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VOORWOORD
In verband met de voorbereiding van de ruilverkaveling LindeZuid, werd door de Cultuurtechnische Dienst opdracht gegeven hier
van een bodemkartering te verrichten, met uitzondering van het deel
dat reeds door de Afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst
was opgenomen.
Het gekarteerde gedeelte is groot 618O ha In verband met de
vergevorderde plannen van het saneringsgebied Noordwolde (opp.+
13OO ha) werd dit gedeelte het eerst opgenomen, zodat daarover reeds
vrij volledige gegevens verstrekt konden worden.
Dit onderzoek werd uitgevoerd door de Afdeling Opdrachten van
de Stichting voor Bodemkartering.
Het veldwerk werd verricht in het tijdvak april - november 1958
door de karteerders J.A.van de Hurk, A.G.Beekman, W.J.M.van de Voort
en de hulpkarteerder E.van Dodewaard, onder dagelijkse leiding van
opzichter C.Hamming, die ook de samenstelling van dit rapport ver
zorgde. De algemene leiding berustte bij Ir.G.J.W.Westerveld.
In het gehele ruilverkavelingsgebied stonden waterstandsbuizen
en hierbij zijn door opzichter W.Heyink van de provinciale afdeling
Friesland profielbeschrijvingen gemaakt. Met de grondwaterstandsgegevens vormde dit een basis voor de grondwatertrappenindeling.
Tevens verzorgde W.Heyink hoofdstuk VI.
In de herfst van 1953 was reeds een oppervlakte petgaten gekar
teerd en deze gegevens zijn in dit rapport globaal ingevoegd. Voor
verdere informatie wordt verwezen naar "De Boden^esteldheid van de
Nijkspolder" (intern rapport no. 3^l)»

DE DIRECTEUR VAN DE
STICHTING VOOR BODEMKARTERING

(Dr.Ir.P.W.G.PijIs)
HET HOOFD VAN DE
AFDELING OPDRACHTEN

^ <2 ^

(Ir.J.C.Pape)

I. INLEIDING
De ruilverkaveling Linde-Zuid, met daarin het saneringsgebied
Noordwolde, beslaat het gedeelte van de gemeente Weststellingwerf
dat ligt tussen de beek de Linde en de Overijsselse- respectievelijk
Drentse grens (zie afb. l).
Het gebied bestaat voornamelijk uit zand- en veengronden^ in
beide komen tal van variaties voor.
Bij de kartering van de zandgronden werd gelet op g
de dikte en de aard van het humushoudend dek$
de profielontwikkeling i.v.m. de relatieve hoogteligging t.o. v. het
maaiveld5
de wisseling in de granulaire samenstelling?
de diepteligging van de keileemj
het voorkomen en de aard van de belangrijkste lagen, die de water
huishouding kunnen be!nvloeden((z.g. afwijkende lagen).
In de veengronden werd gelet ops
de dikte en de aard van de bovengrondj eventueel de zwaarte van het
dunne kleidek?
de botanische veensoortj
de diepteligging van de zandondergrond|
het voorkomen en de aard van "afwijkende11 lagen.
In totaal werden + 9000 boringen op boorstaten beschreven. Dit
is gemiddeld 3 boringen per 2 ha. Daarnaast werden - hoofdzakelijk
in de zandgronden en vooral in het saneringsgebied - nog niet be
schreven tussenboringen verricht, die geheel of gedeeltelijk op de
veldkaarten werden genoteerd.
Word geen keileem aangeboord, dan is bovendien met 1 boring
per 5 ha geboord tot 1.70 m. Dit met hot belang van de keileemdiepte
voor het aanleggen van zandwinputten en het graven van waterlopen.
Bij het opnemen van de veengronden in het westen, werd een
veenboor gebruikt, die reikte tot _+ 3 m>
deze diepte zijn de
verschillende veenlagen op de boorstaten aangegeven? als regel komt
de zandondergrond echter ondieper voor.
Voor de veengronden in het oosten kon volstaan worden met een
veenboor die reikte tot 1.70 m? slechts op enkele plaatsen was de
zandondergrond dan nog niet bereikt.
In de kleinere oppervlakten veen temidden van de zandgronden
is geboord met een zandboor van 1.20 m.
De opname vond plaats op veldkaarten, schaal 1 • 5-000« Deze
worden langs fotografische weg verkleind naar de schaal 1: 10.000
en daarna overgebracht op calques van dezelfde schaal.
De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in dit rapport
en in onderstaande bijlagen.
Bijlage l

Bodemkaart in gedetailleerd overzicht, schaal ls 10.000

Bijlage 2

Grondwatertrappenkaart, aangevende de relatieve hoogte
ligging ten opzichte Van de gemiddelde hoogste en laag
ste grondwaterstanden, schaal 1 s 10.000

Bijlage 3

Bovenlaagkaart, aangevende de humus- en dikteklasse en de
globale leem- en lutumindeling van de humushoudende bo
vengrond, schaal Is lO.OOO.
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Bijlage 4

Keileemkaart, aangevende de keileemdiepte in de zandgron
den, schaal 1 % 10.000

Bi.jlage 5

Zandkaart, aangevende de zanddiepte in de veen- en meerbodemgronden, schaal 1? 10.000

Bi.jlage 6

Kaart van de afwi.jkende lagen, aangevende de lagen van
bijzondere aard binnen 80 cm beneden maaiveld voorkomend,
schaal ls 10.000

Bi.jlage 7

Boorpuntenkaart, aangevende de indeling der veldkaarten,
alsmede de plaats, aard en nummer der boringen en water
standsbuizen, schaal ls 10.000. Met grondmonsterplekken.

Bi.jlage 8

Schematische dwarsdoorsnede A-AA. Hor.sohaal ls 5.000,
vert.schaal 1 s 50

Bi.jlage 9

Kaart aangevende de cultuurtoestand omstreeks l850>
schaal 1 s 50.000

Bi.jlage 10 Tabel met analyséeijfers der grondmonsters
Bi.jlage 11 Bodembeschrijvingstabel
Bi.jlage 12 Boorregister (slechts bij één exemplaar voor opdracht
gever).
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II. KORTE LANDSCHAPPELIJKE BESCHRIJVING
De bodem in Linde-Zuid is overwegend in gebruik als grasland;
hier en daar komen enkele percelen bouwland of eikenhakhout voor.
Het landschapsbeeld heeft verder echter nogal wat variatie door
verschillen in topografie, bebouwing, boomgroei, etc.
Het landschap van de (dunne) klei-op-veengronden in het westen
is boomloos en doorsneden met sloten. Wegen en bebouwing ontbreken;
alleen in de jonge polder van de aangemaakte petgaten ligt een ver
harde weg en komen enkele boerderijen voor (Nijkspolder).
De kleinere oppervlakte veengronden in het oude Linde-dal in
het noordoosten vertoont hetzelfde boomloze beeld.
In de reeds lang in cultuur zijnde gronden van het zandgebied
komen çieer struiken en bomen voor. Dit zowel langs de wegen en rond
de boerderijen als ook op de veelvuldig voorkomende grondwallen tus
sen de percelen. Veelal groeit er berk en eik, soms ook ratelpopulier en hulst. Bij lagere ligging t.o.v. het grondwater worden meer
sloten aangetroffen, gedeeltelijk met een randbegroeiing van els
of hazelaar (afb. 2).
De jongere ontginningen vallen op door het boomarme landschap,
het ontbreken van grondwallen, het voorkomen van veel heiningen en
greppels tussen de percelen en hier en daar nog een niet ontgonnen
perceel met heide.

Afbeelding 2.

f

Landschapsbeeld van lage oude ontginning. Langs de sloten en
op grondwallen langs de percelen veel bomen.
Reohts en midden achter, lage zandgrond. Links achter en voor
grond, langgerekte laagte waaruit een deel van het veen ver
dwenen is. Voorgrond, iets dieper verveend (moeras).
Foto Hamming, archiefnr.- R19-36.
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Vaak groeit op de greppel- en slootkanten nog de heidevegetatie, wat langs oude cultuurgronden niet het geval is.
Vrijwel het gehele gebied is verkaveld in een opstrekkende ver
kaveling, haaks op de weg Oldemarkt- Noordwolde- Elsloo. Langs deze
weg wordt hoofdzakelijk de bewoning aangetroffen.
In het saneringsgebied Noordwolde staat evenwel in het veld
verspreid, een vrij groot aantal overwegend kleine woningen, die
vaak door smalle paadjes of slechte zandweggetjes met elkaar verbon
den zijnj hier eohter ook de opstrekkende verkaveling. Sterk afwij
kend is tegen de Drentse grens de blokverkaveling van de z.g. "Oost
en West vierde parten". Deze zijn + 100 jaar geleden aangekocht en
ontgonnen door de Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord en
hebben dus een geheel andere verkavelingsgeschiedenis gehad.
Topografisch liggen de veengronden laag en vlaks de lage zand
gronden vertonen gedeeltelijk een zwak, gedeeltelijk een sterker
reliëf, afhankelijk van de keileemondergrond. De middelhoge en hoge
zandgronden en de stuifzanden hebben een onrustig reliëf. Opvallend
is een hoge, brede keileemrug ten westen van Willemsoord, waarop
weer bodemkundig lage (= vochtige) zandgronden voorkomen.

III. ontstaan van het gebied
INLEIDING
Het landschap in zijn huidige gedaante is door verschillende
invloeden ontstaan. Er is verschil in hoogteligging en verscheiden
heid van materiaal, waaruit de bovenste meters van de bodem zijn
opgebouwd (diverse geologische formaties). Hierdoor is er een versohil in waterhuishouding ontstaan, die in dit gebied erg belang
rijk is voor de plantengroei en dus voor de geschiktheid als oultuurgrond. Tenslotte heeft de mens in deze gronden zijn invloed doen
gelden bij de uitoefening van voornamelijk landbouw en vervening.
In dit hoofdstuk zal nader ingegaan worden ops
1. Verschillen in moedermateriaal
2o Topografie
3. Hydrologie
4- Bodemvorming
5„ Menselijke invloed
1. Verschillen in moedermateriaal
Het £rae-morenal_e zand
De oudste afzetting die is aangeboord, is het z.g. prae-morenale zand, dat aan de basis ligt van de keileem. Het is een afzet
ting van zand en leem uit het arctische klimaat van vóór de landijsafzettingen in de voorlaatste of Riss-ijstijd. De korrelgrootte van
dit zand komt overeen met het hieronder te bespreken dekzand.
Boven dit prae-morenale zand ligt de keileem, die in dit ge
bied over grote oppervlakten voorkomt. De huidige keileem is na ver
wering en erosie overgebleven van de grondmoraine, die aangevoerd
werd door het landijs tijdens de Riss-ijstijd. Het is zeer slecht
gesorteerd wat de granulaire samenstelling betreft, de korrelgroot
te varieert van de grootste hunnebedkeien tot het fijnste stof.
Deze grote keien aan of nabij de oppervlakte zijn reeds lang ver
dwenen. Momenteel worden zelden keien meer aangetroffen ter grootte
van een kinderhoofd, doch van vuistgrootte en kleiner komen herhaal
delijk voor.
De dikte van de keileem kan variëren van enkele dm's tot ver
schillende meters, soms worden er zandinsluitsels in aangetroffen.
In dit gebied ligt de grijze- keilecmj de rode keileem is niet
aangetroffen. De keileem is bovenin soms rul verweerd, overigens
steeds stug en roestig. In de ondergrond (van + 1 m tot + 5 "i -m„v.,
afhankelijk van de grondwaterschommelingen) wordt de kleur blauwaohtig-grijs, met vrijwel geen roest meer, ze is dan als regel ook
slapper.
Het is bekend dat de keileem kalkrijk is afgezet? thans zijn
de bovenste meters echter geheel kalkloos.
De keileem is niet overal aangetroffen binnen 1.70 m, gedeel
telijk zal de ligging dieper zijn, gedeeltelijk zal deze leem ont
breken. In enkele gevallen werd een laagje stenen, de z.g. keienvloer aangeboord met daaronder zand zonder keien (zeer waarschijn
lijk prae-morenaal). Deze keienvloer is een erosierest van de kei
leem en kan langs een helling verschoven zijn.

Het d_ekz_and
Dit is de belangrijkste afzetting in dit gebied. De keileem
is overal bedolven onder een laag dekzand van variërende dikte,
waardoor het reliëf afgevlakt is» Ook waar geen keileem aanwezig is,
wordt steeds dit zand aangetroffen. Gedeeltelijk is het later ech
ter bedekt geraakt door veen.
Dit pakket dekzand is gevormd in de laatste of Wiirm-ijstijd.
Het landijs heeft toen ons land niet bereikt, maar wel heerste hier
een toendra klimaat, afgewisseld met enkele mildere perioden. Be- kend hiervan zijn o.a. het koude Pleniglaciaal, tegen het einde van
deze ijstijd en de warmere Balling- en Aller^dtijd in het allerlaat
ste deel of het Laatglaciaal.
Het dekzand is een eolische afzetting (gedeeltelijk fluviatiel
beïnvloed) uit de koude perioden, terwijl uit de warmere tussentij
den vegetatiehorizonten (o.a. de z.g. "laag van Urseloo" of"Aller^dlaag") en humeuze leemlagen bekend zijn.
Het zand dat in die verschillende perioden is afgezet, kan
enigszins variëren in granulaire samenstelling. Dit onderscheid is
soms ook uit te karteren wanneer over grote oppervlakten dikke pak
ketten dekzand voorkomen. In dit gebied was dit bij de gebruikte
waarnemingsdichtheid niet mogelijk vanwege de zeer vaak voorkomende
complexe ligging. Bij het verwerken Van de boorgegevens viel wel op,
dat in gedeelten waar de keileem niet binnen 1. 20 m werd aangetrof
fen de textuur van het zand als regel homogener was dan bij een on
diepere keileemligging.
Na de laatste ijstijd is het klimaat warmer en vochtiger gewor
den. Hierdoor werd begroeiing mogelijk, wat verdere verstuiving be
lemmerde. Tevens werd aan de oppervlakte een humushoudende laag ge
vormd. Plaatselijk is later nog wel eens verstuiving opgetreden,
o.a. door vernietiging van de vegetatie door de mens, waardoor de
"stuifzanden" zijn ontstaan. Tenslotte is door de mensen eeuwenlang
het zand verwerkt en naar andere plaatsen gebracht*
Door dit alles is een aantal verschillen in het dekzandlandsohap ontstaan, dat thans meer of minder belangrijk is voor de plan
tengroei.
Meerbodem
Dit is een afzetting, die genetisch deels bij de zandgronden,
deels bij de veengronden gerekend kan worden. Het is een dichtgepakte loessachtige, vettig aanvoelende afzetting van wisselende dikte
(analysessLV 13 en 14, bijl.lO). Boderrikundige overwegingen leidden
echter tot een aparte omschrijving en daarom zal dit ook als apart
"materiaal" behandeld worden.
Zoals gezegd, zijn in het dekzand verschillende afzettingspe
rioden te onderscheiden. De koudere perioden werden gescheiden door
warmere, waarin de vegetatie toenam en de verstuiving verminderde of
ophield. Op sommige plaatsen zijn, als restanten van deze vegetatie,
humeuze horizonten, soms zelfs veenlagen overgebleven, die later weer
overstoven zijn.
Wanneer leemlagen of sterk lemige lagen met een relatief hoog
humusgehalte, dan wel veen met een relatief hoog leemgehalte werden
aangetroffen, dan is gesproken van lemige, respectievelijk venige
meerbodem.
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Afb. 3.
Opgeworpen grondwal uit een wijk, met een veenkern. Het veen in
de omgeving is, behoudens in zeer lage gedeelten, verveend. Het
oud bouwland op de achtergrond (reohts van de woning) heeft grondwatertrap B
(zie bijlage 2) en is niet met veen bedekt geweest»
—- Het grasland op de voor
grond heeft grondwatertrap
D, hierop is wel veen aan
wezig geweest.
/Foto Hamming, archiefnr.
Hl9-39.

' •T'

' JÈ£-

• =•"

-

- <*•

Afb. 4.
Detail van de wal op afb. 3»
Het veen is geklonken door
drooglegging en de zwaarte
van het opgebrachte dek,mo
gelijk is er voor het gra
ven van de wijk eerst nog
een gedeelte van afgeveend.
Poto Hamming, archiefnr.
R19-38.
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Het_ veen
Reeds in het Laatglaciaal is de veenvorming begonnen en dit is
met perioden van onderbreking doorgegaan tot in het Sub-Atlanticum.
Niet overal is veen ontstaan, de dikte varieert van 0 m tot meer
dan 3 ni. Daar het veen gevormd is in laagten (dobben of stroomdalen)
heeft het bijgedragen tot vervlakking van het landschap. Zelfs kan
het tijdens de groei wel eens boven de naaste omgeving uitgekomen .
zijn, doch na inklinking is het dan weer lager komen te liggen.
Op veel plaatsen is het veen door vervening geheel of gedeelte
lijk verdwenen en men kan dan vaak zelfs moeilijk schatten waar en
hoeveel veen er geweest is. Plaatselijk zijn er aanwijzingen dat de
dikte enkele meters
geweest kan zijn. Afb. 3 en 4 geven een
beeld van een walafgraving. Deze wal is destijds opgeworpen over
het veen bij het graven van de naastliggende wijk. Of eerst nog
veen is afgestoken is moeilijk te zeggen? in ieder geval is dit
veen door ontwatering en onder druk van het materiaal erboven, sterk
geklonken. Er is weinig voorstellingsvermogen nodig, om aan te ne
men, dat de bovenkant van dit veen vroeger ongeveer even hoog heeft
gelegen als het oude bouwland er achter. Deze wal ligt aan de rand
van een brede laagte, waarin momenteel nog slechts plaatselijk wat
veen wordt aangetroffen, de rest is verdwenen.
Op andere plaatsen is de vervening duidelijker, nl. daar waar
niet gelijktijdig met de vervening ontwatering plaatsvond. Hier
zijn de "petgaten" ontstaan, plaasen water, gescheiden door ruggen
van nog onvergraven veen (z.g. zetwallen), die later al of niet weer
dichtgegroeid zijn (kragge).
Over het algemeen is het veen tot op geringe diepte veraard en
dan meestal zwart. In dit .veraarde veen is het moeilijk de diverse
veensoorten te herkennen. Soms vertoont het een minder prettige
structuur, vooral wanneer het als een dunne laag ondiep in een zandprofiel voorkomt.
Het dieper liggende veen is donkerbruin met kleurschakeringen
al naar de veensoort. Het gevormde veen is nl. niet overal hetzelf
de» Dit hangt af van het kMmaat, dus de periode van ontstaan en de
plaatselijke milieuomstandigheden.
In het Laatglaciaal werd overwegend roodbruin, mesotrooph bladmossenveen, van voornamelijk hypnaPeeën gevormd5 dit veen wordt ook
wel "hotte" genoemd. Het ligt momenteel nergens aan de oppervlakte,
en komt hoofdzakelijk in de diepere dobben voor, terwijl het vaak
afgedekt is met een dunne meerbodemlaag, een enkele keer echter door
een zandlaag.
Ook in het Linde-dal, zowel in het oosten als in het westen,
komt een sterk op de hotte gelijkende veensoort voor, die echter iets
meer het karakter van zeggeveen heeft. Dit veen kan eveneens bedekt
zijn met een dunne laag meerbodem of zeer fijn zand. Vooral in het
westen is dit erboven liggende pakket jongere afzettingen vrij dik.'
Boven deze hotte en ook in andere dobben of lage plekken in het zand
landschap is daarna op verscheidene plaatsen het oligotrofe oudveenmosveen gevormd. Door vervening is""dit grotendeels verdwenen.
In dezelfde oligotrofe omgeving als het veenmosveen komt in lage
terreingedeelten ook zeer vaak de gliede voor, dit rust meestal op,
of gaat geleidelijk over in lemige meerbodem (voor- gliede zie hoofd
stuk XI).

Boven het, op hotte gelijkende, veen in het Linde-dal heeft zich
mesotroof broekveen gevormd. Hierin vaak een leembijmenging. Het
miHieu waarin dit veen ontstaan is, is duidelijk rijker dan van het
bovenbeschreven veenmosveen. Ook het voorkomen van gleygronden naast
deze veenstroken wijst hierop (zie hoofdstuk IV).
Het Linde-dal ging kennelijk steeds meer fungeren als afvoer
systeem waardoor stroomopwaarts (blad oost) dit lemige broekveen is
afgedekt met een sterk lemige laag. Er zijn geen aanwijzingen dat
voor deze leemafzetting, die vermoedelijk vrij jong is, nog een an
dere veensoort is gevormd boven het broekveen„ Zou dit toch het ge
val zijn, dan moet dit veen door afgraven verdwenen zijn. Stroom
afwaarts is de veenvorming wel doorgegaan en op blad west komt bo
ven dit broekveen een dik pakket niet broekig, mesotroof zeggeveen
voor. Dit heeft zich nog aanzienlijk uitgebreid over de ernaast ge
legen zandgronden. De bovenste dm's van het veen bestaan soms uit
het oligotrofe veenmosveen. Gedeeltelijk is het veen weggehaald
door de z„g. "natte vervening", waardoor hier een aantal z.g. "pet
gaten" ligt, die gedeeltelijk weer drooggelegd en ontgonnen zijn.
Het kleidek
Boven dit jongere veenmosveen en zeggeveen en gedeeltelijk ook
op de laaggelegen zandgronden in de oirçgeving daarvan, komt een dun
ne kleilaag voor. Deze klei is vanuit de .toenmalige Zuiderzee, via
de Linde aangevoerd en is geheel humeus of venig. Vlak bij de Linde
is het humusgehalte lager en de klei daardoor "zwaarder"^ soms is
zelfs een dun gedeelte van de kleilaag humusarm en knippig. De groot
ste dikte van de kleilaag bedraagt +_ 30 cm.
Deze klei zal vermoedelijk afgezet zijn na het begin van onze
jaartelling, Tan + 250 tot +_ 600 in de z.g. Laat Romeinse trans
gressieperiode.
De_be ek'be zjL nki
Ten noorden van Zandhuizen en ten oosten van de Biesberkamp is op het broekveen en op de laaggelegen zand- en meerbodemgronden
beekbezinking afgezet (beekleem). Plaatselijk zijn gliedelagen (die
onder zeer oligotrofe omstandigheden gevormd zijn) bedekt met deze
milde, humeuze leemlaag. Dit wijst dus op een sterke verrijking van
het millieu. Een datering van deze laag is niet te geven, ze zal
betrekkelijk jong zijn. De natuurlijke vruchtbaarheid van gronden
met een kleidek of leemdek is beduidend beter dan van soortgelijke
gronden zonder klei- of leemdek. De verbreiding van dit leemdek kon
echter niet op de bodemkaart worden weergegeven.
2. Topografie
Het gebied helt van oost naar west. In het oosten is de hoog
teligging + 4-6 m +N.A.P. en in het westen +_ 0-2 m +N.A.P. Een uit
zondering hierop is de hoge, brede rug ten westen van Willemsoord,
waar hoogten van ruim 8 m +N„A.P. gemeten zijn. De laagstgelegen
gronden liggen in de, uit petgaten ingepolderde, Nijkspolder en wel
op ruim 1 m -N. A«P.
De hoogteverschillen over grote afstand (hogere plateau's,
ruggen, brede laagten, diepere kommen) zijn vaak een gevolg van de
wijze van afzetting of het ontbreken van de keileem in de onder
grond.
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Binnen de verschillen over grote afstand komen hoogteverschillen
over kortere afstand voor. Zijn deze groot (onrusting reliëf) zoals
in stuifzanden en in droge zandgronden, dan ligt de keileem meestal
niet binnen 1.20 m. Zijn deze geringer (rustig reliëf) zoals in de
vochtige zandgronden, dan kan de keileem al of niet aangetroffen
worden. Afb. 5 laat het rustige reliëf op de voorgrond en het onrus
tige reliëf op de achtergrond zien. Een duidelijker bee]d geeft ech
ter afb. 6, een stereo-foto van het gedeelte met onrustige reliëf op
afb. 5.
ïj

Afb. 6.

Stereofoto van het onrustig dekzandreliëf van afbeelding
5« Door de houtwal een blik in de achterliggende laagte
en de daarop volgende rug (bekijken met zakstereoscoop).
Foto Hamming,archiefnr. Rl9-45(links) en El9-46(rechts).

Gronden die reeds lang in cultuur zijn, liggen meestal vlakker
dan jongere gronden (afb. 7)» Bij de zeer jonge ontginningen is
meermalen direct een drastische egalisatie toegepast, waardoor het
aanwezige reliëf werd afgezwakt, of weggewerkt.
3. Hydrologie
Het gebied wordt nagenoeg niet bemalen en heeft derhalve in
zekere zin een natuurlijke afwatering. Immers door het graven van
greppels, sloten, weteringen, wijken, kanalen en het kanaliseren
van de Linde heeft de mens ingegrepen. Bemaling komt slechts op een
paar plaatsen voor. Dicht bij de zuivelfabriek van Elsloo heeft
een kleine oppervlakte zeer lage gronden een onderbemaling. Verder
wordt ten noorden van Blesdijke het overtollige water van de daargelegen veengronden en lage zandgronden rechtstreeks uitgeslagen op
de Linde. In hoeverre in beide gevallen de waterstanden in de naast
liggende niet bemalen zandgronden, zonder sloten en met vaak kei
leem in de ondergrond, hierdoor beïnvloed worden, is moeilijk te
zeggen, vermoedelijk is deze invloed van weinig betekenis- Ook de
Nijkspolder wordt bemalen.
In het zandgebied zijn op een paar plekken stuwtjes geplaatst
om te snel afvloeien van water tegen te gaan. Hetzelfde bereikt men
in drogere gronden, door geen sloten te graven of deze niet te on
derhouden.
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Voor de meeste gronden geldt dus, dat er geen grondwaterbeheersing is5 bij veel regen stijgt het grondwater en in drogere perio
den zal dit dieper wegzakken door afvloeiing en door het onttrekken
van water door de planten in het groeiseizoen. Hoever het water zal
zakken is naast de hoogteligging o.m. afhankelijk van de doorlatendheid van de verschillende bodemlagen. Voor de hogere gronden zijn
deze factoren bepalend voor de grondwaterstand, in de lagere gronden
zal daarnaast, zowel in droge als in natte perioden, aanvulling van
grondwater plaatsvinden uit de hogere. Het wegzakkende grondwater
wordt hier dus aangevuld door drangwater. Om het te hoog stijgen van
het grondwater in de lage grenden tc voorkomen, zijn afvoersloten
gegraven, die bij de sterkere kwel als regel ock beter onderhouden
worden.
Het kwelwater is ijzerhoudend, wat te zien is aan de liohtbruine aanslag van geoxydeerd ijzer op vaste voorwerpen (plantende
len, duikers, etc.) in greppels en in sloten. De profielen zijn
hier steeds roestig en bevatten soms zelfs ijzeroer. Dit laatste is
in het karteringsgebied echter alleen gevonden in enkele veengron
den, terwijl op een paar plaatsen z.g. rodoornige gronden voorkomen
(niet verkitte, homogeen verdeelde, zeer sterke ijzeraanrijking in
de bovenlaag).
De gemiddelde hoogste en gemiddelde laagste waterstand zijn ,
dus lang niet overal gelijk. Binnen de zojuist geschetste grote
lijnen komt nog een duidelijke variatie voor» De verschillen in
hoogteligging t.o.v, het grondwater en in de fluctuatie ervan zijn,
gezien de geringe textuurverschillen in het dekzand, grotendeels
verantwoordelijk geweest voor de verschillen in profiel ontwikkeling
in de zandgronden (zie verder). Hoewel de grondwaterbeweging nadien
in min of meerdere mate is gewijzigd (ontwatering), blijkt er ook
thans nog een goed verband te bestaan tussen grondwaterfluctuatie
en profieltype.
In hoofdstuk VI wordt nader op dit verband ingegaan. Deze ver
schillen in profielvorming zijnibi de zandgronden, zowel de basis voor
de bodemkaart als voor de grondwatertrappenkaart. Het profieltype
is per boring opgenomen. Met grondwater is hier bedoeld het water,
dat zich betrekkelijk ondiep onder het maaiveld bevindt. Welke
grondwaterbevegingen zich op grotere diepte afspelen is ons niet be
kend en is nagenoeg van geen betekenis vaor de plantengroei. Opmer
kelijk wat betreft het diepere grondwater, waren een paar drinkwa
terputten op de hoge keileemrug in het westen. Deze putten liggen
+ 7.50 +N.A.P. Medio juni 1958 was de stand in éên put + 8.50 bene
den maaiveld (gemeten) en in de andere +_ 6« 50 à 7»50 91 "("geschat).
Dit betekent, dat in de eerste put het water + 1 m -N.A.P. stond
en in de andere 1-0.00 m +N„A.P. Omwonende boeren deelden mee, dat
deze stand zomer en winter gelijk was. In elk geval was er in juni
1958 lange tijd geen water uit geput, aangezien de percelen rondom
alle nog gehooid moesten worden en er dus lange tijd geen vee had
geweid.
In het zand boven de keileem van deze rug is een laag vegeta
tieprofiel ontwikkeld, corresponderend met een gemiddelde laagste
waterstand van + 1.50 m. De keileemdiepte is hier groot, in elk ge
val meer dan 3-5 "i beneden maaiveld. Mogelijk is wateronttrekking
van onder de keileem naar elders (Nijkspolder, Giethoornse polders,
Noord-Oostpolder) de oorzaak van deze lage standen.
In dit rapport worden met "grondwaterschommelingen" echter
niet deze diepe grondwaterverschijnselen bedoeld.
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4« Bodemyorming
In het voorgaande zijn de verschillende soorten moedermateri
aal besproken, die in het gebied voorkomen. Vooral de oudere af
zettingen, als keileem en dekzand zijn na de afzetting lange tijd
aan diverse invloeden onderhevig geweest. Daar de keileem hier
nergens aan de oppervlakte ligt, zal over veranderingen hierin
niet gesproken worden. Het dekzand beslaat echter een groot deel
van de oppervlaktelaag in dit gebied. Door de sterke doorlatendheid van deze afzetting is de invloed van uitspoeling hierin groot.
Hierdoor konden oplosbare stoffen verdwijnen of verplaatst worden.
Zo raakten de zandgronden door een overwegend neerwaartse waterbe
weging hun ijzer grotendeels kwijt. Aan de andere kant zijn andere
zandgronden door toevoer van ijzerhoudend water met ijzer verrijkt,
dit zijn de z.g. "gleygronden"c
Zoals reeds opgemerkt, kwam door klimaatsverbetering en daar
door een toename van de vegetatie, een einde aan de afzetting van
het dekzand. De begroeiing nam toe, naarmate het klimaat milder
werd. Hierdoor ontstond ophoping van organisch materiaal in de bo
vengrond dat in extreem natte omstandigheden tot veenvorming aan
leiding gaf. Overigens ging de vorming en vertering van de organi
sche stof steeds door en werden er humus en humuszuren gevormd.
Door deze humuszuren kunnen de chemische uitspoelingsprocessen
versneld of extremer geworden zijn.
Met het naar beneden zakkende water werden in de grotendeels
ontijzerde gronden ook humusstoffen meegevoerd en dieper weer af
gezet; hierdoor ontstonden de bruine humuslagen o.a. bekend als
"oerlagen" of "koffiebahken". In zandgronden waarin deze profiel
ontwikkeling optreedt, spreekt men van "humuspodzolen".
Voornamelijk onder invloed van de verschillen in hoogte en
fluctuatie van het grondwater en andere factoren, zoals vegetatie,
textuur (geen grote verschillen in dit gebied) etc*, zijn allerlei
soorten humuspodzolen gevormd.
Zo is een verscheidenheid van profielen ontstaan binnen de
humuspodzolen, die alle onderling overeenkomst vertonen, maar in
details soms sterk verschillen en die vrij goed blijken te corre
leren met de huidige grondwaterstandsverschillen (hoofdstuk VI).
Hieraan is de naan "vegetatieprofielen" of "vegetatietypen" gege
ven. Men heeft zelfs "plantennamen" aan bepaalde vegetatieprofie
len of groepen van profielen gegeven. Dit moet gezien worden als
een kwestie van naamgeving, meer niet. Zo wordt onder meer gespro
ken van "heidepodsolen" en "eiken- of woudzandprofielen" en deze
termen zijn ook in dit rapport wel gebruikt, zonder dat daarmee
een nauwe correlatie bedoeld is tussen de genoemde vegetatie en
het bodemprofiel. Het is gebleken, dat bij de "heidepodzolen" de
grondwaterschommelingen groter zijn dan bij de "woudzandprofielen"
bij overigens gelijke hoogteligging en textuur.
In de humuspodzolprofielen worden verschillende lagen onder
scheiden: De bove:iste ophopings- en deels uitspoelingshorizont is
de A-laag, waarvan de zone met maximale uitspoeling de A2 genoemd
wordt. De inspOelingshorizont is de "B"-laag en de zone met maxi
male inspoeling hierin de B2 (naar kleur, B2 zwart of B2 bruin).
De humusarme laag onder de B2-laag wordt aangeduid als de C-horizont. Verder allerlei overgangen tussen de lagen zoalss AB, B3> BG,
etc.
In de gleygronden is de humushoudende bovenlaag "A" genoemd
en het humusarme sand daaronder "C".
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5• Menselijke invloed
Deze is vrij groot, want nagenoeg het gehele gebied is in cul
tuur genomen. Dat houdt in, dat sloten gegraven zijn voor wateraf
voer en/of voor veekering (tevens drinkwater voor het vee)» Voor
veekering en de drinkwatervoorziening moet ook in de zomer water in
de sloten "blijven. Was dit niet het geval, dan werden vroeger (dus
in de oudere ontginningen) z.g. "wildwallen" opgeworpen^ later in
de jonge ontginningen zijn heiningen geplaatst.
Bij het ontginnen werd als regel de humus uit de "plag" door
ploegen over de nieuw gevormde bouwvoor verdeeld.- Verder werd vaak
een zekere egalisatie toegepast, hetzij met bovengrond, hetzij met
ondergrond. In dé jonge ontginningen is dit nog goed te zien aan
de heterogeniteit van het profiele Tevens is eeuwen lang met grond
gesleept door het ontgraven van koppen voor gebruik van zand en het
ophogen van te lage plekken (voor zover duidelijk te herkennen en
de verwerkte oppervlakte niet te klein is, is op de diverse kaarten
de aard en diepte van de verwerking aangegeven).
Daarnaast werden van nog niet ontgonnen boâsen en heidevelden,
plaggen en zand gehaald en vermengd met mest (potstal) naar het
cultuurland gebracht. Zodoende werd zand en deels moeilijk verteer
bare humus aangevoerd, waardoor de dikte van de humushoudende boven
laag zeer geleidelijk toenam. De meeste matig dikke (30- 50 cm) en
dikke (50- 80 cm) bovenlagen zijn zo ontstaan. Gronden met een bo
venlaag dikker dan 50 cm worden "esgronden" genoemd. De zeer dikke
(>80 cm) worden practisch alleen in de lagere gedeelten van de es
sen aangetroffen en zullen mede ontstaan zijn door geleidelijke egalisatiej ten dele misschien als verzamelplaatsen van geërodeerd ma
teriaal van de hogere gedeelten.
Naast het geschikt maken van de gronden voor landböuw, heeft
de mens ook nog op andere wijze op grote schaal gronden vergraven,
nl. voor de turfwinning. Vooral in de omgeving van Noordwolde zijn
aanwijzingen dat plaatselijk dikke pakketten veen verdwenen zijn.
Omstreeks l600 is de Noordwoldervaart gegraven en verder liggen er
nog verschillende wijken. Deze wijken zijn soms tot in de keileem
gegraven en dit materiaal is over het land verspreid, waardoor de
bovengrond langs de wijken lemiger en rijker aan stenen is geworden.
Opvallend is, dat de humus in de bouwvoor daar thans vrijwel steeds
een milder karakter heeft dan in gronden zonder deze leembijmenging.
(Voor de begrippen "mild" en "wreed" zie hoofdstuk XII).
Naast deze droge verveling in het oligotrofe veen, heeft men
in het mesotrofe veen verveend volgens de "natte" methode. Hiervan
zijn de petgaten als littekens in het landschap achtergebleven. In
recente tijd zijn deze drooggelegd en ontgonnen (Nijkspolder).
Zoals reeds gezegd in hoofdstuk II, is de verkaveling vrijwel
overal optrekkend, zelfs op esgronden. Dit is vermoedelijk een ge
volg van een afwijkende wijze van landverdeling op de zandgronden.
Deze op strekkende verkaveling ligt haaks op de weg Oldemarkt Noordwolde - Elsloo, langs welke weg ook de meeste bewoning voor
komt. Dat in de omgeving van Noordwolde zoveel verspreide bewoning
in het veld voorkomt kan een gevolg zijn van de droge vervening.
Plaatsen met veen- en zandkoppen wisselen elkaar af. De vervenera .
zijn waarschijnlijkcp de zandkoppen gaan wonen, waarna (na de ver
vening) deze bewoning zich tot in de laagten heeft uitgebreid.

Afb. 7.
Afgraving in esgrond. Verschil in dikte van de
humushoudende bovenlaag van het niet afgegraven
deel.. Oorspronkelijke reliëf is sterk afgezwakt.
Foto Hamming, arohiefnr. R19-59»
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IV. DE INDELINGSCRITERIA EN KENMERKEN DER GRONDEN
INLEIDING
De voorkomende gronden zijn in de eerste plaats onderscheiden
haar de aard van het moedermateriaal nl.
1. Zandgronden

Het moedermateriaal bestaat uit
dekzand met variërend leem- en
humusgehalte. Veenlagen dunner
dan 30 cm en keileem binnen boorbereik worden meer dan eens aan
getroffen. Plaatselijk is de bo
vengrond lutumrijk (>8fo >2 mu).

2. Meerbodemgronden

Het moedermateriaal is vaak dek
zand, soms ook veen dikker dan
30 om, terwijl keileem binnen
boorbereik meer dan eens voorkomt.
Het belangrijkste kenmerk is het
voorkomen van een meerbodemlaag
dikker dan 5 cm, die ondieper dan
50 cm begint.

3• Vee_ngr_ond en

In deze gronden komt meer dan 30
cm veen voor, ondieper dan 50 cm
beginnend en meestal op een dekzandondergrond die vaak echter
dieper dan 1.20 m begint, Keileem
komt sporadisch voor.
De bovengrond is deels humeus,
deels venig. De humeuze bovengron
den kunnen zowel lutumrijk als
lutumarm zijn.

4« .Sterk verwerkte grond_en

Zie voor definitie en nadere be
schrijving hiervan hoofdstuk V,
onder Verwerkte gronden.

1. Zandgronden
De zandgronden zijn ingedeeld in bodemgroepen naar de volgende
kenmerken en in de onderstaande volgordes
Humushoudende bovenlaag dikker dan 50 cm.
(Esgrondeng code E)
Voorkomen van meer dan 20 cm stuifzand aan do oppervlakte.
(Stuifzandgronden; code S)
Venige, lutumarme (<8% <2 mu) bovenlaag.
(Venige zandgronden; code v..)
Keileemondergrond ondieper dan 60 cm
(Keileem zandgronden; code x..)
Het voorkomen van een humuspodzolprofiel.
(Humuspodzolen; code H)
Geheel of nagenoeg geheel roestige gronden zonder podzolprofiel
(Gleygronden; code G)
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Tenslotte is in de zandgronden op de bodemkaart nog onderscheid
gemaakt in hoog- middelhoog en laag, in verband met de hoogteligging
der gronden t. o.v. het grondwater (zie hoofdstuk VI en VII). Alle
"lage" gronden hebben een gemiddelde hoogste waterstand ondieper dan
40 cm beneden maaiveld« De "hoge + middelhoge" gronden hebben die
hoogste stand dieper dan 40 cm beneden maaiveld.
E

Esgronden

Behalve op de dikte van de bovenlaag is tevens gelet op de profielvorm daaronder. Naar aanleiding daarvan is een indeling gemaakt
in hoge - middelhoge en in lage esgronden. Onder de eerste komt in
de regel een middelhoog tot hoog humuspodzol of stuifzand voor. Een
klein gedeelte ervan heeft een laag humuspodzol. Onder de lage esgronden komt een laag humuspodzol, een gleygrond of keileem voor.
jS „Sjtuifzandgrjanden
Wanneer overwegend profielen voorkomen met 20 à 30 cm stuifzand
of uitgestoven profielen, dan is deze grond als stuifzand aangege
ven.
Een klein gedeelte is reeds lang in cultuur en hierop is een
cultuurdek ontstaan van 20- 40 cm dikte,. Overigens zijn het humusarme bovengronden.
v.

_Venige _zand,gronden

Dit is een heterogene groep waarin zowel humuspodzolen als
gleygronden voorkomen, met een venige bovenlaag. De dikte hiervan
is als regel 20 à 30 cm»
Het zijn meestal drassige stukken met last van kapottrappen der
zode. Soms komt de keileem binnen 60 cm voor, doch bij deze lage
ligging is dit minder belangrijk voor de indeling.
Sommige zandgronden met een lutumrijke bovengrond kunnen tevens
venig zijnj deze zijn echter niet tot deze groep gerekend.
x..JCei_le_emzandgrond en
Kenmerk? een zandlaag dunner dan 60 cm op keileem. In dit zand
kan zowel een humuspodzol als een gleygrond ontwikkeld zijn Bij de
humuspodzolen komen zowel "heidegronden" als "woudzandgronden" voor?
deze zijn niet op de bodemkaart, doch wel op de grondwatertrappenkaart van elkaar gescheiden. Bodemkundig is er o.a. een verschil in
ontijzering en landbouwkundig is er verschil in waardering.
H

Humuspodzolen

De kenmerkende laag is de bruine humus-B-laag. Zoals reeds ge
zegd komt binnen deze groep een grote verscheidenheid van z.g. "ve
getatieprofielen" voor. Dit zijn variaties in vorming en ontwikke
ling van humuspodzolen. Ze vormen de basis van de splitsing van de
humuspodzolen op de bodemkaart en een nadere onderverdeling daarvan
op de grondwatertrappenkaart. Bij de legendabenchrijving in hoofd
stuk V wordt een aantal bodemkundige kenmerken genoemd, terwijl in
hoofdstuk VI de betekenis van de onderscheiden vegetatietypen voor
een grondwatertrappenindeling zal worden uiteengezet.
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G

Gleygronden

Hierbij is het
profiel roestig en de bruine humus-Blaag ontbreekt* De zwarte of grijze, soms bruine, bovenlaag rust op
een bleek tot lichtgrijs zand. De roest begint vrijwel steeds ondie
per dan 35
en loopt meestal door tot de lichtgrijze kleur van het
zand overgaat in blauwgrijs (niet roestig), aangevende de permanent
gereduceerde zone.
. In de gleygronden is nog verschil in hoogteligging, dit gaat
vaak samen met de zwaarte van de bovenlaag en de diepte van de re
ductiehorizont. Plaatselijk komt tevens een lutumrijke bovenlaag
voor. Deze verschillen zijn op de bodemkaart en/of op de grondwatertrappehkaart aangegeven.
Opmerking; Binnen de zandgronden is nog onderscheiden, waar de keileemondergrond (<120 cm beneden maaiveld) voorkomt (als toevoeging
op bodemkaart).
2. Meerbodemgronden
Hierbinnen komt slechts een bodemgroep voor (code "M"). Wat on
der meerbodem verstaan wordt is reeds in hoofdstuk III uiteengezet.
Tevens is daar de splitsing in lemige meerbodem (code IM) en venige
meerbodem (code vM) aangegeven. In sommige profielen komt op de
(oude)scheiding veen en zand een dunne laag voor, die op de boorstaat soms aangegeven is als "smeerlaag" soms als "meerbodem". Het
bleek later, dat deze profielen het beste tot de meerbodemgronden
gerekend kunnen worden.
3. Veengronden
Vaak ligt op meer dan 30 cm veen een mineraal dek van 20 â30 cm?
zodat de zandondergrond vrijwel nooit ondieper dan 50 cm voorkomt.
De veengronden zijn onderverdeeld in;
_zV_ Veengronden in het zandlandschap
Hierbij varieert de bovengrond van humeus zand via venig zand
tot veen. Het veen is vrijwel steeds oligotroof.
bV_ Veengronden a,ls
In deze groep varieert de bovengrond van venige leem tot lemig
veen. Het veen is meestal broekig (houtrijk) met iets leero-bijmenging en mesotroof.
K
—

Dunne k.^-®.^~0E~Z.e^n£r£n^.e£
Het veenpakket is hier afgedekt met een dunne, humeuze tot ve
nige kleilaag. Het veen zelf is niet broekig en meestal mesotroof,,
soms gedeeltelijk oligotroof.

AP_ Aarißema.ak±e_ petgaten
Dit zijn sterk vergraven veengronden, waarvan de bovenlaag kan
wisselen van venige klei tot kleiig veen. Ook kan er zand door ge
mengd zijn, terwijl het nog aanwezige veen duidelijk van verschillen
de herkomst is.
Opmerking; In de meerbodem- en veengronden is nog aangegeven, waar
de zandondergrond binnen 120 cm beneden maaiveld voorkomt (toevoe
ging).
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V. LEGENDABESCHRIJVING VAN DE BODEMKAABT (bijlage l)
INLEIDING
In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de indelingscriteria
der gronden, terwijl de verdere onderverdeling slechts even werd
aangeroerd. In dit hoofdstuk komt verder de onderverdeling in bodemtypen binnen de hoofdgroepen aan de orde, terwijl tevens een beschrijving hiervan gegeven zal worden. Om herhalingen zoveel moge
lijk te voorkomen is eerst per bodemgroep een beschrijving gegeven
en daarop aansluitend per bodemtype.
Bij de beschrijving van de bodemgroepen zowel als van de bodem
typen is steeds aan het volgende aandacht geschonken?
verspreiding en ligging
algemene opbouw, verontreinigingen binnen het type
afwijkende lagen, vergravingen
hydrologie, gebruik, geschiktheid
eventueel verbeteringsmaatregelen
In enkele gevallen was de profielopbouw op korte afstand zo sterk
wisselend, dat dit als complex op de bodemkaart is aangegeven met
vermelding van de voornaamste componenten waaruit het is samenge
steld. Deze complexen zijn ook in dit hoofdstuk beschreven.
In de Bodembeschrijvingstabel (bijlage 11) zijn alle onderschei
den bodemtypen (ook de sterk verwerkte gronden) weergegeven, met
kenmerken, eigenschappen etc» in beknopte vorm.
E

Esgronden
Een vrij grote oppervlakte hiervan ligt noord en zuid van Blesdijke. Landschappelijk vallen deze weinig op, daar de stroken-verkaveling er gewoon overheen loopt en ze niet orrgeven zijn door een
wildwal. Wel kunnen veel perceelsscheidingen uit houtwallen bestaan,
maar dat is normaal in het landschap van de oude cultuurgronden»
In de richting Oldemarkt gaan deze wallen echter ontbreken.
Het landschap golft als het normale dekzandlandschap, alleen
wat rustiger door de vervlakking onder invloed van de mens in de
loop der eeuwen. Daardoor wordt thans in de laagten vaak een zeer
dikke humushoudende bovenlaag aangetroffen en op de koppen vaak een
dunne. Dit laatste is dan een onzuiverheid in deze bodemtypen, die
immers minstens een meer dan 50 cm dikke humushoudende bovenlaag
moeten hebben (zie ook afb.7
hoofdstuk lil).
De esgronden zijn al naar hun relatieve hoogteligging t.ov.
het grondwater gesplitst in hoge - middelhoge en in lage esgronden.
Enkele percelen zijn gedeeltelijk afgegraven,. Soms is een ge
deelte van de bovenlaag verdwenen en zijn min of meer normale humuspodzolgronden ontstaan. Meestal is dieper gewerkt, zodat dit met een
verwerkingteken aangegeven moest worden. In de hoge-middelhoge es
gronden komen enkele diepe afgravingen voor, waarbij een groot deel
van de bovenlaag gespaard en later teruggestort is. Dit kan een aan
zienlijke grondverbetering betekenen; men krijgts a een gelijkmatig
dikke bovenlaag en b een gunstige ligging t.o.v. het grondwater.
Hierbij moet opgemerkt worden, dat in dit gebied, zoals in een groot
deel van Priesland, grasland de voorkeur heeft boven bouwland bij de
boeren. Een sprekend voorbeeld is, dat een voor bouwland zeer ge
schikte oppervlakte esgronden in hakhout ligt.
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Verder komen esgronden voor in de omgeving van Zandhuizen en
Riesberkamp. Deze zijn in het landschap beter te herkennenj het zijn
gedeeltelijk verheffingen in het landschap en er komt soms een af
wijkende percelering óp voor.
Ook hier komen lage en hoge - middelhoge gronden voor en over
weegt grasland^ blijvend bouwland wordt evenwel ook aangetroffen.
Eigenaardig is, dat hier soms de dikke- zeer dikke bovenlaag direct
op de keileem rust.
Cultuurtechnisch behoeven de esgronden weinig verbetering.
Egalisatie van het oppervlak zonder nader vooronderzoek moet ontra
den worden, met het oog op de reeds bestaande verschillen in de
dikte van de bovenlaag. Vermindering van hangwatercapaciteit dient
op plaatsen met een dunne humeuze bovenlaag vermeden te worden,
El__ Hoge_en middelhoge esgronden
Zandgronden met een dikke, humeuze tot humusrijke, zwak tot
sterk lemige, zeer fijn zandige tot matig fijn zandige bovenlaag.
Dit zijn vaak de hogere terreingedeeltem, omgeven door gronden
van het type E2.
De bovenlaag is meestal 50- 70 cm dik en rust op een humuspodzol met een middelhoog of hoog "heide"- of "woudzand"profiel, soms
ook op stuifzand (zie afb.8). HeT~dek bevat zelden roestverschijnselen. In het onderliggende profiel heeft de C-horizont soms wel
roest»
Is de bovenlaag dunner dan 50 cm, dan kan weieens een verkitte
B betrekkelijk ondiep voorkomenf meestal rust de bovenlaag dan ech
ter op C-materiaal.
Deze gronden zijn zowel geschikt voor bouwland als voor gras
land» Als bouwland zijn het oogstzekere rogge- haver- en aardappelgronden, terwijl bieten meer risico geven. Voor grasland moet reke
ning gehouden worden met stilstand van de grasgroei gedurende droog
teperioden, alhoewel verbranding van de zode niet gemakkelijk op
treedt» Er is nog verschil in waardering van deze gronden,.afhanke
lijk van de grondwatertrap$ een es op- hoog profiel is minder goed
voor grasland dan op middelhoog profiel,
E2_ Lage esgronden
Zandgronden met een dikke tot zeer dikke, humeuze tot humus
rijke, zwak tot sterk lemige,zwak tot matig fijn zandige bovenlaag.
Deze gronden komen samen met type El of afzonderlijk voor.
De bovenlaag is vrijwel altijd dikker dan 50 cm, vaak dikker dan
80 cm en soms zelfs dikker dan 100 cm, Roestverschijnselen in de
bovenlaag komen veel voor.
Onder dit esdek zijn meestal volledige profielen aanwezig,
waarvan het vegetatietype wijst op vochtige tot natte ontwikkeling.
Dit kunnen humuspodzolen, dan wel gleygronden zijn, soms zelfs
zuiver keileem» Onder het zeer dikke dek werd soms een dunne veenof gliedelaag aangetroffen.
Binnen deze kaarteenheid is hier en daar een deel van het esdek afgegraven, zodat daar de bovenlaag veel dunner is, soms slechts
20 cm. Vooral rond Zandhuizen is dit het geval. Dit is zo goed mo
gelijk op de kaarten aangegeven.
Overigens zijn dit gronden die veel hangwater vast kunnen hou
den en tevens een groot deel van het jaar grondwaterinvloed hebben»

V

Afbo 8. Esgrond bestaande uit 80 cm bovenlaag
op stuifzand op humuspodzol»
Foto Hamming, archiefni\ Ej.9-60,
Vochttekort treedt niet op, ze zijn dan ook vrijwel zonder
uitzondering als grasland in gebruik.
Sommige delen zijn echter periodiek te nat voor grasland en de
zode wordt dan gemakkelijk vertrapt. Voor bouwland zijn deze gronden
meestal te nat, vooral voor grondbewerking in voor- en najaar.
Afgezien van deze nadelen kunnen bieten met succes hierop verbouwd
worden. Daarom geeft men de voorkeur aan de wat hogere percelen.
Verder zijn er enkele percelen hakhout op dit type, zelfs wat
fruit, hoewel de geschiktheid voor fruit beperkt is»
De dikte van de bovenlaag laat geen diepe beworteling toe,
doch dit wordt verhinderd door het periodiek te hoge grondwater,
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g

Stuifzandgronden

Deze gronden worden uitsluitend aangetroffen ten westen van
de spoorlijn. Het stuifzand is afgezet over een oppervlakte hoge middelhoge zandgronden, waar keileem binnen 1.20 m ontbreekt (ver
moedelijk zelfs niet binnen 4m). Zo'n gebied heeft meestal een on
rustig reliëf en het verstuiven was hier mogelijk gemakkelijker door
het veel vaker en veel sneller droogtrekken van het zand en door een
minder gesloten plantendek. Door deze verstuiving is het reliëf nog
onrustiger geworden, laagten zijn uitgestoven en andere gedeelten
overstoven.
De stuifzanden zijn, voor een deel althans vrij oud, gezien de
plaatselijk dikkere dekken, die eroverheen liggen (afb<8). Een ma
tig dikke bovenlaag komt eveneens voor en dit is als apart bodemty
pe onderscheiden.
Van stuifzandgronden is gesproken wanneer meer dan 20 à 30 cm
stuifzand aan de oppervlakte werd aangetroffen, dan wel er duidelijk
zand weggeblazen was (uitgestoven laagten).
Deze gronden worden meestal voor kakhout gebruikt of liggen
nog als woeste grond5 er komt eohter ock nog bouwland en grasland
op voor.
Verbetering van deze gronden zal kostbaar zijn, per type zal
hier nog nader op worden ingegaan.
c_S_ Cultuurdek_o£ ho_og_- middelhoog stuifzand
Zandgronden met dunne tot matig dikke, humeuze tot humusrijke,
zwak lemige, matig fijn zandige bovenlaag rustend op stuifzand.
Deze gronden komen alleen voor op een paar plaatsen ten zuiden
van Blesdijke, naast gronden van type El.
De bovenlaag wijkt meestal niet erg af van die van de omgeving.
Soms is ze iets schraler. De laag stuifzand is humusarm en lO tot
40 cm dik, waaronder een humuspodzol of resten daarvan word(en)t
aangetroffen.
Op de kaart van de afwijkende lagen (bijlage 6) staat dit
stuifzand niet aangegeven.
Deze gronden zijn wel in gebruik als grasland, doch daarvoor
meestal te droog. Van het grondwater kan niet geprofiteerd worden,
tengevolge van de laag humusarm stuifzand onder de bovenlaag. Boven
dien is de hangwatercapaciteit van de bovenlaag te gering. Voor bouw
land zijn ze geschikt voor rogge, haver en aardappelen* Er is wei
nig in vergraven, plaatselijk zou het weghalen van de humusarme
stuifzandlaag een verbetering betekenen.
Sl_ Hogemiddelhoge stuifzanden
Zandgronden met een dunne tot matig dikke, humusarme, niet le
mige, matig fijn zandige bovengrond.
De oppervlakte van dit type is beperkt ten zuiden van de Blesse en Blesdijke. Het zijn de hoogst gelegen gedeelten van het
grillige stuifzandlandschap. Onder het stuifzand kunnen volledige
humuspodzolprofielen of de restanten daarvan voorkomen. Deze podzolprofielen kunnen ook zonder stuifzanddek voorkomen. Het stuifzand
pakket is meestal 40 - 80 cm dik, soms nog dikker.
Door het grillige reliëf en de grote heterogeniteit in opbouw
en in vochtcapaciteit zijn deze gronden minder geschikt voor land
bouw. Ze zijn dan ook veel met hakhout beplant.
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In dit type komen behalve kleinere zandwinningen grote afgra
vingen voor. Het diep afgraven is mogelijk door de hoge ligging ende
diepte van de keileem. Op deze manier zijn er, mits goed uitgevoerd,
redelijke cultuurgronden van te maken, al zal er meestal een tekort
aan humushoudend materiaal in de bovengrond blijven.
_S2_ Lage stuifzanden
Zandgronden met een dunne, humusarme^ niet lemige, matig fijn
zandige bovenlaag.
Deze gronden komen voor in combinatie met het type Sl, het zijn
dan echter de grotere, lage gedeelten.
Overwegend bestaan ze uit stuifzand op lage humuspodzolen of
op dun veen$ gedeeltelijk zijn het uitgestoven laagten. Daarnaast
komen kleinere oppervlakten hogere stuifzanden en niet overstoven
humuspodzolen voor.
De gronden zijn in gebruik als grasland, als bouwland of be
groeid met hakhout^ zelfs staat er een boomgaard op te kwijnen..
Voor grasland en ook voor bouwland is een extensieve behandeling
aan te bevelen, want de opbrengst loont geen grote uitgaven. In
vochtige zomers kan de grasgroei regelmatig zijn, de grasmat blijft
echter van slecht-® kwaliteit.
Plaatselijk komen afgravingen voor Waar oppervlakkig zand
wordt weggehaald kan dit een verbetering betekenen, daar onder het
stuifzand vaak normale profielen voorkomen. Soms zijn de onderlig
gende profielen echter te nat en in dat geval is diep doorwerken
beter.
v..

Venige zandgronden

vïï/vG _Venige _za£dgronden
Zandgronden met een dunne tot matig dikke, humusrijke tot ve
nige, zwak tot sterk lemige (of sterk zandige leem), matig tot zeer
fijn zandige bovenlaag,
Deze gronden komen verspreid over het géhele gebied voor, doch
weinig in het landschap van de oude ontginningen. Veelvuldig worden
ze aangetroffen ten noorden van Boyl en van Zandhuizen.
De bovenlaag is venig of humusrijk en dunner dan 40 cm. De pro
fielontwikkeling daaronder kan wisselen, zelfs op korte afstand. Het
zijn zowel lage humuspodzolen (vH), al of niet met gliedelaag, als
lage gleygronden (vG). Vooral de gleygronden met een ondiepe leemlaag hebben vaak een venige bovenlaag. Deze rust dan meestal direct
op de leemlaag.
Behalve verschillen in profielontwikkeling komen eveneens va
riaties in het humusgehalte van de bovenlaag voor. Soms is de boven
grond niet venig, soms komt alleen een venige tussenlaag voor* Ander
zijds komen er binnen deze kaarteenheid ook wel eens dunne veengron
den voor in kleine oppervlakten.
De zandgronden met een dun kleidek zijn soms ook venig. Toch
zijn deze niet tot dit bodemtype gerekend* Door de lutumrijke boven
grond was de bovenlaag daar minder afwijkend voor de omgeving dan
bij lutumarme zandgronden.
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Op enkele plaatsen komt de keileem ondieper dan 60 cm voor>
maar door de natte ligging is de keileemdiepte niet erg belangrijk
meer en is dit niet aangegeven»
Uiteraard zijn de Yenige zandgronden op natte lage plaatsen
ontwikkeld en zo liggen ze nog. Het zijn meestal depressies in per
celen, terwijl de ontwateringsdiepte meer op het gehele gebied is
afgestemd. Gevolg is meestal een blijvende, erg vochtige tot natte
ligging.
Daar vaak een dichte leemlaag voorkomt onder de bovenlaag zijn
deze gronden erg gevoelig voor vertrappen.
Het noemen van de minder gunstige profieleigenschappen geeft
reeds de richting van eventuele verbeteringsmaatregelen aan;
Te lage en te natte ligging
> dieper ontwateren of ophogen
Te venige bovengrond
> verschralen met humusarm zand
Ondiepe dichte lagen
losmaken.
x..Keileemzandgronden
De grootste aaneengesloten oppervlakte van deze gronden komt
voor op de brede rug ten zuiden van Blesdijke, overigens liggen ze
verspreid in het zandlandschap, meestal op de hogere terreingedeel
ten.
Overwegend zijn er humuspodzolen in ontwikkeld, terwijl gleygronden veel minder vaak voorkomen.
De bovengrond is meestal sterk lemig en bevat veel kleine ste
nen, bij de dikste zandpakketten komen leemarmere bovengronden voor.
Ten noorden van Blesdijke liggen kleine oppervlakten met een
lutumrijke bovengrond op humuspodzolen zowel als op gleygronden*
In regenrijke periode zijn deze profielen snel verzadigd met
watery alleen het oppervlaktewater laat zich kunstmatig verwijderen.
In de zomer is het wegzakken van het grondwater niet tegen te gaan.
In gleygronden is de grondwaterstand het minst diep. In de humuspod
zolen zijn. nog twee grondwater trapp en onderscheiden (bijlage 2).
Het zijn dan ook uitgesproken graslandgronden (al is hier en daar
wel eens een perceel als bouwland in gebruik) en ze worden als zo
danig hoog gewaardeerd, mogelijk wel door de z.gc "zware" bovengrond
(sterk lemig, misschien iets lutumhoudender)<
xH_ Keileemzandgronden met humuspodzol
Zandgronden met een dunne tot matig dikke, humeuze tot humusrijke, zwak tot sterk lemige, matig tot zeer fijn zandige bovenlaag.
Deze gronden komen in het gehele gebied voor, het meest op de
grote keileemrug in het westen. Ze dragen daar geheel het karakter
van jonge ontginningen^ overigens liggen ze ook in de oudere ont
ginningen. De bovengrond heeft meestal een "milde" zwarte humus,
doch verspreid komt ook "wrede" humus voor. Dit type is op de grondwatertrappenkaart gesplitst', nï, giet een "heide"profiel en met een
"woudzand"profielo In het eerste geval is xn het zandige deel van
het profiel meestal geen ijzer herkenbaar en is de keileem bovenin
vaak zelfs gedeeltelijk ontijzerd. In het "woudzand"profiel bevat
het zand direct boven de keileem nog vaak duidelijk ijzer. Daar de
humus-B-laag vaak direct op de keileem rust hebben deze profielen
vaak ijzer in de B-laag, die hierdoor roder is.
De gronden van het "woudzand"type hebben vrijwel nooit last
van verdroging, die van het "heide"type kunnen wel verdrogen.
t
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Overigens zijn ook dit graslandgronden door de hoge winterwaterstandenj alleen op de droogste gedeelten is verbouw van voederbie
ten, haver of aardappelen mogelijk, zij het met risico.
1c

Keil£emzandgrondj3n_m£t_humus£odz_ol_en mejt lujfcumrijk d.ek

Zandgronden met een dunne, humusrijke tot venige, matig fijnzandige, lutumrijke bovenlaag.
De kleine oppervlakte van dit type is aangetroffen ten noorden
van Blesdijke. De ligging is hier meestal iets hoger dan de naaste
omgeving.
Voor de profielopbouw kan verwezen worden naar type xH met
dien verstande, dat hier alleen het "woudzand"type voorkomt en de
bovengrond lutumrijker is. Doorgaans is ook het humusgehalte van de
bovenlaag hoger. Het zijn uitgesproken geschikte graslandgronden;
alleen in voor- en najaar soms iets te nat*
xp_ Keileemzandgronden met gleyprofiel
Zandgronden met een dunne, humeuze tot humusrijke, sterk lemige, matig fijn zandige bovenlaag.
Deze gronden treffen we aan in het westen en in het noorden
van het gebied. De oppervlakte is slechts gering. Soms liggen ze in
de omgeving van andere gleygronden, soms van andere keileemzandgron
den. De profielen zijn vanaf het maaiveld roestig, terwijl soms
binnen 1.20 m de keileem geheel gereduceerd is, doc*h meestal is dit
pas tussen li 20 m en 1.50 m het geval.
B-lagen komen uiteraard niet voor, soms is echter een zeer
zwakke B-laag gevormd (overgang naar humuspodzol). Het zijn goede
graslandgronden, die ook als zodanig in gebruik zijnj ze kunnen
echter in voor- en najaar iets overlast van water hebben.
k

Kejil£emzjindgronden_m£t_gleJ2>£ofi£l_en met _een lutumrijk dek.

Zandgronden met een dunne, humusrijke tot venige, matig fijn
zandige, lutumrijke bovenlaag.
Dit type komt zeer weinig voor; uitsluitend op enkele plaatsen
ten noorden van Blesdijke.
Evenals het vorige type zijn dit gleygronden, echter met dit
verschil, dat type xG een sterk lemige, lutumarme bovengrond heeft
en type^jJl een lutumrijke bovengrond. Het zijn goede graslandgronden.
Ze kunnen tijdelijk iets te nat zijn en daardoor laat in het voor
jaar. Als regel valt dit echter mee, daar ze vaak als kleine verhef
fingen liggen ten opzichte van de naaste omgeving.
5

Humuspodzolen

In verreweg het grootste gedeelte van de zandgronden in dit
gebied zijn humuspodzolen ontwikkeld. In hoofdstuk III is het ont
staan van deze podzolen besproken. Tevens is er op gewezen, dat in
eenzelfde gebied, als gevolg van variaties in textuur, aard van het
moedermateriaal, ligging in het landschap, diepte en fluctuatie van
het grondwater^ etc. de podzolprofielen verschillend zijn (diverse
"vegetatietypen"). Op de bodemkaart zijn de vegetatietypen in de
humuspodzolen tot drie bodemtypen samengevoegd, (op de grondwatertrappenkaart zijn de vegetatietypen binnen êên bodemtype nog weer
samengevat per grondwatertrap)«
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Afb. 9»

Ligging van de profielen in afbeelding 10 en H
t. o.v. elkaar» Foto Hamming, archiefnr» R19-56.

Afb.10. Zandgrond van het type Hb,
grondwatertrap 3 me"fe een
matig dikke bovenlaag.
Foto Hamming, archiefnr. R19-58.
Afb»11. Zandgrond van het type Hw,
grondwatertrap 4» met een
matig dikke bovenlaag.
Foto Hamming, archiefnr. R19-57»
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1. Hoge en middelhoge humuspodzolen
(5Zowel "heidegronden" als "woudzandgronden")«
Kenmerken; "Prisse" kleuren in het profiel. Overwegend
sterk loodzandhoudende bovenlaag.
Vaak verkitte B-laag; ook wel vaste laag op over
gang B-C,
2. Lage, vaak kazige

•

)
1

humuspodzolen

(Lage "heidegronden"),,
Kenmerken? Fel gekleurde gronden met snelle overgangen tus
sen de diverse horizonten» Zwarte bovenlaag met
"wrede" humus, B-laag bovenaan zwart» B-laag zwak
kazig tot sterk kazig.
3„ Lage, niet kazige humuspodzolen
("Eikengronden" of "woudzandgronden").
Kenmerken? Zacht gekleurde gronden met geleidelijke over
gangen tussen de diverse horizonten.
Zwarte bovenlaag met "milde" humus, Humus-B-laag
niet zwart en vrijwel nooit kazig.
De gronden van 1. lagen tijdens de profielontwikkeling en lig
gen nog hoger boven het grondwater dan de gronden van 2. en 3- De
lage, kazige humuspodzolen (2) hebben echter een grotere fluctuatie
van het grondwater dan de niet kazige podzolen (3). Ze vertonen een
sterkere uitspoeling en zijn chemisch zeer arm. Bij niet kazige pod
zolen is de fluctuatie geringer, de gronden zijn minder sterk gede
genereerd en zijn chemisch minder arm.
Bij "maagdelijke" (niet door de mens beïnvloede) gronden is
het verschil in natuurlijke vruchtbaarheid het duidelijkst (o.a.pïïverschil). Hoe langer in cultuur, des te minder duidelijk deze ver
schillen zijn. Ze kunnen door andere invloeden geheel overstemd
worden (cultuurdek, keileem uit sloten en wijken, bemesting). De
verschillen in diepte en fluctuatie van het grondwater bestaan ech
ter nog steeds (zie hoofdstuk VI).
Naast de drie genoemde groepen (l, 2 en 3) (niet venig en met
keileem dieper dan 60 cm) zijn op de bodemkaart nog apart onderschei
den de humuspodzolen onder 2 en 3 "iet een lutumrijke bovenlaag.
Bij de hoge en de middelhoge gronden wordt slechts sporadisch
ondieper dan 1.20 m keileem aangetroffen, bij de overige komt dit
veelvuldig voor. Komt keileem voor, dan is de textuur vaak sterk
wisselend op korte afstand en de bovengrond iets lemiger.

Hb_ Hoge_en middelhoge humuspodzolen
Zandgronden met een dunne tot matig dikke, humeuze tot humusrijke, zwak tot sterk lemige, matig tot zeer fijn zandige bovenlaag.
Deze gronden komen overal in het gebied voor, maar ten zuiden
van Noordwolde en bij de Blesse over grote oppervlakten.

') Onder kazige laag wordt verstaan, een stugge laag, vermoedelijk
verdicht door disperse humus.
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Het droger zijn is meestal een gevolg van de plaatselijk hoge
ligging, maar kan ook veroorzaakt worden door het ontbreken of een
diepere ligging van de keileem. In het laatste geval kunnen dit
zelfs depressies in het landschap zijn, te midden van vochtiger
gronden (o.a. ten westen van Willemsoord)» Ter verduidelijking zie
afbeelding 12. Er is in deze gronden geen onderscheid gemaakt in
"heid egro nd en" en "woudzandgronden", beide vormen komen (zelfs door
eîkaarj voor. Over het algemeen" is de bovenlaag sterk loodzandhou
dend, matig humeus en zwak lemig; het zijn dus schrale bovengronden,
i)e korrelgrootte van het zand is vrij uniform, meestal ligt de me
diaan iets boven i50 mu. Onder de bovenlaag is oorspronkelijk een
loodzandlaag gevormd, maar deze is meestal geheel of grotendeels
door de bovenlaag geploegd. Vrij regelmatig wordt nog een dunne
loodzandlaag aangetroffen, (zelden dikker dan 5 à 7 cm). Indien
deze dikker is dan i0 cm, dat staat dit aangegeven op de kaart van
\ de afwijkende lagen (bijlage 6). De dikste loodzandlagen komen
steeds voor in de "woudzand"profielen. Vooral de profielen met fel
le kleuren (B-laag) hebben vaak verkittingen in de B2 of B3 (over
gang B- naar C-laag). De verontreiniging in deze groep is niet erg
groot- Gedeeltelijk liggen er humuspodzolen in met een lagere grondwatertrap, door het plaatselijk zeer onrustige reliëf. Er is veel
afgegraven, meer dan op de kaart aangegeven kon worden. Soms is
daarbij de bovengrond teruggestort. Tevens zijn verschillende per
celen diep verwerkt, misschien t.g.v. het rooien van bos.
. Het gebruik en de geschiktheid hangen af van de grondwatertrap
en van de dikte en het humusgehalte van de bovenlaag. Voor grasland
zijn ze te droog of periodiek te droog, al worden ze vaak daarvoor
gebruikt. Liggen percelen geheel of grotendeels op dit type, dan
komen hierop o.a. ook de spaarzame percelen bouwland van dit gebied
voor. Als gewassen kunnen rogge, haver en aardappelen verbouwd wor
den. Verder zijn deze gronden begroeid met hakhout en gedeeltelijk
nog met heide (niet ontgonnen).
Hh_ Lage^ vaak_kaz_ig_e humuspod_zol_en
Zandgronden met een dunne tot matig dikke, humeuze tot humusrijke, zwak tot sterk lemige, matig tot zeer fijn zandige bovenlaag.
Deze gronden worden veel aangetroffen^ vooral in het midden
en in het oosten van het gebied. Ten noorden van Boyl komen ze min
der voor.
Het onderscheid tussen dit type en type Hw (zie verder) is niet
altijd even duidelijk. Kenmerken van type Hh zijn o. a.t
een wredere humus
blauwachtig loodzand
bovenzijde B-laag is zwart, veelal kazig (B2 zwart)
een roodbruine B2, vaak kazig, vooral bij zeer lage ligging,
soms met verkitting bij de hoogst gelegen gronden
een roe.stloze C
snelle en vrij scherpe overgangen tussen de diverse horizonten
Er zijn echter slechts weinig gronden, waarbij dit alles even duide
lijk is. Vooral bij de lagere grondwatertrappen D en E komt vaak een
veraarde venige tussenlaag onder de bovenlaag voor. Soms is deze wel
eens dikker dan 30 cm.
Aangezien de scheiding tussen de typen Hh en Hw nooit scherp
te trekken is, komen er steeds vrij veel humuspodzolen van type Hw
binnen het type Hh voor.
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Verder zijn soms de zeer lage Hh gronden in dobben etc. verontrei
nigd met gronden van het type 1M (zie verder). Dit type is overwe
gend in gebruik als grasland. De drogere hebben soms last van ver
droging en worden wel gebruikt als bouwland. Daarvoor zijn ze rede
lijk geschikt, hoewel voor voederbieten meestal niet "zwaar genoeg.
Bij een iets vochtiger ligging neemt de geschiktheid voor bieten
toe en wordt deze voor rogge minder. De lagere grondwatertrap D is
goed voor grasland, hoewel gedeeltelijk zelfs te nat met soms zelfs
gevaar voor stuktrappen der zode. In deze gronden is weinig vergra
ven, wel zijn delen geëgaliseerd, afgegraven (te droge gronden) en
opgehoogd (te natte gedeelten). Waai1 plaatselijk wel is afgegraven
was dit meestal niet erg ingrijpend. Vaak is gewerkt met de spade
en kruiwagen, als volgts zode eraf, steek opzij, steek onderuit,
eerste steek terug, zode er weer op.
Op deze wijze zullen vooral in de oude cultuurgronden vrij veel
percelen vlakker gemaakt zijn. Ook was op enkele percelen aan bet ver
schil in grasgroei duidelijk te zien, dat men met een woeler getracht
had de B-laag te breken, (zie afbeelding 13).

Afb. 13. Grasland met verschil in grasgroei, als gevolg
van woelen met een z.g. "grondanker" om de vaste
humus-B-laag te breken.
Foto Hamming, archiefnr, R19-63
k

Lage_2_ vaak_kaz_ig_e humusp_od_zo_len mejt een ^utumr_ijk _dek

Zandgronden met een dunne, humusrijke tot venige, matig tot
zeer fijn zandige, lutumrijke bovenlaag.
Evenals de overige "klei-op-zand"gronden komen deze uitslui
tend voor ten noorden van Blesdijke. Het zijn steeds gronden van
type Hh met grondwatertrap D en dan meestal nog de laagste gedeelten
daarvan.
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De bovenlaag is hier lutumrijk en venige- of veentussenlagen zijn
regel. Voor verdere profielopbouw, zie type Hh.
Ten gevolge van de vochtige ligging zijn ze uitsluitend als
grasland in gebruik, waarvoor ze redelijk goed tot te nat zijn«
Vergravingen van betekenis komen niet voor. De plekken met venige
tot lutumrijke bovenlaag hebben vaak baat bij een bezanding. De
grasmat wordt dan verbéterd en de zode steviger.
Hw_ Lage^ nij3t_kaz_ige humu^p_od_zo_len
Zandgronden met een dunne tot matig dikke, humeuze tot humusrijke, zwak tot sterk lemige, zeer fijn zandige- tot matig fijn zan
dige bovenlaag.
Deze gronden komen, evenals die van het type Hh zeer veel voor.
In tegenstelling tot deze hebben ze als regels
een mildere bovenlaag
minder vaak een loodzandlaag die dan bleker is
een donkerbruine - zacht bruine B2
zelden een kazige B2
een vaak diepere (dikkere) B2
soms een roestige C
een geleidelijke overgang tussen de horizonten
Zoals reeds is opgemerkt, is de grens tussen dit type en het type
Hh niet altijd even scherp. Vaak zullen dus gronden van type Hh
voorkomen tussen type Hw. Plaatselijk ook gleygronden of meerbodemgronden. Deze laatste, doordat in een gebied van gronden van type
Hh de gronden aan de randen van dobben met meerbodem vaak een Hwopbouw hebben, zij het met een chemisch arm karakter» Juist in deze
omgeving kunnen venige tussenlagen voorkomen.
De fluctuatie van het grondwater is in deze gronden minder
sterk dan in type Hh. Plaatselijk komen echter gronden voor, vooral
in het westen, waarvan de B-laag roder en de grondwaterschommeling
vermoedelijk iets groter is. Ook liggen ten zuiden van Steggerda
zeer fijnzandige, diep lemige gronden, die ongeveer dezelfde grond
waterschommelingen zullen hebben als overeenkomende gronden van het
type Hh, maar die dooi- de afwijkende textuur toch de kenmerken
van het type Hw hebben. Tenslotte treedt in dit type het verschijn
sel op, dat de bovenlaag (en soms een gedeelte van de B2) roestig
is. Dit is het geval in de gronden met een beekbezinkingsdekje in
de omgeving van Zandhuizen. De bovenlaag is dus relatief zeer mild
en volgens ervaringen elders zullen de grondwaterschommelingen
hierin geringer zijn dan normaal voor het betreffende vegetatiepro
fiel.
Er zijn naar aanleiding van de voorkomende vegetatietypen drie
grondwatertrappen onderscheiden (C, D en E). De droogste zijn ge
schikt voor bouwland, maar liggen ook overwegend in grasland. Ver
der wisselende geschiktheid voor grasland, afhankelijk van de grond
water trap s
kans op stilstand in de groei in droogteperioden / goede grasgroei
het hele jaar door / koude grond, late grasgroei, optimale produc
tie in de zomer.
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L.ag.ej_ ni_et_kaz_ige; humu_sp_od_^o_len me_t een luj^unuri jk d,ek
Zandgronden met dunne, humusrijke tot venige, matig fijn zan
dige tot zeer fijn zandige, lutumhoudende tot lutumrijke bovenlaag.
De oppervlakte hiervan is beperkt tot de directe omgeving van
de dunne klei-op-veengronden. Ze liggen steeds langs de rand van
deze gronden en dunne veen- of venige lagen zijn dan ook regel in
deze profielen« De bovengrond is steeds roestig.
Het zijn altijd lage tot zeer lage gronden en ze worden steeds
als grasland gebruikt. De grasproductie is goedj maar in voor- en
najaar heeft dit type vaak last van water.
G

Gleygronden

Gewoonlijk liggen deze gronden als aaneengesloten langgerekte
banen. In dit gebied is dit echter anders. In de laagten is veelal
veen gegroeid. Het zand hieronder vertoont geen podzolprofiel. Onder
dunne veenlagen heeft zich echter vaak een laag humuspodzol gevormd.
Gleygronden vinden we nu aan de randen van deze veenlagen en als
kleine zandruggetjes tussen het veen.
Deze gronden liggen vooral ten noorden van Boyl en ten dele
ook ten noorden van Blesdijke.
Het kenmerk van de gleygronden is het ontbreken van de bruine
humus-B-laag en het voorkomen van roest. Alleen de hoogst gelegen
gedeelten kunnen een dunne B-laag hebben.
Drie grondwatertrappen (D, E en P) zijn onderscheiden in deze
groep. De laagste grondwatertrap heeft meestal een lichte leemlaag
aan of nabij de oppervlakte en deze is daarom apart op de bodemkaart
onderscheiden. Vaak is de bovengrond tevens venig. In dat geval be
hoort een dergelijke grond tot type vH/vG.
Ten noorden van Blesdijke hebben de gleygronden een lutumrijke
bovenlaag en vaak een venige tussenlaag. Door de afwijkende boven
grond zijn dit aparte typen.
Gl_ Lagej_ j^andjige gleygronden
Zandgronden met een dunne, humeuze tot humusrijke, matige zeer
of uiterst fijn zandige, zwak tot sterk lemige bovenlaag.
Deze gronden liggen hoofdzakelijk ten noorden van Boyl en in
de omgeving van Zandhuizen. Soms zijn het lagere gedeelten naast
gronden van type Hw, soms ruggen en randen van ruggen (vaak niet
aaneengesloten) langs veenbazen. In lage gedeelten zonder veen wor
den dan vaak de typen Hw (zie eerder) of III (zie verder) aangetrof
fen.
Deze gronden zijn meestal geheel roestig, een enkele keer is
er een roestloze zone aanwezig. Alleen op de hoogste gedeelten kan
een zwakke humus-B ontwikkeld zijn, hoewel het zeer weinig voor
komt. De totaal gereduceerde ondergrond wordt in de hogere gronden
nooit en bij de lagere gronden in ieder geval dieper dan 1 91 bene
den maaiveld aangetroffen.
De bovenlaag is bij de hogere gronden humeus en zwak lemig,
gedeeltelijk uiterst fijn zandig en sterk lemig. Bij de lagere gron
den is het humusgehalte meestal hoger en is de bovengrond zowel zwak
als sterk lemig.
Vaak komt dit type complex voor met het type Hw. Indien niet
als complex aangegeven, komt type Hw verschillende keren als ver
ontreiniging voor, evenals type vH/vG.
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De gronden zijn vrijwel geheel als grasland in gebruik, soms
echter begroeid met hakhout« Het zijn goede graslandgrondenf de ho
gere zijn tamelijk vroeg, de lagere meestal later.
In de laagste gedeelten, waar' tevens het humusgehalte hoger is,
kan plaatselijk vertrapping optreden* Te lage gedeelten kunnen door
een betere detailontwatering, of soms reeds door een prima begreppeling met ronde akkers verbeterd worden.
k

La£ej_ j3andi_ge gl^ygronden me_t een lutumrijk d_ek

Zandgronden met een dunne, humusrijke tot venige, matig fijn
zandige, tot zeer fijn zandige, lutumrijke bovenlaag.
Deze gronden komen alleen in het westen voor, de verbreiding
is gering» Onder het kleiige dek werd soms een venige tussenlaag
aangetroffen. Afgezien van de samenstelling van de bovengrond komt
dit type overeen met type Gl met de laagste grondwatertrap (F)t
Het zijn goede graslandgronden, met echter in voor- en najaar water
overlast.
G2_ Zeer_lag£ £leygr£nden me_t een beekle_emd ek
Zandgronden met een dunne, humeuze tot humusrijke, matig, zeer
of uiterst fijn zandige, sterk lemige of sterk zandige leembovenlaag.
De verspreiding van dit type is beperkt tot de omgeving van
Zandhuizen-Boyl - Eijsberkamp. De bovengrond is meestal venig, waar
door de grond tot vH/vG behoort« Het zijn steeds de lage gedeelten.
Opvallend bij deze gronden is de sterk zandige leemlaag. Dikwijls
is de bovenste 10 à 15 cm van het profiel lichter en wordt de leemlaag dus iets dieper aangetroffen. Deze laag is soms 'Vettig
soms
"schraal". Het komt voor dat ze in horizontale richting overgaat in
een meerbodemlaag» Heductievlekken van boven af, naast roestvlekken,
behoren tot het normale profielbeeld. De totale reductiegrens ligt
vrijwel steeds binnen 1.00 m, soms zelfs binnen 60 cm.
Doorgaans is dit type verontreinigd met venige zandgronden en
met gleygronden van het type Gl, Ze zijn als regel te nat, zodoende
is grasgroei in voor- en najaar geringer. In de zomer kan er veel
groeien. De productie zal echter meestal niet boven die van de laag-'
ste grondwatertrap op type Gl uitkomen, terwijl een goed gras sorti
ment niet is te handhaven.
Verbeteringen; betere ontwatering, verschraling van de boven
laag en breken van de leemlaag.
1c
02

Zeer_lage_ gleygronden me_t _be_ekle_em_e_n met een J^ujtumrijk dek

Zandgronden met een dunne, humusrijke tot venige, matig tot
zeer fijn zandige, lutumrijke bovenlaag.
Geheel in het westen komt dit type op één plek voor. Steeds is
tussen het lutumrijke dek en de beekleem een veen- of venige tussen
laag aanwezig. Verder analoog aan type G2.
De geschiktheid voor grasland is ook nagenoeg als die van type
G2. Ze worden echter iets hoger gewaardeerd, onder meer omdat de
kans op stuktrappen van de zode geringer is.
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M

Meerbodemgronden

Deze gronden liggen in de dobben en soms in langgerekte, eer
tijds met veen opgevulde laagten. Het kenmerk van deze gronden
is een horizont met
lutumarm, sterk lemig, zeer fijn tot ui
terst fijn zand of een sterk zandige leem. Echter niet iedere leemafzetting van deze textuur wordt tot de meerbodems gerekend. Vrij
zeker hebben bodemkundige processen en afzettingsmilieu een rol ge
speeld bij de vorming van meerbodem. Het humusgehalte is steeds re
latief hoog. Er zijn twee typen onderscheiden, de ene heeft een dui
delijke lemige- of leem-meerbodemlaag en hoort bij de minerale gron
den. In het andere type is dit leem- of lemige materiaal zo sterk
vermengd met veen, dat dit tot de organische gronden gerekend zou
moeten worden.
In de dobben zijn deze bodemtypen vaak in sterke mate veront
reinigd met de natste gedeelten van de typen Hh en Hw; er is vrij
veel van deze typen toegelaten zonder van complex te spreken, daar
de betreffende Hh en Hw-gronden dan vrij zeker natter zouden zijn
dan normaal voor deze typen geldt. Het zijn lage en natte gronden
(wateroverlast), die gedeeltelijk in gebruik zijn als grasland»
Veelal zijn ze opgehoogd. De overige gronden van deze groep zijn
nog woest (vaak half water). Venige lagen komen zeer vaak voor,
1M_ Lemige meerbodem
Meerbodemgronden met een dunne tot matig dikke, humeuze, humusrijke of venige, zeer fijn zandige tot matig fijn zandige, zwak tot
sterk lemige tot sterk zandige leembovenlaag.
Dit type treft men het meest aan binnen deze groep. De meerbodemlaag is hierin ook het duidelijkst aanwezig. Op de kaart van de
afwijkende lagen (bijlage 6) is per boorpunt de diepte alleen aange
geven in combinatie met andere lagen. De meerbodemlaag ligt dan
steeds onder de andere lagen. Het materiaal voelt vaak rul en droog
aan en heeft een bruinbleke kleur. Dikwijls ligt er een gliedelaag
overheen, de overgang is dan geleidelijk. Soms is de bovenkant vet
tig en donkergrijs tot zwart van kleur. Steeds zijn dit plaatsen
waar veen boven voorkomt of boven gezeten zal hebben. Onder de meer
bodemlaag komt meestal lemig fijn zand voor, maar soms ook leemarm,
matig grof zand. Een enkele keer kwam de laag zo ondiep voor, dat
ze door de bouwvoor is gemengd^ in de practijk wordt dit wel gewaar
deerd. Ook komt het voor, o.a. in het oosten van het saneringsgebied,
dat twee meerbodemlagen boven elkaar liggèn, de tweede ligt meestal
dieper dan 80 cm. Deze heeft meestal minder het meerbodemkarakter
dan de bovenste. Hier en daar "komt in deze profielen keileem voor,
soms zelfs ondieper dan 60 cm. Heestal ontbreekt de keileem binnen
%20 m echter. Bij deze lage natte ligging zal de invloed van de kei
leem op de vochtvoorziening practisch nihil zijn.
_vM_ Venige meerbodem
Meerbodemgronden met een dunne, humusrijke tot venige, zwak tot
sterk lemige, zeer fijn zandige tot matig fijn zandige bovenlaag.
Hierin kan een duidelijke meerbodemlaag ontbreken, er bestaat
meestal echter een sterke menging of doorgroeiing met "hotte"achtig
veen (Hypnaceën). Dit kan een dikke laag zijn van wel meer dan ± m
dik, waarin het leemgehalte kan wisselen* In de regel is de laag
slechts enkele dm's dik.
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Ze is vermoedelijk ontstaan door afzetting van leem en tegelijker
tijd vorming van veen« Op enkele plaatsen wordt een andere vorm van
venige meerbodem aangetroffen, nl. zonder veen, die veel op gliede
lijkt.
Gronden van dit type komen wei-nig voor, ze liggen steeds erg
laag.en dras. Ze zijn wel als grasland in gebruik, maar meestal lig
gen ze als woeste grond rond water»
V

Veengronden

Wanneer meer dan 30 cm veen of meer dan 40 om venig materiaal
voorkomt, binnen 50 cm beginnend, dan is een dergelijk profiel tot
de veengronden gerekend, behoudens de zojuist beschreven venige meer
bodem.
De veengronden zijn in vier groepen verdeeld, naar hun ligging
en de aard van de deels minerale bovenlaag. Temidden van de zand
gronden komt veen voor in de laagten, hetzij als dobben, hetzij als
langgerekte laagten. De bovengrond bestaat hier hoofdzakelijk uit
zandj, of is met zand vermengd. In de zandgronden naast dit veen ko
men geen gleygronden voor. Uit de laagten is veel veen door verve
ning verdwenen.
Ten noorden van Boyl en van Zandhuizen komen veengronden voor
in een strokenpatroon. Hier begint evenwel geen natuurlijk afwate
ringssysteem, doch dit is gedeelte van een reeds verder landinwaarts
begonnen systeem. De bovenlaag is meer of minder sterk met leem ver
mengd en in de ernaast liggende zandgronden komen regelmatig gley
gronden voor. Behoudens een enkel petgat is hier niet aan te geven
of er veen verdwenen is.
Westelijk van de Rijksweg is langs de Linde de zee-invloed
merkbaar als een kleiige afzetting op het veen. De zandgronden in
de omgeving hebben veelal eveneens een kleiige bovenlaag. In dit
veen zijn door vervening petgaten ontstaan en deze zijn gedeelte
lijk later drooggemalen en ontgonnen. Deze gronden bestaan uit ver
graven veen, bagger, kragge, etc. en de bovengronden zijn soms nat
kleiig, soms zandig.
De veengronden liggen vrijwel altijd laag. In het zandgebied
komt het soms voor, dat een perceel of een gedeelte ervan met veenprofielen hoger ligt dan de directe omgeving. Hier is dan geen, of
minder vaak veen weggehaald.
Het bovenste gedeelte van het veen onder de bovenlaag is in de
regel veraard. Soms is dit spalterig en is dan als zodanig aangege
ven op de afwijkende lagenkaart (bijlage 6). Keileem wordt zelden
aangetroffen, indien aanwezig, dan is deze geheel gereduceerd. De
grondwaterschommelingen zijn in de veengronden niet erg groot. Daar
door was het -mogelijk, op de grondwatertrappenkaart ook de veen
gronden in tb voegen in het schema voor de zandgronden. Ze zijn vrij
wel geheel als grasland in gebruik, het zijn dan late gronden met
volop
gras in de zomer, doch weinig in voor- en najaar. De
stevigheid van de zode is verschillend, hoe veniger de bovenlaag
en hoe lager de ligging, des te meer last van vertrappen. Op deze
lage en venige gronden is het behouden van een goede grasmat vrij
wel onmogelijk.
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zV_ Veengronden. met een overwegend zandige bovenlaag
Veengronden met een dun tot matig dikke, humeuze, humusrijke,
venige (of veen), zeer fijn zandige tot matig fijn zandige, niet,
zwak of sterk lemige bovenlaag.
Het veen bestaat overwegend uit het oligotrofe veenmosveen met
soms spalter- of gliedelagen. Deze laatste zeer vaak in combinatie
met onderliggende meerbodemlagen. Onder de meerbodem en ook in lage
gedeelten met dikkere veenlagen kan het onderste veen bestaan uit
het mesotrofe bladmossenveen, de z.g. "hotte" (Hypnaceën), De zsndondergrond wordt steeds binnen 2 m beneden maaiveld aangetroffen,
overwegend echter binnen 1.20 m. Er is een plaats gevonden waar ken
nelijk niet verveend is (mogelijk is een gedeelte van het jonge mos
veen verdwenen),daar bedraagt de veendikte momenteel _+ 3
Daar
deze gronden de lage gedeelten vormen, zijn ze vaak bezand, in de
oude ontginningen is een cultuurdek regel. Vooral bij egalisatie
kan het veen onder een vrij dik zandpakket begraven liggen.
Deze gronden liggen in gras of zijn woest. De kwaliteit van het
grasland varieert van goed tot zeer nat. Het zijn juist de oude oultuurdekken op niet te laag veen, die een goede grasmat dragen. Ook
dan echter zijn ze laat in het voorjaar.
jLY_

met lemige bovenlaag

Veengronden met een dunne tot matig dikke, venige, sterk lemig
zandige tot sterk zandig lemige bovenlaag.
Dit zijn de in stroomdalen of in de naaste omgeving daarvan ge
legen veengronden in de omgeving van Zandhuizen. De bovengrond is
wisselend lemig en venig, bezanding komt niet erg veel voor. In het
noordoosten is de bovenlaag op enkele plekken rodoornig. Het bovenste
veen is broekig mesotroof, met vaak een wisselende leembijmenging.
Soms wordt een meerbodemlaag daaronder aangetroffen, die meestal ve
nig is. Dit kan echter ook een laag zeer fijn zand zijn van enkele
dm's dik. Soms ontbreekt het bovenste veen en komt er zand voor op
het diepere veen. Dit laatste veen is een'hotte"achtig zeggeveen
en vrij zeker van dezelfde ouderdom als de hotte.
De zandondergrond is opgenomen voor zover binnen 1*70 m liggend,
slechts op enkele plaatsen ligt ze dieper. Meestal echter niet dieper
dan 2 m beneden maaiveld. Op deze gronden is vertrappen veelvuldig?
soms worden de percelen met de zeis gemaaid, daar de draagkracht
voor een trekkendpaard te gering is. Bij fel drogend weer is werken met
paarden of trekker wel mogelijk. Bezanding van deze gronden zal de
draagkracht vergroten, mogelijk moet aan de detail ontwatering tevens
meer aandacht geschonken worden. In dit verband zij opgemerkt, dat
in deze gronden vrijwel overal kwel optreedt.
Kl
^ Veengronden mejt juicht kleidek
Veengronden met een dunne, humusrijke tot venige, sterk tot ma
tig zandige kleibovenlaag.
Deze veengronden liggen'in het westen, naast de verschillende
zandgronden met een lutumrijk dek en in de regel ook een veen of ve
nige tussenlaag. Het kleidek boven beide typen is nagenoeg gelijk
van karakter, het humusgehalte is in de klei- of veengronden in de
regel hoger en de zandbijmenging geringer. Er is verder nog een va
riatie in zwaarte, die niet uit te karteren bleek. Als lutumklasse
is 8 - 25aangehouden.
Het veen is overwegend zeggeveen, soms bovenin met wat veenmos
veen. Plaatselijk komt ondiep ijzeroer voor, dat ook wel gedolven is.

- 36 -

De zandondergrond ligt gewoonlijk binnen 1.20 m.
Vertrappen van de zode bij beweiding komt veel voor; bezanding
zou hierin verbetering brengen.
K2
—

Veengronden mejt jnatig £waar kleidek

Veengronden met een dunne, humeuze tot humusrijke, matig zware
kleibovenlaag.
Kl
Dit type ligt dichter bij de Linde dan type v. Het kleidek is
meestal zwaarder en bevat gemiddeld meer dan 25?& lutum. Het humusgehalte is meestal lager, waardoor de klei nog een "zwaarder" ka
rakter krijgt. Vertrappen van de zode komt hier dan ook zeer weinig
voor. Het veen is weer overwegend zeggeveen, met soms bovenaan iets
veenmosveen, doch het pakket is als regel dikker^ dit kan wel 2 a 3 m
bedragen. Op + 1,5 m diepte is vaak een 2 - 3 cm dik, slap kleilaagje aanwezig, maar verder komt in het veen geen noemenswaardige slibmijmenging voor. Ook hier is plaatselijk ijzeroer afgezet, voorna
melijk iets ten oosten van de trekgaten. Het zijn rode tot oranje
concreties van + 3 cm doorsnee. Om dit te winnen zijn sommige per
celen vrij diep vergraven.
Dit zijn betere graslandgronden dan die van type Kl
v
^ Ve£ngr£nden me_t _zw_aar kl_eidek
Veengronden met een dunne, humeuze tot humusrijke, middelzware
tot zware kleibovenlaag.
De oppervlakte hiervan is gering, er is slechts weinig verschil
met type SI, afgezien van het kleidek. Dit is aanmerkelijk zwaarder,
soms is de onderkant van het ;kleidek zelfs humusarm, min of meer
knippig, dit is dan op de kaart van de afwijkende lagen aangegeven
(bijlage 6). Verder voldoen deze gronden aan de beschrijving van
type
ook wat de geschiktheid betreft.
AP_ Ve_engronden in_a^n£ejnaakte_p_etga_ten
Veengronden met een dunne, venige, mineraal sterk wisselende
bovenlaag.
Een aaneengesloten oppervlakte petgaten bij Oldemarkt en naast
de Linde is enkele jaren geleden ingepolderd en ontgonnen (Nijkspolder). Voorzover dit veengronden zijn, er komt nl. ook een kleine
oppervlakte zandgronden in voor, is dit als één type weergegeven.
Ze zijn nogal tamelijk verwerkt, want duidelijke zetwal- of kraggeprofielen zijn niet aangetroffen.
De bovengrond kan van alles bevattens bagger, verwerkt veen,
terwijl deze verder meer of minder kleiig of zandig kan zijn< De
klei zal na de vervening teruggestort zijn, terwijl zand is verkre
gen bij het graven der sloten. De bezanding is over het algemeen te
gering. De polder wordt bemalen en de slootwaterstand is dus vrij
constant. De maaiveldhoogte varieert echter, mogelijk ten dele ver
oorzaakt door ongelijke klink, zodat er nog vrij vaak te natte
plekken voorkomen. Deze worden gemakkelijk stuk getrapt.
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Complexe kaarteenheden
Op enkele plaatsen in de omgeving van Boyl en Zandhuizen ligt
een aantal bodemtypen zo grillig door elkaar, dat het niet mogelijk
was deze op de bodemkaart afzonderlijk te onderscheiden Er is vol
staan met in de betreffende kaartvlakken het symbool van de meest
voorkomende bodemtypen te plaatsen en deze vlakken afwijkend te
kleuren. Voor verdere gegevens van deze kaarteenheden zij verwezen
naar die der afzonderlijke bodemtypen. Vel moet echter vermeld wor
den hoe deze complexen op de diverse afgeleide kaarten zijn aangege
ven?
Complex 1M - Hw
Op grondwatertrappenkaart ook als complex^
op al de andere Isaarten aangegeven als de
zandgronden.
Complex VH/VG- IH-ZV

Op grondwatertrappenkaart geen verschil (ge
lijke gt)| op de andere kaarten aangegeven als
de veengronden.

Complex Hw - Gl

Op grondwatertrappenkaart één klasse^ verder
is dit een zandgrond

Complex lM_vM

Op de verschillende kaarten is er geen ver
schil tussen deze beide meerbodemgronden ge
maakt.

Verwerkte gronden
Kenmerken?
1

Percelen of afgrensbare gedeelten daarvan; die zo sterk verwerkt
zijn dat het oorspronkelijk bodemprofiel weggegraven, diep onder
gewerkt of sterk dooreen gemengd is, Ook kan door egalisatie het
perceel zo vlak geworden zijn, dat het oorspronkelijke reliëf
verdwenen is. Dergelijke gronden staan op alle kaarten aangegeven
als "sterk verwerkt" en vormen aparte "bodemtypen" waarin tevens
de aard van de verwerking is aangegeven.

2. Percelen of afgrensbare gedeelten daarvan, die een minder diepe
of een minder sterke verwerking hebben ondergaan, zodat het pro
fiel nog herkenbaar of het reliëf alleen maar verzwakt is. Deze
staan als "weinig verwerkt" met de aard van de verwerking op de
diverse kaarten aangegeven. In tegenstelling tot de sterk ver
werkte gronden zijn dit geen aparte typen, maar toevoegingen bij
de onderscheiden eenheden op alle kaarten,
legendjibes£h2ri_jving
X

Sterk af- of uitgegraven gronden

Dit zijn diep uiigegraven gedeelten in het terrein of "vlak" weggegraven ruggen. Het bodemprofiel ontbreekt, meestal ligt er terugge
storte grond op vast C-materiaàl, soms ook niet. In veengronden zijn
het kalf of helemaal dichtgegroeide petgaten,
^

Weinig af- of uitgegraven gronden

Dit zijn gedeelten die duidelijk afgegraven zijn, doch meestal maar
één of twee steek diep. Als regel is een deel van het bodemprofiel
nog aanwezig? het perceel is normaal als cultuurland in gebruik.
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2

Sterk opgehoogde gronden
Hiermee zijn aangegeven gronden waarop een 50 - 100 cm dik pakket
vreerad, heterogeen materiaal is opgebracht, zodat het oorspronkelijk
profiel zo diep "begraven is, dat het van ondergeschikt belang is ge
worden voor de gewassen. Als regel zijn dit zeer lage gronden ge
weest, dobben, veengaten e.d. De door eeuwenlang plaggenbemesting
opgehoogde essen zijn niet bij deze groep gerekend-

^

Weinig opgehoogde gronden
Deze komen met de sterk opgehoogde gronden overeen met dit onder
scheid, dat de laag opgebracht materiaal dunner is, zodat het onder
liggende, oorspronkelijke profiel nog van overwegende betekenis is
voor de gewassen,
Sterk geëgaliseerde gronden
Deze percelen komen literaard alleen voor daar waar oorspronkelijk
een sterk reliëf aanwezig was en dit door egalisatie geheel is ver
dwenen. De oorspronkelijke profielen zijn dikwijls geheel of gedeel
telijk verdwenen of bedolven onder de opgebrachte laagWeinig geëgaliseerde gronden
Deze komen in dezelfde terreingedeelten voor, doch hierbij zijn meest
al de koppen ontgraven en de laagten wat opgehoogd^ daartussen lig
gen vaak niet verwerkte gronden.
Sterk vergraven gronden
Dit zijn gronden waarvan onbekend is, of de hoogteligging sterk is
veranderd, doch waarbij het profiel geheel of nagenoeg geheel ver
graven is. Aan de aard van het materiaal is als regel wel te zien,
tot welke groep van gronden de profielen oorspronkelijk behoord
hebben, doch door de verwerking zijn het nu gronden met een groten
deels ander karakter geworden.
Weinig vergraven gronden
De verwerking is hier minder diep dan bij de sterk vergraven gron
den, Als regel is een deel van het profiel niet verwerkt, waardoor
de grond meer eigenschappen en kenmerken van het oorspronkelijke
profiel heeft.
Verwerkingen ondieper dan 30 cm zijn niet aangegeven«
Opmerking; Het is dikwijls erg moeilijk de begrenzing en de aard
van verwerking vast te stellen. Enerzijds zullen er dus binnen de
bovengenoemde onderscheidingen normale, ongestoorde gronden voorko
men, anderzijds is er beslist op meer plaatsen vergraven dan aange
geven. Met name in het saneringsgebied Noordwolde is dit zeer vaak
het geval.
Ook de wijze van verwerking was niet altijd nauwkeurig af te
grenzen. Zo zijn "opgehoogde" en geëgaliseerde percelen ook altijd
"vergraven". Geëgaliseerde percelen zijn deels "opgehoogd", deels
"afgegraven" en soms deels alleen "vergraven". Dit alles kan weer
variëren van "weinig" naar "sterk".
In de znadgronden vallen, afgezien van andere kenmerken, ver
werkte gronden vaak op door een bonte en humusarmere bovengrond.
In grasland is dikwijls aan de zode te zien, dat de bovengrond hu
musarmer is, de zode is bij het betreden ook minder verend (harder).
In de jonge ontginningen b.v. in het Eijsberkamperveld is veel
verwerkt.
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Een vergelijking met de oorspronkelijke toestand is dan vaak niet
mogelijk, daar ook de ernaast liggende percelen verwerkt zijn* Zo
heet daar b.v. een boerderij "De Dunen", maar zandheuvels zijn er
niet meer. Er zullen daar dus percelen "sterk afgegraven" zijn, die
niet als zodanig aangegeven zijn.
De aangemaakte petgaten van de Nijkspolder zijn in feite ook
sterk uitgegraven gronden, maar deze zijn, gezien hun bijzonder ka
rakter apart onderscheiden. De kleine oppervlakte zandgronden die
in deze polder ligt is zo goed mogelijk in de bestaande typen en in
de daarvoor geldende grondwatertrappen ingevoegd» In de Bodembeschrijvingstabel (bijlage ll) is de meest voorkomende diepte en het
resultaat van de verwerking beknopt weergegeven voor de verschillen
de bodemtypen.
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VI. INDELING VAN DE VERSCHILLENDE VEGETATIETYPEN IN GRONDWATERTRAPPEN
INLEIDING
Ten behoeve van de opdrachtgever werd in dit gebied» in de zo
mer van 1958 een onderzoek verricht naar de correlatie bodem- grond
waterfluctuatie. Dit onderzoek had een tweeledig doel, namelijk;
a. Om de kennis van een analoog onderzoek in een ander gedeelte van
de Priese Wouden te verbreden.
Cnossen, J. en W.Heyink. Verslag van een onderzoek naar de in
vloed van de keileemondergrond op en de correlatie van het vege
tatieprofiel, met de gemeten grondwaterstanden in twee gebieden
van het dekzand-keileemlandschap in de Priese Wouden.
Voorlopige Wetenschappelijke Mededelingen. No.6. Stichting voor
Bodemkartering.
b. Om de kaartgebruiker inzicht te verschaffen in de grondwaterfluctuatie van de op de bodemkaart aangegeven bodemtypen.
Het bleek mogelijk een grondwatertrappenkaart te maken en voor
de klassen hierop aangegeven, de diepte en de fluctuatie van het
grondwater in cijfers weer te geven. Aangezien het hier echter een
onderwerp betreft, dat nog gedeeltelijk in het "studie-stadium" ver
keert, is verder contact met de opdrachtgever ook na de aflevering
der definitieve kaarten en rapport, gewenst.
Om begripsverwarring te voorkomen, zal eerst omschreven worden
wat met grondwatertrap wordt bedoeld.
Grondwatertraps de indeling der gronden naar hun gemiddeld hoogste
en gemiddeld laagste grondwaterstand.
Opmerking s De tijdsduur waarover de hoogste en laagste grondwater
standen optreden, is niet in de grondwatertrap betrokken.
1. De waarnemingsplekken
, Een deel van de in het ruilverkavelingsgebied Linde-Zuid voor
komende grondwaterstandsbuizen zijn in 1952 geplaatst op verzoek van
de C.O.L.N. en een ander deel in 1957 door de Cultuurtechnische
Dienst.
De C.0.L.N.-buizen zijn gedurende de jaren 1952, 1953» 1954 en
1955 steeds op dezelfde data opgenomen, nl„ op 28-4, 28-8, 14-10 en
14-12. Hierbij is helaas geen rekening gehouden met het moment waar
op de laagste en hoogste grondwaterstanden optraden. Dit is aan het
toeval overgelaten. Met de C.D.-buizen, waarvan de opname in het
voorjaar 1957 begon, is dit anders gesteld. De data worden zo geko
zen, dat zoveel mogelijk de laagste en hoogste standen gemeten worden.
Dit is nu ook het geval met de C.0.L.N.-buizen, waarvan de opname
tegelijk met de opname van de C.D.-buizen is hervat.
Om te komen tot een grondwatertrappenindeling werden de boderrvprofielen bij de grondwaterstandsbuizen beschreven^ Deze beschrij
ving vond plaats over het gehele ruilverkavelingsgebied Linde-Zuid
en beperkte zich dus niet tot het door de Afd. Opdrachten gekarteerde
gedeelte' l

1)

De ligging van de buizen in het gekarteerde gedeelte staan op de
boorpuntenkaart (bijlage 7) aangegeven, met vermelding van het
CoO.L.N.- of het C.D.-nummer.
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2. Verwerking gegevens en resultaten
Na het verwerken van de grondwaterstandsgegevens, die ons ter
beschikking zijn gesteld door de C.O.L.N. en de C.D. zijn de beschre
ven bodemprofielen ingedeeld in de verschillende vegetatietypen.
Onder vegetatieprofiel wordt het profiel verstaan dat in een natuur
lijk landschap is ontstaan door diverse invloeden, o.a. vegetatie,
waterhuishouding, textuur, etc.
Daarna is het gemiddelde grondwaterstandsverloop berekend van
de profielen die binnen één vegetatietype werden aangetroffen, Bij
de waterstandsopname van 4xper jaar bleek, dat de keileemdiepte
binnen één vegetatietype geen invloed uitoefende op het grondwater
standsverloop. Op de grafieken van afb. 14 en 15, die hiervan een V
beeld geven, zijn de gemiddelde grondwaterstanden van twee verschild
lende vegetatietypen, respectievelijk een matig kazig, laag h^-idepodzol en een bruine woudzandgrond uitgezet bij keileemdiept^n van
50 cm, 100 cm en >125 cm -m.v. Eenzelfde beeld leverde het onderzoek
in een ander deel van de Friese Wouden op, waar de opname 2xper
maand had plaatsgevonden. Het gevolg hiervan is, dat bij de indeling
van de vegetatietypen in grondwatertrappen, binnen één vegetatietype
geen onderscheidingen zijn aangebracht in de keileemdiepte. Verder
bleek, dat vaak verschillende vegetatietypen samengenomen konden
worden in één grondwatertrap, daar ze nagenoeg eenzelfde grondwater
fluctuatie hadden.
De grafieken van afb. 16 en 17 geven de gemiddelde grondwater
fluctuatie weer van de belangrijkste groepen vegetatietypen die bij
de waarnemingsplekken beschreven zijn. Op afb, 16 staan uitsluitend
C„ 0.L. N„-gegevens, op afb. 17 C.O.L.N,- en C.D,-gegevens.
Uit deze grafieken blijkt,
a. Dat de grondwaterstandslijnen elkaar practisch in geen enkel punt
snijden. Dit is geheel in overeenstemming met het onderzoek el
ders in de Friese Wouden.
b. De gekozen opname-data in 1957 en 1958 geven hogere grondwater
standen dan de vaststaande C.O.L.N.-data. Omtrent de diepste
grondwaterstanden blijkt weinig verschil te zijn.
Daar alle in het onderzoek betrokken jaren geen lange droogte
perioden hebben gekend, mag men aannemen dat de laangste punten nog
iets dieper beneden het maaiveld komen te liggen.
3• Indeling in de grondwatertrappen
Gezien bovenstaande resultaten menen we, dat op basis van de
vegetatietypen een indeling van alle voorkomende gronden in 6 grond
watertrappen verantwoord is. Deze vallen in 5 klassen van de huidi
ge landelijke indeling van de Stichting voor Bodemkartering, terwijl
daarbij de klasse lila nog in tweeën is gesplitst. Hierbij is de
fluctuatie van lila 2 geringer dan van lila 1 en de gemiddelde hoog
ste grondwaterstand iets hoger.
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Grond
watertrap
A
'B

Bodemtype

Gem.L.W,

El - S - Hb

>350 cm

El - cS - SI - Hb

>250 cm

Gem.H.W.

>80 cm
40 - 80 cm

Voorlopige
landelijke
gt-indeling
(S.v.B.)
Vc
Vb

C

E2 - S2 - xH - Hh - Hw

16O - 250 cm

<40 cm

IVa

•D

Ä - j; - Hh - £

120 - 170 cm

<40 cm

illal

90 - 130 cm

<20 cm

Illa 2

70 - 100 cm

<20 cm

Ha

E

Hw - ~ - Gl
Hw
k
k
E2 - xG - -77 - Hw - ~,
xG
Hw
vH/vG - G2 - -£r - 1M
G2.
K2
Kl
vM - zV - IV v
El - AP

^merkings In de gronden van het type Hh, die vallen in de grondwatertrap Ilia 1 is de diepste grondwaterstand soms l80 à 200 cm, ter
wijl tevens de hoogste grondwaterinvloed dan regelmatig <20 om kan
zijn. Dit hoofdzakelijk bij een ligging in dobben.
Bij ligging in dobben van veengronden van het type zV en van
meerbodemgronden van het type IM wijkt de grondwaterfluctuatie even
eens af. Er zijn veendobben, waarin de diepste grondwaterstand tus
sen 160 - 180 cm worit aangetroffen. Gezien de geringe oppervlakte
is hiervoor geen nadere indeling gemaakt.
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VII. SE GRONDWATER TRAPPENKAART (bijlage 2)
Deze kaart geeft voor alle gronden de relatieve hoogteligging
aan t.o.v. de gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstanden.
Op de bodemkaart is, wat de humuspodzolen betreft een indeling ge
maakt, die goed aan waarneembare profielkenmerken beschreven kon
worden.
In hoofdstuk III is bij de hydrologie reeds opgemerkt, dat bin
nen deze podzolen nog een variatie voorkomt (z.g. "vegetatietype")
die zich moeilijk
exact laat omschrijven, maar die door
veldervaring wel onderscheiden kan worden. Verder is in hoofdstuk VI
gebleken, dat elk vegetatietype vrij nauw correlleert met bepaalde
grondwaterschommelingen. In de gleygronden zijn de grondwaterschom
melingen goed af te lezen aan de roest- en reductieverschijnselen in
het profiel. In Friesland is bovendien ook reeds zoveel bekend over
de fluctuatie van het grondwater in de veen- en meerbodemgronden,
dat deze zonder meer geplaatst konden worden in het schema van
grondwatertrappen. Voor het gehele gebied is een vochttrappenindeling gemaakt in zes klassen, zoals omschreven in het vorige hoofd
stuk.
In tegenstelling- tot vroegere karteringen zijn voor dit gebied
de grondwatertrappen niet op de bodemkaart weergegeven. Alleen de
grens laag t.o.v. middelhoog - hoog, die overeenkomt met de scheiding
tussen grondwatertrappen C, D, E en P (laag) en de gt's A en B
(middelhoog - hoog), is op de bodemkaart aangegeven.
De grondwatertrappen zijn o.a. om kaarttechnische redenen (to
druk kaartbeeld) op een aparte kaart weergegeven. Op deze kaart zijn
over de, in de basis aangebrachte bodemgrenzen van de bodemkaart de
begrenzingen der verschillende grondwatertrappen weergegeven (met
een zwaardere lijn) en elke trap is met een aparte kleur aangegeven.
Van elk bodemtype zijn dus de erbij behorende grondwatertrappen zon
der meer af te lezen.
Het afleveren van bodemkaart en grondwatertrappenkaart als twee
afzonderlijke kaarten, zou de indruk kunnen wekken dat deze los van
elkaar staan. Ons inziens is dit echter onjuist. Vooral in de zand
gronden wordt de landbouwkundige waarde meer dan door de andere ver
schillen tussen de bodemtypen bepaald door de hoogteligging t.o.v.
het grondwater.
Men kan een bodemtype in de zandgronden alleen maar goed beoor
delen op zijn landbouwkundige waarde^ wanneer men daarbij tevens de
gEondwatertrap betrekt. Bodemkaart en grondwatertrappenkaart vormen
dus een eenheid!
Om deze redenen is de grens laag t.o.v. middelhoog - hoog behal
ve op de grondwatertrappenkaart ook op de bodemkaart aangegeven. Het
is namelijk landbouwkundig een zeer belangrijke grens, in verband
met de geschiktheid voor blijvend grasland.
De bij iedere grondwatertrap aangegeven waterstanden zijn ge
middelden, er komt een zekere spreiding in voor. Dit is van verschil
lende factoren afhankelijk. Aangenomen kan worden, dat in profielen
yiet weinig en/of met nauwe poriën en ook in profielen met dikke of
zeer dikke humushoudende dekken de gemiddelde standen iets lager zul
len zijn dan in profielen met dezelfde grondwatertrap maar zonder
deze eigenschappen. Anderzijds zou in profielen met veel en/of wijde
poriën een afwijking naar boven verwacht mogen worden.
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Deze laatste komen in dit gebied echter niet voor;
profielen met dikke dekken en profielen met nauwe poriën wel, maar
hier zijn geen waterstandsgegevens van bekende Profielen met dikke
en zeer dikke dekken vormen nl. de esgronden, terwijl ten zuiden
van Steggerda en Peperga, dicht tegen de Overijsselse grens, diep
sterk lemige, zeer fijn zandige gronden voorkomen, waarin relatief'
nauwe poriën voorkomen» Of de momenteel wel erg lage waterstanden
(diepe, droge sloten;) mede veroorzaakt worden door ondergrondse
wateronttrekking (N.. 0,P.} Giethoornse polders) is moeilijk te zeg
gen.
Do hnngwatercapaciteit bij zandgronden is "aak te gering om
lange droogteperioden te overbruggen. Soms is deze zolfs te gering
gedurende de veel voorkomende korte droogteperiodon. Een gunstige
grondwatertrap is dan ook voor de meeste zandgronden zeer belang
rijk.
Op de bodembeschrijvingstabel (bijlage li) zijn de onderschei
den grondwatertrappen dan ook uitgedrukt in termen van grondwater
invloed op de humushoudende bovenlaag^ aangenomen is dat deze laag
in zijn geheel goed bewortelbaar is«
Hieronder volgt de•landbouwkundige geschiktheid van de verschil
lende grondwatertrappen, waarbij profielen met een normaal dun tot
matig dik humushoudend dek zijn aangenomen» Uiteraard speelt het
hangwater hierbij ook een rol, terwijl andere factoren, zoals tex
tuur etc. van invloed zijn„ Dit is een grove benadering voor de
Grondwatertrap

Invloed op de humus
houdende bovenlaag

A

geen

B

gering

G

matig

D

vrij sterk

E

sterk

F

zeer sterk

Landbouwkundige
geschiktheidte droog voor grasland,
soms ook voor bouwland5
als regel te droog voor
grasland, soms iets te
droog voor bouwland?
goed voor grasland,kans
op droogteschade, goed
voor bouwland, kans op
waterbezwaar ia vooren najaar;
goed voor grasland,
overwegend te nat voor
bouwland5
goed voor grasland,
plaatselijk te nat, te
nat voor bouwlandj
goed tot te nat voor
grasland, te nat voor
bouwland»
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VIII. DE BOVENLAAGKAART (bijlage 3)
INLEIDING
Deze kaart geeft aan de humusklasse, dikteklasse en globale
leem- en luturaindeling van de humushoudende bovengrond (bovenlaag).
Deze gegevens zijn niet op de bodemkaart vermeld, aangezien
deze dan veel te druk en moeilijker leesbaar zou worden. Wanneer
een veen- of venige tussenlaag in de bovenlaag voorkwam, is bij het
samenstellen van deze kaart alleen rekening gehouden met het boven
deze laag liggend deel.

1. Dikte (klasse, zie hoofdstuk XIIl),
Bij het afgrenzen van de dikteklassen zijn zoveel mogelijk de
perceelsscheidingen gevolgde Het is gebleken dat dit het nauwkeu
rigst is. Ie jonge ontginningen en de veengronden hebben meestal een
dunne bovenlaag (O-3O cm); de oudere ontginningen veelal een matig
dikke (30- 50 cm). Bij een vergelijking van deze kaart met die van
+ 185O (bijlage 9) valt het verband goed op. De gronden met een dik
ke (5O-8O cm) en zeer dikke (>80 cm) bovenlaag zijn de esgrondenj
de grenzen van de zeer dikke volgen vaak de natuurlijke laagten, die
het sterkst zijn opgehoogd.
2« Humusgehalte (klasse, zie hoofdstuk XIII)
Is de dikte in het veld meetbaar, het humusgehalte is geschatj
voor de klassen 1 t/m 4 is geschat in procenten organische stof,
voor klasse 5 bleek dit te bezwaarlijk. Deze gegevens staan op de
boorstaten. De grenzen tussen de klassen zijn zo veel mogelijk ge
lijk aan die op de boderrikaart en/of op de grondwatertrapp enkaart,
daar er dikwijls een duidelijk verband bestaat tussen bodemtype (grond-watertrap) en humusklasse. Plaatselijk komt wel eens bezanding op
natte, venige percelen voor, meestal is door beweiding dit zand wel
weer dieper doorgetrapt, zodat dit land niet altijd een verschil in
humusklasse geeft. Verder zou dit lagere humusgehalte dan ook alleen
maar gelden voor enkele centimeters in en onder de zode?
3o Leem- en lutumgehalte (klasse, zie hoofdstuk XIII)
Het leek wenselijk te trachten om behalve het humusgehalte ook
het leemgehalte aan te geven in de zandbovengronden. Voor humusklas
se 5 was ook het schatten van de percentages leem moeilijker. Er is
dan volstaan met aan te geven of de bovenlaag zandig, lemig of lutumrijk is. Bij gronden met een lutumrijke bovenlaag komt het lutum
gehalte als belangrijke factor naar voren. In dergelijke gronden met
humusklasse 1 t/m 4 zijn geen leemfclassen onderscheiden. Het zijn
lutumrijke gronden en als zodanig staan ze op de boderrikaart, Tevens
staat daar
de geschatte lutumklasse per bodemtype weergegeven.
Bij de dunne klei-op-veengronden vormt de geheel humeuze kleiige
laag boven het veen de bovenlaag, alleen bij type
komt soms een
humusarme kleilaag voor, die als zodanig ook op de kaart van de af
wijkende lagen (bijlage 6) staat aangegeven.
Alle hierboven besproken gegevens zijn op de kaarten niet per
boorpunt vermeld.
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Voor nauwkeuriger gegevens per boorpunt o.a. in de sterk verwerkte
gronden, zij verwezen naar de boorstaten of naar de duplicaat werk
tekeningen die beide alleen aan de Provinciale Directie in Fries
land zijn afgeleverd. Op de boorstaten staan tevens gegevens over
eventuele gedeelten van de bovenlaag onder een venige tussenlaag»
Het voordeel van deze kaart is, dat ze globaal een beeld geeft
over het sterkst bewortelde gedeelte van de bodemprofielen. De boven
laag is daardoor enerzijds het voedingsmilieu voor de plantj b.v.
wordt een lutumrijke bovenlaag als gunstiger aangemerkt dan een lu
tumarme, anderzijds bepalen het humusgehalte en het leemgehalte sa
men in de bovenlaag vaak de hangwatercapaciteit.
Echter ook de lagen onder de bovenlaag kunnen hangwater vast
houden en bij het samenstellen van de bodembeschrijvingstabel (bij
lagen)is niet alleen met de bovenlaag rekening gehouden, doch ook
de rest van het profiel is in de beoordeling betrokken.
Ook aan de mate van vertrapping op grasland is bij de opname
enige aandacht besteed. Bij een hoger humusgehalte wordt de zode
meestal slapper. In dit gebied komt schade door vertrappen vooral
voor in humusklasse 5» terwijl vaak vertrapping werd waargenomen in
de gronden van klasse 4. In klasse 5 is de schade bij venige boven
gronden meestal duidelijk minder dan bij veenbovengronden. Deze ge
gevens zijn in de boorstaten te vinden.
De grondwatertrap en vooral de detailontwatering oefenen even
eens grote invloed uit op de gevoeligheid voor vertrappen van de
zode»
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IX. JE KEILEEMKAART (bijlage

4)

Op deze kaart zijn alleen gegevens verwerkt over de keileemdiepte in de zandgronden. Onder veen- en meerbodemgronden is slechts
zelden keileem aangeboord (onder meerbodem vaker dan onder veen).
Bovendien is de keileem bij deze gronden van veel geringere beteke
nis»
De keileemdiepte is in drie klassen aangegeven; je ondieper
dan 60 cm, De grenzen komen overeen met die van de keileem-zandgronden op de bodemkaart (typen xH en xG)| 2e tussen 60 en 120 cm. De
dieptegrens van 120 cm is ook op de bodemkaart aangegeven met een
toevoeging^ ^e niet binnen 120 cm. Hierbij is niet met zekerheid te
zeggen of er keileem >120 cm voorkomt. Wel zijn hierin systematisch
met één boring per 5 ba boringen gedaan tot 1.70 m, doch daarbij
werd slechts zelden keileem aangetroffen. Ook uit enkele gegevens,
ons verstrekbdoor de heer Zandstra van de Geologisohe Dienst, bleek,
dat de keileem dan afwezig was, of op grotere diepte voorkwam.
In de veen- en meerbodemgronden is niet systematisch nagegaan
of er keileem voorkwam binnen 1.70 m, doch in vrij veel gevallen is
dit wel gebeurd. Duplicaat werktekeningen met alle gegevens per
boorpunt zijn weer aan de Provinciale Directie verstrekt.
De op de keileemdieptekaart aangegeven kaartvlakten zijn vrij
zuiver, zowel wat het voorkomen van de keileem, als wat de diepte
daarvan betreft,
Over de aard van de keileem zij verwezen naar hoofdstuk III.
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X. DE ZAJTIKAABT (bijlage 5)
Op deze kaart staan de diepteklassen van de zandondergrond in
de veen- en meerbodemgronden aangegeven, Alleen op blad west komt
de zandondergrond dieper dan 2 m voor (soms dieper dan 3 m).
veendobben is meestal niet dieper geboord dan 1.20 à 1«50 m beneden
maaiveld. Wanneer dan nog geen zand werd aangetroffen, ligt dit in
de meeste gevallen binnen 2 m beneden maaiveld. De oppervlakte met
deze diepere zandondergrond is erg klein» In de veengronden in het
noorden van blad oost is de zandondergrond gepeild tot 1.70 m. Bij
sleohts enkele boringen werd dan nog geen zand aangetroffen. Ook
hier is de oppervlakte met zand dieper dan 2 m weer uiterst gering
en de klasse van 2-3 m is dan ook niet weergegeven.
Het zand onder het veen is het normale dekzand in al zijn variatiesj meerbodemlagen zijn niet bij het zand gerekend.
Plaatselijk komen in de zandondergrond opnieuw veen-, venigeof meerbodemlagen voor. Het was niet mogelijk dit aan te geven en
te omgrenzen. Dit is o.a. het geval in een dobbe langs de West vier
de parten en ten noorden van Zandhuizen.
Op de bodemkaart is in de meerbodemgronden en in de veengronden
ook de zanddieptegrens van 1.20 m aangegeven met een toevoeging.
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xi. kaart van de afwijkende lagen (bijlage 6)
INLEIDING
De naam van deze kaart is niet geheel juist. Bedoeld is op de
ze kaart het voorkomen van die lagen hinnen 80 cm aan te geven die
momenteel meer of minder storend kunnen werken op de waterbeweging
en/of op de groei van landbouwgewassen. Meestal zijn dit lagen die
afwijken van het normale textuur- of humusverloop (b.v, leemlagen,
schierlagen, veenlagen) dan wel lagen die een minder gewenste struc
tuur vertonen (b.v. verkitte lagen,in gedroogde veenlagen). Deze
kaart doet geen uitspraak over de eventueel storende of schadelijke
eigenschappen? de kaartgebruiker wordt alleen extra op deze lagen
opmerkzaam gemaakt. Als algemene opmerking geldt, dat bij ondiepere
ligging de lagen meer invloed zullen hebben dan bij diepere ligging.
De aangegeven laag kan normaal tot het bodemtype horen (b.v.
een meerbodemlaag in een meerbodemgrond) of regelmatig in een be
paald bodemtype voorkomen (b.v, een verkitte laag in een hoog-middelhoog humuspodzol). Dit is dan per kaartvlak aangegeven met een
aparte kleur.
Vaak ook komt de laag onregelmatig en in verschillende bodem
typen voor (b.v. dunne veenlaagjes). In dat geval is bij het betref
fende boorpunt een symbool geplaatst en opvallend ingekleurd? te
vens is de diepte aangegeven. Komen meer lagen per boring voor, dan
is meestal slechts de totale dikte en diepte der lagen vermeld.
Afwijkende lagen worden vaak sterk plaatselijk aangetroffen. Binnen
één meter kan een bepaalde laag weer verdwenen zijn.
Onderscheiden lagen?
1. Afwijkende lagen die meestal voorkomen tussen 0 en 50 cm
•^7 Veen-_ j3f_v£raard_venige laag_>j)_ cm dik
Dit komt plaatselijk, vooral in terrein-depressies, voor. In
oude ontginningen ligt hier meestal een dun of matig dik cultuurdek
boven (homogeen humushoudend dek). Dit dek kan echter ook dik en
soms zelfs zeer dik zijn. In het laatste geval is de veenlaag niet
meer vermeld vanwege een diepere ligging dan 80 cm beneden maaiveld.
In de jongere ontginningen zijn deze veen- of venige lagen de oor
spronkelijke lage gedeelten» die bij de egalisatie bezand zijn. Aan
de randen van veenstroken wigt het veen uit en hier komen deze la
gen dus ook voor. Ook op hoger-e gionden vinden we deze veentussenlaag. Vooral in het saneringsgebied (maar ook elders) werden soms
veraard venige laagjes aangetroffen op middelhoge gronden, terwijl
in de laagten dan soms ieder spoor van veen ontbreekt. Bij de lage
stuifzanden komt het soms voor, dat een dunne veenlaag met een dun
ne laag stuifzand is overstoven. Staat alleen dit
teken, dan kan
het een laag veen of veraard veen zijn zonder extreem slechte struc
tuur, dit kan overal voorkomen. Het kan echter ook korrelig inge
droogd zijn tot gruiselementen, de z.g. "bitter", wat dan aangegeven
is met
. Wanneer b.v. gliede ingedroogt is, vormt dit een uit
gesproken "bitter"-laag.
Spalterlagen worden eveneens aangetroffen. Deze bestaan uit
zeer dunne, horizontale veenlaagjes, vergelijkbaar met de bladen
van een boek. Ze zijn aangegeven als
De storende eigenschappen van deze lagen kunnen bestaan in het
moeilijk doorwortelen en het moeilijk water doorlaten (o.a. spalter)
en/of opnemen ("bitter").
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Afb. l8.

Zandgrond van het type Hw, grondwatertrap C
met een veraard venige tussenlaag.
Foto Hamming, arohiefnr. £19-34'

Zijn deze lagen moeilijk bewortelbaar, door mechanische weer
stand of door chemische eigenschappen, dan wordt de bewortelingsdiepte voor de gewassen sterk geremd en komt verdroging sneller voor.
Dit wordt nog versterkt wanneer tevens de capillaire opstijging be
lemmerd wordt. De laag kan ook gunstig werken b„v„ wanneer het in
staat is vrij veel water als beschikbaar hangwater vast te houden en
beworteling hierin tevens mogelijk is. Dit laatste zal het geval
zijn in de gunstige veenlagen, terwijl het "bitter" en de "spalter"
'overwegend ongunstige eigenschappen hebben. De Spalterlaag is ook
aangegeven in de veengronden. De normale veentussenlaag is alleen
aangegeven in zand- en meerbodemgronden.
\ * )Schierl_aag_>l_0_cm dik
Deze A2-laag (uitspoelingshorizont) van een podzolprofiel komt
zeer weinig voor, practisch alleen in de hoge zandgronden. Ze is
aangegeven omdat deze laag minder gunstig is voor de beworteling en
vrijwel geen hangwater vast kan houden. Opgemerkt moet worden, dat
het aanboren van een schierlaag zeer toevallig is. Boort men iets
verder dan kan de schierlaag afwezig of veel dunner zijn,
Y

IJzeroer

Dit komt plaatselijk voor in het veen ten oosten van de Nijkspolder. Dit ijzeroer (in sintelachtige vorm) is vroeger wel gedol
ven voor de ijzerwinning, waardoor verwerkte percelen zijn ontstaan.
Op andere plaatsen wordt het nog aangetroffen, maar grote hoeveel
heden zijn niet aanwezig.
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2. Afwijkende lagen die meestal voorkomen tussen 20 en 80 cm
((5)gliede
Deze laag is onder oligotrofe omstandigheden gevormd en komt
vaak voor in dobben en soortgelijke lage gedeelten in gebieden waar
veenmosveen ontwikkeld is of waar de humuspodzolen overwegend "heide"profielen zijn.
Het is een zwarte tot bruinig-zwarte, amorfe venige massa met
veel anorganisch materiaal. In vochtige toestand zeer dicht en ondoorlatend, in verdroogde toestand is het brokkelig-Het is dan aangege
ven als "bitter". De pH van de gliede is over het algemeen laag en
de kwaliteit van de humus slecht. Vaak komt onder de gliede meerbodem voor. De overgang is geleidelijk.

C ~ ") l^e£.ri0ä.eis
Eiermede wordt bedoeld de lemige meerbodemlaag; die reeds om
schreven is in hoofdstuk V.
|.| Har_d£»^verkitte_ B-_of C_-l.aa,g_>_lO_cm dik
Deze afwijkende laag is vrijwel beperkt tot bodemtype Hb en
(in de hogere gedeelten van) type Hh. Ook komt het een enkele keer
voor in de gleygronden van type Gl. Ia de typen Hb en Hh komt het
meer voor dan aangegeven bij de boorpunten, gezien het sterk locale
karakter van deze verkittingenc
Verkittingen komen het meeste voor in de roodbruine B2 of in
de daaronder gelegen rossiggele B3-horizonten (overgang van B naar
C). De daaronder gelegen C-horizont is vaak eveneens vast, doch dit
is een gevolg van een dichtere pakking van het zand. Deze verkitte
lagen kunnen voldoende open zijn voor waterbeweging, vooral de B3.
Waterbeweging in een B2 is meestal iets moeilijker. De beworteling
wordt ongetwijfeld belemmerd. Sporadisch komt er verkitting voor in
een relatief hooggelegen gleygrond wanneer deze sterk roestig is.
I' I JStugg^B^lê.a& 21Q.

om

dik

Deze laag komt het meest voor in bodemtype Hh en wel in de z.g.
"kazige" profielen. Vooral in de lagere delen hiervan. Het is niet
zo, dat stugge B hier regel is, maar ze komt wel regelmatig voor.
Ook in type Hw wordt deze laag aangetroffen en dan vooral in
de kaartvlakken die liggen in een omgeving van de typen Hh en IM.
De B-laag in deze gronden kan nl. geleidelijk overgaan in de meerbodemlaag van type 1M. Hierbij is de B-laag meestal niet "kazig",
maar de stugheid en dichtheid is een gevolg van de fijnere textuur.
De indruk bestaat, dat vooral de z.g. "kazige" lagen in type
Hh erg dicht zijn endat dit bij type Hw minder is.
Bij eventuele grondverbetering is het beter de kazige lagen
niet door de bouwvoor te werken, losmaken en onder de bouwvoor la
ten verdient de voorkeur. In het laatste geval blijven ze beschik
baar hangwater vasthouden en door het losmaken (en het wenselijke
verschralen) zijn ze beter bewortelbaar geworden. Bij doorwerken
door de bouwvoor verliezen ze in enkele jaren hun hangwatercapaciteit en blijft los bruin zand over (de humus is zeer instabiel).
De niet kazige lagen van type Hw kunnen wel door de bouwvoor ge
werkt worden al is het ook hierbij niet aan te bevelen.
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—

Lee_mlaag_>5. cm dik

Over het algemeen zijn hier twee soorten leemlagen mee aange
geven. Ten eerste de ondiepe leemlagen in de gleygronden van de ty
pen VH/TZG, G2 en
Bij "TYPE ^2 kon deze leemlaag per kaartvlak
aangegeven worden. In type £ werd per kaartvlsk: reeds de ondiep venige laag aangegeven. De leemlaag in type ^ en in type vH/vG werd
per boorpunt aangegeven.
De storende eigenschappen van deze laag kwamen tot uiting door
dat bij een venige bovengrond en zelfs bij een humusrijke bovengrond
vertrapping van de zode eerder optrad dan normaal.
De andere leemlaag is een veelal grijze, löss-achtige leem?
die als een band in het dekzand kan liggen^ in enkele gevallen ligt
ze direct op de keileem. Deze leemlaag is meestal dunner dan 15 cm
en komt vrij diep voor. De invloed op de plantengroei zal dan ook
wel zeer gering zijn$ voor eventuele diepere grondverwerkingen kan
de aanwezigheid van deze grijze leemlagen van belang zijn.
Humusarme kleilaag
Deze komt alleen voor in type
doch niet zo frequent dat
het kaartvlak als zodanig ingekleurd kon worden. Deze enigszins
knippige kleilaag is meestal slechts enkele centimeters dik. Erg
"storend" zal deze laag niet zijn.
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Verhouding vqn d* mineral* delen
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

80%

90%

monstei Org. stof
10%
nr,
LV
8a

el

8b
5

e2

31

cs

32

xH

9

0
1

\

6

19 a

I

\

/

o
/

V

19 b
20 a
20 b
23

vHArG

21

1a
Hb

/
x •<

1 b

\X

10 a

/

10 b

X

\X

16 a

\

16 b

X

2

12 a

Hh

12 b
15a
15 b
17 a
17 b
17 c
29

Hw

3

X
\
X

/

27 a
27 b
28

_k_

22

Hv*

/

G1
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Voornaamste analyses van grond
monsters uit zandgronden
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XII. DE GRONDMONSTERANALYSES (bijlage lO)
Verspreid over het gebied is een aantal grondmonsters genomen,
voornamelijk van de bovengrond, doch. ook wel van diepere lagen. Zo
doende konden de schattingen aan de analyses getoetst worden, Be
monsters zijn z.g, "Bugo"monsters, terwijl tevens van een aantal
monsters het N-totaal is bepaald» Hieruit en uit het humusgehalte
is de C/N-verhouding berekend,, waarbij voor het C-gehalte in de hu
mus 55'5i° werd aangenomen. Op afb. 19 en 20 zijn de voornaamste ge
gevens (lutum, leem, zandgrofheid, humusgehalte en C/N-cijfer) in
overzichtelijke vorm weergegeven.
Er zijn monsters genomen sans
1. Dekzand, (essen, stuifzanden, keileemzandgronden, humuspodzolen,
gleygronden),
2o Meerbodemgronden»
3» Kleidek en beekleemdek op veen of op zand»
1. Dekzand (afb. 19)
Het eerste wat opvalt is dat deze steeds minder dan 5i° lutum
bevatten (monster 23 heeft iets kleibijmenging) en in de bovengrond
meestal minder dan ±Cffo organische stof. Het leemgehalte ligt over
wegend tussen 10 en
met enkele uitzonderingen. Drie monsters
hebben minder dan ±Of0 leem, twee daarvan zijn ondergrondmonsters en
één is genomen van de bovengrond van een stuifzandprofiel.
Er zijn 7 monsters met meer dan 3^/^ leem. Twee monsters zijn
van uiterst fijnzandige gleygronden, zoals ze plaatselijk voorko
men ten noorden van Boyl, twee monsters van het sterk lemige, zeer
fijne zand ten zuiden van Steggerda waar reeds in hoofdstuk V en VII
op gewezen is (monsternummer 27). Van de overige drie is er één van
een kleidek op zand en éên van een venige gleygrond (beekbezirikingsdek). De laatste is een ondergrondmonster uit een iets lemiger ge
bied. Het gehalte aan delen <150 mu is soms lager (grover zand)
soms hoger (fijner zand). Zet men ze uit in de z.g. "Douglas-grafiek", dan hebben de meeste zanden een mediaan (M50) van +, 150 mu<Dit is onafhankelijk van het bodemtype, alleen valt op dat de keileemzandgronden steeds aan de grovere kant zijn, wat vermoedelijk
komt door bijmenging van grover materiaal uit de keileem.
Alleen de bovengenoemde gleygronden (Gl) hebben een zeer hoog
gehalte aan deeltjes <150 mu en verder ook de hierna te bespreken
meerbodems (fijnzandig).
Het C/N-cijfer geeft een indruk over de kwaliteit van de humus,
een hoog C/N-cijfer is ongunstig. In dit rapport is een paar keer
de term "wreed" en "mild" gebruikt bij de humuspodzolen. "Wrede"
humus heeft vrijwel altijd een hoger C/N-cijfer» De oude bouwlanden,
de gleygronden van type Gl, een laag humuspodzol met beekleemdekje
en een keileemzandgrond met duidelijke kleibijmenging in de boven
grond, hebben een C/li van minder dan 16. De humus hierin is als
"mild" beoordeeld. Een C/N-cijfer van 16- 22 hebben de bovengronden
van de overige keileemzandgronden, van de venige gleygrond en van
een hoog- middelhoog humuspodzol. De humus hiervan is wisselend als
"mild" en "wreed" beoordeeld. Tussen 22 en 30 liggen de C/N-cijfers
van o.a. de bovengronden van de lage "heide"podzolen. De humus hier
van is vrijwel zonder uitzondering "wreed". C/N-cijfers van meer
dan 30 komen niet in de bovenlaagmonsters voor, wel in de B2 zw,
B21°t etc.

Bodemtype

Verhouding van de mineral« delen
10% 20°/e 30°/o 40°/« 50%

60%

70°/o 80%

90%

monster
nr.

Org. stof
10%
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X
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/
X
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7
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Afb. 20

X

Voornaamste analyses van grondmonsters
uit meerbodemgronden en veengronden

<
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Opgemerkt moet worden, dat dit zonder meer een beschouwing is van
de verkregen cijfers. Er is niet getracht een grote reeks te ver
krijgen naar de herkenbare gradaties in humussoorten. Bovendien kun
nen de monsters zeer "toevallig" liggen. 0. a. valt dit op tussen de
typen Hh en Hw, zowel wat de leemfractie als wat de C/N-verhouding
betreft. De monsters van het type Hw zijn alle "abnormaal", twee
monsters zijn genomen in een gebied met zeer fijn zand, één monster
was uit een bovenliggend beekleemdekje en het profiel van het derde
monster grensde wat de profiel opbouw betreft aan de gleygrond en had
een roestig dek. Nu is de bovengrond van type Hw als regel milder
dan die van het type Hh, maar het verschil is minder sterk dan een
vergelijking van deze cijfers zou doen vermoeden,.
2. Meerbodemgronden (afb. 20)
Hier is één bovenlaag monster, dat niet afwijkt van andere bo
venlaag monsters uit het dekzandgebied. De analyse van de lemige
meerbodem past granulair volledig tussen de zandgronden. Het humusgehalte is echter hoger dan in normale zandgronden bij gelijke lig
ging. Dit monster komt nog het meest overeen met 17°» een sterk kazige B-laag. Ook bij vergelijking met de leemlaag (» • ) is het humusgehalte hoger. Het blijkt, dat een meerbodemachtige leemlaag een
hoger humusgehalte heeft dan een gewone leemlaagc
Van de venige meerbodem is slechts één ondergrondmonster geno
men. De granulaire samenstelling hiervan is vrijwel gelijk aan de
zojuist genoemde leemlaag, hoewel uiteraard het humusgehalte veel
hoger is. De C/N-cijfers van deze leem- en meerbodemlagen liggen al
le rond de 30»
3* Kleidek en beekleemdek op veen of op zand (afbt 19, 20)
Hierbij ligt het lutumgehalte steeds boven de lCffo, behalve bij
een beekbezirikingsdek op het type Hw (monster LV28).
Het lutumgehalte van de kleibovengronden is duidelijk hoger dan
bij de beekleembovengronden bij gelijke granulaire samenstelling
(vergelijk monster LV22 (JE ) met LV28 (Hw) en monster LVll (S~) met
Hw
V
LV18 (IV).
De korrelgrootte van het zand heeft hier al heel weinig bete
kenis meer en de oorspronkelijke verhoudingen zijn licht verstoord
door verontreiniging met dekzand» Het humusgehalte ^an de klei- of
leem op zandgronden past in het beeld van de zandbovengronden^ boven
het veen is het humusgehalte echter aanzienlijk hoger.
Het C/N-cijfer is steeds 16 of lager.
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XI11'

OMSCHRIJVING VAU GEBRUIKTE TERMEM OF JE BODEMBESCHRIJVINGSTABEL (bijlage Ii)

1» Grondwaterinvloed

Gebr.
•termen
Geen
Gering

Matig

Vrij sterk

Sterk

Zeer sterk

Gem. grondwater
standen bij dunne
en matig dikke hu
mushoudende boven
gronden. Bij dik
ke en zeer dikke
dekken zullen de
waterstanden iets
lager zijn.
Omschrijving
De humushoudende bovengrond profiteert in het algemeen op geen en
kele wijze van het grondwater.
De humushoudende bovengrond profiteert in geringe mate van het
grondwater, voornamelijk in de
winter
De humushoudende bovengrond heeft
in de winter contact met het
grondwater en kan tevens perio
diek in het groeiseizoen van het
grondwater profiteren.
De humushoudende bovengrond heeft
in de winter contact met het
grondwater en profiteert in het
groeiseizoen zeer vaak van het
grondwater.
Het grondwater staat in de winter
als regel in de humushoudende
bovengrond, in het groeiseizoen
wordt vrijwel steeds van het
grondwater geprofiteerd. In vooren najaar soms wateroverlast.
Het grondwater staat in de winter
in of op de humushoudende boven
grond» In het groeiseizoen meerde
re malen (vaak plaatselijk) water
overlast.

Gem.L.W.

Gem.H.W.

> 350

>

80

> 250

40-80

16O-25O

<

40

12O-16O

<

40

90-130

<

20

70-100

<

20

Opm.s Wanneer storende lagen voorkomen, kan de grondwaterinvloed op
het dsnbewortelbare deel van de humushoudende bovengrond geheel
anders zijn.
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2. Hangwatercapaciteit
Gebr.
termen Zeer groot
Groot
Matig
Gering
Zeer gering

Omschrijving
De grond kan voldoende beschikbaar vocht vast
houden voor het overbruggen van zeer lange
droogteperioden.
De grond kan voldoende beschikbaar vocht vast
houden voor het overbruggen van lange droogte
perioden«
De grond kan voldoende beschikbaar vocht vast
houden voor het overbruggen van vaak voorkomen
de korte droogteperioden.
De grond kan niet voldoende beschikbaar vocht
vasthouden voor het overbruggen van vaak voor
komende korte droogteperioden.
De vastgehouden hoeveelheid beschikbaar vocht
is zo gering, dat het nagenoeg van geen beteke
nis is voor de gewassen.

Opm.s Wanneer storende lagen voorkomen is het mogelijk, dat de beworteling van de gewassen zodanig belemmerd wordt, dat het
beschikbare vocht niet door de plantenwortels bereikt kan
worden.
3« Graslandgeschiktheid
Goed
Iets te nat
Iets te droog
Nat tot te nat
Slappe zode
Te droog

Goede grasproductie het gehele jaar door,
Hoede grasproductie, echter met de grootste op
brengst in de zomer en minder in voor- en' najclciï* o
Goede grasproductie, echter met stilstand in de
groei tot verdroging in droogteperioden.
Grasproductie in voor- en najaar slecht, in de
zomer goed. Het grasbestand bestaat voor een
groot deel uit waterminnende grassen.
Dit is een nadere opmerking bij de vorige groep,
wanneer periodiek vertrapping optreedt bij be
weiding.
Grasproductie in voor- en najaar redelijk goed,
maar in de zomer komt vrijwel voortdurend ver
droging voor. Het grasbestand bestaat voor een
groot deel uit droogteresistente grasset

Opm. s De namen der geschiktheidsklassen zullen te zijner tijd nog
gewijzigd en aangepast worden aan het landelijke schema.
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4» Humeuze bovengrond
Gebr.
termen

Omschrijving

a. Kleur
Grijs
Zwart

Value >3, chroma <1»5
Value <4, chroma <1*5

b„ Dikte
Dun
Matig dik
Dik
Zeer dik

0 - 30
30 - 50
50 - 80
> 80

cm
cm
cm
cm

c. Humusklasse
Humusarm
Matig humeus
Zeer humeus
Matig humusrijk
Zeer humusrijk
Venig

c 370 ^
3 - 5$
5-8$
8- 12$
12-15$
> 15 $

Voor lutumrijke gronden lig
gen de percentages iets hoger

d. Lutumgehalte
Hoofdindeling?.
Lutumarm
Lutumrijk
Onderverdeling
Lujtumrijk
Zandige klei
Lichte klei
Zware klei
Lutumarm
Zand
Kleiig zand

'0 <2 mu
% <2 mu

8-25$ <2 mu
25-35$ <2 mu
>35$
<2 mu
< 5 $ <2 mu
5-8$ <2 mu

e. Leemgehalte
Niet lemig
Zwak lemig
Sterk lemig
Sterk zandige leem
Zwak zandige leem

0-10$

<50 mu

l7ir-32!$
32|
2
>50

<50 mu
<50 mu
<50 mu

10 -I7f$ <50 mu

f. Zandfractie
Uiterst fijn
Zeer fijn
Matig fijn

Mediaan (M50)

50 - 105 mu
105 - 15o mu
150 - 210 mu
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XIV. ENKELE OPMERKINGEN BIJ HET BOORREGISTKR (bijlage 12]
De meeste gegevens op de boorstaten zijn door schattingen in
het veld bepaald.
Kolom diepte?

De gebruikte boren zijn van merktekens voor
zien, overigens blijft de dieptebepaling met
een boor altijd iets onnauwkeurig- De fout
zal als regel minder dan 5 cm zijn.

Kolommen textuur;

De lutum- en leemgehalten hierin zijn geschat
in procenten.
De mediaan van het gand zonder leem (z.g.
"M50") is geschat in micron*

Kolom CaCO^;

Niet gebruikt.

Kolom humus;

Ook het humusgehalte is geschat in procenten,
behalve bij hoge gehalten in klassen.

Blanco koloms

Hierin staan soms enkele horizontbenamingen
en verder tekens of letters voor "afwijken
de" lagen.

Kolom roests

Hierin staat het percentage van de oppervlak
te der laag ingenomen door roest, dan wel de
notering van een in dit gebied gebruikte
klasse-indeling. Verder staat hier aangege
ven de volledige reductie van een bepaalde
1aag.

Kolom kleur?

Hierin is de kleur van de grond genoteerd
volgens eigen benaming, dus niet volgens een
landelijk schema.

Kolom opmerkingen;

Was het wenselijk, dat nog een opmerking ge
maakt werd over een bepaalde laag, over het
beschreven profiel of over de omgeving van
het boorpunt, dan is dat in deze kolom ge
daan. Tevens is vrij regelmatig na het be
schrijven de grondwaterstand in het boorgat
opgenomen. Daarom is ook in de kolom links
boven de datum van beschrijvingen genoteerd.

Voor de betekenis van de gebruikte letters, tekens en afkortin
gen zij verwezen naar de betreffende lijst, die bij de boorstaten
is gevoegd en die ook in dit rapport is opgenomen.
Opmerking; Enkele tekens en letters die niet beslist in een bepaal
de kolom thuishoren, zijn wel eens in verschillende ko
lommen geplaatst.
Op de boorpuntenkaart is de ligging van de beschreven en
van de niet beschreven boringen aangegeven.
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CONCLUSIES
1. In de zandgronden komen overwegend humuspodzolen voor,
2. De gleygronden liggen naast en tussen veengronden. Ze worden
verder begrensd door humuspodzolen, die zowel hoger als lager
kunnen liggen.
3o Plaatselijk komt keileem binnen boorbereik (1.20 m) voor, vrij
wel steeds over omgrensbare oppervlakten. Het dekzand erboven is
dan heterogener van textuur dan in gedeelten waar het keileem
niet werd aangeboord.
4« Textuurverschillen in dekzand zijn moeilijk uit te karteren.
5. Door het bij de ontginning doorwerken van keileem door de boven
grond is later een mildere humus ontstaan.
6. Op veel esgronden komt de normale strokenverkaveling voor en ze
vallen daardoor weinig op in het landschap. De oorspronkelijke
topografie is door de ophoging vervlakt.
7« Esdekken zijn als regel in de laagten het dikst, op de koppen
het dunst.
8. Op veel plaatsen is veen weggehaald. Deze plaatsen zijn echter
moeilijk te herkennen. De heterogeniteit van de bovenlaag is
hierdoor toegnomen.
9. Eeuwenlang is er in de gronden gegraven en gewerkt. Ook hierdoor
zijn hoogteverschillen vervlakt.
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LIJST VAN OP JE BOORSTATEN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN SYMBOLEN

heide
woest (vaak heide)

zwart
grijs
rood
bruin
bleek
geel
licht
donker
zeer donker

1. gesohatte
roestbedekking

?

zw
gr
r
br
bl
gl
1
d
zd
vaal

grasland
bouwland

h*

Gr
Bw
bos
H
W

Kolom roests
0

Kolom kleurs

1

Kolom bodemgebruik;

2c geschatte
roestbedekking
10-40$
3« gesohatte
roestbedekking
>40$
4. Sterk roestig,
geschatte
roestbedekking
>70$
R totale reduce*
tie

Niet steeds in een bepaalde kolom;
A2
AB
B2zw
B2h
B2
C

horizontbenaming

verkit
el

sterk opgehoogd
weinig opgehoogd
diepte soms
sterk geëgaliseerd
aangegeven
-O
weinig geëgaliseerd
in dm.
j*
sterk vergraven
P
weinig vergraven
LV
lemig veen
VL
venig leem
L
leem
VZ
venig zand
Vil venig sterk lemig zand
F
rietveen
C
zeggeveen
S
veenmosveen
B
broekig veen
PC
rietzeggeveen
BC
broekig zeggeveen
BS
broekig veenmosveen
T- of h hypnaceeënveen (hotte)
LBC lemig broekig zeggeveen
f

stug

veraard veen
veraard veen spalter
veraard veen bitter
gliede
G
gliede
gl
smeerlaag
meerbodem
m
venige meerbodem
VM
veen, niet nader
onderscheiden
A,
keileem
leem boven de keileem
A
sohierlaag
(dikke
A2)
O
sterk afgegraven (diep
te soms aangegeven in
dm)
weinig afgegraven (diep
•b
te soms aangegeven in
dm)
Va

/

rodoorn
ijzeroer

GW)) grondwaterstand direct na de beschrijving
grw) (met het oog op de grondwaterstanden is ook de datum genoteerd)
geen grondwater binnen 1.20 m„
Opm. t De cijfers-vermeld in de kolommen Textuur en Humus zijn ge
schat in het veld en later niet gecorrigeerd.
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OVERZICHT VAN EET AANTAL OP DE 300RPUNTENKAART (bijlage 7) voorkomen
de BESCHREVEN BORINGEN PER VELEK AART
Veld Aantal Kaart- Ontbrekende Extra
kaart boringen blad
nummers
nummers

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

112
74
113
89
91
91
105
60
57
105
90
53
72
53
87
118
75
80
54
96

24
77
47
57

6o

116
74
97
39
77
39
47
39
87
63
65

43
72
107
96
94
72
83
63
44
49

60

48
49
50
51
52
53
54
55

Oost
Tl
TT

ït

tt
M
ÎÎ
TT
tt

56

t!
11
TT

12a

tt
t!
tr

West
Î!
ti
Tt
IT

Oost
TT
It
M
?!

ît

IT
TT

Tt

TT
TT
tt
Tt

Veld Aantal Kaart- Ontbreken Extra
kaart boringen blad de nummers nummers

7la

57
58
59

60
61
62

63
64
65
66
67
68

6f-

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80

tT

81

IT

82

TT
TT
TT
TT
TT
Tt
TÎ
Tt
TT
t!
TT
tt

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

94
78
76
42
97
115
114
58
78
97
70
118

52
120
75
89
42
76
76
85
89
43

82

' 125
76
145

130

Tt
tt
TT

tt

TT
tt
TT

tT
tt
TT

103?104»H5

tl

West
Tt
tt
tt
TT
TT
TT
tt
tt
tt
tt
Tt
TT
TT

57
80
108
157
138
150
87
40
32
38
46
73
73
68
36
39
59
88

tt

64

tt

57
84

75a
74a, 75a

Oost

38

107a

IT
TT
tt
tl

tt

TT

tt

tt
TT
IT
TT
t!

Î1

tt

tt
IÏ
IT

tt
It

62a
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SOHEHATISCEE PROFIELBESCHRIJVINGEN
Veldkaart 55
Boorpunt 37

Bodemtype El
Grondwatertrap B

Profielbesohrijving;
0 - 60 cm

Al

60 - 75 om

B2

75- 120 cm

B3

donkergrijszwart
22$ leem, mediaan zand 140, 8$ humus, geen
roest
bleekbruin
8$ leem, mediaan zand 140, roestklasse 1
bruinbleek
8$ leem, mediaan zand 140, roestklasse 3°

Veldkaart 80
Boorpunt 128

Bodemtype El
Grondwatertrap A

Profielbeschrijving;
0 - 75

cm

A

75 - 85 cm

B

85 - 120 cm

C

donkerbruingrijs
13$ leem, mediaan zand 165, 7$ humus, geen
roest
lichtbruin
10$ leem, mediaan zand l60, geen roest
geel
8$ leem, mediaan zand 165, geen roest.

Veldkaart 73
Boorpunt 73
0 - 60 cm

60 - 70 cm
70 - 80 cm

0
1

80- 110 cm
120 cm

Bodemtype El
Grondwatertrap B

Aan donkergrijs
14$ leem, mediaan zand 150, 7$ humus, geen
roest
A0 zwart, veraard veen, geen roest
A2 grijs
11$ leem, mediaan zand 150, geen roest
B2 roodbruin
14$ leem, mediaan zand 155? geen roest
C
geelbruin

Veldkaart 53
Boorpunt 10

Bodemtype E2
Grondwatertrap D

Profielbeschrijvings
0 - 80 cm

Al

80 - lOO cm

B2

100-120 cm

B3

donkerbruingrijs
22$ leem, mediaan zand 145? 7$ humus, geen roest
bruin
l8$ leem, mediaan zand 150, geen roest
bleekbruin
l6$ leem, mediaan zand 150, geen roest
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Veldkaart 48
Boorpunt 90

Bodemtype E2
Grondwatertrap D

Profielbeschrijving;
0 - 70 cm

Al

70 - 105 cm

B

105-120 cm

C

donkerbruin
24$ leem, mediaan zand 130, 8^ humus, geen roest
lichtbruin
20io leem, mediaan zand 1.40, 3$ humus, roestklasse 2
bleek,,
10# leem, mediaan zand 140, roestklasse 3°

Veldkaart 80
Boorpunt 65

Bodemtype E2
Grondwatertrap D

Profielbeschrijvingg
0 - 95

%

Al

95-H5 cm

A2

115-120 ca

B2

donkergrijs
15$ leem, mediaan zand l60, 7# humus, geen roest
vaalgrijs
11# 1eem, mediaan zand 155» geen roest
donkerbruin
l6# leem, mediaan zand 155? 4# humus, geen roest
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Veldkaart 73
Boorpunt 54

Bodemtype cS
Grondwatertrap B

Profielbeschrijvingg
0 - 30 cm
30 - 75
75 - 95 cm
95- 120 cm

Al

donkergrijs

10$ leem, mediaan zand 16.5, 4$ humus, geen roest

0

vaalgrijs, stuifzand
9$ leem, mediaan zand 165, geen roest
B2 bruin
12$ leem, mediaan zand l60, geen roest
BG bruingeel
4$ leem, mediaan zand 165, geen roest

Veldkaart 78
Boorpunt 37

Bodemtype Sl
Grondwatertrap B

Profielbesehrijvingg
0 - 7 5 cm
75 - 85 cm
85 - 95 cm
95 - 110 cm
110-120 cm

C

bleekbruin, stuifzand
4i leem, mediaan zand 155, geen roest
Al donkergrijs
7i leem, mediaan zand 155, 3$ humus, geen roest
A2 vaalgrijs
4$ leem, mediaan zand 150, geen roest
B2h zwartbruin
12$ leem, mediaan zand. 150, 6$ humug, geen roest
B2 donkerbruin
leem, mediaan zand 155, 37° humus, geen roest

Veldkaart 74
Boorpunt 35

Bodemtype S2
Grondwatertrap C

Profielbeschrijving;
O- 6 O cm

60 - 80 cm
80 - 90 cm
90 - 105 cm
105-120 cm

C

bruingrijs, stuifzand
5i leem, mediaan zand 150, :2i humus, geen
A2 grijs
12$ leem, mediaan zand 160, geen roest
B2h bruinzwart
20$ leem, mediaan zand 150, geen roest
B21 donkerroodbruin
l6$ leem, mediaan zand 150, geen roest
B22 roodbruin
% leem, mediaan zand 150, geen roest

Veldkaart 76
Boorpunt 68

Bodemtype xH
Grondwatertrap C

Profielbeschrijving;
0 - 30 cm

A

30 - 50 cm

B

>50

cm

D

donkergrijs
20$ leem, mediaan zand 170, 7$ humus, geen roest
roodbruin
1395 leem, mediaan zand 170, 3$ humus, geen roest
grijs, keileem, geen roest

Veldkaart 26
Boorpunt 16

Bodemtype xH
Grondwatertrap D

Profielbeschrijving;
0 - 25 cm

Al

25 - 40 cm

B2

40 - 50 cm

B3

>50

cm

D

grijszwart
2C)$ leem, mediaan zand 155? 8$ humus, geen roest
roodbruin
l8$ 1eem, mediaan zand 1.55 ? geen roest
bleekbruin
18$ 1eem, mediaan zand 155» geen roest
bleekgrijs, keileem, geen roest

Veldkaart 94
Boorpunt 18

0

1

(V)
0

0 - 2 0 cm
cm

Bodemtype
Grondwatertrap D

Al
A2

30 - 40 cm

B

40 - 55 cm

C

cm

D

>55

12$ lutum, 35$ leem, mediaan zand 100, 10$ humus,
roestklasse 3
grijs
l6$ leem, mediaan zand 150, roestklasse 2
bruin
15$ leen, mediaan zand 150, roestklasse 2
bleek
5$ leem, mediaan zand 170, roestklasse 2
grijs, keileem, geen roest

Veldkaart 59
Boorpunt 19

Bodemtype xG
Grondwatertrap E

Profielbeschrijvings
0 - 18 cm

Al

l8 - 30 cm

C

30 - 50 cm

C

>50

cm

D

zwartgrijs
20$ leem, mediaan zand 150, 8$ humus, roestklasse 2
grijs
24$ leem, mediaan zand 135? roestklasse 3
lichtgrijs
12$ leem, mediaan zand 130, roestklasse 3
grijs, keileem, geen roest.
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Veldkaart 95
Boorpunt 44

Bodemtype
Grondwatertrap E

Profielbeschrijvings
0 - 25 cm

A

25 - 40 cm

C

40 - 55 cm

C

>55

cm

D

bruingrijs
8fo lutum, 35f° leem, mediaan zand 100, &fo humus,
roestklasse 2
bruinbleek
17$ leem, mediaan zand l60, roestklasse 2
bleek
8fo leem, mediaan zand 175» roestklasse 2
grijs, keileem, geen roest»
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Veldkaart 58
Boorpunt 29

Bodemtype vH/vG
Grondwatertrap P

Profielbeschrijving;
0 - 18 cm
l8 - 45 cm

Al
C

45- 120 cm

C

zwartgrijs, venige leem, geen roest
vaalbruingrijs
2 4 l e e m , mediaan zand 130, roestklasse 1
vaalbruingrijs
8io leem, mediaan zand 155» roestklasse 1»

Veldkaart 16
Boorpunt 97

Bodemtype vH/vG
Grondwatertrap E

Profielbeschrijving;

35 - 40 cm

0 - 35 cm

Al
B

40- 120 cm

C

grijszwart, lemig veen, geen roest
vuilbruin
^Ofo' leem, mediaan zand 110, 5^ humus, geen roest
bruinbleek
&fo leem, mediaan zand l80, geen roest
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Veldkaart H
Boorpunt 27

Bodemtype Hb
Grondwatertrap A

Profielbeschrijving:;
0 - 40 om

40 - 55 cm

55 - 65 cm
65 - 75 cm
75 - 120 cm

zwartgrijs
12$ leem, mediaan
B2h donkerroodbruin
12io leem, mediaan
B2 roodbruin
12# leem, mediaan
BC bruingeel
12$ leem, mediaan
C
gelig
12% leem, mediaan
Al

Veldkaart 7l
Boorpunt 85

zand 140, 4# humus, geen roest
zand 140, 3# humus, geen roest
zand 140, 2io humus, geen roest
zand 140, geen roest
zand 140, geen roest

Bodemtype Hb
Grondwatertrap B

Profielbeschrijving;
0 - 40 cm
40 - 50 cm
50 - 75 cm
7 5 - 100 cm
1
0
0
H•

120 cm

grijs
12$ leem, mediaan zand 150, 4# humus, geen
B2 bruin
8# leem, mediaan zand 155? geen roest
B3 geelbruin
8i leem, mediaan zand 155? geen roest
c
geelbleek
15# leem, mediaan zand 140, geen roest
c
bleek
15# leem, mediaan zand 140, geen roest.
Al

Veldkaart 78
Boorpunt 30

Bodemtype Hh.
Grondwatertrap D

0

0
1

Profielbeschrijving;
cm

30 - 40 cm
40 - 50 cm
50 - 65 cm

65 - 80 cm
> 80

cm

AAnl donkergrijs
25# leem, mediaan zand 150, 6# humus, geen roest
•AAn2 grijszwart
28$ leem, mediaan zand 150, 10# humus, geen roest
Ao
zwart, veraard veen, geen roest
AB
grijsbruin
23$ leem, mediaan zand 155? 6# humus, geen roest
bruin
B
14# leem, mediaan zand 160, geen roest
grijs, keileem, geïen roest.
D

Veldkaart 27
Boorpunt 35

,

Bodemtype Hh
Grondwatertrap C

Profielbeschrijving;
0 - 30

cm

Al

30 - 50 cm

B2

50 - 95

cm

BC

>95

crri

D

grijszwart
l6# leem, mediaan zand 155? 7# humus, geen roest
donkerroodbruin
14$ leem, mediaan zand l60, geen roest
bleekbruin
14/0 1 eem, mediaan zand l60, geen roest
grijs, keileem, geen roest»
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'Veldkaart 13
Boorpunt 48

Bodemtype Hh
Grondwatertrap C

Profielbesohrijvings
0 - 30

cm

30 - 45 cm
45 - 65 cm

65 - 90 cm
>90

cm

Al

zwartgrijs
19/0 1 eem, mediaan zand 155$
B2h zwartbruin
22i<> leem, mediaan zand 150?
B2 roodbruin
12$ leem, mediaan zand l60,
C
geelbruin
12io leem, mediaan zand l60,
D
grijs, keileem, geen roest.
Bodemtype

Boorpunt 10

Grondwatertrap B/D

20 - 30 cm
30 - 40 cm

50

1
—3
0

40 - 50 cm
cm

70 - 120 cm

5$ humus, geen roest

2fo humus, geen roest
geen roest

k

Veldkaart 92

0 - 20 cm

&?° humus, geen roest

AAn bruingrijs
15i° lutum, 50$ leem, mediaan zand 100,
roestklasse 2
Ao bruinzwart, veraard veen, geen roest
AB donkergrauwgrijs
25$ leem, mediaan zand 130, geen roest
B
donkerroodbruin
2Cffo leem, mediaan zand 140, geen roest
BC bleekbruin
17$ leem, mediaan zand 150, geen roest
C
bleek
l6$ leem, mediaan zand 150, geen roest

Veldkaart 11
Boorpunt 14

Bodemtype Hw
Grondwatertrap E

Profielbeschrijving;
0 - 45 cm
45 - 75

Al

cm

B

75 - 120 cm

C

donkergrijs
20^ leem, mediaan zand 145* 6$ humus, geen roest
bleekbruin
221 leem, mediaan zand 140, geen roest
bleek
12$ leem, mediaan zand 155, geen roest

Veldkaart 70
Boorount 76

Bodemtype Hw
Grondwatertrap C

Profielbeschrijving;
0 - 20 cm

Al

20 - 45 cm

B2

45 - 70 cm

B3

70 - 120 cm

C

bruingrijs
17$ leem, mediaan zand 140, 3$ humus, geen roest
bruin
5$ leem, mediaan zand 135? geen roest
bruinbleek
8$ leem, mediaan zand 145? geen roest
bleek
11$ leem, mediaan zand 140, geen roest«
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Veldkaart 15
Boorpunt 46

Bodemtype Hw
Grondwatertrap D

Profielbeschrijvings
0 - 3 5 cm

Al

35 - 40 cm

AB

40 - 55 cm

B

55 - 70 cm

C

70 - 80 cm

C

cm

D

> 80

grijszwart
27# leem, mediaan zand 145? 7# humus, geen
grijsbruin
30# leem, mediaan zand 130, geen roest
bruin
30# leem, mediaan zand 130, geen roest
bruinbleek
3# leem, mediaan zand 165, geen roest
vaalbruin
3# leem, mediaan zand 190, geen roest
grijs, keileem, geen roest

Veldkaart 26
Boorpunt 65

Bodemtype Hw
Grondwatertrap D

Profielbeschrijvingg
0
m
1
0

cm

30 - 50 cm
50 - 100 cm
100-120 cm

donkerbruingrijs
20# leem, 6# humus, geen roest
B2 bruin
60# leem, geen roest
C
bleekbruin
13# leem, geen roest
B
bruin, waterhard
11# leem, geen roest
Al

Veldkaart 59
Boorpunt l09

Bodemtype Hw
Grondwatertrap E

Profielbesehrijvings
0 - 25 cm

Al

25 - 50 om

B

50 - 90 cm

C

90 - 120 cm

G

grijs
27# leem, mediaan zand 140, 6# humus, roestklasse 2
bruinbleek
l8# leem, mediaan zand 140, roestklasse 1
lichtgrijs
10# leem, mediaan zand 150, geen roest
lichtgrijs
6# leem, mediaan zand 155» geen roest»
ir-

Veldkaart 88

Bodemtype

Boorpunt 56

Grondwatertrap E

Profielbeschrijving;
0 - 15 cm
15 - 55 cm
55 - 70 cm
70 - 100 cm
100-120 cm

AAn donkerbruingrijs
14# lutum, 50# leem, mediaan zand 100, 10# humus
roestklasse 2
Ao bruinzwart, broekig zeggeveen, geen roest
AB donkergrijs
23# leem, mediaan zand 150, 3# humus, geen roest
B
bruin
15# leem, mediaan zand 150, geen roest
C
bleekbruin
15# leem, mediaan zand 150? geen roest.
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Veldkaart 40
Boorpunt 22

Bodemtype Gl
Grondwatertrap E

Profielbeschrijving;
0 - 20 cm

Al

20 - 105 cm

C

105-120 cm

D

donkerbruingrijs
22$ leem, mediaan zand 140, 6$ humus, roestklasse 2
lichtgrijs
10$ 1eem, mediaan zand l60, roestklasse 2-3
grijs, xxleemlaag
50$ leem, mediaan zand 80, geen roest.

Veldkaart 59
Boorpunt 66

Bodemtype Gl
Grondwatertrap E

Profielbesehrijvingg
0 - 20 cm

Al

20 - 80 cm
>80

C

cm

D

bruingrijs
l6$ leem, mediaan zand 135» 2,5$ humus, roestklas
se 2
geelgrijs
9$ leem, mediaan zand 155? roestklasse 3
grijs, keileem, geen roest,

Veldkaart 93
Boorpunt 26

Bodemtype

k

-=-r

1
_
n
Grondwatertrap E

Profielbeschrijving;
0 - 25 cm

Al

25 - 35 cm

C

35 - 55 cm

C

55 - 70 cm

C

cm

D

> 70

donkerbruingrijs
19$ lutum, 55$ leem, mediaan zand 100, 12$ humus,
roestklasse 2
grijs
17$ leem, mediaan zand 150, geen roest
bleekgrijs
l6$ leem, mediaan zand 150, roestklasse 3
oker
15$ leem, mediaan zand 155? roestklasse 1

Veldkaart 36
Boorpunt 52

Bodemtype G2
Grondwatertrap F

Profielbeschrijving;
0 - 25 cm

Al

25 - 45 cm

C

45 - 90 cm

C

90 - 120 cm

C

donkerbruingrijs
35$ leem, mediaan
vuilgrijs
50$ leem, mediaan
vuilgrijs
15$ leem, mediaan
blauwgrijs
15$ leem, mediaan

zand 135? 6$ humus, geen roest
zand 125? roestklasse 3
zand 165, roestklasse 2
zand 165, roestklasse E.

- 72 -

Veldkaart 8l
Boorpunt 42

k
Bodemtype
Grondwatertrap F

Profiel be sehri,jving;
0 - 25 cm
25 - 55 cm
55 - 80 cm
80 - 110 cm
>110

cm

AAn donkerbruin
3 l u t u m , óQffo leem, mediaan zand 70, 30$ humus,
geen roest
Ao bruinzwart, geen roest
C
grijsbruin
30$ leem, mediaan zand 155? geen roest
C
bleek
8fo leem, mediaan zand l80, geen roest
D
blauw, keileem, roestklasse R«
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Veldkaart 1
Boorpunt 36

Bodemtype IM
Grondwatertrap F

0

1
1-^
0

Profielbeschrijvings
cm

10 - 35 cm
35 - 40 cm
40 - 65 cm

65 - 90 cm
90 - 120 cm

AAn zwart
20$ leem, mediaan zand 150, 10$ humus, geen roest
Ao bruinzwart, veraard veen, geen roest
C
vaalbruin, meerbodem
60$ leem, mediaan zand 60, ï5$ humus, geen roest
bruin
B
20$ leem, mediaan zand 160, geen roest
C
vaalgrijs
60$ leem, mediaan zand 60, 14.$ humus, geen roest
c
grijs
10$ leem, mediaan zand 165, geen roestc

Veldkaart 11
Boorpunt 59

Bodemtype 1M
Grondwatertrap P

Profiel besehr i.jving;
0

1

0

cm

40 - 50 cm
50 - 70 cm
70 - 90 cm
90 - 120 cm

AAn zwartbont
12$ leem, mediaan zand 150, 8$ humus, geen
Ao zwart, veraard veen, geen roest
C
zwartbruin, meerbodem
15$ humus, geen roest
B2 bruin
10$ leem, mediaan zand 140, geen roest
b3 bleekbruin
l6$ 1eem, mediaan zand 140, geen roest*

Veldkaart 41
Boorpunt 19

Bodemtype IM
Grondwatertrap F

Profielbesohri.jvingg
0 - 20 cm
20 - 35 cm
35 - 55 cm
55 - 80 cm
80 - 120 cm

AAn grijszwart
34$ leem, mediaan zand 130, 10$ humus, geen roest
Ao donkerbruinzwart, veen
34$ leem, 26$ humus, geen roest
G
bruin, meerbodem
60$ leem, mediaan zand 75? geen roest
C
lichtgrijs
33$ leem, mediaan zand 125, geen roest
C
grijs
$ leem, mediaan zand 140, geen roestc
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Veldkaart 5
Boorpunt 88

Bodemtype vM
Grondwatertrap F

Profielbeschri.jving g
0 - 10 cm
10 - 20 cm
20 - 30 ctn

30 - 45 cm
45 - 70 cm
70-120 cm

Mn grijszwart
14$ leem, mediaan zand l60, 11$ humus, geen roest
Ao zwartbruin, veraard veen, geen roest
zwartdonkerbruin, meerbodem (venig)
80$ leem, mediaan zand 70, 20$ humus, geen roest
B2 donkerbruin
40$ leem, mediaan zand 120, 8$ humus, geen roest
B3 bruin
20$ leem, mediaan zand 145» geen roest
C
bleekbruin
5$ leem, mediaan zand l60, geen roest»

Veldkaart 56
Boorpunt 35

Bodemtype vM
Grondwatertrap F

Profielbesehri.jving;
0 - 30

cm

30 - 75 cm

Al

7 5 - 9 5 cm
95 - 120 om C

bontgrijs
l6$ leem, mediaan zand 130, 5$ humus, geen roest
zwart, veen, geen roest
zwartbruin, venige meerbodem, geen roest
lichtbruin
20$ leem, mediaan zand l60, geen roest.
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Veldkaart 46
Boorpunt 21

Bodemtype zV
Grondwatertrap F

Profielbeschrijvingg
0 - 15 om
15 - 60 cm
60 - 100 cm

100-120 cm

AAn donkergrijs
25i° leem, mediaan zand 130, lCffo humus, geen roest
Ao zwart, geen roest
donkerbruin, broekig zeggeveen, geen roest
bruin, zeggeveen, geen roest.

Veldkaart 6
Boorpunt 36

Bodemtype zV
Grondwatertrap F

Profielbeschrijving;
0 - 20 cm

Al

20 - 30 cm
30 - 100 cm
100-110 cm
110-120 cm

C

bruinzwart
20$ 1eem, mediaan zand 155» l8$ humus, geen roest
bont
35ia leem, mediaan zand 100, geen roest
bruin, veen, geen roest
meerbodem,(venig), geen roest
bleekbruin
50$ leem, geen roest*

Veldkaart 65
Boorpunt 43

Bodemtype zV
Grondwatertrap F

Profielbeschrijvingg
0 - 30 cm
30 - 35
3 5 - 115 c m
115-120 cm

AAn zwart
27$ leem, mediaan zand 130, 10$ humus, geen roest
zwart, spalterveen, geen roest
zwartbruin, broekig veen, geen roest
zwart, meerbodem, geen roest*

Veldkaart 54
Boorpunt 97

Bodemtype IV
Grondwatertrap F

Profielbeschtijvings
0 - 20 cm
20-120 cm

Al

zwartdonkerbruin, lemig veen, geen roest
donkerbruin, broekig veen, geen roest

Veldkaart 86
Boorpunt 61

Bodemtype —
Grondwatertrap F

Profielbeschrijvings
0 - 20 cm
20 - 50 cm
> 50 cm

bruingrijs,
24$ lutum, 65$ leem, mediaan zand 75? 12$ humus,
roestklasse 2
bruinzwart, geoxydeerd veen, geen roest
bruin, rietzeggeveen, geen roest.
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Veldkaart 86
Boorpunt 59

Bodemtype —
Grondwatertrap F

Profielbeschrijving;
0 - 15 cm

AAn

15 - 50 cm
>50
cm

donkerbruin
15$ lutum, 50$ leem, mediaan zand 80, 15$ humus,
roestklasse 3
bruinzwart, geoxydeerd veen, geen roest
bruin, rietzeggeveen, geen roest,
kp
Bodemtype —
Grondwatertrap F

Veldkaart 93
Boorpunt 37
Profielbeschrijvings
0 - 15 cm
15 - 60 om
60 - 95 cm
95 - 120 cm

AAn

BC

grijs
34$ lutum, 70$ leem, mediaan zand 75? 12$ humus,
roestklasse 3
zwart, geoxydeerd veen, geen roest
bruin, zeggeveen, geen roest
bruin
20$ leem, mediaan zand 150, geen roest.

Veldkaart 94
Boorpunt 11

Bodemtype ^
Grondwatertrap P

Profielbesohri.jving:
0 - 15 cm
15 - 75 cm
7 5 - 110 cm
110-120 cm

AAn

G

bruingrijs
37$ lutum, 60$ leem, mediaan zand 70, 15$ humus,
roestklasse 3
bruinzwart, geoxydeerd veen, geen roest
bruin, rietzeggeveen, geen roest
bruinbleek
30$ leem, mediaan zand 135? geen roest.

Veldkaart 85
Boorpunt 36

Bodemtype AP
Grondwatertrap F

Pr ofiel beschrijving'»
0 - 80 cm
80- 110 cm
HO-135
135-200

bruinzwart, kleiig veen,
4$ lutum, gcon roest
zwart, bagger, geen roest
donkerbruin, broekig zeggeveen, geen roest
roodbruin, zeggeveen, geen roest.

Veldkaart 83
Boorpunt 14

Bodemtype AP
Grondwatertrap F

Profielbeschrijvingg
0 - 90 cm

9O-— 120 cm
12O-18O cm
I8O-205 cm

zwartbruin, kleiig veen
4$ lutum, geen roest
zwart, bagger, geen roest
roodbruin, zeggeveen, geen roest
bleekbruin, venige meerbodem, geen roest.

