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VOORWOORD
Door de Cultuurtechnische Dienst werd opdracht
gegeven een "bodemkartering te verrichten in het ruilverkavelingsgebied Zwintocht, groot ca 1700 ha»
Het veldwerk werd uitgevoerd in het tijdvak van
september tot en met december 1956 door K. V/agenaar
o.l.v. Ir L.A.H. de Smet,

DE DIRECTEUR VAN DE
STICHTING VOOR BODEMKARTERING,

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

I

INLEIDING

In het 4e kwartaal 1956 werd in opdracht van de
Cultuurtechnische Dienst een onderzoek ingesteld naar de
bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsobject Zwintocht.
Het ruilverkavelingsobject Zwintocht is ca 1700
ha groot en ligt in het Marnegebied (n.w.-Groningen)„
Opvallend is het voorkomen van te weinig verharde wegen
en te weinig waterafvoerende sloten. De verkaveling is
er ondoelmatig en de ontwatering van de meeste percelen
slecht. Vele percelen hebben een te sterke ronde ligging.
Vrijwel alle gronden zijn in de bovengrond kalkarm en min
of meer slempig.
Het onderzoek naar de bodemgesteldheid had voor
al tot doel om na te gaan voor welke cultuurtechnische
verbeteringen het object in aanmerking zou moeten komen»
De resultaten van het onderzoek zouden dan mede de grond
slag moeten vormen;
a. voor het opstellen van een plan voor wegen en water
lopen
b. voor het vaststellen van het polderpeil
(evt. peilen)
c. voor het opstellen van een nieuw verkavelingsplan
d. voor het opstellen van evt. grondverbeterings-,
egalisatieplannen etc.
Volgens de opdracht vond de bodemopname plaats
met een intensiteit van gemiddeld 1 boring per ha, tot
een diepte van 1,20 m. Uit het onderzoek is echter ge
bleken, dat de bodemgesteldheid van het Marnegebied zeer
ingewikkeld is. Een meer gedetailleerde opname van dit
gebied ware dan ook wenselijk geweest (zie; Slotopmerkin
gen). Er was te weinig tijd ter beschikking gesteld,
zodat aan dit laatste niet kon worden voldaan.
De resultaten van het bodemkundig onderzoek zijn
vastgelegd in een bodemkundige overzichtskaart, een kalkdieptekaarts
een zanddieptekaart en een bouwvoorzwaartekaart (bijlagen 1,2, 3 en 4).
De beschrijving van de bodemeenheden en de
-kaarten is mede gebaseerd op een aantal grondmonsteranalysecijfers van de bovengrond en plaatselijk van de
ondergrond. Deze cijfers werden aan ons verstrekt door
de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst Noordelijk Groningen
te Groningen.

II

DE BODEMGESTELDHEID

Het ruilverkavelingsobject Zwintocht vormt een
onderdeel van het oude 'kwelderlandschap. Een dergelijk
landschap bestaat uit kwelderruggen en kwclderbekkens.
De kwelderruggen vormen de hoogste en de kwel
derbekkens de laagste delen van het terrein. Op de
kwelderruggen, die veelal evenwijdig aan de kustlijn
lopen, zijn de dorpen gebouwd. Achter de ruggen liggen
de kwelderbekkens.
De meeste dorpen op de ruggen van het oude
kwelderlandschap liggen tevens op terpen. Het is bekend,
dat het oude kwelderlandscliap reeds vóór het begin van
onze jaartelling bewoond was. De eerste bewoning vond
op de hoogste terreindelen plaats» Het land was toen nog
niet bedijkt. Door het optreden van overstromingen waren
de toenmalige bewoners genoodzaakt hun woonplaatsen op
te hogen,. Deze overstromingen moeten vooral in verband
gebracht worden met de invloed van de transgressies en
de stormvloedperioden.
De kwelderruggen bestaan doorgaans uit lichte
en zeer lichte zavelprofielen, die in de bovengrond
kalkarm en in de ondergrond kalkhoudend en soms kalkrijk
zijn. De diepte, waarop de kalk in het profiel begint,
kan sterk wisselen. Het humusgehalte van de bovengrond
is meestal laag. In de ondergrond zijn de profielen
homogeen tot iets gelaagd van opbouw. Ze kunnen echter
ook gelaagd en soms sterk gelaagd zijn.
De kwelderbekkens bestaan uit zwaardere profie
len. Ook deze profielen zijn in de bovengrond kalkarm
en in de ondergrond kalkhoudend tot kalkrijk. Het ge
middelde humusgehalte van de bovengrond is hier hoger
dan bij de ruggronden. De ondergrond van de bekkenpro
fielen bestaat doorgaans uit gelaagde tot sterk gelaagde
klei.
De gronden op en bij de terpen bestaan uit
diepe humeuze profielen. Het humusgehalte van de humeuze
laag is vrij hoog. Deze oude cultuurgronden bevatten
nogal eens wat steengruis, scherven, beenderen, organisch
materiaal etc.
De kwelderbekkens liggen als laagten tussen de
kwelderruggen. Hierdoor is de natuurlijke ontwaterings
mogelijkheid van deze bekkens slecht. Bovendien oefent
de opbouw van het bodemprofiel van de bekkengronden een
nadelige invloed uit op de ontwatering. De sterke ge
laagdheid van de ondergrond stoort de waterbeweging in
het profiel.
De slechte ontwateringsmogelijkheid en de
storende waterbeweging in het profiel valt o.a. af te
leiden uit de aanwezigheid van de stugge roestige hori
zont, die bij de kwelderbekkengronden veelal op een
diepte van 40 à 70 cm zit. Ook op de overgang naar de
kwelderruggen wordt deze roestige horizont, die dan
echter minder stug en roestig is, nog wel aangetroffen.
De kwelderruggronden bevatten practisch geen storende
roestige horizonten.
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De stugge roestige laag is altijd kalkloos en
heeft een slechte structuur. Bij enige neerslag blijft
het water op.deze horizont te lang staan» Vooral in natte
perioden worden de gronden hierdoor spoedig te nat en
slempig.
De bodemkundige opbouw van het ruilverkavelingsobject Zwintocht komt in grote lijnen overeen met het
hierboven beschrevene. Het bestaat uit een tweetal duide
lijke kwelderruggen. Op de grootste kwelderrug ligt
Hornhuizen. Een iets minder grote rug is die, waarop
de dorpen Leens en Ulrum gebouwd zijn. Tussen deze twee
ruggen ligt een kwelderbekken, dat door een klein rugge
tje onderbroken wordt. Op dit ruggetje staan enkele boer
derijen, Ten zuiden van de rug Leens-Ulrum strekt zich
een tweede bekkengebied uit,
In de Zwintocht bestaan de kwelderruggen uit
uiterst lichte tot lichte zavelgronden, die tot een
diepte van 60 cm en dieper kalkarm zijn. Het humusgehalte van de bouwvoor van deze gronden is laag (<2,5$).
Zowel de rug van Hornhuizen als die van Leens-Ulrum
heeft een ondergrond, die vrij homogeen van opbouw is.
Plaatselijk is de ondergrond een weinig gelaagd.
Het ruggetje ten noorden van de rug Leens-Ulrum bezit
een wat meer gelaagde ondergrond.
De iets lager gelegen kwelderbekkengronden
hebben hier, in afwijking tot andere kwelderbekkengronden,
een vrij lichte bovengrond. De zwaarte van de bouwvoor
varieert van zeer lichte tot zware zavel. De ondergrond
van deze profielen is duidelijk zwaarder. Tot op een
diepte van ca 50 cm en soms dieper is de bovengrond kalk
arm. Het humusgehalte van de bouwvoor schommelt om 'de
2,5$. De stugge sterk roestige horizont is gemiddeld
20 cm dik en zit in de regel op een diepte van ca 50 cm.
Onder deze horizont komt in de regel het kalkhoudende
materiaal voor, dat zeer sterk in zwaarte kan wisselen.
Het is meestal vrij sterk tot sterk gelaagd (gelaagd
complex).
De profielen op de overgang van de kwelderbekkennaar de kwelderruggronden zijn in de bovengrond zeer
licht- tot lichtzavelig. De ondergrond is opgebouwd uit
een iets gelaagde tot gelaagde afzetting. Ook hier is
deze gemiddeld zwaarder dan de bovengrond. In deze overgangsprofielen komt eveneens nog vaak een vrij stugge
roestige laag voor.
De terp- en oude cultuurgronden zijn in de
Zwintocht kalkhoudend en gemiddeld iets zwaarder dan de
gronden van de omgeving. Ze zijn diep humeus en hebben
een vrij hoog humusgehalte. De profielen bevatten ook
hier scherven, organisch materiaal enz. Plaatselijk
zijn gedeelten van terpen afgegraven.
Bij de oude zeedijk, ten noordoosten van
Vierhuizen en langs het Hunsingokanaal, ten zuiden van
Leens en Ulrum, komen enkele smalle strookjes voor, die
uit profielen bestaan, welke tot in de bouwvoor kalk
houdend zijn. Deze profielen zijn als verjongde gronden
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op te vatten. Oorspronkelijk waren deze gronden in de
"bovengrond kalkarm. Door overspoeling van deze kalk
arme grond ontstond een vermenging met jong 'kalkrijk
materiaal. Het gevolg hiervan was, dat de "bovengrond
kalkhoudend werd.
Langs het Hunsingokanaal ligt ook nog een
schotwal, bestaande uit specie, afkomstig uit het
kanaal. Dit materiaal is kalkhoudend.
De diepere ondergrond van het oude kwelder
landschap "bestaat in de regel uit wadzand. Dit zand
kan op sterk variërende diepte in het profiel voorkomen.
In de Zwintocht wordt over vrij grote oppervlakten het
wadzand zelfs "binnen een diepte van 120 cm aangetroffen.
De zavelige ondergrond bij de ruggronden gaat
veelal geleidelijk aan over in wadzand. Op verschillen
de plaatsen geschiedt dit binnen een diepte van 120 cm.
Bij de kwelderbekkens bestaat de basis van het gelaagde
en sterk gelaagde complex eveneens uit wadzand. Ook
hier komt dit zand vaak binnen een diepte van 120 cm
voor.
In het wadzand kunnen nog sliblagen voorkomen.
Deze zijn echter steeds sterk zandhoudend. Zowel het
wadzand als de sterk zandhoudende sliblagen staan in
de practijk bekend als loopzand„ Is het z.g. loopzand
verzadigd met water - in de praktijk is dit vrijwel
altijd het geval, aangezien het in de meeste profielen
dicht bij, of in het grondwater gelegen is - dan gaat
het zeer gemakkelijk vervloeien. Bij de uitvoering
van verschillende cultuurtechnische werken zal men daar
op bedacht moeten zijn.
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DE BODEMKUNDIGE EENHEDEN

Het veldonderzoek "bestond uit grondboringen
tot op een diepte van 120 cm beneden maaiveld» Voor dit
doel werd een z.g. raaienkartering uitgevoerd,, De af
stand tussen de raaien varieerde van 75 à 150 m. en de/~
Bij sterke variatie in de bodemgesteldheid werden op
verschillende plaatsen nog tussenboringen verricht.
Het totaal aantal boringen bedroeg zodoende 1 per ha»
Bij iedere boring werd vooral aandacht geschon
ken aan ;
a. de hoogteligging (relatieve) van het bodemprofiel
b. de dikte, de zwaarte, de structuur, de kalkrijkdom,
het humusgehalte, de kleur, enz. van de bouwvoor
c. de zwaarte en de mate van gelaagdheid van de onder
grond
d. het voorkomen van stugge roesthorizonten
e. het optreden van reauctieverschijnselen
f. de diepte, waarop de koolzure kalk in het profiel
aangetroffen wordt
g. het voorkomen van wadzand (loopzand) binnen een
diepte van 120 cm beneden maaiveld.
Bij het opnemen van de bodemgesteldheid in
het veld werden de schattingen van de zwaarte van de
grond aan de hand van grondmonster-analysecijfers ge
controleerd. Met betrekking tot verschillende lagen
in het profiel werden ongeveer de volgende grenzen aan
gehouden?
zware klei
lichte klei
zware zavel
lichte zavel
zeer lichte zavel
slibhoudend zand
(uiterst lichte zavel
en zand)

meer dan 45$ afslibbaar (<16 mü)
van 45$ - 35$
"
van 35$ - 25$
"
van 25$ - 18$
"
van 18$ - 12$
"
minder dan 12$

"

Van alle boringen zijn profielbeschrijvingen
gemaakt. Deze zijn genummerd, en in een boringenregister
opgenomen. De plaatsen van de boringen zijn vastgelegd
op een bijbehorende kaart, schaal 1£LCOOO, met genummer
de boorpunten. Door gebruik te maken van symbolen was
het mogelijk om ieder boorpunt door een korte profiel
notatie te karakterisei'en«Deze korte profielnotaties
zijn op een tweede kaart, schaal 1Ü0000, weergegeven.
Deze laatste kaart, die boorpuntenkaart wordt genoemd,
heeft tot grondslag gediend voor het vervaardigen van
de bodemkundige overzichtskaart. Ook de globale kalkdieptekaart en de globale zanddieptekaart werden uit
de boorpuntenkaart afgeleid.
Bij het onderzoek in het veld is gebleken,
dat de verschillen in bodemgesteldheid onderverdeeld
kunnen worden in bepaalde bodemeenheden. In iedere
eenheid komt echter dan nog veel variatie voor, vooral
ten aanzien van de opbouw van de ondergrond»
/ boor_ounten in de raai van 75 a 100 m.
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Verschillende bodemeenheden kunnen samengevoegd
worden tot nog grotere eenheden. Deze laatste vormen
onderdelen van het landschap» Aan de in de onderdelen
voorkomende gronden zijn de volgende benamingen gegevens
Kwe1derruggr onden
Overgangsgronden
Kwelderbekkengronden
Verjongde gronden
Anthropogene gronden (door de mens sterk
"beïnvloede gronden),
°-!2^erL
De kwelderrwgronden komen op de hoogste
terreindelen voor. Ze vallen uiteen in de volgende
eenhedens
1. Kalkarme uiterst lichte zavelgrond op een kalkhoudende homogene tot iets gelaagde ondergrond van
lichte zavel tot slibarm zand.
2. Kalkarme zeer lichte zavelgrond op een kalkhoudende
homogene tot gelaagde ondergrond van lichte klei tot
uiterst lichte zavel.
3. Kalkarme lichte zavelgronden op een kalkhoudende
gelaagde
tot sterk gelaagde ondergrond van zware
klei tot zeer lichte zavel.
Bodemeenheid 1 wordt in een groot vlak onder
Hornhuizen en verder in een vrij groot vlak ten noorden
van Vierhuizen aangetroffen. Deze eenheid bestaat uit
gronden, die ten opzichte van de andere aangrenzende
kwelderruggronden het hoogst gelegen zijn.
Voorbeeld van een profiel s
0-25 cm grijze, kalkarme, humusarme uiterst lichte
zavel (10 à 12$ afslibbaar)
grijze,
kalkarme, iets roestige uiterst
25-75 cm
lichte tot zeer lichte zavel (15$ afslib
baar)
lichtgrijze,
kalkhoudende uiterst lichte
75-100 cm
tot zeer lichte zavel (10 à 15$ afslibbaar)
100-120 cm lichtgrijze, kalkhoudende uiterst lichte
zavel tot slibarm zand (10$ en minder
afslibbaar).
Bij bodemeenheid 1 bestaat er over het alge
meen nog wel enige variatie in de diepte, waarop het
koolzure kalk en het slibarme zand in het profiel voor
komt. Het hier beschreven profiel kan als een gemiddeld
profieltype van bodemeenheid 1 opgevat worden.
Bodemeenheid 2 sluit aan op 1 en komt,wat
prof'ielbouw betreft, daarmede veel overeen. De rug van
Leens-Ulrum en de aansluitende rug ten noorden van
Vierhuizen wordt voor het grootste gedeelte door bodem
eenheid 2 ingenomen. Ook de rug van Hornhuizen bestaat
voor een groot deel nog uit eenheid 2.
Voorbeeld van een profiels
0-25 cm grijze, kalkarme, humusarme, zeer lichte
zavel (12 à 18$ afslibbaar)
25-45 cm grijze, kalkarme, zeer lichte en lichte
zavel (15 à 20$ afsi.)
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45-80' cm
80-120 cm

grijze, kalkarme, iets roestige
(l8 à 25$ afsli"b"b.)
lichtgrijze, kalkhoudende, iets
zavel, afwisselende laagjes van
lichte en zware zavel (15 à 30$

lichte zavel
gelaagde
zeer lichte,
afslibt).)

Ook deze beschrijving is die van een gemiddeld
profiel«, De kalkdiepte in het profiel varieert. Binnen
een diepte van 120 cm kan ook hier slibarm. zand voor
komen.
Bodemeenheid 3 neemt over het algemeen kleine
oppervlakten in« Deze oppervlakken sluiten aan op een
heid 2 en liggen op de flanken van de ruggen. In het
bekkengebied tussen de rug van Hornhuizen en de rug van
Leens-Ulrum komt een tweetal kleine vlakken voor, dat
eveneens nog door bodemeenheid 3 worden ingenomen.
Voorbeeld van een profiele
0-25 cm grijze, kalkarme, humusarme, lichte zavel
(18 a 25$ afslibb.)
25-40 cm grijze, kalkarme, lichte zavel (25$ afsl.)
40-70 cm grijze, kalkarme, iets roestige lichte tot
zware zavel (25 à 30$ afsl.)
70-120 cm lichtgrijze, kalkhoudende, gelaagde zavel
en lichte klei, afwisselende laagjes en
lagen van lichte en zware zavel en lichte
tot zware klei.
Ook voor deze bodemeenheid gelden dezelfde
opmerkingen als voor de hierboven beschreven eenheden.
De overgangsgronden
Deze liggen op de overgang van de ruggen naar
de bekkens en hebben dus een middelhoge ligging. Ze
nemen geen grote oppervlakken in. Bij deze gronden
kunnen de volgende eenheden onderscheiden worden?
1r. Kalkarme uiterst lichte zavelgrond op een kalk
houdende homogene tot iets gelaagde ondergrond van
lichte zavel tot slibarm zand, met veelal een vrij
stugge roestige horizont op ca 50 cm diepte.
2r. Kalkarme zeer lichte zavelgrond op een kalkhoudende
homogene tot gpipagde ondergrond van lichte klei
tot uiterst lichte zavel, met veelal een vrij
stugge roestige horizont op ca 50 cm diepte,
3r. Kalkarme lichte zavelgrond op een kalkhoudende
gelaagde tot sterk gelaagde ondergrond van zware
klei tot zeer lichte zavel, met veelal een vrij
stugge roestige horizont op ca 50 cm diepte»
Bodemeenheid Ir ligt als een onbeduidend
vlakje, dat aansluit op de uiterst lichte zavelrug
ten noorden van Vierhuizen. Deze grond komt, wat de
zwaarte van het profiel betreft, veel overeen met
bodemeenheid 1.
Voorbeeld van een profiels
0-25 cm grijze, kalkarme, humusarme, uiterst
lichte zavel (10 a 12$ afslibb.)
25-40 cm grijze, kalkarme, iets roestige, uiterst
lichte tot zeer lichte zavel (15$ afsl.)
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40-65

cm

65-100 cm
100-120 era

grijzej kalkarme, vrij stugge, roestige,
lichte tot zware zavel (25 à 30$ afsi.)
lichtgrijze, kalkhoudende, iets gelaagde
zavel, afwissèLende laagjes van uiterst lichte
zeer lichte en lichte zavel (10 à 20$ afsl«)
lichtgrijze, kalkhoudende, uiterst lichte
zavel tot slibarm zand (10$ afsl.)

De gronden van bodemeenheid 2r worden vooral
aangetroffen op de flanken van de ruggen (Hornhuizen,
Vierhuizenf ten noorden en westen van Ulrum en een twee
tal kleinere vlakken tussen Ulrum en Leens),
Voorbeeld van een profiel s
0-25 cm grijze, kalkarme, humusarme, zeer lichte
zavel (12 à 18$ afsl.)
25-40 cm grijze, kalkarme, iets roestige, zeer lichte
tot lichte zavel (15 à 20$ afsl.)
40-70 cm grijze, kalkarme, vrij stugge, roestige,
zware zavel (30 à 35 $ afsl.)
70-100 cm lichtgrijze, kalkhoudende, iets gelaagde
zavel, afwisselende laagjes en lagen van
zeer lichte en zware zavel (15 à 30$ afsl.)
100-120 cm lichtgrijze, kalkhoudende, iets gelaagde
zavel, afwisselende laagjes van uiterst
lichte tot zware zavel.
Met betrekking tot de kalkdiepte en de diepte,
waarop het slibarme zand in het profiel voorkomt, kan
verwezen worden naar bovenstaande opmerkingen»
Ook de gronden van bodemeenheid 3r liggen op de
flanken van de ruggen. Ze komen vooral om en bij Vier
huizen, ten noorden en ten westen van Ulrum voor. Een
paar kleinere vlakken liggen nog tussen Ulrum en Leens.
De gezamenlijke oppervlakte, die deze gronden innemen,
is betrekkelijk klein«
Voorbeeld van een profiel;
0-25 cm grijze, kalkarme, humusarme, lichte zavel
(18 à 25$ afslibbaar)
25-45 cm grijze, kalkarme, iets roestige, lichte
tot zware zavel (25$ afslibb.)
45-70 cm grijze, kni.Vn.-nrne 7 vrij stugge, roestige,
zware zavel tot lichte klei (25$ à 45$ afsl.)
lichtgrijze,
kalkhoudende, gelaagde zavel
cm
70-120
en klei, afwisselende laagjes en lagen van
uiterst lichte tot zware zavel en lichte
tot zware klei»
Bij dit profieltype kan het kalkhoudende mate
riaal, dat onder de vrij stugge roestige horizont voor
komt, nog sterk in kalkrijkdom variëren. Ook de geaard
heid van het gelaagde complex vertoont soms zeer grote
verschillen. Slibarm zand•kan binnen een diepte van
120 cm voorkomen.
Kwelderbekkengronden
De kwelderbekkengronden zijn de laagst gelegen
gronden van het gebied. Ze nemen een belangrijke opper
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vlakte in« De onderscheiden "bodemeenheden zijn:
2R„ Kalkarme zeer lichte zavelgrond op een kalkhoudende
gelaagde tot sterk gelaagde ondergrond van lichte
klei tot uiterst lichte zavel, met veelal een stugge
sterk roestige horizont op ca 50 cm diepte.
3R * Kalkarme lichte zavelgrond op een kalkhoudende ge
laagde tot sterk gelaagde ondergrond van zware klei
tot zeer lichte zavel, met veelal een stugge sterk
roestige horizont op ca 50 cm diepte.
4R„ Kalkarme zware zavelgrond op een kalkhoudende sterk
gelaagde ondergrond van zware klei tot zeer lichte
zavels met veelal een stugge sterk roestige horizont
op ca 50 cm diepte.
De gronden van bodemeenheid 2R grenzen aan die
van het overgangsgebied. Een strook van deze gronden
wordt ten zuiden van Iiornhuizen gevonden en verder lig
gen er enkele kleinere en grotere vlakken ten noord
westen, zuidwesten en zuidoosten van Ulrum.
Voorbeeld van een profiel s
0-25 cm grijze, kalkarme, humusarme, zeer lichte zavel
( 12 à 18fo afslibbaar}
25-40 cm grijze, kalkarme, iets roestige,lichte zavel
40-65 cm grijze, kalkarme, stugge,sterk roestige,
zware zavel tot lichte klei (30 à 45$ afsl.)
65-120 cm lichtgrijze, kalkhoudende, gelaagde zavel en
lichte klei, afwisselende laagjes en lagen
van uiterst lichte tot zware zavel en lichte
klei ( 10 à 45$ afslibb.).
Bij dit profieltype komt op verschillende
plaatsen slibarm zand voor binnen een diepte van 120 cm.
Ook treedt hier variatie op in kalkdiepte.
Bodemeenheid 3R neemt in het gebied een zeer
belangrijke plaats in. Het grootste gedeelte van het
bekkengebied tussen de ruggen van Hornhuizen en LeensUlrum bestaat uit gronden, die tot bodemeenheid 3R be
horen. Dit is ook het geval met het tweede bekkengebied
ten zuiden van de rug Leens-Ulrum.
Voorbeeld van een profiel s
0-25 cm grijze, kalkarme, humusarme, lichte zavel
(18 à 25$ afslibb.)
25-50 cm grijze, kalkarme, iets roestige lichte tot
zware zavel (20 à 30$ afslibb.)
50-75 cm grijze, kalkarme, stugge, sterk roestige,
zware zavel tot lichte klei (30 à 50$ af al.)
75-120 cm lichtgrijze, kalkhoudende, gelaagde tot
sterk gelaagde zavel en klei, afwisselende
laagjes en lagen van uiterst lichte tot
zware zavel en lichte tot zware klei.
De geaardheid van het gelaagde complex kan
sterke verschillen vertonen. Slibarm zand kan binnen
een diepte van 120 cm voorkomen. Tenslotte treedt nog
variatie op in kalkrijkdom en kalkdiepte.
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Een vrij brede strook langs het Hunzingokanaal
ten zuidwesten van Leens wordt ingenomen door gronden,
die tot bodemeenheid 4R gerekend worden.
Voorbeeld van een prcfiels
0-25 cm grijze, kalkarme, humusarme zware zavel
(25 à 35$ afslibbaar)
25-35 cm grijze, kalkarme, iets roestige, zware zavel
(30$ afslibb.)
35-60 cm grijze, kalkarme, stugge, sterk roestige
lichte klei (4-0% afslibb.
60-100 cm lichtgrijze, kalkhoudende, sterk gelaagde
zavel en klei, afwisselende lagen en laagjes
van uiterst lichte tot zware zavel en van
lichte tot zware klei (10 à 50$ afslibb,)
100-120 cm lichtgrijze, kalkhoudende, gelaagde zavel,
afwisselende laagjes van uiterst lichte tot
zeer lichte zavel (10 à 15$ afslibb.)
Ook hier kunnen zich nog sterke verschillen
voordoen in de geaardheid van het gelaagde complex.
De diepte, waarop de kalk in het profiel voorkomt,
wisselt.

gronden
Deze vormen een vrij onbelangrijke groep.
Ze liggen in een smalle strook binnen de oude zeedijk
ten noordoosten van Vierhuizen. Verder wordt er nog
een smalle strook met verjongde gronden aangetroffen
langs het Hunzingokanaal ten zuidwesten van Leens.
Ze kunnen in de volgende eenheden onderscheiden wordene
5. Kalkhoudende, zeer lichte zavelgrond op een kalk
houdende homogene tot gelaagde ondergrond van lichte
klei tot uiterst lichte zavel.
6. Kalkhoudende lichte zavelgrond op een kalkhoudende
gelaagde tot sterk gelaagde ondergrond van zware
klei tot zeer lichte zavel.
6r„ Kalkhoudende lichte zavelgrond op een kalkhoudende
gêlaagde tot sterk gelaagde ondergrond van zware
klei tot zeer lichte zavel, met veelal een vrij
stugge roestige horizont op ca 50 cm diepte,.
7. Kalkhoudende zware zavelgrond op kalkhoudende
gelaagde tot sterk gelaagde ondergrond van zware
klei tot zeer lichte zavel,
Bodemeenheid 5 komt in een paar strookjes
voor binnen de oude zeedijk.
Voorbeeld van een profiel?
0-25 cm grijze, kalkhoudende, humusarme, zeer lichte
zavel (12 à 18$ afslibbaar)
25-50 cm grijze, kalkhoudende, zeer lichte tot lichte
zavel (15 à 20$ afslibb»)
50-70 cm lichtgrijze, kalkhoudende, iets gelaagde
zavel (25$ afsl.) + enig schelpgruis
70-120 cm lichtgrijze, kalkhoudende, gelaagde zavel,
afwisselende lagen en laagjes van zeer
lichte tot zware zavel (15 à 30$ afslibb.)

De gronden J die tot bodemeenheid 6 gerekend
worden, liggen in een kleine strook bij Vierhuizen,
Voorbeeld van een profiel;
0-25 cm grijze, kalkhoudende, humusarme, lichte
zavel (18 a 25$ afsl.)
25-50 cm grijze tot lichtgrijze, kalkhoudende, lichte
zavel (20 à 25$ afsl») + schelpgruis.
50-80 cm lichtgrijze, kalkhoudende, gelaagde zavel
(20 à 40$ afsl.) + enig schelpgruis
80-120 cm lichtgrijze, kalkhoudende, gelaagde tot
sterk gelaagde zavel en klei, afwisselende
laagjes en lagen van uiterst lichte tot
zware zavel cn lichte klei.
De gronden van bodemeenheid ór worden eveneens
bij Vierhuizen binnen de oude zeedijk aangetroffen„
Voorbeeld van een profiel;
0-25 cm grijze, kalkhoudende, humusarme, lichte
zavel (l8 à 25/° afslibbaar)
25-50 cm grijze, kalkhoudende, lichte zavel (20 à 25$
afslibbaar)
schelpgruis
50-70 cm grijze, kalkarme„ vrij stugge roestige
lichte klei
70-100 cm lichtgri;ze, kalkhoudende, gelaagde zavel
en klei afwisselende lage en laagjes van
uiterst Richte tot zware zavel en lichte
klei (20 à 40$ afslibb.y
100-120 cm lichtgrijze, kalkhoudende, iets gelaagde
zavel, afwisselende laagjes van uiterst
lichte t<j>t zeer lichte zavel (10 a 15$
afslibb,
De gronden van bodemeenheid 7 liggen in een
zeer smalle strook langs de oever van het Hunzingokanaal ten zuidwesten van Deens..
Voorbeeld van een profiel;
0-25 cm grijze, kalkhoudende, humusarme, zware
zavel (25 à 35$ afslibbaar)
25-70 cm grijze, kalkarme tot kalkhoudende, iets
roestige en verspoelde gelaagde zavel en
klei (30 a 55$ afslibb.)
70-100 cm lichtgrijze, kalkhoudende, gelaagde tot
sterk gelaagde zavel en klei, afwisselende
laagjes en lagen van zeer lichte tot zware
zavel en van lichte tot zware klei
100-120 cm lichtgrijze, kalkhoudende, gelaagde zavel,
afwisselende laagjes en lagen van uiterst
lichte tot'lichte zavel.

èïl

2E2§£-2®
2-Sd en
Deze gronden zijn sterk door de mens beïnvloed,
Ze kunnen onderscheiden worden in;
8. Terpen en oude cultuurgronden
9» Opgehoogde gronden (schotwallen)
10« Afgegraven gronden (gedeeltelijk afgegraven terpen)
11c Bebouwde terreinen, uitbreidingsplannen, enz»
De anthropogene.. gronden behoeven geen nadere
omschri jving„
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IV

TOELICHTING KAARTEN
a.
fa.
co
d.
e.
f.

Overzichtskaart
Bodemkaart
Kalkdieptekaart
Zanddieptekaart
Zwaartekaart van de ondergrond
Zwaartekaart van de bouwvoor-

a. Overzichtskaart
Hierop staan weergegevens
Kwelderruggronden .
Overgangsgronden
Kwelderbekkengronden
Verjongde gronden
Terpen, oude cultuurgronden en afgegraven en
opgehoogde gronden
6. Bebouwde kommen, erven van "boerderijen, uitbrei
dingsplannen, enz.
Deze onderscheidingen zijn in het voorgaande
reeds besproken en behoeven hier geen nadere toelichting.
1.
2.
3.
4o
5.

b » Bodemkaart
De hierboven behandelde bodemeenheden zijn
op een bodemkaart met kleuren weergegeven. Deze kaart
is uit de boorpuntenkaart samengesteld en moet als
een bodemkundige overzichtskaart opgevat worden.
De bodemkundige eenheden, welke op de bodem
kaart zijn onderscheiden, zijn in het voorgaande reeds
behandeld.
De legenda en de bodemkaart spreken voor zich
zelf. De ligging en verspreiding van de verschillende
bodemeenheden behoeven hier niet meer nader toegelicht
te worden. In dit verband kan naar de beschrijving van
de bodemkundige eenheden verwezen worden.
De verschillende bodemeenheden zijn op de
bodemkaart scherp van elkaar afgegrensd. In werkelijk
heid bestaan deze scherpe gr.enzen niet. De overgang
tussen de verschillende eenheden verlopen over het
algemeen vrij geleidelijk. Plaatselijk kunnen zich
echter wel sprongsgewijze veranderingen voordoen,
zoals bij afgegraven en opgehoogde gronden, bij terpen
enz. Bij het lezen van de kaart moet me.t deze geleide
lijke of sprongsgewijze veranderingen rekening worden
gehouden. Verder dient in het oog te worden gehouden,
dat niet alle boderaverschillen uitgekarteerd zijn.
Evenzo zijn de zeer kleine oppervlakken, bestaande uit
bepaalde bodemeenheden, op de bodemkaart verwaarloosd.
Tenslotte zijn de plekken, waar zand uit de ondergrond
is gegraven of waar andere plaatselijke profielafwijkingen voorkomen, evenmin aangegeven.
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c. Kalkdieptekaart
Ook deze kaart is uit de boorpuntenkaart afge
leid. De legenda bestaat uit de volgende onderscheidingen^
Kalkhoudende gronden (boven- en ondergrond kalkhoudend)„
1 „ tot in de bouwvoor kalkhoudend
Kalkarme gronden (bovengrond kalkarm, ondergrond kalk
houdend)
2. ondergrond vanaf 40 a 60 cm diepte kalkhoudend
3.
"
»
60 à 80 cm
"
"
4.
"
"
80 à 100 cm
"
5.
"
" 1 0 0 à120 c m
"
"
Bijzondere onderscheidingen^
6 en 7> terpen, bebouwde terreinen, enz.
De kalkhoudende of verjongde gronden zijn tot
in de bouwvoor kalkhoudend. Deze groep van gronden be
slaat een geringe oppervlakte en komt slechts in een
paar strookjes binnen de oude zeedijk en in een smalle
strook langs het Hunzingokanaal ten zuidwesten van leens
voor.
De kalkarme gronden zijn in een viertal klassen
onderverdeeld. Op een bepaalde diepte worden deze gronden
kalkhoudend en blijven dit tot 120 cm diepte en dieper.
Het kalkgehalte van de kalkhoudende laag kan in de ver
schillende horizonten van het profiel variëren van 1-7$.
Het gemiddelde gehalte van de kalkhoudende laag zal
naar schatting voor de verschillende profielen uiteen
lopen van 2-5$ o
Voor het vaststellen van de diepte, waarop het
kalkhoudende materiaal in de ondergrond voorkomt, werden
die plaatsen uitgezocht, welke overeenstemmen met de
gemiddelde hoogteligging van de percelen. De meeste per
celen hebben een sterke ronde ligging. Het gevolg hier
van is, dat langs de randen van de akkers de kalk minder
diep in het profiel zit dan op de hoogste delen.
De gronden, die op een diepte van 40 a 60 cm
kalkhoudend worden, nemen een zeer kleine oppervlakte
ine Enkele vlakjes van tot klasse 2 behorende gronden
liggen ten noordoosten van ülrum. De grootste opper
vlakte wordt ingenomen door gronden, die op een diepte
van 60 à 80 cm kalkhoudend worden (klasse 3). Ook de
gronden van klasse 4, welke op 80 à 100 cm diepte kool
zure kalk bevatten, nemen een belangrijke oppervlakte
in. Tenslotte worden in een tweetal vlakjes, ten noord
oosten van Vierhuizen, de gronden van klasse 5 gevonden,
die pas op een diepte van 100 à 120 cm kalkhoudend wor
den.
Ook bij het lezen van de kalkdieptekaart moet
er aan gedacht worden, dat de grenzen tussen de ver
schillende klassen globaal zijn weergegeven. Binnen de
verschillende vlakken kunnen zelfs op zeer korte af
standen nog sterke wisselingen optreden in de diepte,
waarop de koolzure kalk in het profiel aanwezig is.
De variaties zijn op de kaart per boorpunt in decimeters
beneden maaiveld aangegeven. Zeer kleine vlakken en
bepaalde afwijkingen zijn verwaarloosd..
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Er moge nog op gewezen worden, dat de kalkdieptekaart niet als grondslag kan dienen voor het
ontwerpen van grondverbeteringsplannen» Bij evt. uit
voeringsplannen met betrekking tot diepploegen of andere
diepe grondbewerkingen zij hier bovendien nog opgemerkt
dat niet overal het kalkhoudende materiaal geschikt "is
om naar boven gebracht te worden. De ondergrond is op
verschillende plaatsen te zandig en dit materiaal heeft
in vele gevallen dam ook nog een te laag koolzure kalkgehalte„
^ • ^anddiejotekaart
De zanddieptekaart is aan de hand van de boorpuntenkaart samengesteld. De legenda bestaat uit de
volgende onderscheidingen:
Gronden met in de ondergrond en/of diepere ondergrond
slibarm zand en/of sterk zandige gelaagde klei
1. slibarm zand en/of sterk zandige gelaagde klei <120 cm
2. slibarm zand en/of sterk Zandige gelaagde klei >120 cm
Bijzondere onderscheidingen
3 en 4 » terpen, bebouwde terreinen, enz.
Vanwege de ronde ligging van de akkers werd
ook hier de diepte, waarop het zand of het loo'dzandhoudende materiaal in het profiel aanwezig is, vastge
steld op punten met een gemiddelde terreinhoogte.
De zanddieptekaart geeft een beeld van het al
of niet voorkomen binnen een diepte van 120 cm beneden
maaiveld van loodzand en/of loodzandhoudend materiaal.
Bij klasse 1 is de minimale diepte, waarop het zand
voorkomt, ongeveer 80 cm beneden maaiveld« De opper
vlakten, waarop het zand zelfs binnen een diepte van
80 cm zit, zijn zo klein, dat ze op de kaart verwaar
loosd zijn.
De zanddieptekaart moet, evenals de kalkdieptekaart, als een globale kaart opgevat worden. Binnen de
begrensde vlakken kunnen zich nog vele variaties voor
doen. Deze verschijnselen zijn ook hier op de kaart aan
gegeven per boorpunt in decimeters beneden maaiveld.
Met betrekking tot het opstellen van cultuur
technische plannen moge naar reeds eerder gemaakte op
merkingen verwezen worden.
e «, Zwaartekaart_van de__ondergrond
De volgende onderscheidingen staan op deze
kaart aangegeven:
1. ondergrond homogeen tot gelaagd van opbouw,
gemiddelde zwaarte <25$ afsl.
2. ondergrond homogeen tot gelaagd van opbouw,
gemiddelde zwaarte 25-45$ afsl.
3. ondergrond gelaagd van opbouw,
gemiddelde zwaarte >45$ afsl.
Bijzondere onderscheidingen;
4. Terpen, enz.
5. Bebouwde kommen, enz.
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Deze onderscheidingen zijn op de kaart met
kleuren aangeduid. Deze kaart is uit de boorpuntenkaart afgeleid» Ze moet als een globale kaart opge
vat worden.
Uit de kaart "blijkt, dat bijna overal de
gemiddelde zwaarte van de ondergrond groter is dan
die van de bouwvoor. Het grootste verschil tussen
de zwaarte van de "bouwvoor en van de ondergrond komt
"bij de kwelderbekkengronden voor. Bij de kwelderruggronden is dit verschil het kleinst. Tenslotte zij
hier nog opgemerkt, dat de ondergrond bij de kwelderruggronden homogenar van opbouw is dan bij de kwelderbekkengronden„
f. Zwaartekaart_van §e_bouwvoor
Op deze kaart wordt de zwaarte van de bouw
voor - d.w.z. de gemiddelde zwaarte van de bovengrond
tot op een maximale diepte van 25 cm beneden maaiveld
- in een viertal zwaarteklassen onderscheiden.
Deze klassen zijn.
1„ uiterst lichte zavel <12$ afsl.
2. zeer lichte zavel 12-18$ afsl.
3. lichte zavel
18~25^ afsl.
4. zware zavel
>35$ afsl.
Bijzondere onderscheidingen^
5. Terpen, enz.
6. Bebouwde kommen, enz.
De zwaartekaart laat zien, dat over het alge
meen de bouwvoor op de kwelderruggen het lichtst is
en in de. kwelderbekkens het zwaarst. De verschillen
in zwaarte zijn gering en de overgangen hebben een
zeer geleidelijk verloop.
De bijzondere onderscheidingen spreken voor
zichzelf.
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SLOTOPMERKINGEN •

Het bodemkundig onderzoek van het ruilverkave
lingsobject Zwinto-cht heeft als resultaat enkele kaarten
opgeleverd. Niet alle "bijzonderheden van de bodem staan
op deze kaarten vermeld. Verschillende gegevens kondën
op de kaarten niet tot uitdrukking gebracht worden. Het
zijn vooral gegevens, die verband houden met het zeer
grillige karakter van de ondergrond. Per boorpunt zijn
deze gegevens echter wel in de profielbeschrijvingén
opgenomen. Bij een meer gedetailleerde kartering zal het
mogelijk zijn om het zeer wisselende gedrag van de onder
grond in de kaart tot uitbeelding te brengen. Dergelijke
kaarten vormen dan een betere grondslag voor het opstel
len van allerlei verbeteringsplannen. Hiervoor zal echter
aanvullend onderzoek nodig zijn.
Behalve een meer gedetailleerde kartering zal
voor het oplossen van de diverse landbouwkundige en
cultuurtechnische problemen - die in het ruüverkavelingsobject merendeels op het gebied van de waterhuishouding
en grondverbetering liggen - het aanvullend onderzoek
bovendien moeten bestaan in;
a. het meten van grondwaterstanden, grondwaterschomme
lingen, enz.
b. het bepalen van pp karakteristieken van de verschil
lende profielen
c. he.t bestuderen van de structuur en de doorlatendheid
van de verschillende profielen, vooral met betrekking
tot de gelaagde ondergrond
d. het bestuderen van de slempigheid, waarmee de meeste
gronden uit het gebied behept zijn
e. het bestuderen van de bewortelbaarheid van de ver
schillende profielen, eveneens in verband met het
gelaagde karakter van de ondergrond.
V/orden met betrekking tot deze punten de nodige
gegevens verzameld, dan zal na uitwerking hiervan het
opstellen van cultuurtechnische plannen beter en meer
verantwoord kunnen geschieden.

