan te houden, konen we op de Drentse essen tot een gemid
delde stalmestophoging van ca 40 cm, wat als redelijk be
schouwd kan worden.
Bij de profielen net zeer diepékeileem is het ge
hele profiel ;vat minder lenig en wat losser van opbouw.
Op sommige plaatsen heeft het enigszins een stuifzandjçarakter (vnl. essen van Schoonlo, Grollo en Rolde), rsden
waarom deze gronden bij de matig vochthoudende typen zijn
gerangschikt.
1)

zie blz. 30.

-36Xfb5

Natte,)oude ,_zwarte bouwlandkeizandgrond net bo^s&eurige~ondë"rgrond ~
~ "bit type, dat hoofdzakelijk voorkomt met keileem
tussen 65 cm en 100 cm o.mv. en > 100 cm o.mv. geeft een
zeer geringe verbreiding. Keestal zijn het kleine komvor
mige inzinkingen in het escomplex, die door deze ligging
grote perioden van het jaar vrij nat zijn.
Een kenmerkend XBf"b5 profiel, gelegen op de n.6s
van Ballo,•is:
0 - 20 cm grijsbruinzwart, huineus esdek, ca 10^ humus
20 - 55 cm grijsbruin, humeus esdek, iets roestig
35 - 60 cm bruingeel, grindhoudend, lemig, boskleurig
zand (keizand)
60 - 70 cm geel, tamelijk lemig zand met grind
70 - 80 cm grijsgele, sterk zandige leem met oranje gley
.80 cm grijsgele, stugge leem met sterke oranje gley.
Landbouwkundige waarde;
De gronden met een diepe keileemJLigging, type
XBfb3 bezitten door de aard van het huneuze dek, de lemigheid van de bovengrond en de keileemondergrond een zeer
goede vochthuishouding en bieden hierdoor de beste moge
lijkheden voor de landbouw. Zware gewassen, zoals b.v.
tarwe, voeder- en suikerbieten g6ven, ook in droge jaren,
goede bedrijfszekere opbrengsten. In het algemeen ver
schilt de kwaliteit van
XC£b3 maar zeer weinig van het
bovensteen de, Verschillen komen echter wel voorkop de essen
van Schoonlo, Grollo en Rolde, waar dit Z6er diepe keileeifttype 6en min of meer stuifzandachtige habitus heeft. De ge
wassen, zoals bieten en tarwe, kunnen hier in zeer droge
jaren verwelüngsverschi jnselen geven.
De typen X3fb5 en XCfb5 zijn, evenals dit^bij de
gelijknamige typen het geval is, in bepaalde perioden te
nat voor bouwland. Nochtans zijn ze echter door hun lig
ging t6 midden van bouwland en hun zeer geringe omvang als
bouwland in gebruik.

b. Het landschap van de_veldgronden__
le. Woeste keizandgronden
2®. Heideontginningskeizandgronden
36. Bosontginningskeizandgronden.
Ie. ^pestejceizandgror.dpr
Xh

He idekeizandgronden

Deze gronden bezitten nog een intact heidepodzolprofiel. De onderverdeling in bodemtypen is gelijk aan die
der heideontginningskeizandgronden (zie hierna).
Xb

Keizandgronden met_een natuurlijk^bosprofiel

Deze groep van gronden komt alleen nog maar in
natuurlijke staat voor in smalle perceeltjes bos op of
rond de essen (hakhoutwal).
Voor onderverdeling zie men de bosontginnings
keizandgronden•
"*") zie blz. 30-

-372®. Heideont^inr_in£ske_iza_nd£ronaen

"£oh

Deze vrij jonge ontginningsgronden komen over
grote oppervlakten in de kartering Holde voor, ca 70 à 80%
van de ontginningen behoren tot deze groep. Zij zijn on
derverdeeld naar de aard en hoedanigheid van het vegeta
tieprofiel, diepte, waarop de ksileem o.mv. voorkomt en de
nethode van ontginning, aangegeven door de letters o, i, g
en j in het lettersymbool (zie hfdst. 7IH.
Xohl

Zeer^dro^e heid eontginningsk£iza ndgrond _
Dit zeer~droge type ,""dat""naar op~~enkele kleine
ruggetjes voorkont, bezit boven de keileenondergrond een
uitgesproken stuifzandprofisl (boreaal), dat op de ontgin
ning vaak aan stuiven onderhevig is.
Onderverdeling in:
13ohl droog; keileem tussen 65 en 100 en o.mv.
XCohl zeer droog; keileem >100 cm o.mv.
Xoh2

Drog6 he^deontginnin^skeizandgrond _
Onderverdeling in:
~ ~
ZAch2) r\vnn„
(; keileem <65 cm o.mv.
XCoh2)
(; keile en >100 cm o.mv.
J£Boh2 matig vochthoudend; keileem tussen 65 en 100cm o.mv.
Een kenmerkend XBoh.2 profiel, gelegen n. van
Grollo, is:
0 - 15 cm bruinzwarte, tamelijk humeuze bovengrond;
ca 5fo humus
15 - 20 cm zwartgrijze plag- en loodzandresten
20 - 28 cm bruine, losse en droge oergrond
28 - 40 cm bruingeel zand, vrij los met heidefibars
40 - 50 cm geel dekzand, vrij los
50 - 75 cm geel, zwak lemig dekzand
75 - 90 cm geelgrijs, sterk lemig zand met oranje gley
90 -14-0 cm grijze, zandige keileem met oranje gley
140cm blauwgrijze, stugge keileem.
Bovenstaand profiel heeft door de gunstige keileemligging een iets betere waterhuishouding dan het zandtype Zoh2. De keileenondergrond ligt meestal vrij vlak,
zodat het regenwater hier enige tijd op stagneert en zo de
planten ten goede komt.
De droge gronden XAoh2 en XCoh2 komen meestal voor op
de hoogste ruggen en koppen, dis een min of meer stuifzand
achtige opbouw hebben. Bij het ondiepe keileemtype (A)
ligt ook de keileem vaak in rugvorm, zodat het regenwater
over de keileemlaag snel afloopt nsar latere terreinen.
Bij het type ZCoh2 is het stuifzandpakket zo dik, dat de
onderliggende keileem geen invloed meer heeft op de water
huishouding van de bovengrond.
:oh3 Vochthoudend^ heideontginningskeizandgrond
S
Onderverdeling in:
I)keileem
n
XAoh3 wisselend nat;
< 65 cm o.mv.
2Boh3 goed vochthoudend; keileem tussen 65-100 cm o.mv.
ZCch3 matig vochthoudend; keileem > 100 cm o.mv.
-1) Zie blz. 30.

-36Een kenmerkend XBoh3 profiel, gelegen n. van
is:
cm zwartgrijze, humeuze bouwvoor, ca 6°/o humus
cm vaal zwartgrijze pfeg- en loodzandresten
cm bruine oergrond, vrij zacht en zwak kazig
cm langzame overgang naar
cm oranje bruin, matig grof zand met wat grind
cm bruingeel tot geel, zwak lemig, matig grof
• zand met wat grindiensjes
80 -100 cm grijze, zandige leem met oranje gley
100cm grijze, vrij stugge keileem.
Deze gronden, die meestal als vlaktetype in
een middelhoog gebied of als zwakke rugvorm in een laag
gebied voorkomen,worden gekenmerkt door een bruin-oranje
verkleuring van de zanden, dadelijk onder de oergrond.
In deze zone, die van ca 40 tot 70 cm o.mv. voorkomt,
heeft een secundaire aanrijking van de oerlaag plaats ge
vonden vanuit het grondwater (B/G- horizont). Was bij de
voorgaande profielen een min of meer duidelijke gleyloce
2,one tussen de oude en nieuwe grondwaterafzettingen aan
wezig, bij dit type sluiten ze op elkander aan, zodat dit
type gedeeltelijk tot de profielen behoort, die meestal
onder invloed van het grondwater staan. Door de gunstige
ligging van de keileem bij het type ]£Roh3 is de waterhuis
houding van deze gronden vrij goed, alleen in droge perio
den (door te diep wegzakken van het grondwater) komen
hierin storingen voor.
De via terhuishouding in het type JLC oh3 is wat
minder gunstig, veelal veroorzaakt door de min of meer rugvormige verbreiding, die meestal samengaat met een iets
stuifzandachtige profielopbouw.
Het wisselend natt&L)type XAoh3 wordt gekenmerkt
door een ondiepe keileemligging (< 65 cci o.mv.)» die door
zijn sterk storende werking op de waterhuishouding i£ nat
te perioden vrij spoedig wateroverlast veroorzaakt, ter
wijl in droge perioden door de afsluitende werking geen
opstijging van grondwater kan plaats vinden, zodat dan
uitdroging van de bovengrond voorkomt. •
Grollo,
0 - 15
15 - 30
30 - 42
42 - 50
50 - 65
65 - 80

Xoh4

V°clltigeJieideont£inningskeiizanôgrond
Onderverdeling in:
~~
XAch4 wisselend zeer natnkeileem < r? cm o.mv.(zie Afb.fî)
X8ch4 vochtig; keileem tussen 65 tot 100 cm o.mv.
XCoh4 goed vochthoudend; keileem > ICO cm o.mv.
Een kenmerkend Xoh4 profiel, gelegen z. van
Rolde, is:
0 - 15 cm grijszwarte, humeuze bcuwvoor; ca 1% humus
15 - 25 cm zwartgrijs zand met wat loodzand
25 - 33 cm grijsbruine, vrij zachte oergrond, sterk kazig
33 - 45 cm grijsgeel, iets lemig zand met zwakke oranje
gley
45 - 60 cm geel zand met oranje gley
60 - 80 cm grijze, sterk zandig6 keileem met geel-oranje
gley en enkele grijswit gebleekte vlekken
80 -100 cm idem, met enkele vivianiet korrels
100cm grijze, vrij stugge keileem met dunne grofzandJLensjes.
1)

Zie blz. 30.

Afb. 8. Wisselend aser natte hsSc ontginningskeizandgrond met
ondiepe keileem, type ZAoh4. (foto R18- 49 ).
0-24 cm humeuze bovengrond, gemengd dek- en
keizand met enig loodzand;
24- 40 cm roodbruine oergrond, sterk kazig»middelkorrelig tot matig grof zand;
40- 58 cm geelgrijs, iets lemig zand met lageheidespikkels en gley;
58- > cm grijze keileem met oranje gley.

-39Deze gronden, di6 als vlakte-tjrpe voorkonen.,in
het middelhoge tot lage heideontginningslandschap staan
voortdurend onder invloed van het grondwater. De invloed
van de moraine-ondergrond is in deze vochtige gronden
vaak tot boven in het profiel merkbaar: grind, keien,
iets scherper en neestal zwak lemig zand (keizand).
Door de gunstige ligging in het terrein en het
goede waterbergende vermögen heeft het type ZCoh4
go6"
de waterhuishouding, zodat wateroverlast of-tekort prak
tisch nooit voorkomt. Eet type xBoh4 heeft een wat gerin
gere waterberging, waardoor het in natt6 perioden vrij
veel van wateroverlast te lijden heeft. De gronden van
het "wisselend zeer natte;ïl)type IZAoh4 hebben door hun lig
ging en profielopbouw praktisch na iedere regenval min of
meer wateroverlast, terwijl ze in een natte herfst-en win
terperiode, dras en onbegaanbaar zijn.
Zoh5

Fatte_, hsid eontginnin-3:skeizand grond _
Onderverdeling in:
~"
ZAoh5 wisselend zeer nat ~-)keileem <65 cm o.mv.
XBoh5 nat; keileem tussen 65 - 100 cm o.mv.
210oh5 nat; keileem >65 cm o.mv.
'^en typisch 23oh5 profiel is het volgende:
v
0 — 10 cm grijszwarte, sterk humeuze bovengrond; ca 8 a
15 % humus
20 cm grijsbruinzwart , humeus zand, sterk smerend
10
20 — 39 cm roodbruine oergrond, sterk kazig, soms iets
pikkig
30
35 cm grijsbruine overgang, sterk kazig
35 - 70 cm geelbruin, iets lemig zand met sterke oranje
glsy
70 - 90 cm grijze keileem, pladsisch met sterke oranje
siey
90 _
cm blauwgrijze, stugge keileem met oranj6 gleybandjes.
Typisch voor deze profielen is de sterk humeuz6
bovengrond met hieronder een sterk smerende, kazige oergrondlaag, die rust op geelbruin tot bruin, vrij fijn en
vast zand met veel gley. Loodzand komt in deze lage pro
fielen praktisch nooit of als een zeer dun bandje voor.
Zoals uit de profielbeschrijving blijkt, zijn
deze profielen praktisch geheel ontstaan uit een moraine
residu, dat in meerdere of mindere mate lemig is.
In het algemeen komen deze gronden voor als
kleine, meestal min of neer komvormige laagten in het
Soh4-gebied. Hierdoor ontvangen zij veel water en zijn
zodoende gedurende lange perioden vrij nat en dras. Vooral
bij het type XAoh.5 is dit in sterke mate het geval, zodat
dit vrij lang blank staat (afb.8 ).
JIoh6

Zeer_natte heideontginning skeizandgrond _
~~
Deze gronden"komen bijna uitsluitend voor in de
7orm van kleine ronde tobben (komvormige inzinkingen) of
als smalle randen langs de veengronden. De keileemdiepte
is h±6r van geen praktisch belang meer, daar deze meestal
onder het grondwater voorkomt.
"*") Zie blz. 30

-40Sen kenmerkend profiel is:
0 - 15 cm grijszwarte, sterk humeuze tot zwak venige
bovengrond
15 - 50 om leverkleurig, venig zand, sterk snerend en
pikkig
30 - 40 cm . bruin, kazig zand met vrij vaste pakking
40 - 65 cm
65 cm

grijsbruin, vochtig tot nat, tamelijk fijn zard
grijswit, gebleekt zand met keileemresten,

soms overgaande in keileembanden met grof zand,

"Landbouwkundige waarde:

"De zeer droge groncl an j£!ohl zijn voor de landbouw
niet rendabel; droogteschade komt zelfs bij de minder ei
sende gewassen als rogge ei aardappelen in sterke mate
voor.
De droge gronden ^3olil,XAdh2 en XChh2 behoren tot de
marginale bouwlandgronden. Ze zijn uitsluitend geschikt
voor de lichte zandgewassen, die desondanks nog vaak met
droogte te kampen hebben.
De matig vochthoudende gronden l£Boh2 en l£Coh3
zijn voor de landbouw vrij goed wanneer zij over grotere
oppervlakten voorkomen, Gewassen als rogge, aardappelen
en in wat mindere mate haver kunnen dan met redelijke resultaten verbouwd worden. T7aar ze echter voorkomen als
min of meer rugvormige gedeelten in een laag gebied is de
waarde veel geringer door waterafvloeiing en hiermede ge
paard gaande verdrogingsverschijnselen. De goed vochthou
dende gronden :cEoh3 en ZCoh4 behoren tot de beste land
bouwgronden, die in het karteringsgebied voorkomen. De
meereisende gewassen, zoals bieten e.d. geven hier onder
alle omstandigheden vrij goede en bedrijfszekere opbreng
sten. Eet type J3oh3 zal in natte jaren iets beter voldoen
terwijl het type XCoh4 in droge jaren iets beter is. Op
brengsten van 3500 kg rogge, 4500 kg haver, 35.000 kg aard
appelen en 70 a 90.000 kg voederbieten behoren niet tot de
uitzonderingen.
De vochtige gronden :£Boh4 zijn in droge jaren
praktisch gelijkwaardig aan bovenstaande, in natte jaren
hebben Z6 vaak te kampen met een geringe wateroverlast.
Dit geeft moeilijkheden bij de bewerking en verzorging d6r
gewassen en is ook aanleiding tot, zij het meestal kleine,
oogstdepressies. Voor grasland zijn deze vochtige gronden
zeer goed geschikt. De wisselend nattergrond en ^lAah.3 beho
ren tot de groep die sterk aan schommelingen in de water
huishouding onderhevig is. Het is vaak moeilijk deze gron
den landbouwkundig in te delen, omdat hierbij de terreingesteldheid van groot belang is. In het algemeen zijn ze
beter voor gras-dan voor bouwland geschikt, alhoewel in
een droog jaar ds grasmat sterk kan verdrogen. De wisse
lend zeer natte^ronden IIAcb.4 en XAbh5 zijn uitsluitend
geschikt voor grasland en voldoen hiervoor ook vrij goed,
Wateroverlast komt vrij veel voor, verdroging echter nooit,
In de wateroverlast kan wel verbetering gebracht worden
door ondiepe begreppeling en enigszins bol leggen van de
akkers. Voorzichtigheid bij diepere ontwatering is bij
dez6 gronden geboden, daar ze gezien de ondiep voorkomende
en waterafsluitende keileenondergrond, bij te diepe afvoer
in de zomermaanden spoedig watertekort hebben.
1)

Zie blz. 30.
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De natte
grondan I3oh5 en X0oh5 zijn onder de huidige
hydrologische omstandigheden uitsluitend voor graslanc".
geschikt en voldoen hiervoor ook zeer goed. Het zijn in
het algemeen goed productieve graslandgronden, die alleen
in zeer natte perioden geringe wateroverlast hebben. Door
ondiepe begreppeling kan hierin rast betrekkelijk geringe
kosten verbetering gebracht worden.
De zeer natte gronden Xoh6 zijn uitslui
tend geschikt voor grasland en voldoen matig tot goed als
zodanig. Door de meestal konvormige ligging in het ter
rein zijn ze lange perioden nat en dras, wat vooral, ge
zien ook de vaak iets venige bovengrond, in vooren najaar nadelig is. In verband met de komvormige lig
ging temidden van hogere gronden is waterafvoer moeilijk
uitvoerbaar. Bij niet te grote oppervlakte kan bszanding
verbetering geven.
3e. Boson1tginningskeizandgronden, Xpb—
Bij de indeling in bodemtypen is ook bij deze
groep als bijkomende factor ven betekenis de dieptelig
ging van de keilccir^n.dergrond aangegeven. De ontginnings
wijze is weer in het j.<=>ttersymbool aangegeven met o, i, g
of j (hfdst.'VTII .

Xob3

7ochthoudend£ bosontßinningskeizandgrond__
Onderverdeling in: ~~
- —
•XAob3 wisselend nat;^keileem. <65 cm o.mv.
-XBob3 goed vochthoudend; keileem tussen G5-100 cm o.mv.
-XCob3 matig vochthoudend; keileem >100 cm o.mv.
Sen kenmerkend ]fBob3 profiel, gelegen ten n.
van Rolde, is:
0 - 30 cm bruingrijze, matig humeuze bovengrond, ca 4#
humus
30 - 60 cm bruingeel, zwak boskleurig, iets lemig zand
60 - 70 cm geel, zwak lemig zand net iets gr:lnd
70 - 85 cm grijsgeel, lemig zand met grind en gley
85 cm grijze, vrij stugge, zandige keileem met oran
je gley.
Dit' type ligt Laag in het landschap en komt over
geringe oppervlakte voor.
Het profiel boven de keileem kan vrij sterk
wisselen, n.l. van stuifzandachtig tot vrij fijn lemig
zand (niveo- eolisch dekzand); dit is sterk afhankelijk
van de tsrreinopbouw.
"*") zie blz. 30.

-42De waterhuishouding van de profielen met ondiepe
keileen (A) is meestal slecht,
Zob5

Natt6 bosontginningskeizandgrond _
Dit type dat over~een zeer geringe oppervlakte
voorkomt, is neestal komvormig gelegen en hierdoor vrij nat.
Het type met ondiepe keileem,
,
•ZAob5, heeft dit periodiek zeer sterk (wisselend zeer nat-^.
Bij de typen XBcb5 en XCob5 is het wat erbezwaar wat minder.

Landbouwkundige waardg .
Deze komt vrijwel overeen met de lZob-groer».
De matig vochthoudende gronden XBcbl, XCob3,
zijn geschikt voor rogge, aardappelen en in,mindere mate
voor haver.
De goed vochthoudende gronden, }CBcb3 , behoren
tot de beste landbouwgronden; alle gewassen geven hierop
goede resultaten.
-,
,
Efewissa3erd natte (XAob3) )/te wisselen! 20er ratte (JJctd) )ende natte gron
den (XBob5 en XCcb5 ) hebben in het algemeen een gunstige
profielopbouw voor grasland; voor bouwland zijn ze geduren
de bepaalde perioden te nat.
1)

Zie blz. 30.

-43VI. DE V^lIvGRONDEN, V
1. Infi elin g; in bodentypen.
De veengronden zijn onderverdeeld in bodemtypen
naar fie dikte van het veenpakket, dat op de zandondergrond ontstaan is.
1. ondiepe veengronden; veendikte 0 - 50 cm
2. diepe veengronden : veendikte 50-100 cm
3. zeer diepe veengronden; veendikte>100 cm.
2. Nadere omschrijving: en landbouwkundige waardering
a. Het landschap van de_ve ld grondsn^
f
Op de veldgronden komt het veen voor in afgesloten
min of meer komvormige ronde laagten, ï:dobben" genaamd.
Dit :?fiobbeï?v6en is ontstaan door stagnerend water, dat op
de vaste en ondoorlatende ondergrond in deze laagten
bleef staan. Het aldus ontstane veen (oligotroof) was
geschikt als brandstof, zodat het merendeel van deze dobben door de onliggende bewoners verturfd is.-Indien keileem
in de ondergrond voorkomt is een arcering toegevoegd.
Vd Dobbeveengronden,grotendeels verturfd en ondiep ontgonnen.
Vdl

Ondiepe dobbeveengrond; veendikte 0-50"cm ~
Se.n"~kenmerkend profiel, gelegen z. van Rolde,

is:
0 - 25 cm

25 - 35 cm
35 - 40 cm
40 cm

zwarte, venig-humeuze bovengrond met iets in
gestoven zand
zwartbruin venig materiaal
bruin, sterk kazig fijnzand, vaste pakking
sterk lenig fijn zand.

VdB Diepte dobbeveengrondj_ veendikte 50-100 cm
Yd3 Zeer_diej)6 dobbeveengrond; v£endikte__> 100 cm
Het merendeel van deze veendobben Ts uTtgeveend.
De ondiepe, waar het veen te dun was on uit de graven,
zijn vaak bezand en liggen thans neestal nog door de na
klink van het veen, als iets lagere en natt6 plekken in
het terrein.
Landbouwkundige waarde:
In natuurlijke staat zijn deze natte, komvormi
ge laagten niet geschikt voor de landbouw. Door bezanding
zijn ze min of meer geschikt te maken voor grasland.
b. Het landschap van de__madegro nden._
Vfc, Mad^veengronden^
Deze veengronden komen voor in de laagste delen
vnl. langs de stroompjes van het nadelandschap.
In de made van het Deurzeröiep" komt het veen in
mindere mate voor dan men zou verwachten; hier is de stroom
snelheid van het water vermoedelijk te sterk geweest voor
veenvorming.
In tegenstelling tot de dobbeveengronden zijn
deze veengronden ontstaan in stromend en voedselrijk water
(eutroof veen). Het veen bestaat uit riet, zegge, bladmos
sen en waterdrieblad. Sommige van deze veengronden zijn
nog woest. Indien keileem in de ondergrond voorkomt is
dit met een arcering aangegeven.
/Sommige veengronden zijn in dit landschap nog woest.

-•44Yml Ondiepe nadeveengrohd; veendikte 0-50cm_
•
ülen kennerksnd profiel, gelegen n.ô. van Sohoonlo, is:
0 - 5 cm sterk venige zode
5 - 40 cm bruinzwart, sterk veraard veen
40 - 60 en grijszwart, sterk venig, lenig fijn zand
60 cn grijs, iets lenig, grof zand met houtresten.
Deze profielen grenzen neestal aan het type
lZra.2, zodat d6 scheiding tussen beide typen vaak moeilijk
is. In het algeneen zi.in de profielen net een dunne, venige bovengrond (< 25 cn) bij het lZn2-type getrokken, ter
wijl de profielen net een veenpakkst > 25 cm bij de Vm
ingedeeld zijn.
Het onderliggende zand kan nin of meer grof en
lenig zijn en plaatselijk veel houtresten bevatten (els).
Ym2

Diepe madeveengrond; veendikt6^50-100 cm
~Sen~*kennêrkend profiel, gelegen zT van Elderslo,

is:
0 - 7 cm
7 - 45 cn

sterk venige zode net enige zandbijnenging
bruinzwart , vrij slap, sterk veraard veen met
Fe-concreties
45 - 80 cm bruin veen, vrij los, bestaande uit zegge en
rietresten
80 - 95 cn zwartgrijs, lenig veen
95 - '
cm grijs, iets lenig, grof zand net wat houtres
ten.
Dit type ligt, nede als gevolg van de sterkere
klink, iets lager in het landschap dan het Vml-type.
Het onderliggende zandige nateriaal kan zeer
verschillend van aard zijn, n.l. vrij fijn lenig zand tot
grindhoudend grof zand, plaatselijk zelfs verspoelde keileem.
Vm5

Zeer_diepe na deveengrond; veendikte_ > 100 cgi
*~Een kennerkend profiel, gelegen z. van Elderslo,

is:
0 - 7 cn
7 - 40 cm
40 -120 cm

sterk venigVzode .
bruinzwart, vrij slap, veraard veen
bruin, vrij los, waterachtig veen, bestaande
uit riet en zeggeresten
120-150 cn iden, vrij sterk lenig
130cn grijs, ie^s lenig,.grof zand net houtresten en
blauwgrijze 1eenbandjes.
Door de lage ligging in het landschap heeft dit
type sterk van overtollig water te lijden. De profielen
'zijn meestal nin of neer ijzerhoudend. Dit kan vnl. in d6
bovenste lagen zeer sterk zijn. Plaatselijk komen lenzen
met ijzerconcreties voor, die neestal gekenmerkt worden
door een geringe verhoging in het terrein en een"houtige"
grasgroei.
landbouwkundige waarde:
De boven omschreven veengronden zijn uitsluitend
geschikt voor grasland.
De grens tussen het "Vnl en Ym2 type kan men vaak,
vnl. in voorjaar en herfst, waarnemen aan de mate van stuk
trappen der zode. Het YmS-type, evenals het t3rpe Ym3, is
hier zeer gevoelig voor, zodat de zode hier vaak sterk

-45hobbelig ligt, wat door zwaar rollen echter spoedig ver
beterd kan worden. Het onderhoud van deze graslandgronden
laat meestal veel te wensen over, zodat het merendeel van
het grasbestand thans bestaat uit blauw- en bentgrassen.
Door een goede verzorging (sloten schonenjbentmaaien,
6.d.) en bemesting kunnen deze gronden in betrekkelijk
korte tijd omgezet worden in goed grasland.
Hen bezanding, ca 10 à 15 cm, geeft meestal
ook zeer grote vooruitgang. Zowel bij de dobbeveengronden
als bij de madeveengronden js in voorkomende gevallen
een z vóór het symbool geplaatst.

- 45 VII. DE STUIFZ AND GRO NDE N, UITGESTOTEN ZANDGRONDEN EN TJITGETSTO VgïfTEITÂItt)GRONDE N.
Stuifzand gro nde n (woeste gronden)
In dit gebied komt een vijftal stuifzandgebieden
voor, n.l.: een deel van Het Tumuliveld (blz. 61), het ge-,
bied ten westen van Rolde (blz. 62), het gebied ten n.w.
van Grollo (blz. 71), het gebied ten oosten van Grollo
(blz. 71 en 72) en het gebied ten n.w. van Sohoonlo (blz.
74).

Uitgestoven gronden
Deze eveneens woeste gronden komen alleen voor
in het stuifzandgebied ten oosten van Grollo (blz. 71 en
72).

Uitgestoven keizandgronden
Deze gronden, die soms woest zijn, worden aange
troffen in de stuifzandgebieden ten n.w. en ten oosten
van Grollo.
Ze zijn ingedeeld naar de vochtigheid, als.bij
de X.oh-groep. Door toevoegingen is een nadere verdeling
gemaakt naar keileemdiepte en wijze van ontginning.

Af"b. 9. Dun recent-stuifzandâek op hoog heideprofiel,
type sZh.1 . (foto R5- 141 )•

Afb. 10. Droge heideontginningsgrond met een vrij dikke
schrale bovengrond ontstaan door stuifzanflbijmenging, type Zosh2, rustend op eolisch dekzand
(boreaal stuifzand), (foto R5- n42).

Afb. 11. Ondiep geploegde, vochtige heid?ontginningsgrond,
type Zoh4 . (foto R5- 181 ).

Aft». 12. Diep geploegde, droge heideontginningsgrond,
type Zih2. (foto R5- 177).

-47VIII. BESCHRIJVING VAN D3 BODEKKDI"DIGE ONDERSCHEIDINGEN.
WELKE OP DE BODEMKAART BET BIJZONDERE AANDUIDINGEN
ZIJN AFGEGEVEN
Stuifzand of stuifzandinvloed
Re^ent^staif zand, afgezet in een dunner of dik
ker pakket op e'en ondergrond met een bedolven vegetatie
profiel, is aangegeven met ,s voor het type, b.v.sZohl,
sZhl, enz. (zie afb. 9).
Stuifz^ndbijjmenging. Deze afzetting zal vermoe
delijk ontstaan zijn"~dôor een dun, ca 10 à 25 cm dik,
stuifzanddek, dat op de profielen aanwezig was. Door de
ontginningswerkzaamlieden is thans dit dunne dek vrij homo
geen door de oorspronkelijke bovengrond gemengd, waardoor
deze nu vrij los en schraal is. Het is aangegeven met (s)
voor h6t type, b.v. (,s)Zoh2.
Stuifz^Adachtig materiaal in_de ondergrond^ Dit
materiaal, waarop een goed~Vêgetatieprofiel Tbos of heide)
voorkomt, behoort tot de oudere afzettingen, meestal eo
lisch dekzand. Het heeft door de losse en weinig samenhan
gende opbouw een stuifzandachtig karakter. Eet wordt aan
gegeven.met s onder het type, b.v. Zoh2 (afb. 10)
3
Wi.jze van ontginning: (steeds veimeld bij de hoofdbodemgroe pen).
a. OndiepjDntgo.nnen^ oh_of ob_ (afb. 11).
De oudste ontginningen, z.g. boerenontginningen,
zijn meestal ondiep aangemaakt of ontgonnen. Bij deze
vroegere ontginningsmethode werden de bos- of heidegron
den in hoofdzaak ondiep geploegd, hoogstens ca 25 à 50 cm
diep. Hierdoor is de oergrondlaag van het oorspronkelijke
heidepodzolprofiel geheel of grotendeels nog in onver
werkte, oorspronkelijke toestand aanwezig, terwijl hier en
daar zelfs een dun bandje van het loodzand in oorspronke
lijke ligging voorkomt. Bij deze methode van ontginnen
werd de oorspronkelijke heideplag min of meer vermengd
met het loodzand, waardoor, vooral op de drogere typen,
die gekenmerkt worden door een vrij dik loodzandpakket,
de bouwvoor de eerste jaren erg schraal en mestbehoeftig
was. Door de jaarlijkse grondbewerking en bemesting is de
bouwvoor thans vrij homogeen gemengd en heeft een rede
lijk tot goed humusgehalte (ca 4 à 8fo) dat nauw samen
hangt met het type.Deze wijze van ontginning is niet met
een arcering aangegeven.
b. Di2P_ont£onnenL ih_of it_(afb. 12)
De wat jongere ontginningen bestaan overwegend
uit z.g. diep aangemaakte gronden. Hierbij is de oergrondlaag grotendeels cf geheel door diepploegen verwerkt. De
eerste 15 a 20 en zijn door de jaarlijkse grondbewerking
vrij homogeen gemengd en in meerdere of mindere mateyaf
hankelijk van het oorspronkelijks vegetatietype en de
hoeveelheid organische mest, humeus geworden, terwijl
hieronder, tot de oorspronkelijke ploegdiepte (ca 40à50cm)
resten van plag, loodzand en oergrond in meerdere of min
dere mate ploegbalksgswi jze langs en op elkander voorkanen.

AfTo. 13. Slechte egalisatie in d e omgeving van Schoonlo.
Afgegraven hoogte, waarop praktisch geen humeuze
bovengrond is teruggezet, (foto R5 - 133).

Afb. 14.

Opgevulde laagte. De humeuze oorspronkelijke
bovengrond is niet opgespit, maar bedolven onder
aangevoerd schraal zand. (foto R18- 50).

-48Op de bodemkaart zijn de aldus ontgonnen gron
den met een
willekeurige
kruis arcering aangegeven,
Uit voorlopige gegevens,opgesteld door het voermalige
C.I.L.O. te Wageningen en verkregen bij het z.g. " 4000-plekkenonderzoek" in Drente is gebleken, dat de diepte
van ontginning van betekenis is voor de landbouwkundige
waarde.
Ie. De diep aangemaakte bodemtypen Zihl en Zih2 geven
iets hogere opbrengsten dan de ondiep aangemaakte bo
demtypen Zohl en Zoh2. Vermoedelijk door de wat die
pere bewortelingsmogelijkheden.
26. Het diep aangemaakte bodemtype Zih3 geeft geen ver
schil met het ondiep aangemaakte^ type Zoh3.
3e. De diep aangemaakte typen Zih4 en Zih5 brengen
iets minder, op . dan de ondiep aangemaakte typen
Zoh4 en Zoh5. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door
te veel aan drangwater dat het Zih type heeft, terwijl
dit bij de Zoh typen min of neer afgesloten wordt
door de oergrondlaag.
c. Geëgaliseerde gronden, gh of gb.
Deze zijn aangegeven met naar links gerichte schopjes.
Deze vorm komt in de kartering Rolde praktisch
uitsluitend voor in de vorm van latere herontginningen,
die onderscheiden kunnen worden in:
1. Goed geëgaliseerde gronden
2. Slecht geëgaliseerde gronden.
Bij de goed geëgaliseerde gronden heeft men de
ondergrond uit de hogere delen ontgraven en ondergebracht
in de lagere delen, waarbij op de hogere delen ca 30 è
40 cm bovengrond teruggezet werd op het ontgraven gedeel
te, terwijl in het lage gedeelte ca 30 à 40 cm bovengrond
opgespit is.
Bij de slecht geëgaliseerde gronden heeft men
het zand eveneens ontgraven in de hogere delen en.gebracht
in de lagere delen, zonder echter opspitten van de boven
grond. Als afdekkingsmateriaal werd de bovengrond van de
ontgraven hoogte over het gehele terrein uitgespreid, zo
dat overal maar een dun laagje van ca 10 à 15 cm aanwezig
is. De bovengrond van de lagere profielen (betere humeuziteit en samenstelling) is bedolven' onder het opgebrachte
zand. Resultaat van een dergelijke egalisatie is een zeer
schrale en dunne bouwvoor, vnl.,op de ontgraven hoogten,
terwijl er in de laagten zeer goede grond bedolven is.
(afb. 13 en 14)•
d. Ontgonnen volgens de_•'moderne nethois^ jjh.-0^ j Td_l
Bij deze methode is de betrokken grond met de
schop ontgonnen en zijn de lagen op zodanige wijze ge
rangschikt als dit wenselijk blijkt te zijn voor de ver
schillende cultuurgewassen. Deze ontginningswijze is aan
gegeven met naar rechts gerichte schopjes.
Verdere toevoegingen en Overige onderscheidingen.
Hiervoor wordt verwezen naar de bodemkaart.
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-49IX.

BäSGERIJVING VAN PS BODSî.ffwiART

Bij ds bloksgewijze beschrijving van de bodemkaart, zullen de blokken landschapsgewijze besproken wor
den (zie afb. 15)
1. Het landschap van de oude bouwlandgronden
2. Eet landschap van de veldgronden
3. Het landschap van de nadegronden.
1. Het landschap van de oude bouwlandgronden, f
fr Dejioorder-es van Ballo
Deze es is gelegen aan weerszijdsi van de weg
Ballo - Loon en is ontstaan op een keileemrug, die in w.
en n. richting vrij steil afhelt naar het diep ingesneden
dal van het Deurzerdiep, terwijl de helling in o.richting
naar gering is.
Grotendeels wordt deze es ingenomen door het
vochtige type van de oude, zwarte bouwlandkeizandgronden
Xfb3. Vanaf het dorp Ballo loopt echter in w. richting een
bred6, vrij vlakke stuifrug net recent stuifzand op het
oorspronkelijke heidepodzolprofiel, ook enigszins stuif
zandachtig (boreaal), waaronder geen keileem werd aange
boord.
In de n.w. hoek van de es, waar het terrein
sterk naar het dal van het Deurzerdiep afhelt, schijnt de
keileem door erosie verdwenen te zijn.
Het 2fb3 type heeft hoofdzakelijk de keileem
di6p, X3fb3. In het n. deel komen kleine gedeelten me$
ondiepe keileem voor, meestal gering komvormig, me
rendeels type XAfb3 , waarop in natte perioden waterover
last voorkomt.
Het dichtst bij Ballo, dus waarschijnlijk op de
oudste delen der es, is het esdek het dikst, ca 50 ê 70cm.
Verder naar het n. wordt het esdsk wat dunner, ca 35 a 50
cm. Het humuspercentage van het esdek op de keizandgrondai
bedraagt ca 9fó, terwijl dit bij de es-op-heide-typen meest
al iets lager is, ca 8%.
De boskleurige ondergrond, die op het grootste
deel van deze es voorkomt, is meestal vrij duidelijk en
goed ontwikkeld (ca 30 à 40 cm dik).
Eet n.w. deel der es is vrij rijk aan keien,
zowel aan of nabij de oppervlakte als in de profielen.
Deze stenen die vaak voorkomen op of bij de moraine
ondergrond
zijn
een laatste rest van de geërodeerde
keileem. Op de helling naar het Deurzerdiep komt dit vrij
veel voor. De ondergrond is hier sterk stenig, maar de
keileem is verdwenen.
Door de min of meer schotelvormige ligging van
de keileem, voorkomende op het n.deel der es, zijn deze
relatief hooggelegen gronden vrij nat en hebben periodiek
zelfs in meerdere of mindere mate wateroverlast; dit laat
ste vooral op de profielen met ondiep leem.
Hier en daar maar vooral aan de randen liggen
kleine percelen of blokjes esgrond met een heideondergrond,
die waarschijnlijk wat jonger zijn dan het overige esge-

deelte. Plaatselijk,vnlo in het n.o. deel, komen onder
deze es-op-heide-gedeelten zware oerbanken voor, die min•
of meer storend zijn»
,
Deze es en vooral het n.deel en de Deurzer-es
zijn in het algemeen wat meer lemig in de bovengrond, dan
de overige essen in het karteringsgebied Solde, zodat ze
te boek staan als zeer goede essen. Het type Zfb3, dat op
deze es meestal als overgang naar of op de helling van de
stuifzandruggen voorkomt, bezit een iets minder humeuze
bovengrond (ca 6 à 7%), die wat stuifzand bevat, waardoor
deze grqnden van wat mindere kwaliteit zijn.
De beide stuifzandruggen, waarvan er een ligt
aan de o.rand der es en een van Ballo uit in w.richting
loopt, zijn uiteraard van veel mindere kwaliteit en ge
classificeerd met de typen (s[Zfbl en (s)Zfhg. De humeuze
S

bovengrond (esdek) is hier wol vrij dik (ca 60 cm) maar
door de stuifzandinvloed maar zeer matig humeus (ca b%),
terwijl de zandondergrond ook vrij los is. Deze ruggen
zijn hierdoor steeds wat droogtegevoelig.
In het algemeen bestaat de n.es van Ballo uit
goede landbouwgronden C&Bfb3 ,XCf'b3 en 12fb3) en behoort hier
door tot de zeer goede essen van de kartering Rolde.
fll

De^Ooster-es^van^B^llo^en de^Noorder-es, van Rolde

Dit escomplex, dat gelegen is tussen de n.es
van Ballo, het Balloör veld, het madegebied van het
Andersediep en h6t dorp Rolde, ligt wat hoger boven de
keileem, dsn de n.es van Ballo. Eet grootste gedeelte
heeft geen keileemondergrond of wat waarschijnlijker is,
deze ligt dieper dan 1.25 m o.mv. (met enkele diepe con
trole-boringen waargenomen).
De topografie van dit gebied is zwak golvend,
met behoorlijke hoogteverschillen, die voorkomen onder
een lange helling. De hoogteverschillen vallen door deze
flauwe helling niet zo erg op en zijn voor de landbouw
ook niet schadelijk, In dit landschap bestaat het boven
dek der profielen uit e6n dekzandafzetting,al of niet door
solifluctie e.a. vermengd met het onderliggende keizand.
Langs de oude Zuidlaarderweg, die ais scheiding tussen de
Ooster-es van Ballo en de "oorder-es van Rolde ligt, ko
men grote hoogteverschillen op korte afstand voor, wat
kenmerkend is voor een stuifzandgebied, in dit geval bore
aal stuifzand. Deze gedeelten zijn minder geschikt voor de
landbouw; niet alleen door de vrij steile hellingen, maar
vooral door de schrale en losse profielopbouw.
Het o.deel van de Ifoorder-es is door een laag
gelegen ontginningsgebied (oud erosiedal) van de rest ge
scheiden; deze uithoek, "De Winkel" genaamd, is vermoede
lijk wat jonger dan de Hoorder-es,
De Ooster-es van Ballo is in het midden het
hoogst, ca 16 à 18 m v IT.A.P. met langzame daling naar de
randen (ca 14 à 15 m v N,A.T?é). De Noorder-es van Rolde
ligt aan de randen hoger, ca 18 m 4 ÎT.i.P. met een betrek
kelijk langzame daling naar het midden, vnl. naar de veldgronden in het oude erosiedal.
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ingenomen door de typen lZfb3 en 2£fb3, terwijl op fie
Ooster-es van Ballo een Zfb3_strook de overgang vormt tus
sen deze typen. De "vochthoudende bos op es" typen (fb3)
verschillen, wat de bovengrond betreft, zeer weinig van el
kander. De bovengrond is grijszwart humeus met ca 8 à 9%
humus» De dikte van het esdek is echter nog wel aan wisse
ling onderhevig, wat samenhangt met de ouderdom van de es
percelen of met de hoogteligging. Zoals op praktisch alle
Drentse essen zijn de huidige aaneengesloten escomplexen
langzaam ontstaan door samenvoeging van de vroegere kamp
jes. De kampjes lagen willekeurig over het huidige escom
plex verspreid en waren meestal onderling gescheiden door
een houtwal of iets bredere bospercelen. Deze afscheidin
gen zijn in de loop der jaren verdwenen, zodat het nu een
aaneengesloten es is met vaak een gemeenschappelijke hout
wal rondom de gehele es (de laatste jaren veel verdwenen).
Door deze wijze van ontstaan is er vanzelfsprekend ver
schil in esdek tussen de oudste kampjes en de jongere, la
ter bijgetrokken bospercelen, die echter ook al enkele
eeuwen oud zijn. Reconstructie van de oudste toestand
(kampvorm) is echter zeer moeilijk of praktisch niet uit
voerbaar, aangezien bij dit z.g. binnensiechten van de
bospercelen min of meer sterke vergravingen ook op de aan
liggende kampjes heeft plaats gevonden. Het verschil in
dikte van het esdek naar hoogteligging wordt veelal ver
oorzaakt door geringe afstuiving van de hogere delen naar
de laagten of door afgraving voor opvulling van de laagste
delen.
De dikte van het dek wisselt door bovenstaande
factoren tussen ca 30 cm en 80 cm, maar is meestal ca 40
cm. Het esdek is het dikste ten n.o. van Ballo en in het
vrij vlakke middendeel van de Hoorder-es van Rolde. De
boskleurige ondergrond, die bij de typen lZfb3 en Xfb3
meestal zwak lemig is, reikt tot gemiddeld 70 cm diepte.
Door deze zwak lemige profielopbouw bezitten deze gronden
een goede waterhuishouding, zodat de typen lZfb3 en Xfb3
tot de beste esgronden behoren.
De gronden, die behoren tot het type Zfb3, zijn
van vrat minder kwaliteit; de ondergrond is minder lemig
en samenhangend. Omtrent de lenigheid van het esdek in het
algemeen, kan men moeilijk zonder nader onderzoek wat zeg
gen, omdat een oordeel op het gevoel hier technisch niet
uitvoerbaar is (lemigheid, humeuziteit en fijn zand geven
op het gevoel meestal eenzelfde indruk).
Hogere gronden van minder goede kwaliteit komen
voor op het midden van de Ooster-es van Ballo; ze liggen
wat rugvormig en hebben vooral in de bovengrond wat stuif
zandinvloed, de ondergrond is echter zwak lemig, zodat
deze gronden toch als lZfbl geclassificeerd zijn (meestal
bezitten deze ruggen een zandige ondergrond en zijn dan
tot type Zfb gerekend). Ondanks de leembijmenging zijn ze
min of meer droogtegevoelig, wat ook tot uiting komt bij
de typenaanduiding "vochttrap 1".
In de z.w.hoek van de Noorder-es van Rolde ligt
een venige laagte, die door water- en wind-erosie is ont
staan en waaromheen min of meer stuifzandachtige afzettin
gen voorkomen. Dergelijke uitgestoven laagten, in combina-

tie net stuifruggen, komen vaak aan de randen van de es
sen voor. Men heeft deze uitgestoven laagten vroeger
woest laten liggenfthans zijn ze meestal ontgonnen tot
grasland.
Nattere gronden (type 5) van minder goede kwa
liteit konen op dit esgebied over een geringe oppervalkte
voor. Hiertoe behoren enkele min of meer komvormige laag
ten, die door hun ligging vjrstgevoelig en een typisch
hooggelegen gebied op het z,o. esgedeelte van de Noorderes van Kolde zijn. Dat hooggelegen gedeelte, ca 18 m +
N.A.P. is' zeer nat in de winterperiode, wat veroorzaakt
wordt door sen schotelvormige keileemlaag in de onder
grond, waarin het neerslagwater zich verzamelt en vrij
lang blijft staan (typn Tfhfs),
In het algemeen behoren de V/ester-es van Ballo
en Noorder-es van Holde tot de goede essen, die echter
van iets mindere kwaliteit zijn dan het esgebied van blok
fl.
fill

DeJ.'este£-£S_van_Eold e_

Dit esgedeelte dat gelegen is rond de weg naar
Gieten en dateert van omstreeks 1860, heeft, hoewel maar
kort, de behandeling g6had, die bouwland tot esgrond maakt,
n.l. een plaggenbemesting. Dit esgedeelte is, vermoedelijk
tengevolge van de late in_gebruik_jiame, ontstaan op een
oorspronkelijk heideprofiel, dat echter van oorsprong een
iets betere kwaliteit bezat door de zwak lemige en meestal
fijnzandige ondergrond; de keileem ligt hier meestal bui
ten boorbereik.
De w.helft,tegen het dorp Rolde, ligt het hoogst
en is overwegend als bouwland in gebruik, type lZfb3. Het
o.deel ligt belangrijk lager en bestaat uit het type Zfb5
dat thans als bouwland in gebruik is, maar gezien de lage
en natte ligging beter zou voldoen als grasland. In het
algemeen is de '/ester-es van Rolde niet meer belangrijk
voor de landbouw, omdat dit gedeelte geheel onder de ge
projecteerde uitbreidingsplannen van dit dorp valt; dit
is vooral jammer, aangezien aan de w.zijde van Rolde,
stuifzandgronden voorkomen, die voor de landbouw praktisch
ongeschikt zijn. Zij zijn echter niet opgenomen in het
uitbreidingsplan,
flY

De_Deurzer-es_

Deze es, die wat kwaliteit en ligging betreft,
veel gelijkenis vertoont net de Noorder-es van Ballo (fl),
ligt eveneens vrij hoog t.o.v. "e omgeving en helt in
z., w. en n. vrij snel af naar de dalen van de Deurzer
Ruimsloot en het Deurzerdiep, terwijl de helling naar het
oosten naar gering is.
De moraine-ondergrond komt op deze es doorgaans
op 65-100 cm diepte o.mv», terwijl deze vermoedelijk door
erosie aan de z., w. en o. randen, op wat steenresten na,
verdwenen is.
Deze es heeft in hoofdzaak een boskleurige onder
grond; heideondergrond komt uitsluitend voor op de later
aangemaakte randen. Eet type Xfb3 neemt de grootste opper

vlakte in, gevolgd door het type lZfb3,
Typisch, is op deze es de betrekkelijk dunne,
grijszwarte bovenste laag van het esdek (ca 20 à 25 cm)
en het met een mj goed te onderkennen kleurverschil,
hieronder voorkomende bruine esdek-gedeelte (ca 20 à 30cm
dik), dat bestaat uit wat lemig en iets grover en scher
per zand (uitgesproken keizand).
De lenigheid neemt bij het Xfb-profiel op deze
es naar beneden duidelijk toe. Door deze lemige profielopbouw is deze es vooral in het voorjaar vrij lang nat en
koud. Desondanks zijn deze gronden van zeer goede kwali
teit, waarop alle zware gewassen met goede oogstzekere re
sultaten verbouwd kunnen worden.
De boskleurigheid gaat bij het Xfb3-prof'iel op
de hogere delen tot ca 60 cm o.mv. en is bij de wat • la
gergelegen profielen dunner, ca 50 era o.mv. Bij de ]Zfb3profielen is het bosprofiel wat dieper en gaat tot ca 75
cm o.mv.
Drogere profielen van mindere kwaliteit komen
op deze es niet voor; wel wat natte profielen, die geken
merkt worden door tijdelijke wateroverlast. Deze natte
profielen, vnl. type 12fb5 en Zfh5 liggen meestal als
een smalle overgangsstrook aan de rand van de es.
f7 Dejyïol£nkampen__
Deze bestaan uit twee kleine essen, gelegen
tussen Rolde en Deurze, die door een landweg van elkander
gescheiden zijn.
Het z.deel ^De Roldermolenk£m£"—is het oudste
gedeelte. De kern van~~dït esje" wordt gevormd door een bo
reale stuifrug, zodat dit gedeelte vrij hoog ligt t.o.v.
de omgeving. Deze es is ontstaan op een heideprofiel, die
al naar het vochthoudend vermogen, onderscheiden is in
£féfïi2, Xfh3 en Xfh4.Het type (s)Zfh2, dat voorkomt op de
ä
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stuifrug, heeft een vrij dikke bovengrond (ca 50 h 70cm)
maar is vrij schraal en los van opbouw. De iets lager ge
legen delen worden ingenomen door het type Xfh3, terwijl
op de laaggelegen w.rand het type Xfh4 voorkomt. Buiten
de stuifrug is de bovengrond eveneens sterk'wisselend van
dikte, maar meestal behoorlijk humeus (ca 9$). De keileem
komt onder de X-profielen overwegend op een gunstige diep
te voor. De landbouwkundige waarde van het hele esje is
betrekkelijk gering, gezien de vrij grote oppervlakte ,
die door het droge type Zfh2 ingenomen wordt en de vrij
grillige topografie, die met deze rug samenhangt en waar
door de lagergelegen profielen periodiek wateroverlast
hebben en nachtvorst_gevoelig zijn.
De Deurzer Kolenkam]) bestaat uit drie delen met
verschillende*~hôogtêligging en ouderdom. Alleen het oudste
en hoogst gelegen w.deel, hoofdzakelijk bestaande uit
type lZfb3, waarin echter veelvuldig heideinvloed voorkomt^
kan bij de 6sgrond gerekend worden. Dit w.deel bestaat uit
een rug, waarvan de hoogste kam midden op de es voorkomt
en tamelijk droogtegevoelig is.
Het o,deel van de Deurzer Molenkamp ligt #%el
lager en is, hoewel het wel een espercelering heeft, aan
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lijk niet raeer tot d6 esgronden gerekend worden, maar hoort
meer thuis bij de oudere ontginningen. Het is echter in de
es-legenda gekarteerd. De bovengrond is bijna overal sterk
humeus en iets pikkig. Deze rust op een zwak lenige onder
grond, waarin zich zware oerlagen gevormd hebben, die
plaatselijk sterk verkit zijn, wat de waterhuishouding van
deze toch al laag en komvormig gelegen profielen niet ten
goede komt. Plet z.w. deel, dat aan alle zijden door hogere
gronden omgrensd wordt, is hierdoor extra nat en heeft een
enigszins venige bovengrond.•
Het mj hoge rudeel moet, gezien de profielopbouw, eveneens tot de ontginningsgronden gerekend worden.
Toch is het, ondanks do wisselende topografie en stuifzand
invloed, beter geschikt voor bouwland dan het lage o.deel.
In het algemeen behoren de Molenkampen tot de
matige esgronden, waarop niet alle gewassen beddjfszeker
verbouwd kunnen worden.
fVT

De_2iUider-es_va>n_Eolde_

Eet eerste, wat bij dit esgedeelt6 opvalt, is de
verhouding tussen de es op bos en de es op heide, die in
tegenstelling tot de voorgaande essen hier in gelijke op
pervlakte voorkomen. Bij het voorkomen van es op heide in
vrij grote omvang, kan men in het algemeen al enkele con
clusies trekken n.l. dat dit esgedeelte vermoedelijk jon
ger is en een wat grilliger topografie heeft, meestal ver
oorzaakt door stuifzand. Deze kenmerken komen op de Zuide]?es van Rolde-\Dor op het midden van het n.deel en in het
westen en z.o. deel der es. Deze grote hoogteverschillen
op korte afstand zijn ongunstig voor een goede waterhuis
houding, terwijl de laagten nachtvorstgevoelig zijn. De
hoogste ruggen, meestal bodemtype Zfh2, hebben een minder
humeuze bovengrond en een losse stuifzandachtige onder
grond, die in de meeste gevallen aanleiding geeft tot
droogte-gevoeligheid en tot gevaar voor verstuiving van de
bovengrond in het voorjaar. Yerder komen enkele iets min
der steile ruggen voor, b.v. o. van de Grolloërstraatweg,
die ook vrij spoedig last van droogte hebben.
Op ongeveer de helft van de es, vnl. in het z.
en w.deel, komt de keileem onder boorbereik voor en wel
meestal op een gunstige diepte tussen 65-100 cm o.mv.
(XBfb3 en 23fh4).
Op het n.w. deel van de es is de heideondergrond
plaatselijk erg onduidelijk en door bosinvloed vervaagd.
Het tjrpe 'uifh4, dat vrij veel voorkomt, heeft een esdek van
ca 50 cm dikte (plaatselijk 75 cm) met een behoorlijk humuspercêntage (8fa).
Het Xfb3-gebied, dat hoofdzakelijk midden op de
es ligt, heeft eveneens een goed humeus esdek van ca 50cm
dik, dat rust op een goed ontwikkelcfe boskleurige onder
grond, ca 30 cm dik. De lZfb3-gronden, die vnl. in het n.o.
voorkomen, hebben ook een esdek van ca 50 cm dikte, dat
echter veelal iets sterker humeus is (ca 9 à 10$ humus).
De gronden, behorende tot dit type, geven de beste resulta
ten voor de landbouw; dit in tegenstelling tot de essen van
Deurze en Ballo, waar de üfb3-gronden beter zijn. De iets
mindere kwaliteit van de ]Cfb3 gronden op de Zuider-es wordt

veroorzaakt door de vrij scherpe scheiding, die hier meest
al voorkomt tussen het bovenliggende zanddek en de keileemondergrond. Dit zanddek,. dat op de voorgaande essen lang-,
zaam via zwak: 3emig en lemig keizand overgaat in keileem,
bestaat hier uit matig grof eolisch dekzand met een zwak
ke stuifzandhabitus, dat tot op de keileem voorkomt; dit
zelfde is in iets geringere mate ook het geval op de a-es
van Grollo en n-es van Schoonlo. Door de scherpe overgang
en grovere prof'ielopbouw zijn deze profielen van wat gerin
gere landbouwkundige waarde dan de profielen met een gelei
delijke overgang.
De hoge ruggen worden geflankeerd door Zfh3 of
Zfb3 gronden, die op deze overgang vaak een stuifzandach
tige ondergrond bezitten. Iets gunstiger gelegen Zfh3 gron
den komen voor op het z.o. deel van de es.
Ket z.deel van de es dringt plaatselijk diep
door in de veldgronden. Dit gedeelte is veel jonger en
ontstaan op de wat hogergelegen delen van het veldgrondengebied, die een keileemondergrond hebben, vaak zelfs bin
nen 65 cm o.mv. In de z.o.hoek ligt een perceel eikenhak
hout op het bodemtype lZfh3, dat als een eilandje esgrond
temidden van de veldgronden voorkomt.
Van alle vooromschreven essen onder Holde, Ballo
en Deurze maakt de Zuider-es door zijn onrustige topogra
fie en wisseling in heide-en bosondergrond de minst gun
stige indruk. De Deurzeres kan door zijn gelijkmatige
profielopbouw als de beste beschouwd worden.
fVII

De_Nijlander-es

Dit escomplex, dat gelegen is n. en o. van het
gehucht Nijlande, bestaat.grotendeels uit de es op bos
met vrij duidelijke en goed ontwikkelde boskleurige profie
len. Aan de randen komen kleine gedeelten es op heide voor
met een min of meer duidelijke heideondergrond, die plaat
selijk, vnl. op de overgang naar es op bos , door bosbegroeiing wat beinvloed is. Het grootste gedeelte met es op
bos heeft een vrij rustige topografie. De hoogste delen
liggen er midden op, hellen langzaam naar alle zijden af en
sluiten aan bij de wat lagergelegen veldgronden of gaan
over in het wat grilliger gelegen gedeelte met es op heide,
Sen uitzondering in dit es op bos gebied treft men aan ten
w, van de weg Nijlande - Rolde, waar de topografie grillig
is, door de invloed van twee vrij diepe dobben, die hier
voorkomen.
De v/at grilliger topografie aan de randen, die
bestaan uit es op heide, wordt veroorzaakt door stuifzandafzettingen.
De boskleurige gronden bezitten een goed humeuze
(ca 8 à 9fo) bovengrond van ca 40 à 50 cm dikte, die gelei
delijk en zonder storing overgaat in al of niet lemig,
bruin, boskleurig zand, dat rust op een zwaklemige zandondergrond, die plaatselijk matig grof is. De verschillen in
profielopbouw tussen de typen Zfb3 enlZfb3 zijn op deze
es zeer gering en bodemkundig op de meeste plaatsen zeer
moeilijk af te grenzen. De lemigheid, die als indelings
criterium v/ordt aangehouden, is hier aan zulke kleine
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het betreffende profiel voldoende leem bevat voor de zwak
lenige groep (lZfb) of niet.
In het gebied, dat op de kaart is aangegeven met
het symbool lZfb overheersen de zwak lenige profielen. ï/anneer de zandige profielen echter veelvuldiger voorkomen
dan de lemige is een dergelijk gedeelte als Zfb op kaart
gebracht. Deze indeling komt in grote trekken goed overeai
net de plaatselijke waardering van de praktijk.
De es op heide-typen die in geringe oppervlakte
vnl. aan de randen voorkonen, bestaan uit de typen ZfhS, 3
en 4. De vrij hoge rug, die asn de n.o.rand voorkomt met
het type Zfh2 heeft een vrij dun en schraal humeus esdek,
dat rust op een stuifzandachtige ondergrond, waardoor deze
profielen vrij vlug droog zijn en spoedig last hebben van
stuiven, vnl. in een droog voorjaar bij de verbouw van•
zomergewassen.
Eet wat lager gelegen type Zfh3 of Xfh3 bezit
een wat gunstiger profielopbouw, vooral op de plaatsen met
keileem ca 1 n o.mv., zoals deze voorkomen in de n.o.hoek.
De overgang tussen keileem en bovenliggend izanddek is hier
meestal scherp maar gezien het vele zakwater, dat deze
gronden ontvangen van de omliggende Zfb3 en Zfh2 gronden,
niet zo nadelig voor de waterhuishouding. Enkele zeer lage
kommetjes, die in dit gebied voorkonen, zijn nachtvorstgevoelig. Dit is eveneens h&t geval met de merendeels
vrij hooggelegen gronden, die voorkomen achter het Holderbos.
Het Zfh gebied in het z.o. heeft geen keileem
binnen boorbereik (1.25 m). Op de overgang van de bostypen
bestaat het profiel uit zeer zwak lenig dekzand, met ge
ringe bosinvloed, dat neer naar het o. overgaat in losser
en eolisch dekzand (oud stuifzand). Het esdek is vrij dik,
ca 50 a 70 era. De kleine gedeelten nat het type Zf'M-, die
aan z. en n.w. rand voorkonen, hebben vaak wat bosinvloed.
De naaste ongeving van het gehucht Nijlande be
staat uit plaatselijk vrij sterk verwerkte en vergraven
profielen, die om die reden zijn aangegeven net het ontgin
ningstype Zob3. Eveneens zijn net Zob3 aangegeven enkele
percelen, die voorkonen w. van de dobben. Zij zijn onstreefcs
1900 ontgonnen uit bos. In het algeneen is de Nijlander-es
topografisch en wat profielopbouw betreft vrij regelnatig,
m6t uitzondering vsn het n.o. heidegebied en behoort hier
door tot de vrij goede essen.
fVIII en III

Het Grolloör^Sscornelex_

Het Grolloër escomplex ligt, evenals de Rolder en
Balloör essen op de rug Em - Peize. Over het eigenlijke
karakter van deze rug en de wijze van ontstaan valt weinig
te zeggen, gezien zijn plaatselijk onduidelijke vorm in het
landschap, zodat de oude trekweg van Joevorden naar Gronin
gen, die midden tussen deze essen doorloopt, misschien van
even groot belang is geweest voor het ontstaan van deze
essen, vooral ook omdat de n.es van Grollo ontstond op oor
spronkelijk vrij vochtige heideprofielen. De Zuider-es ligt
wel duidelijk op een rug.

De Noorder-es van Grollo ligt t.o.v. de andere
essen vrij laag, ca 17 m i N.A.P. en bestaat geheel uit
vrij vochtige es op heide net een keileenondergrond, die
hier en daar zelfs ondiep < 65 cm o.mv. voorkomt. De Zuideres van Grollo ligt wat hoger, ca 20 m * N.A.P. en bestaat
in het w.gedeelte uit es op bos sn o. uit es op heide,
fVTII

De__Noorder-es van Grollo__

Dit esgeaeelte, dat ten n. van Grollo voorkomt,
bestaat praktisch geheel uit es op heide met een middeldiep gelegen keileemondergrond, meestal tussen 65 en 100
cm o.riv. (B) en heeft in het algemeen een vrij vlakke en
rustige topografie. De randen in het o. en z.w. bezitten
een vrat grilliger topografie doordat hier uitlopers van
stuifruggen uit de aangrenzende veldgronden voorkomen.
De bodemtypen Xf'h3 en Xfh4 zijn praktisch in ge
lijke oppervlakte vertegenwoordigd. Op plaatsen met on
diepe keileem, vnl. type XAfh.4 sn kleine stukjes Xfh5 is
de grond in herfst, winter en voorjaar zeer nat en plaat
selijk zelfs dras, zodat de vroren tussen de akkers vaak
blank staan. De wintergewassen ondervinden hiervan vrij
veel hinder, zodanig zelfs, dat de boeren hiermede bij
rogge-verbouw rekening houden, door extra dik te zaaien,
zodat een bepaald percentage nag en moet verdwijnen door
uitwintering. De achterstand, die deze gronden in de win
terperioden hebben, wordt echter in de zomer weer snel in
gelopen, zodat men vaak versteld staat hoe een gewas rogge,
dat er in maart nog slecht voorstond, in betrekkelijk kor
te tijd zo kan verbeteren, dat het praktisch gelijk komt
met de beste gronden« Het type.Xfhö, dat over een kleine
oppervlakte voorkomt, heeft onder het esdek meestal 6en wat
pikkigs laag, die stagnerend werkt en in droge toestand
Z6er dicht is.
De typen JfBfh3 en SBfh.4 nemen de grootste opper
vlakte in. Het zijn goede landbouwgronden.
Het esdek, dat een gemiddelde dikte heeft van
40 è 60 cm en op het n.w. deel meestal niet dikker dan
30 à 35 cm, is bruinzwart en goed humeus, ca 9% ftumus. Het
keizand, dat hieronder meestal voorkomt, is minder lemig
dan b,v. op de Deurzer-es. In het z.w. komen stuifruggen,
stuifzandde kken en stuifzan dvermengingen voor, waarop
het esdek meestal wel iets dikker is, maar schraal en los
van samenstelling. Aan het eind van de vorige eeuw is hier
plaatselijk nog een pakket stuifzand op de es afgezet, af
komstig uit het aanliggende recente stuifzandgebied "Vredenheim". Hierdoor komen aan de w.rand van de es plaatselijk
stuifzandpakketten van ca 1 m dikte voor, gelegen op matig
tot vochthoudende esgrond, die door deze bedekking nu sterk
aan verdroging lijden.
In het algemeen bestaat de Grolloër Noorder-es
door zijn vlakke ligging en goed vochthoudende profielen
uit zeer goede es op heide-gronden, die bij de boeren zelfs
hoger gewaardeerd worden dan een minder goede es op bos
b.v. de n.es van Schoonlo.
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Se^uiöer-es_van_Grollo

Deze es ligt wat hoger dan de n.es. De keileem
ligt hier In hst algemeen ook dieper, zodat de keileemdiepten B en C hier in praktisch gelijke oppervlakte voorkomen.
Ondiepe (A) en niet meer aan te boren keileem, resp, totale
afwezigheid daarvan, komt naar over een geringe oppervlakte
voor•
Het o.deel, waar de topografie vrij onrustig is
door enkele vrij hoge stuifruggen (boreaal) en hierlangs
liggende uitgestoven laagten (thans venige dobben) heeft met
enkele uitzonderingen in het n.deel, een heideondergrond.
In het algemeen ligt het o.deel met es op heide wat lager
dan het w.esgebied met es op bos. Het w.deel ligt veel
vlakker en zal hoogstwaarschijnlijk ook wat ouder zijn.
Het esdek op het o.gelegen es op heide-gebied is
vrij dik: ca 60 cm en grijszwart huneus, ca 7-gfo. De typen
2Bfh3enjQ2fh3 kcœn hier vrij veel voor. Deze gronden behoren
overwegend tot de matig tot goed vochthoudende es op heide.
De onrustige topografie werkt ongunstig op de waterhuis
houding en veroorzaakt hier en daar, vnl. op de laagste
plekken, vorstgevoeligheid. De enkele hoge ruggen bestaan
Klit de typen ZfhB of Z.Cxh.2 net stuifzandvermenging in het
esdek en soms stuifzand in de ondergrond. Ze zijn dienten
gevolge droogtegevoelig, waarmede bij de gewassenkeuze ter
dege rekening gehouden moet worden.
Het w.deel van de Zuider-es van Grollo bezit ge
heel een bosondergrond, die vrij diep en goed ontwikkeld
is. Stuifzandachtige ruggen komen in dit gebied riet voor,
zodat de topografie veel rustiger is. Het esdek is gemid
deld ca 40 cm dik en vrij goed humeus, ca 8%, Het hieronder
voorkomende boskleurige zand en ook dé diepere ondergrond
bestaan meestal uit zwak lenig,- matig fijn zand, dat in de
boskleurige laag vaak wat houtskool en scherfresten bevat.
In deze omgeving zal men dan ook vermoedelijk het
Grollerholt moeten zoeken en niet, waar het nu ligt in het
es op heide-gebied (zie hfdst.Xl).
Eet gehele w.gebied wordt praktisch ingenomen
door het type i;Bfb3 en XCfb3.
In het algemeen staat de Grolloër zres wat minder
goed bekend dan de n.es. Deze mindere waardering houdt
hoofdzakelijk verband met de grillige topografie van het
es op heide-gebied. Het bosgebied heeft een betere waarde
ring^ Samenvattend kont de kwaliteit van de Grolloër z.es
praktisch overeen met de Rolder z.es, n.l. matig goede esgrond.
fX

Eet Schoonloër-escom£le s:__

Eet escomples van Schoonlo bestaat uit twee gro
tere en twee kleinere esjes, n.l. de lloord-es, Zuid-es en
de n.'-v.es en
es.
De n..'«*Qs heeft een heideonder
grond, die grotendeels rust op een diepgelegen keileemondergrond. De topografie is door enkele stuifzandachtige
ruggen tamelijk onrustig.
De z.ïï.62 heeft eveneens een tamelijk onrustig
relief, ook hier veroorzaakt door enkele min of meer dui
delijke stuifzandruggen van boreale ouderdom, waarop een
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De z.es ligt vrij vlak en wordt gekenmerkt door
vrij duidelijke en goed ontwikkelde bosprofielen, die voor
een klein gedeelte ontstaan zijn in profielen met een keileemondergrond.
De n.es, die eveneens overwegend een boskleurige
ondergrond bezit,ligt sterk onder invloed van de boreale
en recente stuifzandafzettingen, die in de omgeving van
dit esgedeelte voorkomen en heeft hierdoor een vrij onrus
tige topografie; plaatselijk zelfs in meerdere of mindere
mate een stuifzandrsliöf. De dunne stuifzandbanden in, en
plaatselijk het dunne dekje recent stuifzand op het esdek,
bewijzen dat tijdens het gebruik van deze escomplexen nog
verstuiving heeft plaats gevonden. Dunne dekjes stuifzand
op het 6sdek komen vnl. voor op de ruggen van n.es en z.vtf,
es.
De z.es is waarschijnlijk het eerst ontstaan, ge
zien zijn rustige topografie, profielopbouw en ligging t.o.
v. het gehucht Schoonlo. Op deze es komt merendeels het
type lZfb3 voor en over een klein oppervlak het type Xfb3.
Deze typen hebben een ca 50 cm dik, goed humeus (ca Q-9%)
esdek, dat geleidelijk overgaat in een goed ontwikkeld,
vaak zwak lenig, boskleurig profiel, rustend op een zwaklemige ondergrond met plaatselijk in de diepere ondergrond
keileem. Door dez6 vrij gunstige profielopbouw is de water
huishouding en de nauw hiermede samenhangende landbouwkun
dige waarde van deze gronden goed.
Op de n.es is het type lZfb3 wat minder lemig en
hierdoor wat losser van profielopbouw; dit is waarschijn
lijk ontstaan onder invloed van de stuifruggen (boreaal)
die op dit esgedeelte en omgeving voorkomen.
Ket type 2fb3 komt op deze essen in banen voor,
op de hoogste delen of op de lagere randen, In het eerste
geval bestaat het uit een k6ileemrug, terwijl bij voorko
men langs de randen het bovenliggende zandpakket door ero-.
SB of anderszins dunner is, zodat hier de keileem ook bin
nen boorbereik komt. Door de vrij diepe ligging (ca 1 h
1.30 m o.mv.) heeft deze keileemondergrond praktisch geen
landbouwkundige waarde meer.
Ook het type Sfb3 maakt'op de n.es (stuifzand
invloed) een minder gunstige indruk dan op de z.es.
De hogergelegen stuifruggen op de n.es zijn aan
gegeven met het droge type Zfbl met stuifzand op, in en
onder het profiel. Deze ruggen zijn in meerdere of mindere
mate droogteg6Voelig door:
1. hoge ligging boven het grondwater en rugvormige verbrei
ding,
2. losse en schrale stuifzandachtige profielopbouw,
3. meer verbranding van de humus door deze hoge en droge
ligging.
De Noord-es staat bij de gebruikers dan ook min
der goed bekend dan de Zuid-es, die veel regelmatiger van
profielop bouw is.
De z.'/v.es en n.vues, die ontstaan zijn op h6ideprofielen, bezitten een esdek van ca 40 a 60cm dikte; op
d6 stuifzandruggen neestal schraal en matig humeus met
veel loodzandbijmenging.

De U.K.es, die overwegend laag gelegen en groten
deels als grasland in gebruik is, heeft een keileemondergrond, terwijl op de z.w.es geen keileem binnen boorbereik
aanwezig is. De heideprofielen op de z.w.es zijn vermoede
lijk door latere bosbegroeiing (eikenhakhout) wat beinvloed.
Het type Zfb3, dat meestal vrij hoog en onder helling gele
gen is, dankt zijn vrij goede kwaliteit aan het zakwater,
dat van de hogergelegen stuifruggen kont.
In het algemeen behoort het Schoonloër escomplex
tot de matige esgronden, die droogtegevoelig zijn. Alleen
de z.es maakt hierop een goede uitzondering en behoort tot
de goede esgronden.
Landbouwkundige bijzonderheden betreffende de oude, zwarte
'üöüwla hap;ronden ('e ssenT

Door de algemeen hoge ligging van deze oude,
zv/arte bouwlandgronden boven het grondwater, meestal zo
hoog, dat dit geen invloed user heeft op de plantengroei,
is het duidelijk, dat de aard en dikte van de humeuze la
gen, waardoor de watercapaciteit (hangwater) bepaald wordt,
van grote betekenis zijn voor de landbouwkundige waarde
van deze gronden. Bij afwezigheid van dikke, behoorlijk
humeuze lagen of door storende invloed in deze lagen zijn
deze gronden van geringe landbouwkundige waarde.
In het algemeen bezitten de voor-omschreven escomplexen een behoorlijk dik en humeus esdek en hierdoor
een redelijk waterhoudend vermogen. De uitzonderingen,
die hierop voorkomen, liggen vnl. in de gedeelten die in
meerdere of mindere mate door stuifzand beinvloed zijn; de
bovengrond is hierdoor veel schraler en losser van opbouw,
zodat de watercapaciteit op deze gronden meestal te gering
is voor de verbouw van de meereisende landbouwgewassen.
De invloed van storende lagen, die in de eerste
plaats voorkomt bij de es op heide in de vorm van de onder
liggende oergrond, is in de meeste gevallen op de ïogergelegen typen niet bepaald ongunstig, in enkele gevallen
zslfs in meofiere of mindere nate gunstig voor de waterhuis
houding. Bij de lagergelegen gronden heeft de oergrond
meestal een storende werking.
De oude bouwlandgronden worden verder gekenmerkt
door het voorkomen van een dichte en vrij vaste ploegsool,
die door de jaarlijkse grondbewerking ontstaan is. Deze
vaste ploegzool werkt storend voor de bewortelingsmogelijkheden van de gewassen, wat duidelijk te constateren is aan
de zware bewortelingszone, die op deze laag steeds te zien
is, terwijl onder deze laag meestal maar een geringe beworteling voorkomt.
Da percelen, waar deze ploegzool door ondergron
den of anderszins gebroken is, bieden grotere bewortelingsmogelijkheden en zijn hierdoor oogstzekerder.
De bemestingstoestand van de oude bouwlandgronden
vnl. de zuurgraad (pH) laat meestal veel te wensen over.
Uit gegevens van de R.L.V.D., die de essen van
Schoonlo, Grollo, Ballo en n.es van Rolde, regionaal onder
zocht heeft, zijn de volgende gegevens samengesteld.
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Hieruit kan de volgende waardering worden afge
leid:
Es van Schoonlo: 40% sterk zuur;48$ matig zuur en 12$ gun/
stig
Es van Grollo : 25#
"
" ;50$
"
»
" 25$
»
Es van Ballo en
n.es van Rolde : 60$

;27$

" 13$

2. Het landschap van de veldgronden
VI

Het gebied_tussen dejnade van het Dsurzerdieg^de
Itraatweg Deurze-Holderen de~Ba_lTo¥r-ess£n~

Dit is een zeer afwisselend gebied, dat voor een
goed overzicht in 5 delen uiteen valt:
a. Eetgebied ten_n. van het Tumuliveld
""
5it gedeelde,""dat onder een vrij sterke helling
ligt, heeft geen keileem binnen boorbereik. Vermoedelijk
is deze keileem door erosie geheel verdwenen. De zanden
zijn op de helling meestal matig grof en iets scherp.
Langs de randen van de Balloer-es (deze gronden
ontvangen veel zakwater) en langs de maderand ligt het
vochtige type Zmb3 (boskleurige profielen), hiertussen
komt een wat hogere strook voor met de typen Zob3 en Zoh3
met aan de z.kant een stukje ouder .bouwland ? De Jannenkaap
met het type'lZfb3. De strook boskleurige gronden (Zmb3),
die voorkomt tussen de Balloër-es en de wat hogergel6gen
strook midden in dit blok, heeft in bepaalde perioden tame
lijk veel wateroverlast, dat ontstaat door zakwater van
het hogergelegen escomplex, zodat hierdoor het grootste
gedeelte thans als grasland in gebruik is.
b. HetJTumuliveld
~ ~ ~0p~~dit heideveld,' dat als natuurreservaat nog in
zijn oorspronkelijke staat bewaard is gebleven, ligt
vnl. ten z. en z.w. van het vrijwel ronde ven, een groot
aantal grafheuvels, die meestal voorkomt op een platte
rug van het type lZh3. Verder komt hier overwegend het
type Zh4 voor net enkele kleine veendoibben.
De cultuurwaarde is gering; als natuurschoon is
dit gedeelte zeer mooi en onvervangbaar.
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""Dit gedeelte", dat doôr een~~smalle strook madeland van het voorgaande gescheiden wordt, heeft een sterk
wisselende gebruiksvorn van bos, bouw- en grasland.
De hoeve Kamps, waarschijnlijk een oude kloos
terhoeve behorende tot het vroegere klooster Maria in
Campis (zis Hfdst.XI), is omgeven door percelen oud bouw
land, typen lZfb3 en Xfb3. Deze typen hebben een goed huneus esdek van ca 50 cm dikte en rusten op een zwaklenig
boskl6urige ondergrond, die plaatselijk door opgravingen
•s.d. vrij sterk verwerkt is. Snkele van deze percelen oud
bouwland zijn thans met eikenhakhout begroeid.
De profielen zonder boskleuring bestaan vnl. uit
vochthoudende en natig vochthoudende heideprofielen, die
op betrekkelijk recente datum ontgonnen zijn.
Ten w. van de.weg Ballo-Deurze ligt een vrij
jong dennenbos, het z.g. Tunulibos, waarin een aantal
grafheuvels voorkomt. Dit gedeelte met de bodemtypen lZb3
Tzwakke boskleuring) en lZh3 valt, evenals het tumuliveld
en 6en gedeelte van de hoeve Kamps onder de natuurreserva
ten.
d. Gedeelte o. van__de_we£ Ballo-Deurze _
In"~dit blokje komt een klein esgedeelte voor met
het type Zfh3, dat op veel plaatsen sterk vergraven is.
.Aan de o.zijde van dit esje ligt een uitgestoven laagte,
type XAoh.5, die gedeeltelijk als grasland en als bouwland
in gebruik is; voor bouwland zijn deze gronden echter te
nat.
e. Ket_stuifzandgebied
van Rolde en n. van_d e_stra atweg
""Dit terrein7 dat gekenmerkt wordt doorheen sterk
stuifzandrelief met enkele meters hoge recente stuifruggen en daartussen uitgestoven laagten, meestal met ondiepe
keileem, is grotendeels begroeid met grove den en eikenhak
hout.
In de n.o. hoek tegen de es van Ballo ligt de z.
g. Balloër Huil, waarin vroeger de hoogste rechtspraak
van Drente plaats vond (zie Hfdst.XC).
$

' VII

Het £ebied_tuss_en de_D_eurzer-ss,_Asserstra atweg en_
Nijla_nder-£s"~
~

Omstreeks 1870 was dit gebied, met uitzondering
van de ssgronden van de "Molenkampen", nog geheel heide.
Het o.deel, een recent stuifzand met hoge stuifruggen en tot op de keileem uitgestoven laagten, is later
door de gemeente Itolde bebost met fijnspar, lariks,douglas
grove den en ' vulhout (z.g. r.olderbos).
ïlet w.deel dat grotendeels in de jaren 1920-1930
ontgonnen is, ligt vrij laag en wordt gekenmerkt door een
iets fijner zand dan normaal dekzand met eronder keileem.
In dit gebied dat van nature al vrij ongelijk lag, is vrij
veel leem gegraven ten behoeve van de boerderij-bouw
(dorsvloerverharding, e.a.), zodat het reliëf thans nog
sterker is geworden.
De ontwatering is vrij moeilijk, aangezien dit
gedeelte aan drie zijden omgeven wordt door hogere gronden.
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terrein iets hoger; de keileem komt hier dieper, meestal
buiten boorbereik, voor. Het reliëf tegen het Rolderbos
is plaatselijk vrij onrustig, aangezien hierin enkele
uitlopers van het stuifgebied voorkomen, type Zih2. Goed
3

bouwland komt hier voor op de typen Xih3 en lZih3. Enkele
lagere delen zijn gekarteerd als lZohö en Vdl. De grootste
oppervlakte wordt echter ingenomen door het type Zoh4,
waarvan de hoogste delen als bouwland en de iets lagerge
legen als grasland in gebruik zijn.
Eet landbouwkundig bezwaar van deze vrij goede
gronden is het onrustige reliëf en de hiermeda nauw ver
band houdende ongunstige waterhuishouding en waterbeheersingsmoeilijkhed&n.
Het Rolderbos, dat hoofdzakelijk voorkomt op
stuifzand met opgestoven hoogten en uitgestoven laagten
(vaak tot op de keileemondergrond) bestaat hoofdzakelijk
uit vrij dicht opgaand bos net enkele stukjes heide.
Plet n.o. dat hoofdzakelijk met grove den, eiken
hakhout en berk beplant is, doet dienst als wandelbos en
is eigendom van de Gebeente Rolde.
liet z.o. deel, eigendom van de "Boermarke" van
Rolde, bestaat hoofdzakelijk uit een slecht onderhouden
grove dennenopstand. Het meest w.deel van dit bosgebied
behoort aan particulieren en is plaatselijk, vnl. tussen
de stuifruggen, ontgonnen tot bouwland dat redelijk goed
voldoet op die plaatsen, waar de keileem op ca 70 à 100cm
diepte voorkomt, j^en boongaard, gelegen op een profiel met
keileem op ca 80 cm o.mv. geeft naar locale normen redelij
ke opbrengsten en groei.
Eet z.w. deel van dit grotendeels woeste gebied,
begroeid met heide en vliegdennen, met merendeels de bodeiatypen lZh.3 en X0h3 is vat vlakker, zodat dit voor ontgin
ning geschikt is.
VIII

Eet ^ebied^enjruo^ van de_ïToorder-es van Rolde

Dit gedeelte, dat gelegen is temidden van hoge
re gronden bestaat uit een vrij langgerekte laagte met
een venige kern in het laagste deel, die afwatert via een
door het hogere deel lopende (vaarschijnlijk gegraven)
watergang op het ^ndersediep.
Ds vrij laaggelegen erosiegeul, die voorkomt tus
sen de n.es en het esgedeelte wDe Winkel" bestaat hoofdza
kelijk uit vrij natte bosprofielen met een ondiepe keileemondergrond, die zovel als gras- en bouwland in gebruik
zijn. Door het vele zakwater, dat deze lage gronden ont
vangen en de ondiepe ligging van de keileemondergrond zijn
d6ze gronden niet geschikt voor bouwland. „
In o.richting loopt het terrein langzaam op, zo
dat deze gronden, meestal bestaande uit zwak lemige bosontginningszandgrond (Zob3) en keizandgronden (Xob3), veel
beter geschikt voor bouwland zijn. Een gedeelte met na
tuurlijke bosbegroeiing, vliegdennen, opslag van eiken,
e.d. en lage heide,date gécenmerkt wordt door een zwaklemige
profielopbouw, is goed geschikt voor ontginning tot bouw
land.
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VXV

Het Deurzerv^ld

Dit blok, gelegen ten z» van de Deurzeres, be
staat uit een vrij vlak midden-plateau met ondiepe keileem,
dat langzaam naar alle zijden afhelt. Het n.deel en vnl.
de n.o.punt heeft een vrij grillige topografie en een profielopbouw, die op korte afstand vrij sterk wisselt. De
lage en natte typen liggen hier min of neer als lage stroomgeulen temidden van de rug- en kopvormige hogere delen.
Vermoedelijk is dit gedeelte vrij sterk geërodeerd, vooral
ook omdat de laagten aansluiting hebben op de smalle S t r o c k
madegronden tussen dit blok en de Deurzeres. Dit gedeelte,
dat door het vrij grillige reliëf een minder goede afwate
ring heeft, is grotendeels als grasland in gebruik.
De relatief vrij vochtige typen, voorkomende op
de hoogste delen van het plateau, hebben hun vochtige lig
ging te danken aan de ononderbroken vlakgelegen keileemondergrond, die meestal op ca 50 ê 60 cm o.mv. voorkomt. De
hellingen van dit plateau, vnl. aan de n.w. zijde op de
overgang naar het Deurzerdiep, waar de keileem door erosie
verdwenen is, zijn ondanks hun lagere ligging in het ter
rein veel droger. De laagste randen op de overgang naar de
madegronden zijn plaatselijk vrij sterk verspoeld en be
zitten hierdoor meestal een vrij grofzandige en grindrijke
profielopbouw, die nadelig is voor een goede waterhuishou
ding, evenals de zwaar ontwikkelde en dichte oergrondlagen,
die vaak onder deze hellingtyp-sn voorI:o;i3n.
De z.rand van dit blok, vnl. net z.o.deel, heeft
gedeeltelijk zijn oorspronkelijke ligging verloren door vei?graving en egalisatie van enkele percelen.*
In h%t algemeen heeft dit blok een vrij regelma• tige profielopbouw. In het centrum overwegen het vochtige
type ]CAih4, dat grotendeels als grasland in gebruik is en
de iets drogere typen X3ih4 en XBih3 die beter voor bouw
land geschikt en meestal ook els zodanig in gebruik zijn.
De hellingen, die, gezien de drogere ligging, overwegend
als bouwland gebruikt worden, hebben in droge perioden
plaatselijk tamelijk veel met droogte-gevoeligheid te kam
pen. Dit is vnl. het geval op het type ZrLh.3, dat soms een
enigszins stuifzandachtigs profielopbouw bezit.
v

W

Het w,deel_van_hetjtfijlanderveld^en de^voor erosie__geIvïaxaë hoogte^tên_z_ï_ van 'Elderslo*_ " "

Het w. gedeelte, dat als een schiereiland van
hogere gronden voorkomt tussen uitlopers van het ma dege bied,
heeft in het algemeen een wat grilliger bodemgesteldheid en
topografie dan het voorbaande blok. Het zandpakket is meest
al v/at dikker, zodat de keileemondergrond overwegend diep
tot zeer diep voorkomt (plaatselijk zelfs buiten boorbereik)
en aan de randen door erosie zelfs geheel of grotendeels
verdwenen is,-De hoogste delen ,Zih2 vnl. gelegen ten o. van
s
de weg ïïijlande - Ekehaar, hebben een enigszins stuifzand
achtige profielopbouw, waarop de gewassen in de zomerperio
de nin of meer verdrogen; evenzo het type Zih3, dat meestal
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voorkomt•
Het vochttype 4, al of niet met een keileemon- •
dergrond, komt als vlakte-type. over een vrij grote opper
vlakte voor en behoort tot de betere gronden, die overwe
gend als bouwland in gebruik zijn. De lagergelegen typen,
die meestal als onduidelijke laagten in het terrein voor
komen en door de keileemondergrond vrij veel last van stag
nerend water ondervinden, zijn aangegeven al naar dé mate
van humeuziteit en venigheid, met de typen Xoh5-Xoh6 en
Vd, Dit laatste type komt praktisch steeds voor als komvor
mige laagte, die geen afwateringsmogelijkheden heeft. Al
deze typen, die vrijwel uitsluitend voor grasland geschikt
zijn, worden thans ook meestal als zodanig gebruikt. Komt
echter een laag en nat type voor in wat hogergelegen gron
den, dan is het meestal matig bouwland.
De randen van dit blok zijn, evenals het voor
gaande, sterk aan erosie onderhevig geweest, zodat de moraineondergrond hier praktisch overal verdv/enen is en het
zandpakket onder invloed hiervan wat grover geworden is
dan het meer normale dekzand, dat boven op de gespaarde
keileemschollen voorkomt.
Afwijkingen in profielopbouw vindt men vnl. op
de hellingen naar het madegebied. De gronden zijn daar
door fluviatiele invloed sterk grofzandig en grindrijk of
hebben,wat vrij veel op de hellingen voorkomt, een zwaar
ontwikkelde en storende oerlaag. De overgang naar de made >
is aan de z.w. zijde van dit blok vrij steil en maakt
plaatselijk de indruk, dat het Deurzerdiep ook in latere
perioden de kanten nog aangevreten heeft.
In het algemeen bestaat dit blok uit vrij goede
ontginningsgronden, die evenals in het voorgaande blok,
omstreeks 1920-1935 overwegend door diepploegen uit heide
ontgonnen zijn.
De voor erosie gespaarde hoogte ten zuiden van
Elderslo, een eiland van hogere gronden temidden van de
made, bezit in de hoogstgelegen kern een ononderbroken,
ondiep gelegen moraineondergrond, die op de hellingen door
erosie verdwenen is. Door deze ondiepe keileemligging is
het bovenliggende zandpakket vrij dun en bestaat hierdoor
vnl. uit min of neer grindhoudend, matig grof, vaak iets
lemig keizand. Het uitzondering van een klein perceeltje
bouwland is dit eiland geheel als grasland in gebruik,
waarvoor het, gezien de ondiepe keileemligging, ook het
best geschikt is.
W1

Eet Nij_landerveld (oostelijk deel)

Dit blok, dat ligt tussen de plaatsjes rijlande
en Elderslo, heeft een afwijkende profielopbouw t.o.v. de
algemene profielbeschrijving.
De sterkste afwijkingen komen voor in het centrum
van dit blok, globaal omgrensd aan de z.o. zijde door de
weg Nijlande - Elderslo, van Elderslo in w. richting en
vervolgens langs de blokgrens naar het noorden. Dit vrij
vlak gelegen gedeelte heeft, in tegenstelling tot de rest
van de kartering Rolde, een zeer fijnzandige en meestal

zwaklemige bovengrond, die rust op een moraineondergrond,
was-door deze gronden typisch afwijken. De zandsamenstelling, zowel wat korrelgrootte als zachtheid betreft, komt
praktisch overeen met het fijne praemorenale zand, dat
men meestal onder de keileem aantreft. Vermoedelijk be
hoort de zandafzetting, die in dit blok voorkomt, tot de
niveo- eolische afzettingen, die in de kartering Rolde
meestal als een dunne band, als eerste fase van het dekzand op de keileem aanwezig is. Door onbekende oorzaak
is hier een veel dikker pakket (ca 70 à 100 cm) van dit
fijnere en lenige dekzand op de moraine-ondergrond afge
zet. v)oor dit fijne, neestal vrij lenige zanddek, ver
schilt de landbouwkundige waarde ook enigszins van het ge
wone type. Het type Iloh4, dat normaal goed tot zeer goed
geschikt is als bouwland, voldoet hier door zijn fijnzandige en hiermede nauw samenhangende slecht doorlatende
en slempige bovengrond, naar zeer matig, terwijl het voor
grasland uitstekend geschikt is. Door deze dichte en
slempige bovengrond komt in het grasbestand vrij veel mos
voor, dat echter na een keer eggen (ketting«>eg) snel ver
dwijnt.
Het type Xoh5, dat normaal zeer goed grasland
is,'heeft hier in grotere mate met wateroverlast te kam
pen, wat ook reeds het geval was voor de ontginning, ge
zien de iets venige inslag, die de profielen hier vertonen.
De kleine oppervlakte Zih3, die voorkomt op het
n.ged6elt6, heeft een dun stuifzandachtig dek ca 30 à 40cm
dik , vermoedelijk eolisch dekzand, dat rust op het bo
venomschreven, fijnere, lenige zand.
In het algemeen zijn deze fijnzandige gronden,
met uitzondering van het type Zih5, het best geschikt
voor grasland, waarbij rien zorgen moet voor een goede
oppervlakte-ontwatering (greppels e.d.).
Het z.deel van dit blok heeft een neer normale
opbouw, de fijne en lemige zanden gaan hier geleidelijk
over in het wat grovere dekzand, waarbij van uitwigging
onder of boven dit dekzand geen sprake is; het gehele pro
fiel wordt langzaam iets grover en minder lemig en is op
d6 randen naar het madegebied hier en daar zelfs matig
grofzandig. In tegenstelling tot de vorige blokken met
vrij brede randen waar de leen door erosie verdwenen is,
loopt hier de moraine ondergrond vaak zelfs tot onder de
lenige madeprofielen door.
In het z.deel, neestal met diepe of zeer diepe
keileem, treft men veel door ijzer verkit zand in de on
dergrond aan, dat storend werkt op de waterhuishouding
van de betrokken profielen«
Behoorden boven omschreven profielen tot de
heideontginningsgronden, die ca 25 à 30 jaar geleden ont
gonnen zijn, rond Elderlo komt nog een kleine oppervlakte
van bosontginningsgronden voor, die aangegeven zijn met de
typen lZob3 en IZob3 en een wat lagergelegen gedeelte met
Zob5-3. Dit vrij afzonderlijke en eigenlijk niet in dit
landschap passende gedeelte is al vrij lang als bouwland
in gebruik (ca 150 jaer) maar bezit toch niet de uitge
sproken kenmerken, die voor esgronden typisch zijn, zodat
ze ondanks de betrekkelijk lange tijd, dat ze in cultuur
zijn, toch bij de ontginningsgronden gerekend worden, üen
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bosprofielen net veel heideinvloed, bezit wel de esgrondeigenschappen, zodat dit gedeelte, alhoewel het esdek be
trekkelijk dun is (ca 30 à 40 en) wel als zodanig aangege
ven is.
7711

Het &ebied_tenjDosten van Elderslo

Dit blok, dat evenals het voorgaande, grotendeels
bestaat uit jonge heideontginningsgronden en enkele grote
percelen onontgonnen heide, bezit in het w.deel dezelfde
typische landschapsopbouw als de voorgaande blokken, n.l.
een vrij hoog plateau, dat aan drie zijden afhelt naar de"
nadegronden, terwijl het oostelijke deel aansluit bij het
neer aaneengesloten noraine-landschap, dat neestal geken
merkt wordt door een vrij re.gelnatig relief en de typische
dobbevornige laagten,'die steeds in dit landschap voorko
nen.
Het w. deel heeft een tanelijk grillige topogra
fie en een neestal vrij grofzandige profielopbouw, die vaak
net een zeer scherpe overgang rust op de moraine-ondergrond.
Deze is in dit gedeelte nin of neer golvend, zodat het voorkont, dat een relatief hooggelegen grond betrekkelijk on
diep keileen heeft en hierdoor vochtiger van profielopbouw
is dan landschappelijk verwacht zou worden; omgekeerd komt
het voor, dat een relatief laaggelegen grond door wegdui
king van de keileem en het vrij grove en dikke zanddek vrij
droog is, en zelfs in enkele gevallen droogtegevoelig.
De vrij hooggelegen ruggen, die een sterke stuif
zandinvloed bezitten en aangegeven worden net het type
Zih2, zijn vrij spoedig te droog voor de neest-9 landbouw
gewassen. Het type Zih3 of Xih3, dat in vrij grote opper
vlakte nidden op dit plateau voorkomt, is noeilijk land
bouwkundig te beoordelen, aangezien de ligging in het ter
rein en hiermede samenhangend de waterhuishouding over
korte afstand sterk kan wisselen. In het algeneen lijden
deze gronden hier vaak aan extremen; in de winter wat te
nat en in de zomer iets te droog.
Het type Zih4 of Xih4, dat zich overwegend op d6
iets lagergelegen randen bevindt, heeft in het algemeen eaz
wat rustiger topografische ligging en profielopbouw en is
hierdoor beter geschikt voor de landbouw. Op de plaatsen
met ondiepe keileem hebben deze gronden vaak wateroverlast.
De meest n. punt van dit blok, aansluitende aan
de Nijlanderes, bestaat uit een oppervlakkig verstoven(bo
reaal)gedeelte , waar ondiep uitgestoven laagten en kleine
rugvornige opstuivingen naast elkander voorkonen. Sen ge
deelte hiervan is geëgaliseerd en zodoende beter geschikt
genaakt voor de landbouw.
Het oostelijk gedeelte van dit blok heeft in het
algemeen een iets rustiger topografie en sluit meer bij
het vrij vlak gelegen moraine landschap aan, dat kenner-,
kend is voor het grootste deel van de kartering Rolde.
De bodentypen Zih3 en :si.h4 treft men hier over
grot6 oppervlakten aan, neestal met ondiepe keileen. Al
leen wanneer het type Xih3 nin of neer in rugvorn voorkomt,
ligt de keileem neestal wat dieper, In het algeneen behorai
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deze tv/ée typen tot de gDede ontginningsgronden of bestaan
uit heide, die goed voor ontginning geschikt is.
Het n.gedeelte, tegen de Steenweg, evenals enke
le hogere gedeelten tegen de nade, wordt gekenmerkt door
een wat grilliger topografie, die ontstaan is onder invloeà
van verstuivingen in het boreale tijdperk (laatste fase van
het dekzand). Dez6 rugvornig verbreide stuifruggen, neestal
type
Zih2 bezitten een goed ontwikkeld, hoog en droog,
heidepodzolprofiel net een vrij dikke loodzsndlaag, die
rust op los en droog, matig grof (11150), oud stuifzand. In
de omgeving van deze ruggen komen neestal tamelijk duide
lijk te herkennen uitgestoven laagten voor, die thans door
hun lage ligging een venige profielopbouw bezitten (type
Xh5-6 en Yd).
Deze stuifzandafzettingen zijn in de kartering
Rolde hoofdzakelijk ontstaan uit het eolische dekzand,
dat plaatselijk door verstuiving gesorteerd en verplaatst
is. De uitstuivingsgrens bij de uitgestoven laagten ligt
meestal bij de oudste dekzandformatie, het z.g. niveoeolischô dekzand, of het .keizand, welke afzettingen enigs
zins lemig zijn en hierdoor minder gevoelig voor verstui
ving. Rond het ven in de n#w. hoek, vindt men wat recent
stuifzand, dat door beplanting met bos thans vastgelegd is.
Dit blok, v/s arin enkele grote percelen (ca 40ha)
heide en dat verdsr overwegend bestaat uit jonge ontginningsgronden, die meestal door c.iepploegen in de periode
1935 tot heden sangemaakt zijn, is grotendeels eigendom
van enkele groot-grondbezitters.
Door een goed uitgevoerde egalisatie kunnen de
aanwezige woeste gronden, near ook de reeds ontgonnen per
celen, omgezet worden in zeer goede landbouwgronden. De
ontgonnen percelen, die praktisch elle door diepploegen
aangemaakt zijn, hebben door hun zwakgolvende topografie qi
neestal ondiepe keileenondergrond in de laagten wat water
overlast, terwijl de
Zih2-ruggen droogtegevoelig zijn,
zodat door egalisatie beide typen sterk kunnen verbeteren.
Will

Het £ebied__tU3sen ^ej^es van Rolde_ en_de Klinkerweg

Dit blok, dat overwegend een zwak golvende topo
grafie ,heef t, die plaatselijk wat grilliger is door enkele
stuif- of dekzandruggen, heeft een keileenondergrond, die
net uitzondering van de n.o.hoek, bijna overal binnen l.-m
diepte voorkont, tendel6 ondieper dan 65 cm (A) en tendele
tussen 65-100cm (B).
In dit meestal zwak golvende terrein komt de keileem zov/el op de iets hogergelegen els in de lagergelegen
delen plaatselijk zeer ondiep voor, waardoor dergelijke
gebieden hoofdzakelijk als grasland in gebruik zijn. Op de
hogere delen treft men de drogere bodemtypen . .Xih3 en bij
extra hoge en droge ligging Xih2, die vnl. voor grasland
in de zomerperioden te droog zijn. Als vlakte-type meestal
met ondiepe keileen vindt men hier overwegend het type
Xoh4, terwijl de lagere delen ingenomen v/orden door de
typen
Xoh5 en 6. De gronden van het type :cAdL4- die in
vrij grote oppervlakte in dit blok voorkomen, voldoen het
best als grasland, daar ze voor bouwland, vnl. in de win
terperiode, te nat zijn. In extreem droge zomers komt ech

ter droogteschade in het grasbestand voor, doordat de keileen moeilijk water afgeeft aan het bovenliggende droge
zand, zodat deze gronden dan geheel aangewezen zijn op de
bevochtiging door neerslagwater.
De r^oh^gronden, die eveneens vrij veel voorko
men, geven door de wat grotere waterberging als bouw- en
grasland goede resultaten. Goede bouwlandgronden treft men
verder aan op de typen 2Boh3, 2Coh3 en Zoh3.
De Xoh5-gronden, neestal met ondiepe keile6m,
komen soms in grotere oppervlakte, maar vaak ook in de
vorm van kleine komvormige laagten voor en zijn meestal
bij grotere oppervlakten in gebruik als grasland, dat zeer
goed voldoet.
Het type Zoh6, dat uitsluitend voorkomt in de
vorm van dobben, is praktisch steeds te nat en hierdoor en
kel geschikt voor grasland.
De kleine stuifruggen Zih2, die hier en daar voorkonen, liggen vaak in combinatie met de uitgestoven gronden
(meestal 2oh5)waardoor een onrustige topografie ontstaat,
die sterk nadelig is voor een goede waterhuishouding.
In het z.w. treft men kleine oppervlakten stuif
zand aan, die meestal beplant zijn met grove den.
De z.o. hoek van dit blok is in het algemeen iets
b6ter, door zijn ligging op de overgang van een stuifzandgebied naar de lagere gronden, zodat deze overgangsgronden
hoofdzakelijk bestaan uit het vrij gunstige bodemtype Zoh3,
dat hier en daar iets lemig is. Eet stuifzand-gedeelte, dat
uit zeer schrale en droge profielen bestaat, heeft een goe
de bestemming gekregen in de vorm van een hoenderpark.
Dit blok behoort tot het typische keileemlandschap, dat zijn meestal geringe landbouwkundige waarde dajokb
aan de ondiepe ligging van de keileemondergrond bij de la
gere typen en de losse en vaak stuifzandachtige profielopbouw, die dikwijls voorkomt bij de hogere gronden.
VTZ

Tu£sein__de Klinkerweggen de_Karkeurens Holde-Grollo__

Dit blok, dat voorkomt z. van het voorgaande,
ligt in het algemeen iets hoger en heeft hierdoor wat
meer drogere bodemtypen, waaronder de keileemondergrond in
het algemeen iets dieper gelegen is.
De topografie is hier vrij rustig en ontstaan
onder invloed van brede keileemruggen en koppen, die in
latere perioden meestal afgedekt zijn met een dun, vrij ge
lijkmatig zanddek. Op enkele plaatsen is dit zanddek zeer
dun, zodat de moraineafzettingen praktisch tot in de bouwvoor voorkonen. Dit is vnl. het geval in een vrij hoog ge
bied ten o. van'de straatweg Grollo - Rolde, dat aangege
ven is met het type 2Aih2 en dat uiteraard zeer droog is.
Meestal komt echter het type ZBih2 voor, dat een iets
gunstiger waterhuishouding heeft. Op deze vrij hoge delen
met betrekkelijk ondiepe keileem, die thans bijna geheel
als bouwland in gebruik zijn, zou wisselbouw vermoedelijk
beter voldoen, omdat hierdoor de bovengrond op de duur wat
zal verbeteren (meer humus).
Aan de o.zijde van dit blok ligt een groot per
ceel heide, dat vooral aan de' noordkant vrij vlak gelegen
en van goede kwaliteit is.
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hooggelegen terrein zonder keileenondergrond, hooffeakelijk
type Zih2, met enkele lagere delen, die er als oude ero
sie- en afwateringsgeulen doorheen slingeren. De keileem
is hier vermoedelijk door erosie verdwenen, zodat de dekzandafzettingen (meestal dun) hier rusten op het meestal
fijnkorrelige prae-moranale zand. De hoge gronden van het
type Zih2, die uitsluitend in bouwland liggen, zijn vrij
droogtegevoelig; de lagere delen,vnl. type Zoh4, zijn
overwegend als grasland in gebruik,
Het gedeelte, dat voorkomt ten w. van de straat
weg Grollo - Rolde is in het algemeen wat vlakker. Er ko
men plaatselijk enkele oude stuifzandruggen voor.
In het z.w. en n.w. vooral op het proefbedrijf
van de R.L.V.D. De Kooyenburg zit de keileem ondiep, plaat
selijk zelfs, vnl. bij de typen IIoh4 en 5, tot in de bouvvoor. Deze gronden zijn door hun geringe waterberging in
de winterperiode meestal nat tot dras, zodat ze beter voor
grasland geschikt zijn. Z'en gunstige factor, die zich voor
al voordoet op het meest n.deel van dit proefbedrijf is de
zwakke helling, waaronder deze gronden voorkomen, zodat
het water iets vlugger wegzakt naar lagere delen.
De beste gronden van dit blok, type Zih3 en ZihS
komen voor ten z. 6n z.w. van dit proefbedrijf.
Op het gedeelte, waar de percelering o.w. gericht
is, ligt vrijveel grasland, alhoewel deze gronden o.i.
beter voor boüwland geschikt zijn. In het algemeen komen
hier vrij veel goede gronden voor, di6 echter in waarde
dalen door de sterke verbrokkeling, die men praktisch op
ieder perceel aantreft in de vorm van kleine gedeelten met
smalle stuifzandruggstjes en (of) dobben, dus <5f te droog
ôf te nat. Door egalisatie zou hier dan ook veel te verbe
teren zijn.
Tegen de w.rand ligt een brede slag, die ca £0
jaar geleden beplant is met fijnspar en lariks, waarin
thans duidelijke groeiverschillen voorkomen; de bomen re
ageren ongunstig op de plaatselijk voorkomende ondiepe
k6ileemprofielen.
In het algeneen bestast dit blok, in tegenstel
ling tot het voorgaande (VIII) dat vrij laag en nat was,
uit merendeels vrij hoog en droog gelegen gronden, die
plaatselijk, vnl. aan de n.o. zijde, droogtegevoelig zijn.
Sen bijzonderheid van deze 2 blokken en het o.
deel van blok VII, die tot de Veld-ïlarke van Rolde beho
ren, is de typische percelering, die geheel op de toren
van Rolde gericht is, zodat de percelen vlak tegen Rolde
vaak naar enkele meters breed zijn^ maar op de scheiding
naar de Harke van Grollo soms 100 a 300 m.
VIZ

DeJlarke_van__Grolio ten n._en v/,_van__de GrolloSr-es

Het gebied ten n. van de Grolloër-es met overwe
gend ondiepe tot diepe keileem wordt hoofdzakelijk ingeno
men door het type Xoh4, dat merendeels, gezien de natte
ligging, als grasland in gebruik is. Naar het o. waar het
terrein langzaan oploopt en overgaat in het droge type
Üih3, neemt het bouwland toe. De grote slag heide, die
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keileem, typ6 XAh4 en XAh5 en in het n,o. vnl. uit stuifruggen met een recent stuifzanddek met hiertussen een
groot aantal veendobbetjes, vrat het onrustige reliëf nog
versterkt, Alleen het z.w. deel is daarom voor ontginning
geschikt. Oostelijk van deze heide-slag ligt een in 1951
door diepploegen ontgonnen gedeelte met overwegend vochthoudende tot natte, ondiepe keileemprofielen,waartussen
enkele min of meer uitgesproken boreale stuifruggen voor
komen.
Aan de o.rand tegen de straatweg Rolde-Borger
ligt een particulier boscomplex met enkele bouwlandperce
len, die overwegend voorkomen op' vrij droge profielen, ge
deeltelijk met ondiepe keileem. Het merendeel van deze
gronden is matig droogtegevoelig.
De beste gronden van blok VX liggen in het n.
deel van de Marke-sector: Vredenheim (het z. deel van deze
sector bestaat uit stuifzand). De typen ZBoh3 eh Zoh3 over
wegen hier, net keileem ten dele op gunstige diepte. Het
type XBoh3 dat door de gunstige ligging van de keileem iets
beter tegen de droogte bestand is dan het type Zoh3, komt
vnl. aan de n.w. en w.zijde voor. De enkele hoge ruggen van
het type Zoh2 hebben plaatselijk een vrij losse en droge
stuifzandachtige ondergrond. Ondanks hun vrij hoge ligging
zijn zij iets minder droog dan men zou verwachten. Dit
vindt vermoedelijk zijn oorzaak in de vrij lange helling
waaronder deze gronden liggen, waardoor de waterhuishouding
iets gunstiger is dan normaal bij dit type gebruikelijk.
Volgens de gebruikers voldoen de gronden in dit gebied
goed als bouwland, terwijl het wat lager gelegen z.gedeelte
waar overwegend ondiepe keileem voorkomt beter voor gras
land geschikt is.
Eet z.deel van de sector Vredenheim, dat uit een
stuifzandgebied bestaat met plaatselijk ca 3 tot 5 m hoge
stuifzandruggen, di6 in betrekkelijk recente tijd nog ge
stoven hebben (ca 1870, Harm Tiesing), is thans grotendeels,
om deze verstuiving tegen te gaan, bebost met grove den
6.d. Aan de n.w. rand ligt nog een strook heide met
vrij V6el jeneverbes-struiken. Dit stuifzandterrein is on
langs bestemd voor recreatie, waarbij enkele Veenkoloniale
plaatsen en de gemeente Groningen belanghebbend zijn.
Tussen de made van de Grolloër Ruimsloot en de
Grolloër-es liggen nog enkele percelen ontginningsgronden
met ondiepe keileem, die door de natte ligging overwegend
als grasland in gebruik zijn. Deze percelen, vooral vlak
teg6n het dorp Grollo, zijn meestal ouder dan de normale
ontginningsgronden.
VaI

Het ge bi£d_tussen GrolloSr-es en_de Gro11oe^r-Ko eland ai

Dit gebied bestaat uit 3
Ie. een hoog n.w.deel net overwegend matig vochthoudende
typen,
2e. een lager deel met overwegend vochtige en natte typen
3e. een stuifzandgebied tegen de z,.es van Grollo gelegen,
dat zich in o.richting over het lagere gebied heen
heeft uitgebreid.
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Dit n.w.deel, dat een vrij grillig relief heeft,
is, voorzover ontgonnen, overwegend in gebruik als bouw
land dat van matig6 tot goede kwaliteit is. De vrij goede
bodemtypen, zoals Xoh3 en XoM worden door de grillige
topografie steeds weer onderbroken door vrij hooggelegen
stuifzandruggen of door laagten met ondiepe keileem, waar
in het water sterk stagneert (meestal ZAch4). De slagen
heide, die thans nog woest liggen, bezitten veelal een nog
grilliger topografie door stuifruggen en dobben, zodat de
ze zonder meer voor ontginning niet geschikt zijn en alleei
door egalisatie tot goede ontginningsgronden gemaakt kun
nen worden.
ad, 2e.
Eet lagere gedselte, vnl. voorkomende aan de o.
zijde tegen de Grolloër Koemade met overwegend diepe keileem (65-100 cm o.mv.) is grotendeels als grasland in ge
bruik.
Plaatselijk, ook op zeer laaggelegen gedeelten,
wordt de keileem niet neer aangeboord, waarschijnlijk is
deze door erosie verdwenen. In het z. deel ten n. van een
made-uitloper, komen zeer grofzandige afzettingen voor,
die verband houden met het verspoelde moraine landschap.
Een vrij groot gedeelte van dit blok bestaat nog
uit woeste gronden, meestal in de vorm van een stuk heide
rondom de grotere dobben of vennen, die hier liggen. Deze
vennen liggen in een komvormige laagte in het terrein, die
in latere perioden geheel of gedeeltelijk met oligotroof
en mesotroof veen (o.a. wollegras- en veenmosveenj weer
opgevuld zijn. Het veenpakket, dat middenin vrij dik is,
soms enkele meters, wigt naar de randen langzaam uit. Het
grote ven in het n,w, is praktisch geheel uitgeveend, ter
wijl men met andere nog bezig is. Som.iige gedeelten groei
en na de vervening weer langzaam met diverse waterplanten
dicht.
ad, 3e.
Het stuifzandgebied, dat op de bodemkaart niet
nader onderverdeeld is, bestaat uit steile stuifruggen
met daarnaast tot op het grondwater uitgestoven laagten.
Verder naar het oosten is zelfs een vrij goed gedeelte met
een dunnere of dikkere stuifzandlaag overstoven. Het dek
is zo dik,(ca 60 cm en meer) dat de oorspronkelijke,goede
ondergrond van geen invloed m6er is op het bovenliggende
stuifzanddek.
Dit hele stuif zandgebied is ir> 1951
1952 door de D.U.Y/, ten behoeve van het Staatsbosbeheer
met de schop ca 40 cm omgespit en gedeeltelijk geëgaliseerd
(de grootste laagten zijn . v/at opgevuld). Deze gronden
zijn voor de landbouw in hun huidige vom niet geschikt,
zodat bos hier de aangewezen gebruiksvora is.

VXEI

Het gebied^tenjii van het Schoonloêrjnadegebied

Dit gebied, dat in de n.v/. hoek het hoogst is,
helt naar het o. en z. af, resp, naar de Schoonloër Koelanden en het SchoonloSr madegebied en bestaat overwegend
uit vochtige tot natte gronden, meestal met keileem in de
ondergrond.

Eet z. deel dat geheel tot de Staatsboswachterij
Grollo behoort, is overwegend beplant met bos, waarin en
kele kleinere percelen bouw- en grasland voorkomen» De
gronden tegen de w.rand van dit blok zijn het eerst met
bos beplant (ca 15 jaar oude lariKs en fijnspar aanplant),
terwijl de bosopstand naar het o. van jongere datun is.
Op het laatst ontgonnen gedeelte, dat door de D.U.W. met
de schop ca 40 en diep ontgonnen en plaatselijk geëgali
seerd is, bestaat het uit een jon^p gr^ve dennen- en
fijnsparrenbeplanting.
Dit jonge gedeelte, dat overwegend be
staat uit de vochtige bodemtypen Xjh4 met diepe keiléem
en het natte bodemtype ]£jh5 bestaat uit goede gronden,
die voor de landbouw zeer goed zouden voldoen.
Het n. deel van blok UI bestaat uit een nog
woest liggend w.deel net een groot ven, het z.g. Ronde Veen
net daar omheen een aantal rond lopende stuifruggen met u i t r
gestoven laagten in de vorm van veendobbetjes en een ontgmnen o. deel. Het wordt gekennerkt door een vrij onrus
tige topografie,-die vooral op de woeste gedeelten zeer
grillig is, zodat deze zonder neer niet ontgonnen kunnen
worden en alleen door sterke egalisatie voor landbouw ge
schikt te naken zijn.
De vochtige gronden in het o. gelegen tegen de
Schoonloër Koelanden net hoofdzakelijk de typen IZBih4 en
Zoh4 met plaatselijk zwaklemige profielopbouw, liggen onder
een vrij vlakke helling naar de Ivoelanden. Zij zijn overwe
gend als grasland in gebruik, alhoewel ze ook gezien de
profielopbouw en waterhuishouding goed voor bouwland ge
schikt zouden zijn.
Eet meest o. deel, dat voorkomt tussen de made
uitlopers en de grens van Borger, bestaat uit een heide
veld met een vrij grillige topografie. Eet is, gezien ook
de hoge en droge gronden die lengs de n. grens voorkomen,
maar gedeeltelijk geschikt voor ontginning tot landbouw
grond,
VXIII

Het g.ebied__t®.n_o^ van de_str£atweg_Schoonlo Grïïiro~tus][en de__GroriÔ6r-ës~en ochoônloîîr-e£

j^it vrij vlak gelegen gebied net overwegend on
diepe keile6Ei, neestal samengaande r.pt het type Xoh4 en een
wat hoger gedeelte van stuifzandruggen (Zoh2) die er schuin
doorheen slingeren,geflankeerd door het type ][Ech3, is
overwegend als grasland in gebruik. Alleen op de hoge rug
gen vnl. tegen het ïchoonloër - esgedeelt6, komt wat bouw
land voor.
Op de vrij hooggelegen stuifzandruggen (boreaal)
ligt de keile en buiten normaal boorbereik (1.30 m o.mv.),
maar is op grotere diepte wel aanwezig (ca 1.50 - 3.- n
o.mv.).
De XBoh3 gronden behoren hier tot de betere land
bouwgronden, die door hun gunstige ligging op de hellingen
vrij constant zakwater van de hogere delen ontvangen, zodat
ze steeds voldoende vocht bevatten voor een goede planten
groei. De stuifruggen zelf lijden echter spoedig aan droogte,
vooral ook door de dunne (ca 20 cn) en schrale bovengrond,
die praktisch geen watervasthoudend vermogen bezit. In het
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dekje recent stuifzand.
De ZAchA en lïAoh.5 gronden, door hun ondiepe keileem en de lage ligging in het terrein wisselend nat tot
ze6r nat, zijn grotendeels als grasland in gebruik en als
zodanig ook het neest geschikt.
Len afwisselend gebied, oorspronkelijk met de
typen "Ch4-5-6, dat gedeeltelijk ron de Staat behoort, is
geegaliseerd, zodat dit thans in zijn geheel, wat water
huishouding betreft, een Zgh5 gebied geworden is.
Het z.w. deel van dit blok ten n. en w. van de
Schoonloffr-es, bestaat uit een boreaal en recent stuifzandgebied, dat thans vastgelegd is door een begroeiing met
eikenhakhout. Deze Schoonloür strubben staan onder be
scherming van de vereniging "Het Drentse Landschap". Mid
den in deze strubben kont een uitgestoven laagte voor, die
als grasland in gebruik is.
Y1ŒY

Het £Sbied_ten_w._ van de__stra_atw£g__Grollo - Schoonlo__

Dit blok met een zeer wisselende topografie, be
staat toch grotendeels uit d6 vrij goede bodentypen X3oh4
en :3oh3, resp. vochtige en goed vochthoudende profielen.
Door de grillige verbreiding daalt echter de landbouwkundi
ge waarde omdat op een perceel sons stuifzandachtig naterjaal, dat te droog is en te natte laagten met ondiepe keileem voorkomen, waardoor het noch voor bouwland noch voor
grasland ideaal is. Overwegend liggen deze gronden, door de
sterke bodemkundige versnippering in grasland terwijl al
leen op de meer aaneengesloten hogere delen bouwland voor
komt. Egalisatie, reeds op enkele percelen toegepast, geeft
hier betere en zekerder bedrijfsuitkomsten.
De snalle strook gronden in het n. tussen Grolloër Houtmade 6n de es, behoren meestal tot de wat oudere
graslandontginningen, waarvan vooral in de laatste jaren
enkele percelen omgezet zijn in bouwland. De vrij goede
bosontginningsgronden, die langs de es voorkonen zijn over
wegend in gebruik als bouwland en voldoen, behoudens in
extreem natte perioden, ook goed als zodanig.
De z. gelegen gronden zijn afwisselend in ge
bruik als grasland en bouwland, waarbij vooral deze la?tste
gebruiksvorn veel voorkomt op de wat hogergelegen delen,
typen Xoh3 en Zoh2, waarvan het type Zoh2,meestal stuif
zandachtige ruggen,min of neer droogtegevoelig is.
De vennen, die vaak voorkomen in de omgeving van deze
stuifruggen, verhogen
de onrustige topografie nog in
sterkere mate.
De lage gronden in de z.w. hoek ten w. van de es
van Schoonlo zijn waarschijnlijk door uitstuiving ontstaan
en zijn thans door natte ligging uitsluitend in gebruik
als grasland.
VXV

Hat gebiedjtenj^ van deji^es van Schoonlo_

Dit gebied, dat behoudens enkele stuifruggen in
het w. een vrij rustige topografie bezit, heeft een gecom
pliceerde bodemkundige opbouw, vnl. op de grens tussen de
gemeentaiRolde en Borger.
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tussen 65-100 cm o.mv. bezit een vrij rustig relief niet
lange hellingen, zodat de waterhuishouding, afgezien van
de hoogste stuifruggen, type Zoh2, en enkele kleine zeer
hoge gedeelten niet type Zohl, vrij gunstig is. De gronden,
in de omgeving van de n.es van Schoonlo bezitten groten
deels een duidelijke stuifzandtopografie met hoge stuif
ruggen (Zhl) en diep uitgestoven laagten, zodat dit gebied,
gezien de extremen in de watervoorziening, voor de landbow
praktisch niet geschikt is» 2en gedeä/te van dit stuifzandgebied (grotendeels boreaal), dat in verhouding betrekke
lijk gunstig lag is na egalisatie thans als bouwland in
gebruik. Er treedt bij enig uitblijven van neerslag spoe
dig verdroging op.
Hidden in dit blok ligt een uitloper van het n.
gelegen madegebied, waardoor de afwatering van de hogere
gronden plaats vindt # Deze laagte, die vrij diep in het
landschap ingesneden is, heeft aan de basis en randen geen
keileem. neer en is door de lege ligging uitsluitend ge
schikt voor grasland en als zodanig ook in gebruik. De
sterkst verspoelde gronden komen voor op de grens tussen
Rolde en Borger en wel vnl. in de zuidelüjle hoek, waar de
profielopbouw door deze verspoeling 6n nenging praktisch
iedere meter kan wisselen van fijn zwak l6mig zand al dan
niet rustend op keileem tot zeer grof scherp en sterk grindhoudend zand. Op de grens tussen Rolde en Borger komt een
smal perceel woeste grond voor waar de omwonende boeren
dit scherpe zand graven voor metsel- en betonwerk, terwijl
iets meer near het z. buiten het karteringsgebied in deze
zelfde strook gronden een scherp zand- en grindzuigerij
ligt. Deze gronden zijn door hun grofzandige profielopbouw
erg droogtegevoelig en voor de landbouw minder geschikt.
Over het algemeen bestaat dit blok uit vrij hoog
gelegen gronden, die nin of neer droogtegevoelig zijn,
plaatselijk zelfs zo erg, dat ze voor de landbouw .onge
schikt zijn en wat lagergelegen en beter vochthoudende
gronden, die hoofdzakelijk voorkomen op de hellingen naar
het madegebied.
3. Het landschap van de üadegronden
MI

<

Het made£6bied_vsnJiet_Deurzerdiep<_

Het Deurzerdiep ,dat de belangrijkste stroom is
van het gekarteerde gebied,ligt in een vrij diep dal, dat
door erosie in vroegere perioden ontstaan is. De keileem
is hier zowel in het centrum als op de hellingen over
grote oppervlakten verdwenen.
De afwatering van de Drentse Aa, waarvan dit diep
een belangrijke tak is, laat in bepaalde perioden veel te
wônsen over, zodat het meermalen voorkomt dat. het dal van
het Deurzerdiep over grote oppervlakten-blank staat, zelfs
in een natte zomerperiode (zie afb. 2).
Door de vrij onrustige waterbewegingen is hier,
in tegenstelling tot de andere madeg6bieden, betrekkelijk
weinig veen gevormd, maar wel een sterk humeuze beekleem
afgezet, di6 zeer veel ijzer bevat en langs het diep ca
50 h 100 cm dik is (type lm). Op dit type, dat 6en vrij
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gelijk, zodat deze gronden overwegend als hooiland in ge
bruik zijn. De verzorging van deze drasse gronden laat,
door de moeilijke begaanbaarheid, meestal veel te wensen
over, zodat het grasbestand vnl. bestaat uit watergrassen,
biezen, russen e.d.
Het iets hogergelegen type lZm2, dat over een
vrij grote oppervlakte voorkomt, is meestal iets beter ge
schikt voor beweiding alhoewel de zode hier in voor- en
najaar en ook in natte zomers nog erg stuk gelopen wordt.
Het gunstig gelegen type lZml, dat men echter maar in ge
ringe oppervlakte aantreft, behoort tot de beste graslandgronden.
De enkele uitlopers van dit medegebied,die als
sterk geerodeerde laagten tussen de hogergelegen gronden
voorkomen, hebben meestal een venige kern, die langzaam
naar de kanten uitwigt en overgaat in zwak lemige made
profielen. Deze laagten, die uitsluitend als grasland in
gebruik en als zodanig ook alleen geschikt zijn, ontvangen
vaak veel oppervlakte- en zakwater van de hogere gronden,
zodat ze grote perioden van het jaar zeer nat en dras zijn,
waardoor de zode bij beweiding vaak sterk vertrapt wordt.
Door egalisatie is de z. uitloper, die van
Nijlande naar het Deurzerdiep loopt, plaatselijk minder
duidelijk als zodanig terug te vinden in het terrein, vnl.
op de scheiding tussen de blokken 17, 7 en 71.
Mil

Het made£ebied_V£n_het^Anerdi_e£)

Dit madegebied strekt zich uit van het punt,
v/aar het Anreper- en Deurzerdiep samenkomen en zet zich
voort in z.o. richting tot de mark-sector: 7redenheim
bij Grollo. £let gebied bestaat in het eerste gedeelte, tot
waar de Ruinsloot in het Deurzerdiep uitmondt, uit een
vrij diep ingesneden dal, dat onder dit punt langzaam
vlakker en ondieper wordt. Ten z.-van Elderslo ligt dit
dal als een brede vrij vlak gelegen laagte in het terrein
met hier en daar een/eP8£ie gespaarde rest in de vorm van
hogergelogen keileemgronden (eiland
van Elderslo).
Het Anreperdiep moet in vroegere perioden vrij
veel water aangevoerd hebben gezien de invloed, die dit
diep gehad heeft op de afzettingen. Kwamen zoals in het
vorige blok omschreven boven dit Anreperdiep vrij avare
beekleemafzettingen voor, dadelijk ten z. van dit diep
bestaat de kern van het madegebied uit een tamelijk dik
veenpakket, dat langzaam naer de kanten uitwigt en over
gaat in de matig tot zwaklemige madetypen 12m2 en 1.
De veenprofielen, die vlak tegen het diep lig
gen bezitten vaak vrij sterke ijzerafzettingen, plaatse
lijk als concreties. In de meanders van het Amerdiep en
ook van hst Deurzerdiep komen vaak vnl. in de binnenbochten kleine walletjes voor van sterk roestig zand, dat op
de veenondergrond ruât.
In het algemeen zijn de madegronden langs het
Amerdiep beter voor grasland geschikt, dan die van het
Deurzerdiep. 7ooral de vrij grote oppervlakte matig lemige
gronden lZm2,in de omgeving van Elderslo, is
zeer goed ge
schikt voor grasland. De verzorging laat hier,zoals overal
elders, vaak veel te wensen over.

f
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Uitloper<_van_het_Rolder-made£ebiied_oJ!_vian_Rold0__

Deze kleine uitloper van de Rolder Koelanden,
die hier tussen de hogere esgronden voorkomt, heeft een
sterk versnipperde percelering en bestaat vnl. uit het
matig lemige bodemtype 12m2 en een dobbevormig veengedeelte, dat veel water ontvangt van de omliggende lagere
gronden•
MIY

Be^Holt-made^tenjz^jW^ van Grollo__

Dit vrij smalle madegebied aan weerszijden van
de Grolloör Ruimsloot bestaat hoofdzakelijk uit het ma
tig lemige bodemtype lZm2, dat plaatselijk zeer veel ' •
. ijzer bevat - meestal over het gehele profiel verdeeld en vnl. in de n.o. hoek het type lZml, dat rust op een
ondiepe keileemondergrond.
De afwatering van dit gebied is zeer gebrekkig
vnl. door het slecht onderhouden van de detail-watergan
gen. Door hun profielopbouw zijn deze gronden goed ge
schikt voor grasland met uitzondering van de sterk ijzer
houdende banen.
MV

De_Grolloör enJSchoonloör Koplanden

Dit vrij grote en vlak gelegen madegebied, met
6en belangrijke oppervlakte lZml en lZm2 is zeer goed
voor beweiding geschikt. Het veengebied met gemiddeld ca
80 cm veen, dat verspreid in vrij grote plakkaten in de
Grolloër Koelanden en meer aaneen gesloten in de Schoonloör Koelanden voorkomt, heeft in het algemeen een vrij
slappe profielopbouw en maar een vrij dunne, veraarde
bovengrond, zodat deze gronden bij beweiding vaak moei
lijkheden geven. Het onderhoud çowel wat grasbestand als
watergangen betreft laat ook hier meestal veel te wensen
over.
MVI

Het made£ebied_van__Scho°nlo

. Dit madegebied, een uitloper van.het Borger
. madegebied de Strenge-turfmade, bestaat overwegend uit
vrij slappe veenprofielen, die grote delen van het jaar
vrij dras zijn en voor beweiding minder geschikt. De
randen van dit gebied en dö uitlopers, die vnl. bestaan
uit de bodemtypen lZml en 12ni2, zijn beter voor beweiding
geschikt. Vooral het type lZml voldoet als zodanig zeer
goed. Plaatselijk, vnl. in de z.w* hoek, ligt dit made
type op een keileemondergrond,d:~e o.i., gezien de ligging
t.o.v. het grondwater, van weinig of geen landbouwkundige
betekenis is.
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ONDERZOEKINGEN BETREFFENDE DE GEOLOGIE EN GRANULAIRE
SAMENSTELLING

1. Geologie (de Roo, 1952)
Het gekarteerde gebied van de gemeente Rolde,
dat hoofdzakelijk bestaat uit de essen van Schoonlo Grollo - Rolde - Ballo- Deurze - Nijlande en hun omgeving,
is èpgebouwd uit een flauwe opwelving van een vrijwel
ononderbroken keileemlaag, waarop een overwegend dun dek
middelkorrelig zand ligt, dat in het algemeen praktisch
geen grind of keien (morainegruis) bevat. Deze dunnere
laag al dan niet iet? le™? g lekzand he «.ft eon enigszins
golvend micro-relief, terwijl hot plaatselijk sterk ge
rimpeld is. tleestal is het dei niet dikker dan 1 m; en
over grote oppervlakten ligt de keileem zelfs niet dieper
dan ca 70 cm onder maaiveld.
Het landschap, dat in grote trekken enigszins
plateauvormig is, met een gemiddelde hoogte van ca 20m
N.A.P., wordt doorsneden door een aantal beekjes of vol
gens Drentse benaming "diepjes". Overigens is het vrij^
vlak en hoewel het, zoals gezegd, een zwak golvend reliëf
vertoont, bezit het geen typische dekzand-morfologie.
Daarvoor is het oppervlak in het algemeen te zwak gol
vend en ontbreken veelal de voor deze morfologie zo ken
merkende afvoerloze laagten. Alleen hier en daar ligt
het in meerdere of mindere mate eolisch omgewerkte dekzand opvallend gerimpeld :.n de vorm van platte streepduinen (boreaal stuifzand) (afb. 16).
Bekijken we de bodeinkaart in de omgeving van
Schoonlo dan blijkt, dat in dit gebied met een hoogtelig
ging van ca 21 m i N.A.P. de keileem buiten normaal boorbereik (1.30 m) ligt. Diepere boringen tot ca 4.5 m o.mv.
tonen aan, dat de keileem dieper- .i_eestal wel voorkomt.
Het bovenliggende dekzandpaüket is in deze omgeving,
ëvenals men dat elders in de kartering Rolde aantreft,
plaatselijk wat dikker ontwikkeld,.
In het gebied rond Schoonlo, waarin enkele ont
sluitingen voorkomen, ligt op de keileem een vrij dik
pakket iets lemig, z.g. rsgionaal dekzand dat niveoe olisch tot aizetting kwam (Edelman 1950;. Mogelijk zijn
deze afzettingen bevorderd door de luwte van een glaciale
depressie.
Dit dekzand heeft een typische opbouw. Het be
staat uit een vrijwel evenwijdige, horizontale zandlaag
afgewisseld met laagjes ?.emig zand, Deze iets leni
ge gelaagde zanden zijn op het oog en gevoel overal ge
lijk en bezitten steeds een vrij compacte korrelstapeling.
Op en waarschijnlijk grotendeels uit dit be
trekkelijk dikke pakket niveo -- eolisch dekzand heeft zich
een dunnere laag grof, z.g. ^.occal dekzand gevormd. Dit*
dunnere (gemiddeld 0C5 - 1.5 m dikke) pakket, dat uit be
trekkelijk los en vrij uniform middelkorrelig dekzand be
staat, is van het onderliggende oudere zandpakket op vele
plaatsen vrij duidelijk gescheiden door een oud vegetatie
oppervlak dat ontstaan is tijdens een rustperiode in de
dekzandvorming (Aller^dtijd)« Dit meestal opvallend ge
bleekte en "gevingerde" oude oppervlak met veel hout?—
koolresten is bekend als de laag van Usselo (aft 17).

Afb. 1 6 . Platte streepduinen van aeolisch dekzand. (foto R5-130).

Aft. 17. Profiel met "Laag van Usselo" (Aller/d). (fotoR5-i39).

Afb 18. Verspoelde en gebrodelde grondmoraine. (fotoRl8 5 >

-79De algemene opbouw van het boven de laag van
Usselo gelegen zand Is praktisch gelijk aan het recente
stuifzand; het heeft echter meestal iets meer binding.
Dit minder losse karakter van het zand hangt vermoedelijk
samen met het tweede onderscheid ingskenmerk,n.L dat het jonge
re eolischs dekzand steeds een sterk ontv/ikkeld vegetatie-0
profiel bezit, meestal een heidepodzolprofiel en soms een
bosprofiel, terwijl het recente, z.g. echte stuifzand dit
niet of in zeer zwakke mate bezit»
Het op de foto weergegeven profiel laat zien,
dat zich in het jonge eolische dekzand een krachtig ont
wikkeld hoog-heidepodzolprofiel vormde, waarop weer een
dunne laag ouder stuifzand tot afzetting kwam, dat onder
een begroeiing van eikenhakhout, bosbes en heide zwak
gepodzoleerd is.
Ook de profielen van de hogere en bredere dekzandruggen, die elders in het karteringsgebied voorkomen,
zijn meestal opgebouwd uit een dikke laag betrekkelijk
los eolisch dekzand, liggende op het vastere, iets lemig
gelaagde niveo- eolisch dekzand. Dit rust meestal op de
moraine-ondergrond, maar plaatselijk ook, waar de moraine
door erosie verdwenen is, op het fijne en zachte, vaak
iets lemige prae-mor en ale zand. In deze gevallen is het
vaak moeilijk, het scheidingsniveau te bepalen tussen de
niveo - eolische afzettingen en de prae-morenale zanden,
meestal voelen de laatste iets satijnachtig aan en zijn
typisch grijswit van kleur.
Indien de laag van Usselo aanwezig is ligt deze
steeds op het scheidingsniveau van beide dekzandafzettin
gen, die hier verder met resp. niveo- eolisch (ouder) en
•eolisch (jonger) zullen worden aangegeven. De laag van
Usselo kan echter ook ont-breken (wat vrij vaak het geval
is), hetgeen verband houdt met het feit, dat dit oudere
oppervlak op vele plaatsen aan een sterke winderosie en
hier en daar ook aan watererosie heeft blootgestaan.
De platte dekzandrimpels, die op het vrij vlak
gelegen morainelandschap voorkomen en die niet, zoals
het geval is bij Schoonlo ,ontstaan zijn door een vermoe
delijke moraine depressie, zijn praktisch geheel uit het
losse eolische dekzand opgebouwd.
Ook het dunne, vrij gelijkmatige zanddek op
keileem ondieper dan 65 cm onder maaiveld, vertoont steeds
een ongelaagde opbouw. Dit dikwijls iets lemige zand kan
v/at grover zijn, althans enigszins scherp aanvoelen.
':7e mogen aannemen, dat dit dunne dek op keileem onder
invloed van vorst en opdooi tijdens de periglaciale omf
standigheden van het Laatglaciaal in meerdere of mindere
mate omgewerkt en vermengd is met materiaal, afkomstig
van het onderliggende1min of meer verspoelde glaciale
oppervlak of van een eventueel daarop voorkomende dunne
laag fluvioglaciaal zand. )Het vrij egale dunne zanddek
heeft echter nergens het karakter van een werkelijke
fluvioglaciale zandafzetting, hoewel het plaatselijk vrij
grofzandig is en meestal wat moraine-gruis bevat.
Op enkele plaatsen, vooral nabij de gemeente
grens Rolde-Borger, zoals reeds aangegeven bij blok VXV
(Hfdst. IX ) is de keileem in de ondergrond sterk geëro
deerd, voordat de toedokking met dekzand plaats vond, zodat
de leem plaatselijk zelfs geheel verdwenen is.
1>

(afb. 18)

Afb, 19. Grove praemorainale zendafzettingen tot in de
bovengrond op de grens van de gemeenten Rolde en
Borger, (foto R18- 52).
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-80Het praemorenale zand, dat hier bestaat uit
grove grindhouden.de zanden,komt hier in brede, nagenoeg
noord-zuid lopende stroken, vaak dadelijk onder en zelfs
plaatselijk tot in de bovengrond voor (a.fb.13 )• I*1 àit
gebied wordt dan ook hier en daar direct onder de eoli
sche dekzandruggen het grove grindhoudende materiaal
aangetroffen.
Uit het bovenstaande blijkt wel duidelijk, dat
dit karteringsgebied in grote lijnen is opgebouwd uit
een brede, zwakke keileem-opwelving met op enkele plaat
sen een enigszins hobbelig, verspoeld relief, waarop een
over het algemeen dun dekzandkleed rust, dat plaatselijk
in enkele streepduinachtige rimpels ligt.
2. Granulaire samenstelling
De granulaire samenstelling van alls zanden
in het karteringsgobied varieert' in hoofdzaak van fijn
(M80-100) tot matig fijn (M=100-150). Slechts het zeer
fijne zand (M < 80) behoort vrij zeker tot praemorena
le afzettingen, wanneer het een uitgesproken top heeft.
Het pcst-morenale niveo-eolische delczand is in
het algemeen wel te onderscheiden aan de typisch lemige gelaagdheid.
De grote groep vrij sterk gesorteerde matig
fijne tot fijne zanden laat zich echter vrij moeilijk
in het geologische schema inpassen.
De analyseresultaten geven aanleiding tot de
volgende indeling:
Zeer fi.jn zand (M < 80):
De zanden van deze groep behoren vrijwel alle
tot praemorenale afzettingen, die het karakter van een
eolisch sediment hebben.
Zij hebben een uitgesproken top (> 40$) in de
fractie 75-105 mu (afb. 20), soms zelfs tussen 50 en 75
mu (afb. 21). De top is dan minder hoog (35 à 4-0fo\ .ter
wijl ook de fractie 75-105 mu hoog blijft (25 à 35$).
Fijn zand (M = 80-100):
In deze groep vallen de iets grovere praemore
nale zanden met M-cijfers tussen 85 en 95 (afb. 22). De
toppen en percentages zijn ongeveer gelijk aan die van
de vorige groep.
Ook de overgangen van het niveo-eolische dekzand naar het praemorenale vallen in deze groep (afb.23).
Enkele fijnere eolische dekzanden vallen nog
juist in deze groep (M = 100).
Matig fi.jn zand (LI = 100-I50)ï
Hieronder vallen de grovere eolische dekzanden
M = 100-120) met een top tussen 75 em 105 mu (ca. 25$)
afb. 24).
Mengsels van dekzand en keizand behoren als
re^el ook tot deze groep (afb. 25). Hoe meer glacigene
bestanddelen het zand bevat, des te hoger is het K-cij
fer. De top is vlak en het percentage grof zand is vrij
hoog.

- 81 De lemige keizanden hebben naast een vlakke top
tussen 75 en 420 mu een vrij hoog percentage afslibbaar
(12 h 20$), maar betrekkelijk weinig luturn (afb. 26).
Matig grof zand (M > 150):
Tot deze groep" behoren de uitgesproken stuifzan
den (afb. 27). Zij hebben een duidelijke top tussen 150
en 210 mu (ca. 30$) en een belangrijlc dool van de korrelgrootteverdeling ligt tussen 105 en 300 mu (60-75$.
Sterk lemig matig grof zand tot matig grofzandige leem:
De"lceilemen "varïören vrij sterk Yn "granulaire
samenstelling. Zowel lutura- als leemgehalte sohommelen
binnen ruime grenzen, terwijl ook de verhouding van de
zandfrac'tie tamelijk wisselt.
,
Een voorbeeld goeft afb. 28) ).Ue belangrijkste
top ligt in het lutumgehalte (fractie < 2 mu). In de
zandfracties ligt meestal een lage top tussen 150 en 210
mu. Het K-cijfer nadert gewoonlijk de 210.

"*•) De fractie grenzen van afb. 28 wijken af van die van
de afbn. 20 t/m 27.

XI ENKELE OPMERKINGEN BETREFFENDE OUDHEIDKUNDIGE VOND
:
STEN
*
1« Het Grollerholt
Over dit bosje, dat thans gelegen is aan de
zuidrand van de Zuider-es van Grollo, is al vrij veel
geschreven, waarvan onderstaand een korte opsomming en
enkele opmerkingen.
Zoals de naam reeds aanduidt, is het Grollerholt een bos geweest bij Grollo, waarvan historische
bronnen vermelden, dat er in de jaren 1440-1442 vergade
ringen gehouden zijn van Ridderschap en Eigen-erfden van
Drente (Gosses, Organisatie van Bestuur en Rechtspr. in
Drente, blz. 203).
Een schrijver van ca 1600 noemt het Grollerholt"een tot dit doel volkomen ongeschikt wild bos."
Na 1602 werden deze landdagen meestal in het
voormalige klooster te Assen gehouden; alleen in 1696
wordt nog weer een samenkomst in het Grollerholt ver
meld; dit schijnt de laatste maal geweest te zijn.
Waarom kwam men juist hier samen en nog wel on
der de blote hemel?
Grollo ligt in het centrum van Drente en aan
een zeer oude weg, êên van de wegen die van Groningen
naar Koevorden liepen en wel over een rug, waarop de
essen van Schoonlo, Grollo, Rolde, Ballo en Loon liggen.
Meestal zijn het oude heilige plaatsen, waar
men in de openlucht vergaderde. Een dergelijke heilig®
plaats in een "holt" was de :,Ballerkuil", maar hier werd
uitsluitend recht gesproken (zie hierna).
De Friezen
kwamen samen bij de f»0pstalboom" in Aurik (oost Friesland)
een heilige eik op een heuvel, waarin mon urnen gevonden
heeft).
In de Drentse Volksalmanak van 1887 (D.V.A.)
staat een relaas, van een bezoek, dat de schrijver met
zijn vader in het jaar 1833 aan het Grollerholt bracht.
De vader was er in 1813 ook al eens geweest en had er
toen overblijfselen van zitbanken gezien. In 1833 was het
bos gekapt en alles met varens begroeid.
Men zat (volgens D.V.A. 1887) op het maaiveld,
met de benen in greppels en had een walletje van uitge
graven grond als ruggesteun, terwijl deze zitbanken een
vierkant vormden.
In de Provinciale Drentsche en Asser Courant van
14 november 1881 vindt men hetzelfde artikeltje met onder
staande tekening:

Afb. 29. Heideprofiel in het "Grollerholt». (foto R6 - 1).

83In de D#V.A. van 1887 wordt gezegd dat de
plaats waar men vergaderde was: "ten z. van Grollo, ach
ter de 6sch en niet ver van de esch aan de o.kant van de
weg naar ICoevorden". Dit komt met de tekening overeen en
eveneens met het terrein, dat de Provincie in ca 1880 ge
kocht heeft en waar toen een aantal grote flinten (stenen)
geplaatst zijn.
Typisch is echter, dat bij het bodemkundig on
derzoek gebleken is, dat dit gehele bosje dat thans de
naam van "Grollerhclt" draagt, ligt op vrij vochtige,
zwaar ontwikkelde heidepodzolprofielen (afc. 29 ), ter
wijl alleen aan de o.rand over een kleine oppervlakte
min of meer duidelijke bosprofielen voorkomen.
Slechts ten n.w. van het huidige "Grollerholt" komen es
op bosprofielen voor, evenals op het esgedeelte w. van de
straatweg.
In dit laatste gebied (w. van de straatweg
Schoonlo - Grollo) zijn tijdens de kartering op ca 1 m
diepte scherven aangeboord, meestal ohder ovale verhogin
gen in het terrein, waarop^het centrum bijna steeds perceelsgrenzen lopen. Waarschijnlijk zijn d6 percelen in
vroegere tijd tot aan deze grafheuveltjes bewerkt en is
men in latere perioden van beide zijden langzaam verder
gegaan, zodat men elkander uiteindelijk tegen kwam boven
op het hoogst6 deel.
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Veel wijst er dus op, dat er niet vergaderd is in het
vrij jonge bosje, dat nu Frovinciaal eigendom is. De esop- bos-gronden, zoals boven omschreven, komen daarvoor
zeker veel eerder in aanmerking, ook mede in verband met
de hogere en drogere ligging t.o.v. het huidige bosje,
waar men, gezien de vochtige profielopbouw in vroegere
dagen constant met de voeten in het water zou hebben ge
zeten.
Volgens het schetsj'e in de krant van 1881 be
stond dit w. terrein nog uit bos, terwijl nu het boven
liggende esdek varieert van ca 25 tot 55 cm dikte, met
er onder een boskleuring tot ca 80 cm diepte.
• In de D.V.A. van 1884 komt een artikel voor,
dat bodemkundig meer bevredigt; "Een paar bejaarde land
bouwers te Grollo wisten over het Grollerholt mede te de
len, dat het een stuk grond was, iets westelijker gelegen
dan hetgeen thans in eigendom is bij de Provincie, waar,
êên hunner beweerde in zijne jeugd nog de overblijfselen
van zodenrustbanken te hebben gezien, welke bij de bij-

-84eenkomsten van den landdag zouden hebben dienst gedaan1.^
Verder wist men, volgens de schrijver meer westwaarts, in
de nabijheid van het Amerdiep "eene thans nagenoeg boomlooze plaats" aan te wijzen, die, zoals men zich uitdruk
te, "van older tot older, steeds den naam had gedragen
van het "heilige wold"; waarom wist men niet te zeggen
Een aardige bijzonderheid met betrekking tot
de grote kei, die thans 8ls z.g. oude offersteen midden
in het huidige provinciebosje voorkomt, is nog, dat deze
steen in ca 1890 vanuit het Schoonloörveld met een malle
jan daarheen gebracht is; dit volgens de oude scheper
Stevens, die, toen ca 15 jaren oud, hieraan meegeholpen
zou hebben,
2. De hoeve Kamps
Deze oude boerderij, gelegen ten n. van de Deurzer-es, dateert uit de 17e eeuw en is ontstaan, volgens
oude geschiedschrijvers, op de gronden van het klooster
"Maria in Campis", dat hier omstreeks 1250 gestaan heeft.
De enkele losse espercelen die thans grotendeels met
eikenhakhout begroeid zijn, bevestigen dit wel, evenals
de vondsten die gedaan zijn bij enkele opgravingen, ver
richt in het z.g. "Weiteringsbos" (de plaats waar het
klooster heeft gestaan). Dit klooster zou later echter
weer, wegens de natte en drasse ligging bij het Deurzerdiep, afgebroken zijn en naar Assen overgebracht.
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