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VOORWOORD.
In de periode van maart tot november i960 werd in het ruilverkavelingsgebied Dalen een bodemkartering uitgevoerd in opdracht van de
Centrale Directie van de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht. Het doel
was bodemkundige gegevens te verzamelen in verband met een op handen
zijnde ruilverkaveling.
De veldopname werd verricht door de karteerders B.J. Bles, G.
Kamping, H. Makken en G. Rutten, terwijl de vcor een bodemkundige op
leiding bij de Stichting voor Bodemkartering gedetacheerde assistent
van de Kon.Ned.Heidemij, W. Schoof, eveneens enkele maanden in het ge
bied werkte.
De grondwaterstandsbuizen in het gebied werden geplaatst en
gedeeltelijk ook opgenomen door de afdeling Onderzoek van de Cultuur
technische Dienst te Assen.
De dagelijkse leiding van het onderzoek had de opzichter J.
Wieringa, de algemene leiding Ir. G.J.W. Westerveld.
In oktober 1961 werd over het onderzoek rapport uitgebracht:
rapport no. 526, J.Wieringa: De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Dalen (7 bijlagen).
Na het verschijnen van het rapport en de verzending ervan aan
belanghebbenden werd geconstateerd dat in de bodemkaart in gedetail
leerd overzicht (bijlage 1), de bodemkundige overzichtskaart (bijlage
2) en de grondwatertrappenkaart (bijlage 5) fouten geslopen waren.
Nieuwe versies van deze kaarten bleken nodig en in verband daarmede
ook een nieuw rapport.
Dit rapport, no. 526a, van mei 1963* is de herziene versie.
Het is eveneens van de hand van J. Wieringa. Bij de revisiewerkzaam
heden van kaarten en rapport waren de opzichter J.A. v.d. Hurk en de
karteerder H. Makken behulpzaam.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR,

HET HOOFD VAN DE
AFDELING OPDRACHTEN,

(Ir. G.J.W. Westerveld).

VERKLARING VAN EEN AANTAL IN DE TEKST GEBRUIKTE TERMEN.
Humuspodzol

Profiel met een duidelijke inspoelingshorizont (B-horizont), hoofdza
kelijk ontstaan door inspoeling van
humus, die colloïdaal verplaatst is.

Humusijzerpodzol

Profiel met een duidelijke inspoelingshorizcnt, hoofdzakelijk bestaan
de uit ijzer en humus, waarbij de hu
mus weinig of niet colloïdaal ver
plaatst is*

A/C-roestig

Profiel in zand (of leem) met duide
lijke roestvlekken binnen 35 cm van
af maaiveld, waarin geen podzolering
heeft plaatsgevonden.

A/C-roestarm

Profiel in zand (of leem) zonder dui
delijke roestvlekken binnen 35 om
vanaf maaiveld (soms wel duidelijke
roestvlekken dieper dan 35 cm), waar
in geen of weinig (zwakke bruinkleuring) podzolering heeft plaatsgevon
den.

Gleyverschijnselen
(grondwaterverschijnselen)

De in een bodemprofiel voorkomende
roest-en (of) reductieverschijnselen.
Het ontstaan ervan is een gevolg van
de afwisseling in oxyderende en re
ducerende omstandigheden, die samen
gaat met de op- en neerwaartse bewe
ging van het grondwater.

Reduotieverschijnselen
(reductievlekken

Door de aanwezigheid van tweewaardig
ijzer grijs gekleurde, gereduceerde
vlekken in de grond.

Roestverschijnselen
(roestvlekken)

Door de aanwezigheid van bepaalde
ijzerverbindingen, meestal oxyden van
driewaardic ijzer bruin tot rood ge
kleurde vlekken in de grond.

G.H.W.

Waarde voor de grondwaterstand, afge
lezen bij de top van de gemiddelde
grondwaterstandscurve.

G•L•W•

Waarde voor de grondwaterstand, afge
lezen bij het dal van de gemiddelde
grondwaterstandscurve.

Textuur

Granulometrische (mechanische) samen
stelling van de grond.

Mu

micron = 1/1000 mm

Mediaan (M50)

Korrelgrootte, waarboven en waarbeneden 50/£ van de zandfractie gelegen is.

Textuurklassen.
Lutum

: Minerale delen kleiner dan

Leemfractie

: Minerale delen kleiner dan 50 mu

Zandfractie

: Minerale delen tussen 50 en 2000 mu

2 mu

- 6 Lutumarm

Minder dan 8/6 lutum

Lutumrijk

Meer dan

Leemarm zand

lutum

0 -10 % leemfractie

Zwak lemig zand

10

-17.5$ leemfractie

Sterk lemig zand

17»5-32.5$ leemfractie

Zeer sterk lemig zand

32«5-50 % leemfractie

Leem

Meer dan

Zeer fijn zand

M50 - 105-150 mu

Matig fijn zand

M50 - 150-210 mu

Matig grof zand

M50 = 21O-3OO mu

leemfractie

Humusklassen.
Humusarm

Minder dan

organische stof

Matig humeus

2§-- 5 % organische stof

Zeer humeus

5 - 8 % organische stof

Humusrijk

8-15

%

organische stof

Venig

15 -22^fo organische stof

Veen

Meer dan 22^ organische stof

N.B. Deze percentages gelden voor zand; in lutumrijk materiaal nemen
voor een bepaalde humusklasse de percentages organische stof toe,
naarmate het lutumgehalte toeneemt.
Humushoudend

Deze term wordt steeds in niet-kwan
titatieve zin gebruikt; duidt dus geen
humusklasse aan.

Horizontbenamingen.
Al

Bovenste horizont van het bodempro
fiel met relatief hoog gehalte aan
organische stof

A2

Uitspoelingshorizont

B

Horizont met maximale inspoeling van
in het profiel verplaatste ijzer- en/
of humusbestanddelen

C

Nagenoeg onveranderd moedermateriaal

G

Totaal gereduceerde horizont, geken
merkt door neutrale grijze tot blauw
grijze kleuren

>

Afb. 1. Samenvattend schema.

Bodemkundig

Geologie

Landschap

Topografie

Verkaveling

Ontsluiting

Waterhuishouding

Landbouwkundig

DROOG

Hogere
podzolen

Ie Grondmorene
(keileem)
<120 cm maaiveld met
' oud dekzanddek

Essen

Bolle plateaus
vrij rustig

Slecht, te vele
en te kleine
percelen

Matig

Plaatselijk watertekort

Matig slecht tot
goed bouwland

DROOG EN VOCHTIG
2e Jong- en oud
dekzand

Ontginningen
overw. bouw
land

Vrij onrustig

Matig goed

Matig goed, te
weinig en te
weinig harde wegen

Zeer wisselende, overw.
matig goede watervoor
ziening

Matig slecht tot
zeer goed bouwland

NAT, GED.WISSELVOCHTIG

Lage podzolen

Ie Grondmorene
< 120 cm
2e Oud-en jong
dekzand
Plaatselijk dunne
veenlagen

Ontginningen
overw.grasland

Vrij onrustig

Matig goed

Matig slecht, te
weinig harde wegen

Wisselende slechte en
matig goede afwatering
Gedeeltelijk storende
keileemlagen

Matig goed grasland

NAT
A/C-gronden

Overwegend oud
dekzand,plaatse
lijk beekleem en
dunne veenlagen

Madeveengronden

Mesotroof broekig veen, overwe
gend elzen- en
zeggeveen.
Ondergrond:
dekzand en/of
beekleem

Overwegend oude
graslanden in
beekdalen

Rustig,vrij vlak

Vrij goed

Te weinig en te
weinig harde wegen

Matig slechte tot vrij
goede afwatering, sto
rende leemlagen

Matig goed tot zeer
goed grasland

ZEER NAT

Overwegend oude
graslanden in
diepere beekdalen

Rustig, vlak

Matig slecht tot
vrij goed

Slecht

Slechte afwatering,sto
rende klei- en leemla
gen

Slecht tot matig
goed grasland

VOCHTIG EN NAT

Veenkoloniale
gronden

Jong- en oudveenmosveen, al
dan niet op broek Overwegend jonge
veen
en zeer jonge
Ondergrond:
veenkol.gronden
dekzand, soms
beekleem

Plaatselijk
vrij onrustig

Matig slecht
(Dalerveen)
tot zeer goed

Zeer slecht (Daler
veen) tot vrij goed, Storende gliede- en
bijna geen harde
meerbodemlagen
wegen

Matig slecht tot
zeer goed bouwland

- 7 KORTE SAMENVATTING (afb. l)
In het ruilverkavelingsgebied Dalen, gelegen ten noorden van
Coevorden, werd in opdracht van de Cultuurtechnische Dienst een onder
zoek ingesteld naar de bodemgesteldheid. De resultaten zijn weergege
ven in dit rapport en op een bodemkundige overzichtskaart, een bodemkaart in gedetailleerd overzicht, een grondwatertrappenkaart en enkele
afgeleide kaarten.
Het gebied heeft een grote verscheidenheid aan landschapsvormen en bodemtypen. Het samenvattend schema geeft een grove bodemkundi
ge indeling met de belangrijkste eigenschappen per bodemgroep.
De meeste verbeteringen vereisen bepaalde gedeelten van de
madeveengronden en de veenkoloniale gronden (dalgronden en bovenveencultuurgronden). Bij de eerste speelt de slechte ontwateringstoestand
en de daarmee samenhangende slapheid van het veen de grootste rol. Ont
watering en bezanding zijn de belangrijkste verbeteringsmaatregelen.
Wat de veenkoloniale gronden betreft, is grondverbetering,
als breken en doorwerken van storende gliede- en vaste veenlagen, ega
lisatie, e.d. noodzakelijk.
Voor de meeste gronden is een betere ontsluiting gewenst. Op
de essen hangt deze met de karakteristieke gewann-verkaveling samen en
op de natte en zeer natte gronden vormt het ontbreken van een verhard
wegennet een groot bezwaar.
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afb.2

gekarteerd

Situatiekaart

schaal 1! 50000 ruilverkaveling

Dalen
61121 020 N91

1. INLEIDING.
1«1 Ligging en grootte.
Het onderzochte gebied ligt in de provincie Drenthe en omvat
het grootste deel van de gemeente Dalen; het gelijknamige dorp ligt
in het centrum van het ruilverkavelingsgebied« Verder behoort de
noordwestelijke hoek (Zwinderen e.o.) tot de gemeente Oosterhesselen,
de noordoostelijke hoek (De Hooi e.o») tot de gemeente Sleen en een
klein gedeelte in het zuiden (De Loo e.o.) tot de gemeente Coevorden.
De begrenzing van het onderzochte gebied wordt gevormd door
de Hoogeveense Vaart in het noorden, de DoodcLijk in het oosten, het
Stieltjeskanaal en de stad Coevorden in het zuiden en het kanaal
Soevorden-Zwinderen in het westan (afb. 2; situatiekaart).
De gekarteerde oppervlakte bedraagt 7«150 ha. Langs de oos
telijke grens van het gebied liggen niet in cultuur zijnde hoogveengronden, die gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet zijn afgegraven.
Deze gronden zijn niet onderzocht en cp de kaarten als "woest" aange
geven. Met deze woeste gronden bedraagt de oppervlakte + 7*^00 ha.
De belangrijkste bewoningskernen zijn Dalen, Wachtum, Daler
veen, Zwinderen, De Hooi en De Loo.
Het gebied komt voor op topografische kaarten, schaal
1:25.000: 170, 17H, 22E en 22F.
1.2 Gebruikt kaartmateriaal.
Als basis voor het veldwerk zijn luchtfoto's gebruikt, af
komstig van de Topografische Dienst in Delft. Deze zijn van schaal
1:20.000 vergroot naar 1:5-000»
Het basismateriaal voor de definitieve kaarten, schaal 1:10.000
is door de opdrachtgever beschikbaar gesteld.
Voor de verkrijging van een aantal gegevens is gebruik gemaakt
van topografische kaarten, schaal 1:50.000, daterend uit 1870.
1.3 Uitvoering.
Het veldwerk vond plaats in de periode van maart tot november
i960. De weersomstandigheden tijdens de veldopname zijn tot eind mei

gimstig geweest, daarna is verslechtering ingetreden.
In de periode november i960 - mei I961 zijn de verzamelde ge
gevens uitgewerkt en de concept-kaarten en het rapport samengesteld.
In maart 1961 is aan de opdrachtgever een voorlopige bodemkaart verstrekt.
1.1). Werkwijze.
De gemiddelde boringsdichtheid in alle gronden bedroeg 1 a 2
boringen per ha; in de zandgronden is tot 120 cm beneden maaiveld ge
boord, in de veenkoloniale en madevesngronden tot op de zandondergrond,
mits deze binnen 1,60 m beneden maaiveld voorkwam; zanddiepten tussen
1.60 en 5.OO m zijn met een veenboor bepaald, waarbij de boringsdicht
heid geringer was.
Van ten minste één boring per ha is een genummerde profielbe
schrijving vervaardigd, die is opgenomen in het boorregister (bijl. J);
de overige boringen zijn alleen in code op de veldkaarten vermeld. In
de profielbeschrijvingen en de codes op de veldkaarten zijn de belang
rijkste profielkenmerken en verdere bijzonderheden weergegeven, alsmede
de geschatte grondwatertrap (hfdst. 8).

- 9 Alle bodem-, vocht- en overige grenzen zijn in het terrein op
de veldkaarten ingeschetst, waarbij gebruik gemaakt werd van topogra
fische en landschappelijke kenmerken, terwijl dikwijls een aantal con
troleboringen aan weerszijden van minder duidelijk zichtbare grenzen
zijn verricht.
Naast de bovengenoemde boringen zijn door de afdeling Onder
zoek van de Cultuurtechnische Dienst in Assen + 3^0 waterstandsbuizen
geplaatst en een aantal malen opgenomen. Ongeveer 35 van deze buizen
zijn door de Stichting voor Bodemkartering vanaf 20 oktober 1960 eens
per 1 i}. dagen gemeten, evenals een vijftal nog in het gebied aanwezige
C.O.L.N.-buizen (C.O.L.N, - Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland). Deze waterstandsmetingen dienden o.m. voor de contro
le van de bij iedere boring geschatte grondwatertrappen (hfdst. 8).
1.5 Verwerking van gegevens en vervaardigde kaarten.
De veldopname heeft plaatsgehad op luchtfoto-veldkaarten,
schaal 1:5.000. Deze zijn voor de verwerking fotografisch verkleind
naar schaal 1:10.000 en op een basiskaart van dezelfde schaal aan
elkaar geplakt, waardoor een aaneengesloten basiskaart, schaal 1:10.000
ontstond. Hierdoor was tevens een goede controle op de aansluiting van
de grenzen op de verschillende veldkaarten mogelijk. Via calques zijn
hiervan de bodemkaart en de afgeleide kaarten vervaardigd, alle schaal
1:10.000, met uitzondering van de bodemkundige overzichtskaart, die de
schaal 1:25.000 heeft.
De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in dit rapport
en in de volgende bijlagen:
Bijlage 1: Bodemkaart in gedetailleerd overzicht, schaal 1:10.000,
aangevende de onderscheiden bodemtypen.
Bijlage 2: Bodemkundige overzichtskaart, schaal 1:25.000.
Dit is een vereenvoudiging van de bodemkaart, schaal 1:10.000.
Een aantal bodemtypen zijn samengevoegd tot bodemgroepen.
Bijlage 3: Grondwatertrappenkaart, schaal 1:10.000,
aangevende de hoogteligging der onderscheiden bodemtypen
t.o.v. de gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste grondwater
standen in een aantal klassen.
Bijlage Ij.: Afwijkende-lagenkaart, schaal 1:10.000,
waarop aangegeven de aard, dikte en diepte van profiellagen
binnen 120 cm beneden maaiveld, die mogelijk een ongunstige
invloed op de waterhuishouding en/of beworteling hebben.
Bijlage 5' Leemdieptekaart, schaal 1:10.000,
aangevende de dikte en diepte van leemlagen binnen 120 cm be
neden maaiveld voorkomend.
Bijlage 6: Boorpuntenkaart, schaal 1:10.000,
aangevende plaats en nummer der beschreven boringen, de plaats
der niet beschreven boringen en tevens plaats en nummer der
grondwaterstandsbuizen en grondmonsters.
Bijlage J: Boorregister,
waarin alle genummerde profielbeschrijvingen zijn opgenomen.
Zoals uit de opsomming van de bijlagen blijkt, zijn behalve de
bodemkaart (schaal 1:10.000) en de bodemkundige overzichtskaart (schaal
1:25.000) nog een drietal zgn. afgeleide of aanvullende kaarten vervaar
digd, alsmede een boorpuntenkaart en een boorregister. Deze
kaarten zijn afgeleid van de bodemkaart en geven hierop een aanvulling.
Ze zijn op verzoek van de opdrachtgever samengesteld.
Als uitgangspunt voor alle kaarten dient echter de bodemkaart.
Grenzen, die zowel op de bodemkaart als op een der andere kaarten voor
komen, zijn van de bodemkaart overgenomen. Daarnaast zijn om kaarttech-
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nische redenen bepaalde gegevens, die eigenlijk op de bodemkaart thuis
horen - zoals hoogteligging t.o.v. het grondwater, leemdiepten, etc. slechts summier hierop weergegeven of geheel weggelaten. Dit om het
kaartbeeld niet ingewikkeld en daardoor moeilijk leesbaar te maken.
Deze gegevens zijn dus op één van de afgeleide kaarten weergegeven.
Zo is op de grondwatertrappenkaart de ligging van de gronden
t.o.v. het grondwater in negen klassen, de zgn. grondwatertrappen,
vermeld, terwijl op de bodemkaart alleen de grens tussen hoge tot
middelhoge gronden enerzijds en lage tot zeer lage gronden anderzijds
is aangegeven. Voor de interpretatie en landbouwkundige waardering
van met name de zandgronden is echter de ligging t.o.v. het grondwater
van primair belang. Bodemkaart en grondwatertrappenkaart vormen dan
ook voor de interpretatie een eenheid en dienen als zodanig te worden
gehanteerd. De weergave op twee afzonderlijke kaarten heeft dus zui
ver een kaarttechnisehe reden en is daarnaast een wens van de op
drachtgever.
Gezien het bovenstaande zijn in de basis van de grondwater
trappenkaart bodemgrenzen en codes aangebracht. Van elk bodemtype kan
(kunnen) nu zonder meer de grondwatertrap(pen) worden vastgesteld en
omgekeerd.
Op de afwijkende-lagen- en leemkaart zijn de gegevens per
boorpunfc en zo mogelijk tevens per vlak aangegeven; dit in verband met
het dikwijls verspreid en niet over een afgrensbaar kaartvlak voorko
men van de betreffende onderscheidingen.
Wat betreft de kaartschaal 1:10.000 dient er nog op te worden
gewezen, dat de gebruikte boringsdichtheid van 1 à 2 boringen/ha voor
deze kaartschaal te gering is; deze dichtheid komt ongeveer overeen
met een schaal 1:20.000. Op verzoek van de opdrachtgever worden de
kaarten echter op schaal 1:10.000 afgeleverd. Bij de interpretatie van
de bodemgrenzen dient de kaartgebruiker rekening te houden met de mate
van onzuiverheid binnen de aangegeven bodemtypen.
1.6 Opzet van het rapport.
Voorafgaande aan het inleidende hoofdstuk 1 is een korte sa
menvatting aan de hand van een schema opgenomen, alsmede een verkla
ring der gebruikte termen.
De hoofdstukken 2 en 3 geven resp. een beschrijving van de
geologische en landschappelijke opbouw van het gebied, terwijl in
hoofdstuk
de belangrijkste archeologische bijzonderheden worden be
sproken.
Voorafgaande aan de beschrijving van de verschillende kaartbijlagen, geeft hoofdstuk 5 de grondslagen weer van de bodemvorming en
een nadere beschrijving van de in dit gebied voorkomende profielvormen
in het zand.
In de hoofdstukken 6 en 7 worden de bodemkaarten 1:10.000 en
1:25.000 met de erop voorkomende kaarteenheden besproken. Voor de bo
demkaart, schaal 1:10.000, gaat daar in hoofdstuk 6.1 een uitvoerige
beschrijving van de legenda-opzet aan vooraf.
Het begrip grondwatertrap en de onderscheiden klassen op de
grondwatertrappenkaart zijn samengevat in het volgende hoofdstuk 8.
De afwijkende-lagenkaart (bijlage Ij.), leemdieptekaart (bijla
ge 5) en boorpuntenkaart (bijlage 6) worden in de hoofdstukken 9 t/m
11 behandeld, terwijl hoofdstuk 12 een overzicht geeft van het grondmonsteronderzoek met een toelichting op een aantal analyses.
De schematische profielbeschrijvingen van de op de bodemkaart,
schaal 1:10.000, voorkomende bodemtypen zijn ten slotte opgenomen in
hoofdstuk 13«
Als aahhangsel is in dit rapport nog een toelichting op het
boorregister (bijlage 7) en een lijst van de beschreven boringen op
genomen.

Afb. 3. Globale stratigrafische tabel van Pleistoceen en Holoceen.

Pleistoceen
Oud Pleistoceen
( Cromer
Midden( Windel
Pleistoceen ( jjeede
( Riss

( DrentKe-stadium
^ Gerdau-interstadiaal
( Warthe-stadium

JongPleistoceen

Vroegglaciaal
Pleniglaciaal A
( Pleniglaciaal B
Laatglaciaal

( Balling
Oude Dryastijd
Aller^d
Jonge Dryastijd

Holoceen
Preboreaal
Boreaal
Atlanticum
Subboreaal
Subatlanticum

- 11 2. DE GEOLOGISCHE OPBOUW (afb. 3)
2.1 Het Pleistoceen.
Het klimaat van Nederland was gedurende het Tertiair subtro
pisch. Ongeveer een miljoen jaar geleden werd dit klimaat minder sub
tropisch. De sterk toenemende neerslag veroorzaakte grote aanvoer van
grind en zand uit midden-Europa naar het noorden via Rijn, Maas, Ems,
Weser en Elbe.
Sterke daling van de temperatuur was oorzaak, dat de gletschers van het Scandinavische bergland zich steeds verder zuidwaarts
uitbreidden. Uiteindelijk drong het landijs zover naar het zuiden
door, dat de genoemde Westduitse rivieren gedwongen werden naar het
westen te buigen. Een gevolg hiervan is, dat de lagen die in noordNederland op het tertiair liggen, bestaan uit grind en zand aange
voerd door de Westduitse rivieren.
Voordat het landijs deze streek bedekte, was hier een grind
en zandvlakte met een toendraklimaat. De sterke arctische winden zijn
waarschijnlijk verantwoordelijk voor het ontstaan van afzettingen van
fijn sterk glimmerhoudend zand, gesorteerd uit en afgezet op de soms
wat grovere rivierafzettingen. Dit fijne sterk glimmerhoudende zand,
meestal "premorenaal zand" genaamd, is op meerdere plaatsen tijdens
het onderzoek in dit gebied aangetroffen, meestal op topografisch
hoog gelegen terreinen.
Het landijs heeft hier in de Riss-ijstijd over de preglaciale en premorenale afzettingen een meer of minder dik keileemdek af
gezet, bestaande uit door het ijs uit Scandinavië meegevoerd materi
aal. Dit materiaal is onder het landijs vermalen en vermengd met af
zettingen uit de ondergrond, de zgn. grondmorene.
Tijdens het afsmelten van het landijs in een later stadium
van de Riss-tijd was de erosie zeer sterk, hetgeen later in een sta
dium van de WUrmtijd voortgang vond. Het gevolg hiervan was, dat in
de lagere gebieden de keileem met een gedeelte van de onderliggende
lagen (premorenaal en soms preglaciaal zand) werd opgeruimd.
In de andere delen van de Würm-ijstijd heerste hier een toen
dra-klimaat. De heersende stormen waren oorzaak van (dek)zand- en
loessafzettingen, zowel op de keileem als in de stroomdalen.
Op de hoger gelegen terreinen vindt men doorgaans achtereen
volgens dit zgn. dekzand op keileem op fijn premorenaal zand.Het pre
morenale zand wordt meestal binnen 1»20 m beneden maaiveld niet meer
aangetroffen. Binnen boorbereik wordt keileem het meest aangetroffen
in het noordwestelijke deel van het gebfed m weL -voaTjanEUjk op de mjddetfcqgs en
hoge gronden. Bij de overige hoge gronden komt het hier waarschijn
lijk in de diepere ondergrond voor (o.a. rug Dalerveen-De Hooi, Daler
Es en omgeving),
Gedurende het laatste zeer koude deel van de WUrmtijd (zgn.
PleniglaciaaltB) werden het zogenaamde oude dekzand en de loess afge
zet en hierna in de oude en jonge Dryastijd het jonge dekzand. Deze
eolische afzettingen werden enkele malen onderbroken door warmere pe
rioden met meer vegetatie (o.a. Balling, Aller^d).
Het oude dekzand is doorgaans gelaagd met loessbijmenging,
terwijl het jonge beter gesorteerd en leemarmer is.
Oud dekzand aan de oppervlakte vindt men o.a. ten noorden en
westen van Wachtum, op het Hoolinger veld en ten zuidoosten van Dalen.
Plaatselijk is hier het percentage leem zo hoog, dat men van loess kan
spreken (zie monster no. 6, afb, 9).
De meeste loess komt echter voor in de beekdalen, waar ze in
de luwte van het dal is afgezet en o.a. door de aanwezige vegetatie is
vastgehouden. Later kan verspoeling plaatsgevonden hebben. Vaak treft
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dit verspoelde keileem, afgezet in een periode met veel erosie.
Het jonge dekzand ligt meer als langgerekte ruggen in het
terrein. Men vindt het o.a. op het Holslootsveld en langs de Reindersdijk ten noorden van het Stieltjeskanaal.
In het oude dekzand komen doorgaans de bodemtypen cH2 en cH3
voor, terwijl men in het jonge dekzand meestal type H1 aantreft
(hfdst. 6).
Een veel jongere windafzetting uit het Holoceen, namelijk
stuifzand, komt in dit gebied praktisch niet voor.
2.2 Het Holoceen.
Tegen het einde van de WUrm-ijstijd werd het klimaat geleide
lijk warmer. Ten gevolge van het afsmelten van de noordelijke ijskap
stegen zeespiegel en grondwaterniveau geleidelijk. De omstandigheden
voor veenvorming werden gunstig,
Reeds in de Würm had op de laagste terreingedeelten, waar
stilstaand water aanwezig was, een begin van veenvorming plaats. Op
deze veenlaag vormde zich in vele gevallen een zogenaamde meerbodem,
een vettig aanvoelende, meestal lutumrijke en loeesachtige afzetting
van wisselende dikte (doorgaans niet dikker dan i^O cm). Als belang
rijkste drie vormingsfactoren moet men zien de aanwezigheid van een
waterplas, vegetatie en de aanvoer van fijnzandig (loessachtig) mate
riaal. Het is soms een strijdpunt in hoeverre een meerbodem, die on
der een veenlaag voorkomt werkelijk als meerbodem, dus door afzetting
onder bepaalde milieu-omstandigheden, of als "organische-B" (doorge
sijpelde disperse humus) is ontstaan. Dit laatste is onder de naam van
gliede bekend en is als gevolg van bodemvormende processen ontstaan.
Hoe lager echter de zuurgraad (pH) van het veen, des te meer treedt de
bodemvorming op de voorgrond. Zo vindt men onder het broekveen of
"darg" van de beekdalen en in het veenkoloniale gebied meerbodems en
onder het mosveen in het veenkoloniale gebied gliedelagen. Pollenana
lytisch is aangetoond, dat de meerbodem ouder is dan de erboven lig
gende lagen.
Het eerst gevormde veen, nog uit het Laatglaciaal, is het
zgn. hypnaceeënveen. Het is helderbruin van kleur, fijn van structuur
en het bestaat uit bladmossen. Een dunne meerbodemlaag scheidt dit
veen meestal van het erboven liggende zeggeveen of broekveen. Het
broekveen is ontstaan uit een moerasbos in een stroomdal op een grondmassa van zegge. Het is meer of minder leem- en lutumhoudend ten ge
volge van voortdurende overstromingen met voedselrijk rivier(beek)water tijdens de vorming.
In de veenkoloniale gebieden is op het broekveen van de daar
aanwezige door dekzandruggen van de grote dalen gescheiden dalen veenmos gaan groeien, dat zich geleidelijk ook over laag gelegen zandgron
den ging uitbreiden. Hieruit ontstond het oud-veenmosveen en later
hierop het jong-veenmosveen. De veengroei nam speciaal gedurende het
Atlanticum een grote omvang aan en is continu geweest in de lagere ge
bieden. In het Subatlanticum treedt een hernieuwde veenvorming op gro
te schaal op: hoofdzakelijk jong-veenmosveen.
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schappelijke en archeologische overzichtskaart, schaal 1:50.000).
3.1 Algemeen.
Het gebied van de ruilverkaveling Dalen is voor ongeveer de
helft op het zgn. "Drents plateau" gelegen. Typisch voor dit Drents
plateau, dat eigenlijk samenvalt met het oude zandgebied van Drenthe,
zijn de overwegend middelhoge en hoge zandgronden doorsneden door beek
dalen. Van noord naar zuid worden deze dalen breder. Binnen de marke
van Dalen liggen naar verhouding weinig hogere gronden, die tevens
voor het grootste deel door essen en oude ontginningen worden ingenomen,
waardoor er voor het typische Drentse heideveld slechts een kleine op
pervlakte overgebleven is. De rug De Hool-Dalerveen en het gebied ten
zuiden van Zwinderen vormen eveneens uitlopers van het Drents plateau.
De essen vormen de hoogste terreingedeelten. De grootste
hoogte in dit gebied wordt bereikt op de Daler Es ten noordwesten van
het dorp (16 m + N.A.P.). De gemiddelde hoogte van de essen hier be
draagt I3.5 - 15 m + N.A.P..
De bodemkundig hogere gronden buiten de essen liggen van
+ 13.5 - 15 ra in het noorden, tot + 11 - 12.5 m in het zuiden. Hieruit
blijkt, dat de helling van het terrein van noord naar zuid verloopt.
In de beekdalen komen hoogten voor van 12.5 ra + N.A.P. ten
oosten van Wachtum tot 9 ra ten noorden van Coevorden, beide met de
zelfde bodenrtypen.
De topografie van dit gebied vertoont meer regelmatige hoog
teverschillen - d.w.z. een rustig reliëf - dan onregelmatige, waardoor
een onrustig reliëf ontstaat. Een rustig reliëf is zeer duidelijk te
zien in de omgeving van de essen van Dalen en Wachtum. Hier komen op
korte afstand vrij grote maar regelmatig verlopende hoogteverschillen
voor, zoals langs het dal van de Ruimsloot tussen Dalen en Wachtum,
dat als het ware een vrij vlak wat bol gelegen es-plateau doorsnijdt.
Het jong-dekzandgebied ten noorden van het Stieltjeskanaal
heeft een onrustige topografie.
De belangrijkste weg in het gebied en tevens één der oudste
is die van Coevorden via Dalen en het Hoolingerveld naar Emmen. Iets
minder belangrijk is de weg Dalen-Oosterhesselen. Een zeer oude en te
genwoordig weer belangrijker wordende weg is die van De Hooi in de
richting van Schoonebeek. Op deze route lagen vroeger enkele schansen.
Verder lopen er nog verharde wegen van Dalen naar Wachtum en van Dalen
naar Dalerveen. De verharde Bürgern. Ten Holteweg verbindt Dalen met het
kanaal Coevorden-Zwinderen. Langs dit kanaal, evenals langs de beide
andere kanalen, die het gebied begrenzen, namelijk de Hoogeveense
vaart en het Stieltjeskanaal liggen verharde wegen.
De belangrijkste stroom is het Drostendiep, dat zijn voornaam
ste brontakken heeft in de gemeente Zweelo, doch dat ten zuidwesten van
Holsloot het Holslootsdiep in zich opneemt. Dit laatste is een voort
zetting van de Sleenerstroom, Het Drostendiep vormt de kern van het
brede dal ten oosten van Dalen en liep vroeger uit in de oostelijke
vestinggracht van Coevorden.
Veel minder belangrijk is het Loodiep (naar buurtschap De Loo),
dat zijn brontakken voornamelijk in de gemeente Oosterhesselen heeft.
Voordat het deze naam droeg, heeft het waarschijnlijk ten zuiden van
Zwinderen zijn loop in zuidwestelijke richting gekozen (zie bodemkaart).
Ook het Loodiep eindigde in de vestinggracht van Coevorden.
Beide stromen vormden ten zuiden van Coevorden de Kleine Vecht,
die naar de Vecht stroomt. Een aantal gegraven watergangen rondom Coe
vorden heeft daar het oorspronkelijke natuurlijke beekverloop sterk ge
wijzigd.
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- 11* 3.2 De landschappelijke indeling (afb. ij.).
De voorkomende landschapsvormen in het onderzochte gebied
zijn gevormd door een samengaan van natuurlijke omstandigheden (geolo
gie, topografie, waterregime) en de invloed van de mens (ontginning,
ontsluiting, bewoning).
De volgende landschapsvormen zijn onderscheiden:
I Drents_plateaUj_
E
0
V
M

=
=
=
=

Essen of oude bouwlanden
Oude ontginningen
Jonge ontginningen of veldgronden
Madelanden of oude groenlanden

II Het veenkoloniale gebied^
B = Bovenveencultuurgronden
D = Dalgronden (inclusief nog wat in cultuur zijnde al dan niet af
gegraven veengronden).
Op het landschappelijke overzichtskaartje (afb. 1|.) zijn deze
landschappen weergegeven. Ook de markegrenzen zijn erop te vinden. Een
marke was oorspronkelijk het aan een boerengemeenschap toebehorend
grondbezit.
Binnen de markegrenzen vindt men steeds de landschapsvormen:
"holt" = oud eikenbos (de oudste landschapsvorm, waar hier nu weinig
meer van over is) es, veld (heide nu nagenoeg verdwenen) en made te
rug. Elk van deze landschappen had zijn eigen speciale betekenis voor
het boerenbedrijf en er bestond een zeker evenwicht tussen de opper
vlakten. Iedere gemeente bestaat meestal uit een aantal marken.
3«3 Het Drents plateau.
3.3.1 Essen of_ou.de bouwlanden^
Zoals reeds opgemerkt, vormen de essen de topografisch hoogst
gelegen gebieden. Ze liggen meestal vrij vlak, maar toch iets bol.
De waterhuishouding op deze esgronden is over het algemeen
gunstig. De zwak tot sterk lemige textuur en het vrij dikke behoorlijk
humushoudende dek maakte dat hier sedert eeuwen een redelijke akker
bouw mogelijk was.
De ontsluiting en verkaveling zijn ongunstig, behalve natuur
lijk op de "modern verkavelde es van Zwinderen. Een groot aantal
kleine en in verschillende richtingen gelegen groepen (gewannen) per
celen zijn kenmerkend voor de Drentse essen. Verharde wegen komen bij
uitzondering voor. Mede door de zeer verspreide ligging der bedrijfspercelen komt zeer veel overpad voor»
De essen zijn zeer oude akkerbouwgronden. Het is evenwel
moeilijk uit te maken, wanneer en waar men is begonnen ze in de huidi
ge vorm in gebruik te nemen. Waarschijnlijk zijn er plaatselijk andere
landbouwsystemen aan voorafgegaan (zie archeologisch overzicht,hfdst.ij.).
Ook in dit gebied liggen da essen bij de typisch Drentse eskerndorpen
zoals Dalen en Zwinderen. Wachtum is meer een krans esdorp.Vele van
dergelijke dorpen en essen zijn meer dan 1000 jaar oud.
Bij de dorpen Dalen, Wachtum, Zwinderen, De Hooi en De Loo
liggen ieder één of meer essen (afb. 1*).
De essen zijn, op de jongere randgedeelten na, ontgonnen uit
oude eikenbossen. Ook de bodemvorming onder het humushoudende dek
duidt hierop (hfdst. 5).
Op een enkel perceel kunstweide na zijn de essen geheel als
bouwland in gebruik. De gemiddelde bedrijfsgrootte in de esdorpen is
+ 15 ha.
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Tussen essen en oude ontginningen is niet altijd een scherpe
grens te trekken. De ontginningen kunnen zowel als bouw- en als gras
land in gebruik zijn en dragen hier vaak de naam "kampen". "De Kamp"
ten oosten van Dalen is echter eigenlijk een klein esje, hetgeen o.a.
blijkt uit de verkaveling en het feit, dat het aan meerdere eigenaren
toebehoort.
Kenmerkend voor dit landschap zijn de houtwallen en elzenha
gen.
Direct ten oosten en zuiden van Dalen ligt het grootste oude
ontginningscomplex in het onderzochte gebied. Verder zijn ze beperkt
tot kleine complexen vlak bij de dorpen. Ten zuidwesten van Dalen is
de grens tussen de madelanden en de oude ontginningen moeilijk te
trekken.
Meestal liggen deze ontginningen vrij vlak en niet al te laag.
Ten oosten van Dalen is de topografie echter vrij onrustig (dekzand) en
laat de ontwatering hier en daar wel te wensen over, terwijl op enkele
hoge schrale koppen droogteschade kan optreden.
De humushoudende bovengrond is in de oude ontginningen bruingrijszwart van kleur, terwijl die bij de jonge ontginningen meer blauwgrijszwart is.
Plaatselijk liggen in dit landschap zeer goede, sterk lemige
gronden vooral ten zuiden van Dalen.
De ontsluiting is redelijk ten oosten van Dalen. Ten zuiden
van dit dorp zijn weliswaar wegen, maar deze zijn in natte perioden
zeer slecht te berijden (sterk lemige, lage gronden).
De verkaveling is slecht; veel smalle en kleine percelen.
D e bedrijfsgrootte is vrij gering en bedraagt gemiddeld 5-10 ha;het
zijn meestal gemengde bedrijven. De boerderijen liggen tamelijk ver
spreid.
3.3*3 ^_j£^e_°Iit£innin£en of^eldgrondem
Omstreeks het begin van deze eeuw lagen er in het noorden van
het gebied vrij grote oppervlakten heidevelden, waarvan vooral in de
jaren dertig veel is ontgonnen» Nu is er nog slechts een enkel perceel
tje,over.
Deze oude heidegebieden lagen topografisch vrij hoog, zelfs
gemiddeld +2,5 m hoger dan de bovenbeschreven oude ontginningen. Dat
hangt samen met de algemene helling van het gebied van noord naar
zuid.
Het landschap van de jonge ontginningen behoort typisch tot
het Drents plateau met keileem in de ondergrond (al dan niet binnen
120 cm). De oude ontginningen staan gedeeltelijk als "laagterras-postglaciale dalopvulling" op de geologische kaart (Tesch 1935)» hetgeen
niet in strijd is met onze waarnemingen.
De jonge ontginningen liggen in het algemeen vrij vlak en
vormen een vrijwel kaal landschap»
^ ontwatering is bij goed onderhoud van de sloten redelijk;
alleen wordt in natte perioden plaatselijk wateroverlast ondervonden,
vooral wanneer er stagnerende keileem in de ondergrond aanwezig is.
De ontsluiting laat veel te wensen over. Er zijn niet voldoen
de en praktisch geen verharde wegen.
Ook de verkaveling is niet ideaal te noemen. Er zijn nog vrij
veel kleine percelen en de vorm is vaak niet rechthoekig.
Het bodemgehruik is voor ongeveer ^ bouwland en £ grasland.
De boerderijen liggen overwegend in de dorpen, soms langs een hoofdweg
in de omgeving, doch bij uitzondering in het 'Veld"zelf. De bedrljfsgrootte bedraagt gemiddeld 10 - 15 ha.
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Het zeer jonge ontginningsgebied "Zwinderse Veld" neemt een
aparte plaats in. Het heeft een zeer rationele verkaveling, die één
geheel vormt met het aangrenzende veenkoloniale gebied. Hier overweegt
het bouwland; de grootte van de bedrijven is + 20 - J|0 ha.
'b De_ma.de1anden of_oude groenlanden.
In de beekdalen hebben eeuwenlang de hooi- en weilanden gele
gen. Tegenwoordig noemt men al het grasland in de beekdalen wel "madeland", maar oorspronkelijk werd daar alleen het hooiland mee-bedoeld.
Dit waren de laagste en slechtst begaanbare gedeelten. Ze zijn oor
spronkelijk uit moerasbos ontgonnen.
De topografisch laagst gelegen gronden liggen in deze beekda
len, die plaatselijk zeer breed kunnen zijn. De randen van de dalen
zijn soms vrij steil. Men onderscheidt hier vanouds "bovenland" en
"stroomland". Het eerste vormt de overgang tussen "veld" en "made",
ligt nog betrekkelijk hoog, heeft hurnuspodzolprofielen en kenmerkt
zich door houtwallen. Het "stroomland" ligt duidelijk lager, bestaat
uit A/C- en broekveenprofielen, terwijl de houtwallen zijn vervangen
door sloten.
De waterhuishouding laat hier zeer veel te wensen over. De
kleinere sloten zijn meestal slecht onderhouden. Vooral het Drostendiep krijgt in natte perioden veel water te verwerken. Ook de afvoer
bij Coevorden is onvoldoende. De verkaveling is ongunstig. Zeer lange
en smalle percelen, soms ook zeer kleine.
Wat de ontsluiting betreft vormen de bredere beekdalen de
slechtst ontsloten delen van het onderzochte gebied. Ook de minder
gunstige bodemgesteldheid heeft dit in de hand gewerkt. De verzorging
van de wei- en hooilanden is slecht.
Gedeelten van deze oude groenlanden behoren landschappelijk
gezien tot de mooiste gebieden. Vooral ten zuidoosten van Zwinderen
met veel elzen langs de sloten en een grillige percelering is dit het
geval.
3.I4. Het veenkoloniale gebied.
3.I1-.I De_bovenveancul'tuurgronden^

Dalerveen was oorspronkelijk een vc-snkolonio binnen de marke
van Dalen. Het behoort evenals Schoonebeek tot de oudste veenkoloniën
van het noorden met een geheel eigen (conservatief) karakter.
Een der typische kenmerken is ae bovenveencultuur, d.w.z.
landbouw op het onvergraven hoogveen, waarvan bij de ontginning de bo
venste laag is afgebrand om een zaaibed ts krijgen. Langzamerhand werd
hier een venige tot sterk humeuze bouwvoor verkregen door zandbijmen
ging met de potstalmest.
De bovenveencultuurakkers hebben een opstrekkende verkaveling,
vanaf de boerderijen, die aan de weg staan tot de dalgronden en het
onvergraven veen.
Dalerveen is een streekdorp, gebouwd op zandopduikingen op de
scheiding van madeland en hoogveen en is waarschijnlijk gesticht in de
late Middeleeuwen.
De topografie in dit landschap is vrij onrustig. We bevinden
ons hier in een echt jong-dekzandgebied. Hoewel de oude boerderijen
een langgerekte strook vormen, staan ze toch in groepjes bijeen op
zandopduikingen tussen de veengronden. Naast vrij grote en vooral op
korte afstand voorkomende hoogteverschillen komen ook scherpe bodem
overgangen voor. Het bodemgebruik is hierbij zoveel mogelijk aangepast.

- 17 Door de hoogteverschillen op korte afstand wordt ook de wa
terhuishouding ernstig bemoeilijkt. De grillige bodem heeft de vorming
van storende lagen in de hand gewerkt (hoofdstuk 9).
De ontsluiting is slecht. Wel veel wegen, maar weinig ver
hard en zeer slecht berijdbaar. Bovendien lopen ze alle west-oost in
de richting van de verkaveling.
Het bodemgebruik is overwegend bouwland met grasland op de
lagere gedeelten.
De bedrijfsgrootte bedraagt gemiddeld 10 - 15 ha.
3.I4..2 De_dalgronderu
De oost- en zuidwesthoek van het gebied bestonden in het mid
den van de vorige eeuw nog uit onvergraven hoogveen en vormden slechts
kleine gedeelten van de grote veengebieden, die in het verleden bekend
stonden als resp. Bourtanger Moeras en Echtener Venen.
Er is een groot verschil tussen de veenkoloniale gebieden van
Dalerveen en het Zwinderse Veld. Zoals reeds opgemerkt, is Dalerveen
een middeleeuwse veenkolonie, een streekdorp met "opstrekkende heerden".
In het verlengde van de smalle stroken bovenveencultuur liggen op de
zelfde wijze verkaveld de dalgronden en daarachter rechthoekig, maar
overigens zeer onregelmatig begrensd het half- en onvergraven hoogveen.
In het Dalerveense gebied is de topografie vrij onrustig door
het voorkomen van dekzandkoppen en ruggen, hetgeen de afwatering naar
de Oshaarse Ruimsloot, die midden door dit gebied loopt, ernstig be
moeilijkt.
De ontsluiting is nog slechter dan in de bovenveencultuurgronden, o.a. door de afgelegen ligging. De weinige "betere" wegen zijn in
het winterhalfjaar slecht begaanbaar door de lage ligging en venige
bodemgesteldheid.
In het zuidoostelijke gedeelte behorend bij de bewoning langs
het Stieltjeskanaal en in het noorden langs de Hoogeveense Vaart lig
gen beter ontsloten en verkavelde gedeelten met een bedrijfsgrootte
van 15-20 ha.
In de noordoostelijke hoek, maar nog ten zuiden van de spoor
lijn Coevorden - Emmen ligt een zeer jong en rationeel verkaveld veen
koloniaal gebied met enkele grote boerderijen. Hier vindt men ook wij
ken, die verder in het Dalerveense gebied ontbreken.
Het bodemgebruik in het slecht verkavelde deel van de dalgron
den is overwegend bouwland, maar er komt naar verhouding nog veel
grasland voor. Voor het gedeelte langs het Stieltjeskanaal en de Hooge
veense Vaart geldt hetzelfde. Het jongste gebied in het noordoosten is
bijna geheel als bouwland in gebruik. De bedrijfsgrootte bedraagt hier
+ 25 ha.
Het Zwinderse Veld geeft een geheel ander beeld te zien. Ratio
nele verkaveling en grote boerderijen liggende langs het kanaal Zwinde
ren - Coevorden. De ontsluiting is vrij goed; er zijn echter weinig
verharde wegen.
De topografie is hier rustiger5 dit gedeelte benoort meer tot
het Drents plateau dan het Dalerveense. Er komt keileem in de onder
grond voor, terwijl in Dalerveen een typische dekzandtopografie aan
wezig is.
Het bodemgebruik is overwegend bouwland met een bedrijfs
grootte van 20 - 1^0 ha,
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- 18 h* ARCHEOLOGISCH OVERZICHT.
l|..1 Inleiding.
Hoewel buiten de eigenlijke opdracht vallende volgt in dit
hoofdstuk een summier overzicht van een aantal archeologische bijzon
derheden, die tijdens het veldwerk zijn waargenomen en een bespreking
van een aantal vondsten. De plaats van deze vondsten is aangegeven op
de in het voorgaande hoofdstuk opgenomen landschappelijke en archeo
logische overzichtskaart, schaal 1:50.000 (afb. Ij.); afbeelding 5 geeft
enkele van de vondsten weer.
Dit korte archeologisch overzicht zal worden gegeven aan de
hand van de volgende tijdschaal:
Jong Paleolithicum
Mesolithicum
Neolithicum
Bronstijd
Ijzertijd

+ 10000
J000
2800
1500
600

- + 7000
2800
1500
600
v.Chr. -

v.Chr.
v.Chr.
v.Chr.
v.Chr.
i+00 n.Chr.

^•2 Jong Paleolithicum.
Waarschijnlijk uit deze periode, de tijd van de rendierjagers
op de toendra in een subarctisch klimaat, zijn in dit gebied twee
"stekers" gevonden, namelijk bij de Paardenvaals (1, op afb. I4.) en ten
zuidoosten van Dalerveen (2 op afb. ki resp. a en b op afb. 5). Met
zo'n "steker" kerfde men naalden uit rendierhorens, die van te voren
door verhitting zacht waren gemaakt. Beide vindplaatsen komen voor op
hoge dekzandkoppen; 1 op type H3 met Gt V en 2 op type H1 met Gt IV
(zie hfdst. 6). Deze zandkoppen liggen vlak bij oorspronkelijk diepe
beken, die later dichtgegroeid zijn met veen. Op de Hoolinger Es, op
een hoge dekzandrug en aan de rand van een diepe veendobbe (3> op afb.
)+) werd een fraaie "klingschrabber" van gele vuursteen gevonden, waar
mee het vet van de huiden werd afgeschraapt (zie afb. 5c). Deze plaats
ligt op bodemtype E3 met Gt V.
Mesolithicum.
Gedurende het Mesolithicum heerste in deze streken een milder
klimaat en bestond de vegetatie uit een dich!, bos, De vondsten uit de
ze periode zijn vrij talrijk en afkomstig van zeer "handvaardige" ja
gers en vissers. De werktuigjes hebben zeer geringe afmetingen. Ze wor
den gevonden op hoge, droge dekzandkoppen dichtbij (thans dichtge
groeid) water. Bij Hoogehaar (1^. op afb. I4.) werd een typisch microlithje
gevonden (afb. 5d), dat zeer fijne retouche vertoont, maar waarvan het
gebruik helaas onbekend is. Aan de hoge zuidelijke rand van het Holsloots Veld (5 op afb. Ij.) werd een zeer klein "krabbertje" voor het af
krabben van hout, beenderen e.a, aangetroffen (afb, 5e)• Punt i|- ligt
op bodemtype H3 met Gt V; punt 5 op type H1 met Gt IV.
Neolithicum.
Dit tijdperk begint in Drenthe met de hunebedhouwers, die te
vens hier de eerste landbouwers waren en ook het aardewerk kenden. De
iets later optredende zgn. bekerbevolking was waarschijnlijk beter in
ons gebied - dat betrekkelijk zwerfkei-arm was - vertegenwoordigd en
bestond overwegend uit veehouders. Op een hoge dekzandkop aan de Stukdijk dichtbij een stroompje (6 op afb. I4., bodemtype cH3 met Gt IV) wer
den een krabber (afb. 5f), een slijpsteentje van graniet - waarschijn
lijk voor vuurstenen bijlen - en een klein stukje aardewerk gevonden.

- 19 Verder is bekend, dat er reeds eerder vuurstenen bijlen zijn gevonden
op een zandkop in het madeland bij het Holsloots Veld (7 op afb. ij.) en
bij Dalerveen; deze laatste vindplaats is ons niet precies bekend.
Op het Holsloota Veld, over de Hoogeveense Vaart is enige
jaren geleden een graf van de bekerbevolking gevonden (8 op afb. Ij.) op
bodemtype H1 met Gt IV. Verder is ten zuidoosten van Dalen in het ver
leden een klokbeker gevonden.
b * 5 Brons- en Ijzertijd.

Van de Bronstijd die overigens in Drenthe niet zo rijk aan
vondsten was, is ons uit dit gebied niets bekend.
130 Ijzertijd daarentegen heeft hier duidelijk zijn sporen
achtergelaten. De bevolking is in deze periode sterk toegenomen en
daardoor tevens de behoefte aan landbouwgrond. Bosontginningen vonden
op vrij grote schaal plaats. De landbouw werd bedreven op akkers van
gemiddeld 1|0 x lj.0 m, omgeven door lage wallen (raatakkers of celtic
fields). Dergelijke akkercomplexen zijn soms nog op luchtfoto te zien
als een vage raatachtige figuratie door de huidige percelering heen.
Ook in het bodemprofiel op dergelijke akkers komen een aantal typeren
de kenmerken voor.
1e een iets bruinere Al
2e een vaalbruine B-laag, die vaak verontreinigd is met "ar
cheologisch vuil"
5e in flauwe ruggen in het terrein vertoont het profiel een
opeenhoping van archeologisch vuil; dit zijn namelijk de
oorspronkelijke wallen rondom de akkers geweest
Bij Wachtum (9 op afb. 1|.) houden de raatakkers nauw verband met de bo
demgesteldheid; ze liggen hier op sterk lemige, zeer fijnzandige hoog
gelegen zandgronden met keileem meestal tussen 120 en 150 cm beneden
maaiveld; bodemtype cH5 met Gt Illb, H5 met Gt IV en cHn5 met Gt IIb.
Bij de noordoostelijke hoek van de Noord-es van Wachtum is
indertijd een hoeve uit de Romeinse Ijzertijd gevonden (10 op afb.
bodemtype cH5 met Gt Illb), terwijl tijdens dit onderzoek meer weste
lijk op deze es (1 op afb. 3) een aantal scherven zijn gevonden. Plaat
selijk binnen het gebied vinden we archeologisch vuil in de profielen
(tussen 10 en 9 op afb. 1+), zodat men wel mag aannemen, dat dit één
raatakkercomplex is geweest (op de es bodemtype cY5 met Gt V).
Op het Hoolinger Veld ligt eveneens een raatakkercomplex (12
op afb. i;.). Hier vindt men nagenoeg dezelfde bodemkundige omstandighe
den en dezelfde hoogteligging als ten westen van Wachtum. Ook hier zijn
door Prof. van Giffen sporen van een nederzetting gevonden uit de Ro
meinse Ijzertijd (13 op afb. Ij.).
Bij het gehucht De Loo onder Coevorden (lij. op afb. If) werden
tijdens het veldwerk in de wand van een zandafgraving sporen van akker
bouw en bewoning gevonden en wel onder een dik humushoudend oud bouwlanddek in de "archeologisch vuile" B-horizont van een humuspodzol (bo
demtypen E3 en cH3 op Gt IV).
Deze vuile laag werd over een vrij grote oppervlakte aangetrof
fen, terwijl er plaatselijk vrij veel aardewerkscherven in voorkomen.
Waarschijnlijk heeft men hier te doen met een nederzetting en akkergrond
uit de Ijzertijd.
Op de Daler Es ten noorden van het dorp (15 op afb. 1|) op bo
demtype E3 met Gt V) is een brokje prehistorisch aardewerk aangetroffen
en op dezelfde es komt ten westen van het dorp (l6 op afb.
bodemtype
als boven maar Gt IV) onder het humushoudende dek op + 70 cm beneden
maaiveld in de B-horizont een oude cultuurlaag met scherfjes voor.

- 20 Deze beide vondsten dateren waarschijnlijk uit de Ijzertijd.
N.B. Voor zover niet anders vermeld, zijn alle vondsten aan de opper
vlakte gedaan; op plek 3 was sprake van een sterk vergraven per
ceel.
Bij de vindplaatsen uit de Steentijd komt in een aantal ge
vallen het in tekst vermelde bodemtype niet overeen met het type ter
plaatse op de bodemkaart. In deze gevallen is er sprake van zeer ge
ringe oppervlakten van de vindplaatsbodemtypen.
Alle beschreven werktuigjes zijn met uitzondering van het
granieten slijpsteentje van kiezel (vuursteen) gemaakt.

21 5. BODEMVORMING.
5.1 Bodemvormende processen en factoren.
Alvorens over te gaan tot een bespreking van de legenda van de
bodemkaart, schaal 1:10.000, is het wenselijk een aantal facetten van
de bodemvorming nader toe te lichten.
De bodemvormende processen, die in alle gronden optreden, maar
in ons land het meest uitgesproken in de zandgronden naar voren komen,
zijn afhankelijk van de volgende factoren: tijd, klimaat, moedermateri
aal, topografie, vegetatie en bodemfauna en de activiteiten van de mens.
Vooral de mens heeft een belangrijke invloed gehad op de pro
fielontwikkeling door de verstoring van de natuurlijke vegetatie, de
ontwatering, de afgraving van de veengronden en de ophoging van een
groot deel van de zandgronden, etc..
Er kan derhalve onderscheid worden gemaakt tussen de bodem
vorming onder invloed van natuurlijke, bodemvormende factoren en bodem
vorming onder invloed van de mens.
De eerste bodemvorming heeft nagenoeg uitsluitend binnen dit
gebied in de zandgronden plaatsgevonden, terwijl de invloed van de mens
zich behalve in de zandgronden ook zeer sterk in de veengronden heeft
gemanifesteerd, met name in de veenkoloniale gronden.
5.2 Bodemvorming onder invloed van natuurlijke, bodemvormende factoren
in de zandgronden.
Door de algemene klimaatverbetering sedert het einde van het
Laatglaciaal (hfdst. 2) werden de omstandigheden in deze streken steeds
gunstiger voor de plantengroei, hetgeen ten slotte resulteerde in een
overwegend dichte bosvegetatie. Deze veroorzaakte een ophoping van or
ganische stof in de bovenste bodemlaag, die onder zeer natte omstandig
heden zelfs aanleiding tot veenvorming gaf* Dit veen heeft tot meerdere
meters dikte het gebied van de huidige veenkoloniale gronden overdekt
en doet dit voor een deel nog (onvergraven hoogveen, bovenveencultuur).
In ons klimaat, waar de neerslag groter is dan de verdamping,
heeft er een naar beneden gerichte waterbeweging in de grond plaats.
De snelheid, waarmede het water naar beneden stroomt en ook de hoeveel
heid is, behalve van de hoeveelheid neerslag, afhankelijk van de granu
laire samenstelling van het zand. fMet het naar beneden stromende water
worden verschillende stoffen uit de bovengrond opgelost, meegevoerd en
soms dieper in het profiel weer afgezeti
De stoffen die uitspoelen, zijn hoofdzakelijk koolzure kalk,
lutum, ijzer (en mangaan), humus, voor zover deze althans in de boven
ste bodemlagen aanwezig zijn, De bodemvorming begint met de uitspoeling
van de koolzure kalk. De verdwijning van de kalk uit de grond tot op
grote diepte heeft o.m. tot gevolg, dat de wat rijkere vegetatie plaats
maakt voor een armere, vooral op de zandgronden, omdat deze overwegend
mineralogisch arm en lutumarm zijn.
De voedingsstoffen, die door de vegetatie aan de grond worden
onttrokken, komen onder natuurlijke omstandigheden weer in de boven
grond terug en vormen de humushoudende bovenlaag. Maar door het geringe
adsorptievermogen verdwijnt een groot deel hiervan uit deze bovengrond
door uitspoeling. Aanvulling van elders vindt niet plaats, waardoor
o.a. de zuurgraad van deze bovenste laag daalt.
; Deze verzuring van de bovengrond, die nog wordt versneld door
de armere vegetatie en door de invloed van de mens, die het bos ver
nietigde, waarna er heide ontstond, heeft tot gevolg, dat verschillende
stoffen instabiel worden. Voornamelijk zijn dit ijzer- en humusverbindingen, ze worden met het wegzakkende regenwater naar de diepere bodem

22 lagen afgevoerd. Het milieu daar is minder zuur, zodat ze er weer tot
afzetting komen. Hierdoor Ontstaan in de profielen de zgn. uitspoelings
laag (A2) en de inspoelingslaag (B)|
Profielen, waarin deze lagen voorkomen, worden podzolen ge
noemd. Ze bestaan dus uit een humushoudende bovenlaag (Al-laag), uit
spoelingslaag (A2), inspoelingslaag (B) en onveranderd moedermateriaal
(C). Aard en dikte van met name de B-laag zijn sterk afhankelijk van de
hoogteligging t.o.v. grondwater en de textuur (par. 5«it-5•
Niet in alle gronden heeft het proces van in- en uitspoeling
plaatsgevonden, omdat, zoals reeds is opgemerkt, de bodemvormende pro
cessen afhankelijk zijn van verschillende factoren, die niet voor alle
gronden gelijk zijn.
Zo heeft in bepaalde gronden geen uitspoeling plaatsgehad door
een ondiepe grondwaterstand of waterstagnatie (b.v. leemlagen). Tevens •
werden in deze gronden soms stoffen, voornamelijk ijzer, aangevoerd met
het door de ondergrond toestromende water (kwel). Wel heeft er een or
ganische-stofaanrijking in de bovengrond plaatsgehad door de natuurlijke
begroeiing. Deze profielen, waarin geen in- of uitspoeling heeft plaats
gehad, maar nagenoeg uitsluitend organische-stofophoping in de boven
grond en toevoer van voornamelijk ijzer, worden roestige A/C- of gleygronden genoemd. Ze worden gekenmerkt door een humushoudende A-laag,
rustend op het gebleekte en meestal veel ijzervlekken (roest) bevatten
de C-materiaal. Door de lage ligging van deze profielen heeft plaatse
lijk sterke aanrijking van organische stof plaatsgehad, waardoor een
humusrijke of venige bovengrond is ontstaan.
Een overgangsvorm van de podzolen naar de gleygronden zijn de
zgn. roestarme A/C-gronden. Hierin heeft geen sterke podzolering plaats
gehad door een te hoge waterstand. Aanvoer van ijzerrijk grondwater was
echter ook niet mogelijk. Deze profielen worden gekenmerkt door een
A-laag rustend op een niet roestige (ijzerloze) C-laag. Soms vertoont
deze C-laag een zwakke podzol-B die dan meestal diep doorgaat'. Deze
roestarme A/C-gronden zijn binnen het onderzochte gebied nagenoeg niet
aangetroffen.
5.3 Bodemvorming onder invloed van de mens.
IZoals reeds bij de landschappelijke bespreking van het gebied
(hfdst. 3) naar voren is gekomen, heeft de rens grote invloed op het
oorspronkelijke landschap uitgeoefend] Door ontginning en ontwatering,
ontsluiting, afgraving, ophoging, etc. zijn geheel nieuwe bodemprofielen
ontstaan (veenkoloniale gronden, oude bouw- en graslanden)v Anderzijds
werd de bodemvorming onder invloed van de natuurlijke factoren groten
deels tot staan gebracht of verliep o.a. door vernietiging van het bos
en de daaropvolgende heidegroei geheel anders (degeneratie van humusijzerpodzol tot humuspodzol)I
De turfwinning en ontginning van de afgegraven hoogveengronden mag als bekend worden verondersteld en zal hier niet verder worden
besproken.
!Een ander belangrijk aspect van de menselijke invloed op de
bodemvorming is de ophoging van zand- en sommige veengronden met potstalmestl In vroegere tijden werden de in cultuur genomen gronden be
mest met hoofdzakelijk uit de potstal afkomstig materiaal, bestaande
uit een mengsel van stalmest met bosstrooisel, gras en/of heideplaggen,
zand, etc.. Deze wijze van bemesting, die eeuwenlang gebruikelijk was,
heeft tot gevolg gehad, dat nogal afwijkende profielen ontstonden. De
oude bouw- en graslanden met de dikke, humushoudende dekken (meer dan
50 cm) en deels ook het dunnere dek van de oude ontginningen en bovenveencultuurgronden zijn op deze wijze ontstaan. Behalve ophoging voor
bemesting heeft op te natte en/of te slappe (veen)gronden soms ook op
hoging plaatsgehad. Hierbij is ook wel van zuiver zand gebruik gemaakt.

Afb. 6. Ligging, ontginningsgeschiedenis, belangrijkste profielkenmerken, textuur, grondwatertrap en landbouwkundige waarde van de podzolen.

Profielontwikkeling

Voorkomen
en
ligging

Tijdsduur van ontgin
ningsgeschiedenis
vegetatie en cultuur

Humusi.lzerpodzol
hoog

Oude essen
hoge plateaus

Humuspodzol
hoog

Jonge essen,
flanken van essen
Lang heide
hoge ontginningen
kort bouwland
vooral dekzandruggen

Humuspodzol
middelhoog

Voornamelijk in de
ontginningsgronden

Humuspodzol
laag
(vlakke ligging)

Humuspodzol
laag
(helling)

Meeste van de
lage ontginningsgronden

Randen van de
madelanden en
koppen daarin

Zeer lang bos
lang bouwland

Lang heide
kort bouw- en gras
land

Lang heide, kort
gras- en bouwland

Afwisselend bos of
heide, vrij kort
gras- of bouwland

Belangrijkste
profielkenmerken
A1 Milde humusvorm
meer of minder
bruin

Textuur

Gt

Zwak tot sterk lemig

V
soms
IV

Leemarm tot zwak lemig
(soms sterk lemig)

IV
V

Leemarm tot sterk lemig

Illb
lila

Goed tot zeer goed
voor bouwland
matig tot goed voor
grasland

Leemarm tot sterk ]emig

IIc
IIb
IIa

Goed tot zeer goed
voor grasland
matig tot goed voor
bouwland

Leemarm tot zwak lemig

IIb
IIa

Goed voor grasland
matig voor bouwland

B Okergeel, losse
structuur
A1 Wrede humusvorm
blauwgrijs
B Roodbruin, dun,
iets verkit
A1 Wrede humusvorm
blauw grijszwart
B (Rood)bruin, kazig, vrij vast
A1 Wrede humusvorm
blauw (bruin)zwart
B Donkerbruin,
sterk kazig
A1 Minder wrede
humusvorm,
blauw bruinzwart
B Pietsbruin, niet
kazig, soms
sterk verkit

Globale
1andbouwkundige
waarde
Goed tot zeer goed
voor bouwland
ongeschikt voor
grasland

Matig goed tot slecht
voor bouwland
ongeschikt voor •
grasland

- 23 Dikte, kleur, humus- en leemgehalte van de opgebrachte mestdekken kunnen nogal sterk verschillen. Dit is o.a. afhankelijk van de
aard van het strooiselmateriaal in de potstal, de afstand tot de boer
derij van de bemeste percelen, de ouderdom van de ontginning, de hoog
teligging t.o.v. het grondwater, etc..
Onder het mestdek treft men meestal nog geheel of gedeeltelijk
het oorspronkelijke bodemprofiel aan. Voor podzolen is opvallend dat de
podzolisatie onder het mestdek meestal minder ver is voortgeschreden
dan in aangrenzenden jongere ontginningen (zie ook par. 5•!)•)•
5 * k Verschil in podzolering (afb. 6).

Een podzol of A-B-C-profiel is dus ontstaan ten gevolge van
uit- en inspoeling van ijzer en/of humus (par. 5»2). Afhankelijk van
het feit of de podzol alleen nog humus bevat - dus geheel ontijzerd of humus en ijzer bevat - dus nog niet ontijzerd - spreekt men resp.
van humuspodzolen en humusijzerpodzolen. Aangezien het verschil in deze
beide podzolvormen ook landbouwkundige betekenis heeft, zijn ze afzon
derlijk op de bodemkaarten onderscheiden en zullen in het volgende wat
nader worden bezien.
Men mag aannemen, dat binnen het onderzochte gebied vóór de
vernietiging van het bos door de mens op de hoge en middelhoge gronden,
waar thans humuspodzolen voorkomen, aanvankelijk humusijzerpodzolen te
vinden waren.
Een humusijzerpodzol is een podzolprofiel, dat minder ver ge
degradeerd is dan een humuspodzol. De A1-laag bevat weinig humus(bruin
van kleur), maar de kwaliteit ervan is goed. Een uitspoelingshorizont
(A2) heeft zich hierin nauwelijks ontwikkeld.De B-barlzcntbevst bsbalve humus
ook ijzer, heeft een betere (lossere) structuur, is nooit verkit. De
kleuren van de B-laag in de humusijzerpodzol zijn zachter (geel tot
okerbruin); in de humuspodzol feller (bruin tot donkerroodbruin). Ook
de scheiding der lagen is bij de humusijzerpodzol veel minder scherp
dan bij de humuspodzol.
Humusijzerpodzolen komen in dit gebied thans nog voor op gron
den, die aan de volgende criteria voldoen: a) geen grondwaterinvloed in
de B-horizont (gemiddeld hoogste grondwaterstand dieper dan 80 cm);
b) ten minste zwak lemig (meer dan 10% leem).
Evenwel vinden we op dergelijke gronden ook wel humuspodzolen. De oor
zaak hiervan ligt dan hoogstwaarschijnlijk bij de aard van de vegetatie
tijdens het podzoleringsproces. Waar namelijk op deze hoge, lemige
gronden lange tijd een heidevegetatie voorkwam, is de humusijzerpodzol
bijna geheel ontijzerd en tot humuspodzol gedegradeerd. Dit verschijn
sel is althans op de Drentse zandgronden algemeen. Ook wanneer het ter
rein sterk helt, vindt men er altijd humuspodzolen.
Dit verklaart ook, waarom men onder de oudere direct uit bos
ontgonnen en hoog gelegen essen nu nog humusijzerpodzolen aantreft.
De wat lager gelegen humusijzerpodzolen zijn het eerst tot
humuspodzolen gedegradeerd ten gevolge van de grondwaterinvloed in of
tot vlak onder de B-horizunt en verder waren hier textuur en vegetatie
van grote invloed.
De humuspodzol verschilt in een aantal opzichten duidelijk
van de humusijzerpodzolen:
a. de A1-laag is vaak humeuzer doch de humusvorm is minder
gunstig ("wreder"). Hierdoor is de kleur blauwzwart (dis
perse humus);
b. meestal is wel een meer of minder duidelijke A2-horizont
aanwezig. Deze is bij de ontginning dikwijls met de A1laag vermengd, waardoor de laatste nog slechter van kwali
teit is geworden;
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c. de B-horizont is bijna steeds geheel ontijzerd, meer rood
bruin en donker van kleur en vaster van structuur.
Bij de lagere humuspodzolen is de B-horizont donkerder van kleur en
"kazig" ontwikkeld. Dit vindt zijn oorzaak in het feit, dat hier door
de nattere omstandigheden in de Al meer humus werd gevormd door de
zwaardere vegetatie en dat de humus minder snel werd afgebroken. Onder
kazige B-laag verstaat men een dichte, vettig aanvoelende laag, ver
oorzaakt door een bepaalde humusvorm.
Bij bodemkundig nog lagere en tevens op of vlak bij een hel
ling gelegen humuspodzolen is de B-horizont veel dikker, meer verkit,
meestal niet kazig en fletsbruin van kleur, terwijl ook de A2 hier
vaak sterk ontwikkeld is. Dit type komt veel voor aan de randen van de
beekdalen of op zandkoppen daarin. Het zijn gronden met sterk fluctu
erende grondwaterstanden.
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk, hetgeen ook
reeds eerder is opgemerkt, dat de aard van de profielontwikkeling sterk
afhankelijk is van de hoogteligging van de gronden t.o.v. het grondwa
ter.
Afbeelding 6 geeft een overzicht van ligging, ontginningsge
schiedenis, belangrijkste profielkenmerken, textuur, grondwatertrap en
de globale landbouwkundige waarde van de humusijzer- en humuspodzolen
in het ruilverkavelingsgebied Dalen.

- 25 6. DE BODEMAART IN GEDETAIUEERD OVERZICHT, SCHAAL 1;10.000 (bijlage 1).
6.1 Opzet van de legenda.
6.1.1 Inleiding.
Bij de opzet van de legenda is rekening gehouden met het Sche
ma voor Bodemclassificatie en de legenda voor de kaartbladenkartering
(schaal 1:50.000), zoals die bij de Stichting voor Bodemkartering in
gebruik zijn. Dat wil zeggen, dat in deze legenda dezelfde criteria
zijn gehanteerd als in die voor de 1:50.000-kartering. Het spreekt ech
ter vanzelf dat daarnaast, gezien de waarnemingsdichtheid en de kaartschaal een aantal eenheden verder opgesplitst zijn.
Zoals reeds in hoofdstuk 1.5 werd opgemerkt, komt de zuiver
heid van kaartvlakken en bodemgrenzen overeen met een kaart, schaal
1:20.000. Op verzoek van de opdrachtgever worden de kaarten echter op
schaal 1:10.000 afgeleverd. De legenda is verder zoveel mogelijk aan
gepast aan de wensen van de opdrachtgever en is in overleg met deze
opgesteld.
Het gebruik van toevoegingen en afgeleide kaarten is een zui
ver kaarttechnische kwestie en wil niet zeggen, dat de op deze wijze aan
gegeven onderscheidingen van minder betekenis zouden zijn (hfdst. 1.5)«
Op de bodemkaart, schaal 1:10.000, zijn de volgende hoofdbodemgroepen onderscheiden:
zandgronden
madeveengronden
dalgronden en bovenveencultuurgronden (samen de veenkoloniale
gronden vormend).
Binnen deze drie hoofdbodemgroepen zijn een wisselend aantal boderatypen
onderscheiden (hfdst. 6.2), terwijl bovendien een aantal kenmerkende
eigenschappen om kaarttechnische redenen als zgn. toevoegingen zijn
aangegeven.
Daarnaast komen op de bodemkaart en op alle afgeleide kaarten
de algemene onderscheidingen en aanduidingen voor. Deze omvatten de
vergraven gronden en verder o.a. bebouwing, woeste grond, water, wegen,
etc,.
6.1.2 Zandgronden.
Tot deze hoofdbodemgroep behoren alle lutumarme, niet tot
sterk lemige, fijnzandige gronden al dan niet met venige of veenbovengrond of tussenlaag dunner dan resp. 50 cm (venig) en 1+0 cm (veen).
N.B. De ondiepe dalgronden, bovenveencultuurgronden en madeveengronden
hebben ook voor een deel een veenlaag dunner dan U0 cm, maar zijn
gezien hun ligging en eigenschappen niet tot de zandgronden gere
kend.
Binnen de zandgronden heeft een nadere onderverdeling plaatsgevon
den naar:
1. Hurausklasse van de bouwvoor:
Humeus tot humusrljk 2§ - 15# humus
Venig
15 - 22% humus.
2. Dikte_van_de humushoudende bovenlaag:
Dun
= minder dan 30 om
Matig dik =30-50 om
Dik
=50-80 cm.
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Y = humusijzerpodzol
H = hurauspodzol
G s A/C roestig
E = oud bouw- of grasland (hierbij is geen nadere onderverdeling
meer gemaakt naar de profielontwikkeling
onder de humushoudende bovenlaag).
Ij.. Hoogteligging t.o.v. het grondwater:
Hoog en middelhoog
Laag en zeer laag

= gemiddeld hoogste grondwaterstand dieper dan
lf.0 cm beneden maaiveld
= gemiddeld hoogste grondwaterstand ondieper
dan IfO cm beneden maaiveld.

5. Textuur, overwegend in de bovenste 30 cm.
Aangezien alle zandgronden in dit gebied overwegend uit fijn zand
bestaan, heeft deze textuurindeling uitsluitend betrekking op het
leemgehalte.
1 - leemarm fijn zand
= minder dan 10$ leemfractie
2 = leemarm tot zwak lemig fijn zand = minder dan 17"!$ leemfractie
3 = zwak lemig fijn zand
& 10 - 17è$ leemfractie
5 = sterk lemig fijn zand
= 17| - 3leemfractie
De zandgronden hebben overwegend een lutumarme bovenlaag, maar
plaatselijk komt een lutumrijke bovenlaag dunner dan lf.0 cm voor. Dit is
met een toevoeging weergegeven.
Ook het voorkomen van keileem binnen 120 cm beneden maaiveld
is met een toevoeging aangegeven (zie ook hfdst. 10).
6.1.3 Madeveengronden.
Ook deze hoofdbodemgroep is behalve door een aantal bodemkundige kenmerken wederom sterk landschappelijk bepaald. Ze omvat de ma
deveengronden, waarvan de veenlaag wisselend van dikte kan zijn, maar
steeds uit broekveen of "darg" bestaat en die in de beekdalen van het
onderzochte gebied voorkomen (voornamelijk omgeving Drostendiep). Uit
de aard van het veenpakket volgt evenals bij de veenkoloniale gronden,
dat het profiel in de zandondergrond een A/C-profiel is.
In deze hoofdgroep is een onderverdeling gemaakt naar:
1. Çiepte_van_de zandondergrond:
Zandondergrond tussen 25 en l+O cm
Zandondergrond tussen I4.0 en 80 cm
Zandondergrond tussen 80 en 120 cm
Zandondergrond dieper dan 120 cm.
Waar plaatselijk de zandondergrond dieper dan 200 cm voorkomt,
is dit op de bodemkaart op de plaatsen van de betreffende boringen
met het dieptecijfer aangegeven.
N.B. In verband met de in het schema voor bodemclassificatie belang
rijke grens is in de madeveengronden de zanddieptegrens bij 1+.0
cm gelegd en in de dalgronden en bovenveencultuurgronden bij
50 cm.
2. Aard van_de bovenlaag:
De textuur van deze 20 cm tot max. 30 cm dikke, meestal matig ver
aarde venige tot veenbovenlaag wisselt nogal en is bovendien in
verband met het hoge humusgehalte moeilijk nauwkeurig te schatten
en af te grenzen. Derhalve is slechts een globale tweedeling gemaakt
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Ter verbetering van de draagkracht o.a. zijn een aantal made
veengronden bezand; dit is met een toevoeging (z) op de bodemkaart
aangegeven.
Ook de lutumrijke bovengronden zijn per boring met dezelfde
toevoeging als in de zandgronden (zie 6.1,2) aangegeven.
6.1.1+ Dalgronden_en bovenveencultuurgronden

vveenkoloniale

gronden).

Dit zijn de gronden, die bodemkundig en landschappelijk tot
het veenkoloniale gebied behoren. Nagenoeg altijd is in deze profielen
een meer of minder dunne laag veenmosveen aanwezig. Bij de vervening
is meestal een gedeelte van het veen afgegraven. De bovenlaag is te
ruggestort en vermengd met zand; ze rust vaak op een vergraven veen
laag (dalgronden). Een Mein en ouder gedeelte van de oorspronkelijke
venen is niet afgegraven en heeft een dek, dat door opbrengen van
zandrijke mest veelal venig is geworden en overigens uit sterk veraard
veen bestaat (bovenveencultuurgronden).
De belangrijkste indelingscriteria zijn:
1. Het_al dan niet vergraven zijn van het veen:
Dalgronden(afgegraven)
Bovenveencultuurgronden (niet afgegraven)
2. Diepte van de zandondergrond:
Ondiepe dalgronden en bovenveencultuurgronden - 3andondergrond on
dieper dan 50 era
Diepe dalgronden en bovenveencultuurgronden
- zandondergrond die
per dan 50 cm.
In de diepe dalgronden en bovenveencultuurgronden zijn nog
drie diepteklassen aangegeven:
zandondergrond tussen 50 en 80 cm
zandondergrond tussen 80 en 120 cm
zandondergrond
dieper dan 120 cm.
5* P^ofielontwikkeling (benaming) in de zandondergrond:
Humuspodzol
A/C roestig of A/C
Aangezien niet altijd vastgesteld kan worden of het onder
liggende A/C-profiel roestig is> is dit onderscheid in de veenkoloni
ale gronden vervallen.
De onderverdeling naar profielontwikkeling in de zandonder
grond is belangrijk in verband met de samenhang tussen de aard van het
veen direct boven de zandondergrond en het in deze ondergrond gevormde
bodemprofiel.
Deze profielontwikkeling is namelijk afhankelijk van het meer
of minder oligotrofe of eutrofe karakter van het veen.
Onder het oligotrofe veenmosveen treft men altijd een humus
podzol aan en onder het meer eutrofe broekveen of "darg" een A/C-profiel. Hieruit volgt, dat een dalgrond of bovenveencultuurgrond op hu
muspodzol geheel uit veenmosveen bestaat en dat een overeenkomstige
grond op A/C voor het bovenste deel uit veenmosveen en voor het onder
ste deel uit broekveen bestaat. Vaak komt er een meerbodemlaag tussen
het broekveen en de zandondergrond voor.
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Bij de beschrijving van de onderscheiden bodenrtypen zal speoiaal aandacht worden besteed aan:
verbreiding en ligging
algemene profielopbouw
voorkomende afwijkingen in ligging en/of profielopbouw
hydrologie
geschiktheid.
Voor de schematische profielbeschrijvingen van de voorkomende bodem
typen zij verwezen naar hoofdstuk 13.
6.2.1 Zandgronden.
6.2.1.1 Humusijzerpodzolen (code Y).
Men vindt deze profielen op de oudere esgronden, ze liggen
hoog, hebben een matig dikke humushoudende bovenlaag en een zwak tot
sterk lemige textuur.
Wanneer men de gronden met een humushoudend dek dikker dan
50 cm, waaronder een humusijzerpodzol voorkomt (code E) ook erbij re
kent, vormen deze humusijzerpodzolen de kern en de meerderheid van de
landschappelijk begrensde esgronden in dit gebied (zie bijl. 2).
Bodemtype cY3
==_

Hoge humusijzerpodzolen met een matig dikke, humeuze
tot humusrijke bovenlaag in zwak lemig, fijn zand.
Dit type beslaat iets meer dan de helft van de in dit
gebied aanwezige humusijzerpodzolen. Het komt voor
op de oude essen, zoals die van Wachtum en Dalen en
vormt landschappelijk duidelijk één geheel met de hu
musijzerpodzolen met een humushoudend dek dikker dan
50 cm, die als type S3 zijn aangegeven.
Bij dit type hebben we in dit gebied uitsluitend met
esgronden te doen, hetgeen een zekere uniformiteit
binnen dit bodemtype ten gevolge heeft.
De bovenlaag is 30 - 1+0 cm dik, heeft 6-7% humus en is
bruinzwart van kleur. De B-horizont is okerbruin. De
korrelgrootte van het zand is vrij uniform, de mediaan
ligt tussen llt-5 en 160 mu»
De gronden liggen nagenoeg geheel op de
grondwatertrap (Gt) V, ze zijn geschikt
voor bouwland (rogge, haver en aardappelen)
en slechts weinig tot matig geschikt voor
kunstweide.

Bodemtype cY5

Hoge en middelhoge humusijzerpodzolen met matig dikke,
humeuze tot humusrlfte bovenlaag in sterk lemig,fijn zand.
Deze gronden vormen de overige humusijzerpodzolen bin
nen het gebied. Men vindt ze op de Noord-es van Wach
tum, op de kleine es ten westen van dit dorp (Wester
Loo) en op de Molenakkers ten zuidwesten van Dalen. De
profielen kenmerken zich door een loessbijmenging, die
de oorzaak is van het hogere leemgehalte. De zandmediaan ligt op de Molenakkers iets boven 150 mu en be
draagt bij Wachtum + 130 - 150 mu.
Uiterlijk verschilt de bovenlaag weinig van die in het
vorige type (mogelijk iets bruiner van kleur). De B-ho
rizont vertoont bij Wachtum afwijkende kleuren. Hij is
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hoogteligging. Dit wordt veroorzaakt door het zgn.
"archeologische vuil". Ons inziens moet de
oorzaak van dit verschijnsel worden gezocht in
een vóórhistorische activiteit van de mens. Zeer waar
schijnlijk heeft men hier te maken met een bouwland
fase van vóór de aanleg van de es in zijn huidige vorm
en wel met de zgn. raatakkers of celtic fields uit de
Ijzertijd (zie hfdst. 1^.5).
Dit type ligt overwegend op grondwatertrap
V (Wachtum). Op de Molsnakkers heeft het
IV en lila.
Op Gt V
zijn deze gronden goed geschikt voor bouw
en Gt IV
land (rogge, haver, aardappelen) en matig
geschikt voor bieten.
Op Gt lila zijn deze gronden geschikt voor haver,
aardappelen, bieten en kunstweide.
6.2.1.2 Humuspodzolen.
Hoge en middelhoge humuspodzolen (code H).
Dit zijn in het algemeen de hoge en middelhoge heideontginningen. Ze hebben een gemiddeld hoogste grondwaterstand dieper dan l+O
cm beneden maaiveld. De humushoudende bovenlaag varieert in dikte van
15 tot 50 cm, de textuur van niet tot sterk lemig. Binnen deze podzolen komen vrij veel verschillen voor.
Bodemtype H2
======= ===

Hoge en middelhoge humuspodzolen met een dunne, humeuze tot humusrijke bovenlaag in leemarm, fijn zand.
Dit is het bodemtype van het jonge dekzand, het komt
o.a. voor in de omgeving van de Reindersdijk en op het
s Holslootsveld. In het eerste geval liggen ze duidelijk
in de vorm van ruggen en koppen te midden van de lage
humuspodzolen.
De bovengrond is doorgaans blauwgrijszwart en heeft
een wrede humusvorm, het humusgehalte ligt gemiddeld
tussen k en "J%, de middelhoge gedeelten hebben echter
soms 10-12$ humus.
De B-horizont heeft een roodbruine kleur, die feller
wordt, naarmate het profiel hoger boven het grondwater
ligt.
In deze dunne schrale ontginningsgronden is
de hoogteligging t.o.v. de grondwaterstand
zeer belangrijk» Er komen in dit type vier
grondwatertrappen voor, namelijk V, IV, lila
en Illb.
Gt V
»ngeschikt voor landbouw, te droog.
Gt IV
tweinig geschikt voor bouwland en volstrekt
ongeschikt voor grasland»
Gt Illb
is iets beter dan het vorige, doch heeft
nog veel last van verdroging door het snel
wegzakken van het grondwater en de schrale
bovenlaag. Voor grasland ongeschikt. De
gronden van dit type komen speciaal voor in
de omgeving van de Reindersdijk.
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Bodemtype H3
=

is matig geschikt voor bouwland, hoewel er
nog verdroging optreedt. De dunne hunleuze
bovenlaag en het niet lemige zand zijn niet
in staat voldoende water voor de plant vast
te houden.

Hoge en middelhoge humuspodzolen met een dunne, humeuze bovenlaag in zwak lemig, fijn zand.
Dit type, dat een vrij geringe verbreiding heeft, komt
het meest voor in het Holsloot- en het Hoolinger Veld.
De bovengrond is iets minder blauw van kleur en de Blaag minder rood. Het humusgehalte ligt rond de 6%.
Ook bij deze ontginningsgronden is de ligging t.o.v.
het grondwater zeer belangrijk, omdat de humeuze bo
venlaag maar dun is.
Op het Hoolinger Veld hangt de hogere lemigheid samen
met het plaatselijk voorkomen van fijner zand (105 150 mu).
Evenals bij Wachtum vindt men hier sporen van prehis
torische landbouw in hoog gelegen lemige profielen.
De grondwatertrap is hier IV,V, nib en lila.
is matig geschikt voor akkerbouw (beperkte
Gt IV
droge vruchtwisseling) en ongeschikt voor
weidebouw.
:(nog hoger gelegen) weinig geschikt voor
Gt V
akkerbouw.
Gt Illb
:redelijk geschikt voor bouwland, behoudens
verdroging in droge zomers. Voor blijvend
grasland is dit type nog te droog.
:geschikt voor bouwland, matig geschikt voor
Gt lila
kunstweide en te droog voor blijvend gras
land; komt voornamelijk voor op het Holslootsveld en in het veenkoloniale gebied
ten oosten van De Hooi en langs de Reindersdijk.

Bodemtype H5
=====---===

Hoge en middelhoge humuspod^olen met een dunne, humeuze bovenlaag in sterk lemig, fijn zand.
Dit zijn de betere jonge ontginningsgronden. De boven
grond is iets bruiner en de B-laag is milder van kleur
dan bij de beide vorige typen, het humusgehalte vari
eert tussen
en 6
De verbreiding is vrij gering aangezien de sterk lemige
hogere gronden meestal een matig dik dek hebben, omdat
ze reeds langer in cultuur zijn. Men vindt dit type ten
westen van Wachtum en op het Hoolinger Veld. In beide
gevallen zijn sporen van prehistorische landbouw aange
troffen.
De gronden liggen respectievelijk op de
grondwatertrappen IV en lila.
Gt IV
teen redelijk goede akkerbuuwgrond behoudens
wat verdroging, voor kunstweide iets te
droog en voor grasland weinig geschikt.
Gt lila
:is een goede bouwlandgrond. Hier heeft men
in natte zomers wel eens wateroverlast. Goed
geschikt voor kunstweide, vrij goed geschikt
voor blijvend grasland met kleine kans op
groeidepressie in droge perioden.
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Hoge en middelhoge humuspodzolen met een matig dikke,
humeuze bovenlaag in leemarm, fijn zand.
Van dit type komt slechts een vrij geringe oppervlakte
voor en wel ten noordoosten van Dalen als oude ontgin
ningen en esgronden aan de rand van de Lange Akkers Es
en op een dekzandrug bij de Paardenvaals ten zuiden van
Zwinderen.
Het humusgehalte in de bovengrond varieert van i|. tot
7$. Evenals bij type Hl, hoewel in mindere mate, heeft
men hier een minder gunstige (wrede) humusvorm.
Binnen dit type komen de grondwatertrappen
V, IV en lila voor.
Gt V
-.slechte, zeer droge akkerbouwgrond
Gt IV
:matige akkerbauwgrond, te droog
Gt lila
:vrij goed vooi bouwland en weinig geschikt
voor grasland.

Bodemtype cH3

Hoge en middelhoge humuspodzolen met een matig dikke,
humeuze bovenlaag in zwak lemig, fijn zand.
Dit type neemt van alle humuspodzolgronden de grootste
oppervlakte in. Men vindt het vooral onder de grote
oppervlakten hogere gronden tussen de beekdalen.
Hoewel de dikte van de humushoudende bovenlaag varieert
van 30 "tot 50 cm behoren deze gronden voor een groot
deel tot de jonge ontginningen, die omstreeks 1900 nog
heideveld waren.
Het humusgehalte ligt tussen Ij. en 7$«
Tot dit type behoort echter ook een vrij groot percen
tage oude ontginningen. Deze onderscheiden zich van de
jongere ontginningen door een wat bruinere, iets dikke
re bovenlaag, die + lv5 cm is, terwijl deze bij de jonge
ontginningen 30 tot I4.0 cm dik is.
Een deel van de oude ontginningen is mogelijk uit bos
en niet uit heide ontgonnen; plaatselijk wijst een iets
fletsere kleur van de podzol-B hierop. Het humusgehalte
ligt tussen 6 en 8%. Er komen verschillende grondwatertrappen in dit type voor.
Gt V
:zeer weinig aangetroffen.
Gt IV
:het type van de esgronden op humuspodzol met
een dek dunner dan 50 cm. Het zijn de jongere
en/of op een helling gelegen gedeelten van de
essen.
Deze profielen hebben een wat bruinachtige
bovenlaag van 35 - 50 cm, met een humusgehal
te van 6-8$. Het profiel vertoont hier vaak
minder duidelijk de humuspodzoleigenschappen;
de kleuren zijn zachter en de B-laag is los
ser (zgn. "bospodzolen").
Tussen deze esgronden en de oude ontginningen
is eigenlijk maar heel weinig verschil en
Gt IV komt dan ook vrij veel in de oude ont
ginningen voor. Verder ook verspreid door het
gehele gebied. In dat geval behoort het dan
tot de jonge ontginningen.
Op de essen en oude ontginningen is CH3-IV "
een goede akkerbouwgrond5 voor kunstweide
tamelijk geschikt, maar voor blijvend gras
land te droog.
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Gt Illb

Gt lila

In de jonge ontginningen zijn deze gronden
iets minder geschikt.
op relatief hoog gelegen terreinen en speci
aal daar waar men keileem in de ondergrond
aantreft en wel overwegend tussen 80 en 150
cm beneden maaiveld. Het profiel bestaat
hier van beneden naar boven veelal uit keileem, keizand en oud dekzand. Deze opbouw
verklaart de lesi^hc-tcL, terwijl de keileemondergrond tijdelijk vrij hoge grondwater
standen kan veroorzaken ondanks de hoge
ligging in het terrein. Op dit subtype ligt
ook weer een deel van de prehistorische land
bouwgronden ten westen van Wachtum.
De gronden zijn vrij goed voor akkerbouw.
Door hun hoge ligging zijn ze soms nog enigs
zins aan de droge kant. Daar de keileem vrij
diep ligt, ondervindt men er meer voor- dan
nadelen van.
Voor blijvend grasland zijn ze te droog;
kunstweide is mogelijk.
komt over grote oppervlakten voor binnen dit
type en verder verspreid over het gehele ge
bied. Deze gronden liggen relatief lager dan
die van cH3-IIIb. Deze laatste zijn dank zij
de keileem en het daarop liggende lemige
zand bodemkundig en landbouwkundig "middel
hoog", doch topografisch in feite "hoog".
De profielen op deze Gt lila zijn "middel
hoog", zowel qua ligging als landbouwkundig.
In het noordwesten van het gebied komt bin
nen dit type ook veel keileem in de onder
grond voor; de grootste oppervlakte heeft
echter geen keileem binnen 120 cm beneden
maaiveld. Tot dit subtype behoren de beste
Drentse veldgroncen. Ze zijn geschikt voor
rogge, haver, aardappelen, bieten en kunstweide. Blijvend grasland kan hier in droge
zomers aan groeidepressies lijden.
In de profielen op deze grondwatertrap komt
het verschijnsel van de "kazige" B-horizont
voor. Deze zgn. "kaas" is een vorm van collo
ïdale en waarschijnlijk disperse humus. On
der vochtige omstandigheden heeft het een
mooie, min of meer vettige structuur. Na in
droging aan de oppervlakte neemt dit kazige
materiaal niet gemakkelijk weer vocht op
(irreversibel)o Ook schijnt het de fosfaaten koperafgifte aan de plant te remmen,
wanneer het in de bouwvoor komt. Van een
werkelijk storende invloed op de plant is
tot nu toe echter nog Tveinig gebleken.

- 33 Bodemtype cH5
==========

Hoge en middelhoge humuspodzolen met een matig dikke,
humeuze bovenlaag in sterk lemig, fijn zand.
Dit type komt hoofdzakelijk voor in het noordwestelijke
deel van het onderzochte gebied. Ten westen van Wachtum
vormen deze gronden de kern van de buiten de es gelegen
prehistorische landbouwgronden. Het leemgehalte is hier
plaatselijk zo hoog, dat van een leemgrond gesproken
kan worden (analyse no. 6 ven afb. 10). Het is dan geen
keileem, maar min of meer loessleem.
De humeuze bovenlaag is hier bruingrijs en duidelijk
bruiner dan de overige gronden van dit type.
cH5 komt ook op de essen voor, speciaal op de betrekke
lijk jonge Zwinderse Es.
Ook de gronden van bodemtype cH5 liggen op verschillen
de grondwatertrappen.
Gt IV
:het subtype op de esgronden. Evenals bij
cH3-IV zijn het de jongere gedeelten en de
hellingen. De humeuze bovenlaag is bruin
zwart; het hurnusgehalte varieert van 6 tot
8fo. De B-horizont doet hier enigszins denken
aan die van een humusijzerpodzol; hij is
milder van kleur en losser dan in de overige
humuspodzolen.
Deze gronden zijn goed geschikt voor akker
bouw. In droge zomers zal bij bieten en ha
ver droogteschade kunnen optreden.
Gt Illb
komt weer voor op de hoog gelegen gedeelten
met keileem in de ondergrond] ten westen en
noorden van Wachtum en op de Zwinderse Es.
Bij Wachtum is het profiel loessachtig
en bij Zwinderen bestaat het uit sterk
lemig keizand met een mediaan van
165 mu. Het leemgehalte schommelt in beide
gebieden rond 20%.
Hoewel de gronden bij Wachtum goed geschikt
zijn voor akkerbouw, zijn ze op de Zwinderse
Es nog beter door het hogere hurnusgehalte in
de bovengrond (resp. 5 à 7/0• De dikte van de
bovenlaag bedraagt in beide gebieden 30 - 1+0
cm, doch bij Zwinderen heeft de B-horizont
een zekere humositeit, die meetelt voor het
waterbergend vermogen. Hier kunnen alle ge
wassen van de zwaardere zandgronden met suc
ces worden verbouwd. Bij Wachtum kan in een
normaal drogere zomer nog wel eens droogteschade optreden; bij Zwinderen alleen in een
abnormaal droge periode.
Gt lila
:meestal sterk lemige veldgronden. De podzol
is duidelijk ontwikkeld met een matig tot
sterk kazige B-horizont. In voorjaar, herfst
en in natte zomers komt plaatselijk water
overlast voor. Is de detailafwatering echter
goed, dan veroorzaakt dit weinig schade. Het
zijn goede gronden voor haver, aardappelen,
bieten, kunstweide en blijvend grasland. Men
treft deze gronden voornamelijk aan in het
"semi-veenkoloniale" gebied, dat het noordelijledeel van het Zwinderse Veld uitmaakt.
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Lage humuspodzolen (code Hn).
De lage humuspodzolen vormen voor een deel de overgang van de
hogere zandplateaus naar de beekdalen en verder zijn het hoofdzakelijk
lage heide-ontginningegronden, die min of meer als eilanden in veenge
bieden gelegen zijn.
Bodemtype Hn3
=====

Lage humuspodzolen met een dunne, humeuze tot humusrijke bovenlaag in zwak lemlg, fijn zand.
Dit type komt verspreid voor en wel hoofdzakelijk op
"zandeilanden" in veengebieden, zoals bij de Bentehoek,
langs de zuidrand van het gebied en in het oostelijke
veenkoloniale gebied.
Het humusgehalte van de bovengrond varieert van 5 tot
12$, terwijl het leemgehalte gemiddeld tussen 12 en 15%
ligt. De zandmediaan is + 155 nru.
De grondwatertrappen lia en IIb nemen bij
dit type ongeveer gelijke oppervlakten in.
Op Gt IIb vrij goede landbouwgronden; zowel geschikt
voor akker- als weidebouw en vooral voor
kunstweide. Door de vrij sterk fluctuerende
grondwaterstanden zijn deze gronden tijde
lijk voor bouwland te nat en moet er voor
blijvend grasland met zomerdepressies reke
ning worden gehouden.
Op Gt IIa goede graslandgronden. Plaatselijk komt in
de ondergrond zware beekleem voor, waardoor
de kans op vertrapping in natte perioden
groot is. Wat de akkerbouw betreft, alleen
geschikt voor zomergewassen.

Bodemtype Hn5
"====ssas==s===

Lage humuspodzolen met een dunne humeuze tot humusrijke
bovenlaag ln sterk lemig, fijn zand.
Dit type komt betrekkelijk weinig en. verspreid over het
gebied voor. De bovengrond bevat gemiddeld 6 tot 10$
humus en 17»5 tot 25$ leem. Ook hier komen plaatselijk
leemlagen in de ondergrond voor.
Op Gt IIb goede landbouwgronden, geschikt voor bouwzowel als voor grasland, hoewel de hoge wa
terstanden in natte perioden de akkerbouw
veel last kunnen veroorzaken, vooral daar,
waar stagnerende leemlagen in de ondergrond
voorkomen.
Op Gt IIa goede graslandgronden met kans op vertrap
ping van de zode bij voorkomen van leemlagen
in de ondergrond.

Bodemtype cHn^

Lage humuspodzolen met een matig dikke, humeuze tot hu
musrijke bovenlaag in zwak lemig, fijn zand.
Dit type neemt een vrij grote oppervlakte, over het
gebied verspreid, in.
Het humusgehalte van de bovengrond varieert van 6-10$.
De B-horizont is sterk kazig in profielen
met een slechte waterafvoer. Bij ligging op een helling
hetgeen bij dit type veel voorkomt, is de B-laag vrij
dik, hoewel nogal wisselend, soms sterk verkit, maar
niet kazig. Het leemgehalte bedraagt 8-15$;M50=1l|.0-170.

- 35 De grondwatertrap is overwegend IIb en IIa.
een goede akkerbouwgrond, die in regenrijke
perioden echter snel te nat is. Geschikt voor
kunstweide» Minder geschikt voor blijvend
grasland in verband met kansen op zomerdepressie.
Op Gt IIa een goede graslandgrond, doch wat akkerbouw
betreft alleen geschikt voor zomergewassen.

Op Gt IIb

Bodemtype cHn5
==
asts
=
:

Lage humuspodzolen met een matig dikke« humeuze tot humusrijke bovenlaag in sterk lemlg, fijn zand.
Dit type neemt onder de lage hwrurpclzclen verreweg
de grootste oppervlakte in. Groto oppervlakten ervan
komen voor op het Zwinderse Veld en ten zuiden van Da
len. Het hurnusgehalte van de bovengrond varieert van
5 tot 15$ en het leemgehalte van 17*5 tot + 25$.
Grondwatertrappen: overwegend IIb, verder
IIa en een kleine oppervlakte IIc.
Gt IIb
:in de eerste plaats een goede graslandgrond met een kans op zomerdepressie. Het is
echter ook een goeds akkerbouwgrond, die in
natte perioden echter gauw wateroverlast
heeft, vooral daar, waar keileem in de onder
grond voorkomt (Zwinderse Veld).
:zeer geschikt voor grasland, wat akkerbouw
Gt Ha
betreft alleen geschikt voor zomergewassen.
De ontwatering laat op deze gronden nog wel
eens wat te wensen over; is deze goed dan
behoren ze tot de beste in het gebied.
Gt IIc
:op de Zwinderse Es komt een kleine opper
vlakte hiervan voor, hoog gelegen met keileem +60-70 cm beneden maaiveld. Een
goede, maar tijdelijk zeer natte akkerbouw
grond, geschikt voor kunstweide. Blijvend
grasland lijdt hieraan zomerdepressie.

lage, venige humuspodzolen (code vHn).
Deze gronden vormen veelal de overgang tussen de niet venige,
lage humuspodzolen en de madeveengronden of de veenkoloniale gronden.
De bovenlaag is vrijwel altijd matig dik en bestaat uit een venige laag
van maximaal 50 cm dikte of een veenlaag ver ma::. 5+0 cm.
Bodemtype vHn3

Lage en zeer lage humuspodzolen met een matig dikke,
venige bovenlaag in zwak lemig, fijn zand.
Dit type komt vooral voor in het zuidoostelijke deel
in de omgeving van de Reindersdijk en verder aan de
randen van de veenkoloniale en madeveengebieden. Venige
laag en dunne veenlaag in de bovengrond komen naast
elkaar voor. De 20-30 cm dikke, venige laag in de bo
vengrond is vaak gliedeachtig ontwikkeld en werkt dan
storend op de waterhuishouding.
Het leemgehalte bedraagt gemiddeld 15$J het M-cijfer
is 170.
De grondwatertrap (Gt) lia en Ib.
Het zijn goede graslandgronden» Bij grond
watertrap Ib wordt de zode nog wel eens ver
trapt.

- 36 Bodemtype vHn5
==============

Lage humuspodzolen met een matig dikke, venige boveniaag
sterk lemig, fijn zand.
Dit zijn een aantal kleinere oppervlakten, verspreid
over het gebied. De bovengrond kan zowel venig zijn
als een dunne veenlaag bevatten. Het leemgehalte vari
eert van 17,5 tot 25$. In de ondergrond komen hier en
daar beekleemlagen voor.
Op Gt IIa goede graslandgronden met kans op vertrapping
van de zode in natte perioden, vooral daar,
waar beekleem in de ondergrond voorkomt.

6.2.1.3 Roestige A/C-gronden (gleygronden, madezandgronden) (oode Gn).

Dit zijn de lage en zeer lage zandgronden, waarin zich geen
podzol-B heeft ontwikkeld en die niet volledig ontijzerd zijn. Een
groot deel van dit gebied, speciaal in het westen (blad 1 en 3) wordt
door deze gronden ingenomen. De volgende bodemtypen zijn in deze groep
onderscheiden.
Bodemtype Gn3
"

=

Lage en zeer lage, roestige zandgronden (gleygronden)
met een dunne, humeuze tot humusrijke bovenlaag, in
zwak lemig,fijn zand»
Dit bodemtype beslaat slechts een geringe opn>ervlakte.
Het komt verspreid voor op de lagere zandruggen in de
madelanden. Evenals de overige A/C-gronden hebben ze
roestverschijnselen in het gehele profiel tot op het
grondwaterniveau.
Ze komen op twee grondwatertrappen voor:
lia en Ib.
Gt IIa
neemt de grootste oppervlakte in; een goede
graslandgrond, maar te nat voor akkerbouw,
behalve voor zomergewassen.
Gt Ib
:plaatselijk in natte jaren vertrapping van
de zode; te nat voor bouwland.

Bodemtype Gn5
=
=_=

Lage en zeer lage, roestige zandgronden (gleygronden)
met een dunne, humeuze tot humusrijke bovenlaag in
sterk lemig, fijn zand.
Dit type komt over een vrij grote oppervlakte voor,
voornamelijk in de Marsen ten noordwesten van Dalen
(blad 1) en op een aantal zandruggen langs de beneden
loop van het Drostendiep (blad 4).
De humeuze tot humusrijke bovenlaag is 20-30 cm dik en
heeft 5-10/2! humus. Het gemiddeld leemgehalte bedraagt
+ 22%; de mediaan van het zand 160 mu. Roest komt in
het gehele profiel voor.
Het zijn zeer goede graslandgronden. Op
Gt IIa komt vrijwel geen vertrapping van de
zode voor; bij Gt Ib is dit in natte jaren
wel het geval. Beekleem- of loessleemlagen
in de ondergrond kunnen hier storend werken
op de waterhuishouding. Op Gt lila kunnen
eveneens zomergewassen, zij het met enig
risico, worden verbouwd.

- 37 Boderrrtype cGrt3
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Lage en zeer lage, roestige zandgronden (gleygronden)
met een matig dikke humeuze tot humusrijke bovenlaag
in zwak lemig, fijn zand.
Deze gronden komen over een geringe oppervlakte voor
op zandruggen in het stroomdal van het Drostendiep en
liggen doorgaans iets hoger dan het volgende type cGn5.
Op Gt IIa een goede graslandgrond, evenwel ook geschikt
voor de verbouw van zomergewassen.

Bodemtype cGn5
~~~======

Lage en zeer lage, roestige zandgronden (gleygronden)
met een matig dikke, humeuze tot humusrijke bovenlaag
in sterk lemig, fijn zand.
Deze gronden komen in grote oppervlakten voor langs het
Loodiep (blad 1 en 3) en op lage zandruggen langs het
Drostendiep (blad 2, 3 en Ij.). Het humusgehalte van de
bovenlaag varieert van 5 tot 15$, het gemiddelde ligt
bij 6-7%, doch er zijn ook gebieden, die maar 1$ humus
in de bovengrond hebben. Dit is voornamelijk het geval
in het zuidelijke gedeelte van het gebied (blad 3)«
De profielen met een lager humusgehalte hebben meestal
een hoger leemgehalte en de bovenlaag is iets bruiner
van kleur. De dikte van de humushoudende bovenlaag
wisselt van 20 tot 50 cm. Het gemiddelde ligt echter
boven de 30 cm, zodat dit type tot de "matig dikke"
(3O-50 cm) is gerekend. Leemgehalte 20-25$, zandmedi
aan 150 mu.
Een beekleemlaag (meestal bestaande uit verspoelde keileem) en voorkomende tussen 60 en 120 cm beneden maai
veld, komt in de profielen ten westen van het Loodiep
vrijwel steeds voor. Deze leemlaag werkt storend op de
waterbeweging en zelfs sterk etorend wanneer de laag
binnen 60 cm wordt aangetroffen., hetgeen een enkele
maal het geval is (zie leemdieptekaart, bijl. 5)«
In dit type komen 2 grondwatertrappen voor,
namelijk in hoofdzaak lia en voor eai klein
gedeelte Ib.
Gt IIa
:zeer goede grasl idgronden, die dus vooral
voorkomen in grote oppervlakten in het
stroomdal van het Loodiep (blad 1 en 3)« Ook
voor zomergewassen zijn ze geschikt.
Gt Ib
:iets minder geschikt, doordat ze tijdelijk
te nat kunnen zijn en de grasgroei er in het
voorjaar laat op gang komt. Voor akkerbouw
te nat.

Bodemtypen vGn3 en vGn5
Deze gronden liggen meestal op de overgang van de niet venige
A/C-gronden naar de madeveengronden. Ze hebben in de bovengrond een
venige laag ter dikte van 15-50 cm. De A/C-gronden met een dunne veen
laag (20-ij.O cm dikte) zijn als de typen Vm1 of lVml bij de madeveen
gronden ingedeeld.
Bpderotype vGn3
a
=

Lage en zeer lage, roestige zandgronden (gleygronden)
met een dunne of matig dikke, venige bovenlaag in zwak
lemlg, fijn zand.
Dit type beslaat slechts een geringe oppervlakte en
komt voor aan de randen van het dal van het Drostendiep
(blad i).). Er zijn twee subtypen, afhankelijk van de
grondwatertrap.

- 58 Gt IIa
Gt Ib

Bodemtype vGn5
===========

:goede graslandgrond.
wordt, gezien zijn lage ligging en venige
bovengrond, sterk vertrapt. Beide Gt's hier
ongeschikt voor bouwland. Tussen 60 en 120
cm beneden maaiveld komt soms in deze pro
fielen een loessleemlaag voor, die de wa
terbeweging ongunstig beïnvloedt (bijl. 5>
leemdieptekaart).

Lage en zeer 1age,roestige,zandgronden (gLqygrcaiden) met een
overwegend matig dikke, venige bovenlaag, in sterk lemig, fijn zand.
Deze gronden liggen nogal verspreid maar nemen gezamen
lijk een grote oppervlakte in» Ze komen het meest voor
in het stroomgebied van het Loodiep (blad 1 en 3)• 0e
bovenlaag is gemiddeld iets dikker dan $0 cm en de zode
is vaak humusrijk.
In de bovengrond komt een venige laag ter dikte van 1550 cm voor of een veenlaegje dunner dan 20 cm. Hierdoor
liggen de humusgehalten hier gemiddeld tussen 20 en JO%.
Leemgehalte gemiddeld 22-35$In de ondergrond komt meestal een beekleemlaag voor
tussen 60 en 120 cm, een enkele maal ondieper dan 60 cm.
Deze laag werkt storend op de waterhuishouding.
De grondwatertrappen zijn IIa en Ib.
Wanneer de ontwatering goed is, zijn het
goede graslandgronden. Ze worden echter in
natte perioden nogal vlug en sterk vertrapt,
vooral op Gt Ib. Ongeschikt voor bouwland.

6.2.1.l|. Oude_bouw-_en_graslandgronden (zandgronden met een dikke, hu-

0^3 en E5).
Bodemtype E5
=
=== ==

Hoge en middelhoge zandgronden (oude bouwlanden) met
een dikke, humeuze tot humu^i'ijke bovenlaag, in zwak
lemig, fijn zand.
De kernen van de meeste oude essen in het onderzochte
gebied worden ingenomen door dit type. Op de Zwinderse
Es komt dit type niet voor, hetgeen zijn oorzaak kan
hebben in het feit, dat deze es jonger is dan de overi
ge essen. Ook is het mogelijk, dat over het algemeen de
sterk lemige esgronden minder zwaar bemest werden dan
de schralere gedeelten. Het sterk lemige type E5 neemt
dan ook naar verhouding een geringere oppervlakte in.
Met de centrale (hoge) ligging op de essen en het reeds
eeuwenlang in cultuur zijn van deze gronden hangt samen,
dat het onder het humushoudende dek aanwezige bodempro
fiel bijna altijd een humusijzerpodzol is. Dit is op de
bodemkaart niet meer aangegeven. Deze gronden zijn dus
qua profielvorming het beste te vergelijken met type
cY3, waarbij alleen de zwarte bovenlaag in type E3 dik
ker is. Tussen de bovenlaag en de podzol-B-laag komt
een zwartbruine overgangslaag (AB) voor, die tot de
humushoudende bovenlaag wordt gerekend.

- 39 De dikte van het huraushoudende dek varieert tussen 50
en 80 cm, het humusgehalte van 6-9$« Deze gronden zijn
geschikt voor rogge, haver en aardappelen. In droge
zomers is er bij haver kans op droogteschade. Dit geldt
in nog sterkere mate voor bieten en kunstweide, waar
voor deze gronden dan ook weinig geschikt zijn.
De grondwatertrap van dit type is bijna
overal V. Alleen in de omgeving van De Loo
(blad 3) komen ze ook nog op Gt TV en lila
voor, doordat dit gebied in zijn geheel
iets lager ligt,
Op Gt IV
is de es van De Loo wat landbouwkundige
eigenschappen betreft, nagenoeg hetzelfde.
Men is echter bezig hier zand af te graven,
waarbij de bovengrond wordt teruggestort.
Indien dit goed wordt uitgevoerd, zal hier
het type E3 op Gt lila ontstaan. Het kunnen
zeer goede akkerbouwgronden worden, die
ook voor blijvend grasland geschikt zijn.
Bodemtype E5
=
.
a

Hoge en middelhoge zandgronden (oude bouwlanden) met
een dikke, humeuze tot humusrijke bovenlaag, in sterk
lemig, fijn zand.
Zoals reeds in het voorgaande werd opgemerkt, komen
sterk lemige oude bouwlanden in dit gebied betrekkelijk
weinig voor. Men vindt ze plaatselijk op de Hoolinger
Es met grondwatertrap V„
Gt V
:goede akkerbouwgronden. In verband met de
hoge ligging is in droge zomers droogteschade niet uitgesloten bij haver, bieten en
kunstweide.
Ten noorden van De Loo komt een kleine opper
vlakte voor met Gt lila; dit zijn zeer goede
bouw- en graslandgronden. Voor de laatste
een kleine kans op zomerdepressie.

(°ode

En)«

Deze gronden komen weinig voor en wel alleen in het oude ontginningsgebled ten ousten van het dorp Dalen (blad 3 en *+) en enkele
percelen bij De Loo (blad 3)« Het humushoudende dek is gemiddeld 60 cm
dik. De bovenste 30 cm heeft doorgaans niet meer dan 5$ humus, terwijl
de onderste 30 cm + 15% bevat, dus bijna venig is. Onder het dek vindt
men een A/C-profiel of een zeer zwakke podzol-B-laag.
Er is één bodemtype in onderscheiden, En5.
N.B. In de legenda van de bodemkaart, bijlage 1, is per vergissing ook
het type En3 vermeld. Dit moet vervallen.
Bodemtype En5
1
-

Lage zandgronden (oude graslanden) met een humeuze tot
humusrijke bovenlaag, in sterk lemig, fijn zand.
De humushoudende bovenlaag is hier naast sterk lemig
ook lutumhoudend (+ 5-8$ lutum). Dit maakt dat deze
gronden met hun bruingrijze bovenlaag van een zeer
goede kwaliteit zijn.
De grondwatertrap is IIa. Het zijn zeer
goede graslandgronden, daarnaast zijn ze
ook voor tuinbouw geschikt, hoewel het na
tuurlijk geen vroege gronden zijn.

- !*0 6.2.2 Madeveengronden.
Dit zijn de veengronden in de beekdalen. Ze hebben een veenlaag
van minstens 20 cm dikte. Is deze laag dunner dan 20 cm, dan worden de
profielen tot de zandgronden (venige A/C-gronden) gerekend.
Het madeveen kan het beste worden omschreven als "broekig mesotroof" veen; het bestaat grotendeels uit elzen- en zeggeveen.
Deze gronden liggen voor verreweg het grootste deel in het dal
van het Drostendiep (blad 2 en 1+), De zandontórgrond komt overwegend
binnen 120 cm beneden maaiveld voor. Hoewel over het algemeen de zandondergrond daalt in de richting van de stroom, vertoont deze tevens een
grillig patroon met "geulen" en "eilandjes''.
Het grootste deel van de madeveengronden heeft een matig ver
aarde bovenlaag van doorgaans 20 tot 30 cm dikte. Bij de zeer natte ma
deveengronden (Gt Ia) ontbreekt deze veraarding. De veraarding is niet
op de bodemkaart aangegeven om het kaartbeeld niet drukker te maken,
maar ze is wel in de genummerde profielbeschrijvingen (bijl. 7) geno
teerd.
De doorlatendheid van het madeveen is evenmin op de bodemkaart
aangegeven; wel weer op de boorstaten.
Er is een schatting gedaan naar do doorlatendheid,namelijk:
1 = zeer slecht doorlatend
2 = matig slecht doorlatend
3 = matig goed doorlatend
Ij. a zeer goed doorlatend
Klasse 2 en 3 komen verreweg het meeste voor, klasse 1 vrij
zelden, terwijl klasse ^ geheel ontbreekt.
In de madeveengronden komen verschillende meer of minder voor
de waterhuishouding storende lagen voor. Bovenin de profielen vindt men
ijzeroer; vooral langs het Drostendiep en enkele voormalige stroomgeulen.
Tussen veen en zandondergrond en soms in het veen treft men meerbodem
aan. Ten slotte komen in de zandondergrond beekleem- en loessleemlagen
voor. Bovengenoemde lagen zijn niet op de bodemkaart, maar op de afwij
kende-lagenkaart (bijlage 1+) of op de leemdieptekaart (bijlage 5) weer
gegeven.
Door een tweedeling in de textuur van de bovenlaag en een inde
ling in vier diepteklassen voor de zandondergrond zijn in de madeveen
gronden totaal acht bodemtypen onderscheiden
Bodemtype Vml
=

Ondiepe madeveengrond
met een overwegend lutumarme
bovenlaag van venig zand tot veen en met de zandonder
grond tussen 20 en I4.O cm beneden maaiveld.
Dit type komt het meest voor in de omgeving van de Reindersdijk en iets ten noorden daarvan (blad !<.). De veen
laag is 20-J|0 cm dik (inclusief de bovenlaag). De boven
grond is bijna altijd matig veraard en de doorlatendheid
van het veen gemiddeld matig slecht.
Het lutumgehalte ligt overwegend tussen 5 en 8$. Meerbo
dem, beekleem en/of loessleemlagen komen veel voor in
deze gronden. Het waterbergend vermogen is doorgaans ge
ring.
De meest voorkomende grondwatertrap is Ib,
hier en daar ook Ia. Deze laatste gronden
staan in natte perioden spoedig onder water
en men ondervindt veel hinder van vertrapping
door het vee.
Gt Ib
:ook zeer gevoelig voor vertrapping, hoewel
iets minder nat dan Ia.

- M Bodemtypê lVml

Ondiepe madeveengrond met een overwegend lutumrijke
bovenlaag van venj[g zand tot veen en met de zandondergrond tussen 20 en I4.O cm beneden maaiveld.
Deze gronden liggen overwegend westelijk van de beneden
loop van het Drostendiep, ten zuiden van de Dalerveense
weg (blad ij.) en ten noorden van Coevorden (blad 3). Ook
hier komt veel beekleem en loessleem in de ondergrond
voor. De doorlatendheid van het veen is zeer slecht tot
matig slecht. De bovengronden zijn meestal lutumrijk
(ongeveer 8-25$ lutum en 50-90$ leem).
Ook hier weer de Gt's Ib en Ia.
Gt Ib
:goede graslandgrond; evenwel spoedig te nat
Gt Ia
:in drogere jaren alleen geschikt als hooiland.

Bodemtype Vm2

Matig diepe madeveengrond met een overwegend lutumarme
bovenlaag van venia zand tot veen en met de zandondergrond tussen I4-O en 80 cm beneden maaiveld.
Dit type beslaat de belangrijkste oppervlakte van de
madeveengronden in het dal van het Drostendiep.

Bodemtype Vm3

Diepe madeveeftgrond met een overwegend lutumarme boven
laag van venig zand tot veen en met de zandondergrond
tussen 80 en 120 cm beneden maaiveld.
Vooral ten noorden van de Dalerveense weg beslaat dit
type een tamelijk grote oppervlakte.

Bodemtype Vrnli

Zeer diepe madeveengrond met een overwegend lutumarme
bovenlaag van venig zand tot veen en met de zandondergrond dieper dan 120 cm beneden maaiveld.
Dit type ligt in de vorm van vrij smalle stroken in het
stroomdal van het Drostendiep en wel voornamelijk ten
noorden van de Eltdijk (blad 2); zuidwestelijk van Daler
veen (blad I).) ligt een diepe "trog" met de zandondergrond
grotendeels dieper dan drie meter beneden maaiveld (toe
voeging).
Grondwatertrap (Gt) en geschiktheid van typen
Vm2, Vm3 en VmÜt.»
In deze overwegend lutumarme madeveengronden
heeft Vm2 overwegend Gt Ib, Vm3 Ib en Ia en
Vml). overwegend Ia. De profielen met Gt Ib heb
ben doorgaans een 20 cm dikke matig veraarde
bovenlaag. Die met Gt Ia hebben praktisch geen
veraarding. De eerste zijn geschikt voor gras
land hoewel de zode toch nog vrij snel ver
trapt wordt, vooral daar waar binnen 60 cm
beneden maaiveld meerbodemlagen voorkomen. Op
Gt Ia zijn deze gronden eigenlijk alleen voor
hooiland geschikt.
De doorlatendheid van het veen in deze bodem
typen is matig slecht tot matig goed; de boven
laag is meestal het slechtst doorlatend.
Het lutumgehalte ligt weer tussen 5 en 8$ en
het leemgehalte tussen 30 en 50$.

- 1+2 Bodemtype lVm2 Matig diepe madeveengrond met een overwegend lutumrijke
"
bovenlaag van venig zand tot veen en met de zandondergrond tussen kO en 80 om beneden maaiveld.
Veel voorkomend langs het Drostendiep en het noordelijke
gedeelte van het Loodiep (blad 1).
Bodemtype lVmJ Diepe madeveengrond met een overwegend lutumrl.jke boven===!=—laag van venig zand tot veen en met de zandondergrond
tussen 80 en 120 cm beneden maaiveld.
Dit type komt voor als stroken langs het Drostendiep en
in grotere oppervlakten ten noorden van de Eltdijk (blad
2).
Bodemtype lVmlj. Zeer diepe madeveengrond met een overwegend lutumrijke
bovenlaag van venig zand tot veen en met de zandonder
grond dieper dan 120 om beneden maaiveld.
Smalle, grillige stroken vlak langs het Drostendiep, die
samenhangen met oude stroombeddingen.
Deze overwegend lutumrijke diepere madeveengronden
(lVm2, lVm3 en lVmi|.)liggen dicht langs het gehele noorde
lijke dal van het Loodiep (blad 1). Vlak langs het
Drostendiep en ten noorden van Coevorden hebben deze
profielen de zwaarste bovenlaag.
Grondwatertrappen (Gt) en geschiktheid.
Het lutumgehalte bedraagt + 8-25$> het leemgehalte + 50-90$, terwijl als grondwatertrap
pen Ia en Ib voorkomen. Type lVm2 ligt voor
het grootste deel op Gt Ib, terwijl lVmî en
lVm)(. hoofdzakelijk Gt Ia hebben, maar ook
nog een betrekkelijk grote oppervlakte met
Gt Ib. Het laatste is te verklaren uit de om
standigheden, dat vlak langs het Drostendiep
vaak zandige lagen in het veen voorkomen,
waardoor de klink geringer is.
Gt Ib
:goede graslandgronden,hoewel iets te nat
Gt Ia
:alleen geschikt voor hooiland.
Bijzondere kenmerken.
De doorlatendheid van de bovenlaag is overwegend matig
slecht en van het dieper liggende veen matig goed. Vlak
langs het Drostendiep komt in de bovengrond van de pro
fielen veel ijzeroer voor (zie de afwijkende-lagenkaart,
bijlage Ij.). Soms ligt het in grote hoeveelheden aan de
oppervlakte. Het oer werkt zowel chemisch (fosfaatfixa
tie) als fysisch ongunstig. Van de fysische nadelen noe
men we het min of meer irreversibel indrogen van deze
ijzerrijke lagen en de werking als storende laag, speci
aal van platerig ijzeroer binnen 6o cm onder maaiveld.
In type lVm2 komen de meeste ondiep gelegen raeerbodem- en
leemlagen voor.
Vlak langs het Drostendiep in een voormalige afgesneden
bocht liggen hier en daar + 1 m hoge wallen, die bijna
geheel bestaan uit ijzeroerachtig venig en slibrijk ma
teriaal. Het is sterk ingedroogd en voor de ijzerindus
trie ongeschikt.

- ltf 6.2.3 Dalcronden_en bovenv^enoultuurgronden (veenkoloniale gronden).
Deze gronden komen voor in het oostelijke en westelijke gedeel
te van het onderzochte gebied. In het oosten is de vrij ordeloze ver
vening begonnen vanuit het oude Dalerveen met zijn bovenveencultuur
(blad 1).), terwijl in het westen een jong., rationeel verkaveld veenkolo
niaal gebied ligt (blad 1 en 2).
6.2.3»1 Dalgronden.
Dit zijn oorspronkelijk hoogveengronden geweest, waaruit het
oude veenmosveen ("zwartveen") voor turfwinning is weggehaald en waar
bij van de bovenlaag ten minste 50 cm bolster (jong veenmosveen) is te
ruggestort, althans bij een juiste vervening. De ondergrond kan bestaan
uit zand, broekveen of oud-veenmosveen. Lang niet overal heeft men zich
aan het voorschrift van het 50 cm "terugbonken" gehouden en plaatselijk
was er weinig of niets van deze bolster na de vervening aanwezig. Verder
is de opbouw van het huidige dalgrondprofiel sterk afhankelijk van de
diepte van het grondwater tijdens de vervening] wat onder het grondwater
zat, liet men meestal onberoerd. Bedenkt men daarbij, dat de basis van
het veengebied uit dekzand bestaat (speciaal in het oosten) en dus nogal
een golvende topografie heeft, dan is het duidelijk, dat door de sterk
wisselende profielopbouw in de dalgronden het aangeven van homogene
bodemtypen en het trekken van bodemgrenzen op de kaart zeer moeilijk is.
Wat de diepte van de zandondergrond betreft, zijn de dalgron
den onderverdeeld in "ondiepe" (zand binnen 50 cm) en "diepe" (zand die
per dan 50 cm). Verder is gebleken, dat er een belangrijke scheiding bin
nen de "diepe" dalgronden ligt. namelijk tussen de matig diepe en de
diepere d.w.z. bij een zanddiepte van ongeveer 80 cm. Bij de ondiepe en
matig diepe dalgronden vindt men overwegend een humuspodzol in de zandondergrond en derhalve ook geen dargveen-tussenlaag (zie par. 6.1.3),
terwijl in de diepere dalgronden overwegend een A/C-profiel in de on
dergrond wordt aangetroffen met meestal dargveen- of meerbodem-tussenlaag.
In het navolgende worden eerst de onderscheiden bodemtypen in
de dalgronden met humuspodzol besproken en daarna die met A/C-profiel.
Dalgronden met humuspodzol.
Bodemtype Vdlh
=====

=~=—

Ondiepe dalgronden met een humuspodzol in de zandondergrond binnen 50 cm.
Deze zijn over het algemeen ontstaan aan de randen en
op de hoogste zandkoppen. De ligging is verspreid.
De bezandingslaag is 10-15 cm dik met een humusgehalte
dat varieert van 6-15$» Het dek is niet tot zwak lemig
met een gemiddeld leemgehalte van 12$.
Onder dit dek ligt meestal een mengsel van bolster met
zwartveenafval. Hierop volgt een ongestoorde gliedelaag
van gemiddeld 10 cm dikte met daaronder de B-horizont
van de humuspodzol.
Deze gronden liggen op de grondwatertrappen
lia en IIb. Bij de dalgronden hangt de ge
schiktheid in hoge mate af van de hydrolo
gische eigenschappen van de verschillende la
gen, vooral van de bezandingslaag en de er
vlak onder liggende veenlaag. Van belang is
ook de totale dikte van het losse veenpakket.
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Op Gt IIa
Op Gt IIb

Bodemtype Vd2h
==~
======

Dit type heeft doorgaans een los veenpakket
van uiteraard geringe dikte en matige kwali
teit op een gliedelaag.
zal tijdelijk wateroverlast optreden door de
minder goede kwaliteit van het losse veenpakket en de vaste gliedelaag.
tijdelijk last van droogte en tijdelijk water
overlast om dezelfde redenen als bij de vori
ge. Matig geschikt voor akkerbouw, matig tot
weinig geschikt voor grasland.

Matig diepe dalgronden met een humuspodzol in de zandondergrond tussen 50 en 80 cm.
Dit type beslaat een grote oppervlakte, vooral in het
oostelijke gedeelte (blad !(.).

Bodemtype Vd3h

=====~™~~=

Diepe dalgronden met een humuspodzol in de zandondergrond tussen 80 en 120 cm.
Deze gronden komen weinig voor, aangezien, zoals reeds
is opgemerkt, zandgronden dieper dan 80 cm meestal geen
humuspodzol meer hebben.
Profielopbouw van de twee bovengenoemde typen is als
volgt: De bezandingslaag is 10-15 om dik en heeft een
humusgehalte dat varieert van 6-12^j het gemiddelde is
+ 1%. Daaronder ligt doorgaans een min of meer bolster
rijk los veenpakket van matige kwaliteit en 20-30 cm dik
te. Vervolgens een dunne laag vast oud-veenrnosveen, die
weer op een gliedelaag van + 10 cm rust. Deze profielen
hebben dus een groter waterbergend vermogen dan type
Vdlh.
Vd2h en Vd3h liggen op grondwatertrap IIa.
Het zijn vrij goede akkerbouwgronden. Vooral
in niet te droge jaren kunnen hier goede
opbrengsten worden verkregen. De gewassen
zijn voornamelijk haver en aardappelen, ver
der nog bieten en tarwe.

Dalgronden met A/C-profiel.
Dit zijn in oorsprong profielen, waarop na een aanvankelijke
broekveenvorming (ook zeggeveen en scheuchzeriaveen) een meer of minder
dikke laag veenmosveen is gevormd.
Bodemtype Vd1g
=========

Ondiepe dalgronden met een A/C-profiel in de zandondergrond binnen 50 cm.
Uiteraard neemt dit type geen grote oppervlakte in. Het
komt alleen hier en daar in het westelijke gebied voor
(blad l), waar de overgang tussen het madeland en het
oorspronkelijke hoogveengebied zeer geleidelijk is. Men
moet deze gronden zien als A/C-profielen met een veen
laag in de bovengrond, die meer uit heide en berkenveen
(oligotroof), dan uit mesotroof dargveen bestaat. .
Ze zijn in de regel iets vergraven en gedeeltelijk bezand.
De grondwatertrap is IIa. Plaatselijk komt die
per dan 80 cm beneden maaiveld een zware beekleemlaag voor. Het zijn redelijk goede graslandgronden; te nat voor bouwland.
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Bodemtype Vd2g
==========

Matig diepe dalgronden met een ft/C-profiel in de zandtussen 50 en 80 cm.

ondergrond

In het westelijke veenkoloniale gebied konrt dit type
over een grote oppervlakte voor en overweegt daar.
Het bezandingsdek is 20-25 cm dik, is zwak tot sterk
lemig (+1Jp leem) en heeft een humusgehalte van + 10%,
Hieronder ligt een laag los veen tot gemiddeld 40 cm
diepte, bestaande uit een mengsel van bolster van ma
tige kwaliteit en oud-veenmosveen. De kwaliteit van de
ze laag wordt naar het westen (naar "voren" dus) iets
beter. Vervolgens een laag vast veen in de vorm van
darg, tot gemiddeld 60 cm diepte, waaronder plaatse
lijk meerbodem rustend op zwak lemig, matig fijn zand.
De grondwatertrappen zijn lia en Ib.
Gt IIa
:in dit
rationele veenkoloniale gebied
in de eerste plaats een goede akkerbouw
grond. Hoewel iets aan de natte kant, toch
geschikt voor haver, bieten, tarwe, kunstweide.
Gt lb
seen prima graslandgrond.
Bodemtype Vd3g

Diepe dalgronden met een A/C-profiel in de zandondergrond tussen 80 en 120 cm.
Deze gronden komen over een grote oppervlakte in het
oostelijke deel voor (blad 1^), veel minder langs de
westzijde.De proiiekpbouw verschot in deze beide gebieden.
In het oosten .varieert de dikte van de bezandingslaag van
12-15 cm; het is zwak tot sterk lemig met een humus
gehalte van 7-12fo. Het losse veenmengsel heeft weinig
bolster en is van matig slechte kwaliteit. Alleen de
jonge dalgronden midden in het oostelijke gebied hebben
meer en betere bolster (Stichting Rigtering).
De losse veenlaag gaat tot + 50 cm diepte. Plaatselijk
ligt hieronder een dunne laag vast oud-veenmósveen,
daarna volgt dargveen tot + 100 cm beneden maaiveld.
Ten slotte plaatselijk een zware meerbodemlaag van
+ 10 cm dikte op zwak lemig, matig fijn zand.
In het westen is het bezandingsdek dikker, namelijk +
20 cm. Evenals in het oostelijke deel zwak tot sterk
lemig. Het losse veenpakket is van iets betere kwaliteit
en gaat tot + 1^0 cm diepte door; daarna weer darg op
een lichte meerbodemlaag op matig fijn, zwak lemig zand.
De grondwatertrappen zijn hier weer lia en
Ib. Wat de landbouwkundige geschiktheid be
treft, geldt hetzelfde als voor type Vd2g.

Bodemtype Vdl^g
===

Zeer diepe dalgronden met een A/C-profiel in de zandondergrond dieper dan 120 cm,
Dit type komt meer in het oostelijke gedeelte voor
(blad I|.) en vormt daar de diepste kern van een brede
geul tussen de ruggen van Dalerveen en Veenoord. In het
westen vormt het de geul van de loop van het "Oer Loodiep" (blad 1), dat eertijds in zuidwestelijke riohting
stroomde.
De bezandingslaag is in het westen 15-20 cm dik, tegen
10-15 cm in het oostelijke deel. De lemigheid bedraagt
resp. + 15$ en + 10f.. Het humusgehalte is + 8-12$. Het

- 1+6 losse veenpakket is matig van kwaliteit; in het westen
echter iets beter. Deze laag gaat tot + 1^.0 cm diepte
door. Hieronder soms een laagje oud-veenmosveen en ten
slotte dargveen al dan niet op meerbodem.
De grondwatertrappen zijn lia en Ib.
Gt IIa
:goed geschikt voor haver, bieten en tarwe
Gt Ib
:goede graslandgrond.
Vooral in droge jaren komt de goede kwaliteit
van deze gronden naar voren. In normale jaren
heeft men nogal vlug wateroverlast.
6.2.3.2 Bovenveencultuurgronden*
Dit zijn de landbouwgronden op het onvergraven hoogveen; ze
konten uitsluitend voor ten oosten en zuidoosten van Dalerveen (blad Ij.).
Bovenveencultuurgronden met een humuspodzolondergrond.
Bodemtype Vblh

Ondiepe bovenveencultuurgronden met een humuspodzol In
de ondergrond binnen 50 cm»
Dit type beslaat een vrij grote oppervlakte. Het zijn
de dicht bij de bewoning gelegen zandruggen, waarover
het veen dun uitwigt en "naar achteren" steeds dikker
wordt. De venige bovengrond is 20-lf.O cm dik. Hieronder
ligt soms een laagje vast oud-veenmosveen van maximaal
20 cm. Bijna altijd komt een laag van + 10 cm gliede voor
op de zandondergrond, die uit matig fijn, niet lemig
zand bestaat.
Grondwatertrappen lia en Ib.
Gt IIa
overweegt; zeer matig bouwland met lage pH;
door stagnerende ondergrond afwisselend te
nat en te droog.
Gt Ib
:matige graslandgrond.

Bodemtype Vb2h

Matig diepe bovenveencultuurgronden met een humuspodzol
in de zandondergrond tussen 50 en 80 cm.
Slechts een zeer geringe oppervlakte van het gebied
wordt door dit type ingenomta.
De grondwatertrap is lia. Dit profiel heeft
een iets groter waterbergend vermogen dan
Vb1h, maar heeft overigens dezelfde profielopbouw«. De laag oud-veenmosveen ontbreekt
echter nooit«

Bovenveencultuurgronden

met een A/C-profiel.

Bodemtype Vb2g Matig diepe bovenveencultuurgronden met een A/C-profiel
~
" in de zandondergrond tussen 50 en 80 om.
Het meest voorkomende type in de bovenveencultuurgron
den.
De venige bovengrond is 20-30 cm dik; hieronder ligt
soms nog vast oud-veenmosveen tot + 50 cm diepte. Ver
volgens tot + 70 cm beneden maaiveld een darglaag op
een lichte meerbodemlaag en ten slotte zwak lemig, fijn
zand.
Grondwatertrappen lia en Ib.
Gt IIa
:bouwlandexploitatie iets beter (minder zuur)
dan de overeenkomstige typen met humuspodzol.
Gt Ib
:vrij goede graslandgrond.
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Bodemtype Vb^g

Diepe bovenveencultuurgronden met een A/C-profiel in de
zandondergrond tussen 80 en 120 cm.
Een weinig voorkomend type, dat de overgangsstrook naar
een dikkere (diepere) veenlaag vormt. Boven de darg be
vindt zich bijna altijd nog wel een laag vast oud-veenmosveen«
Op Gt Ib
die overweegt, matig tot goed grasland
Op Gt IIa matige bouwlandgrond.

Bodemtype Vbl+g

Zeer diepe bovenveenoultuurgronden met een A/C-profiel
in de sandondergrond dieper dan 120 cm.
uit type beslaat een vrij grote oppervlakte in de noord
oostelijke hoek van het complex bovenveenoultuurgronden.
De bovengrond is venig en 20-50 cm dik. Hieronder vast
oud-veenmosveen tot + 50 cm diepte, vervolgens meestal
zeggeveen tot + 100 cm en daaronder darg.
Grondwatertrappen lia en Ib.
Op Gt Ib
matige tot goede graslandgrond
Op Gt IIa matige bouwlandgrond, iets te nat.
Veel hangt hierbij af van een goede ontwa
tering.

6.2.1}, Toevoegingen^
Zoals reeds in par. 6.1.1 werd opgemerkt zijn een aantal eigen
schappen om kaarttechnische redenen met toevoegingen aangegeven. Deze eigenschappen komen meestal in meerdere bodemtypen voor en zouden, in
dien met afzonderlijke kleuren aangegeven, het aantal typen sterk uit
breiden en daardoor de bodemkaart moeilijker leesbaar maken.
Enkele van deze toevoegingen kwamen niet of slechts ten dsle
over afgrensbare kaartvlakken voor; ze zijn dan met een symbool of
cijfer ter plaatse van de boring aangegeven en niet afgegrensd.
Aangegeven per kaartvlak:
z « -Bezand, alleen in de madeveengronden aangegeven.
Ter versteviging van de dikwijls zeer slappe zode zijn een
aantal madeveengronden meestal perceelsgewijs bezand met een zandlaag
van 10-15 cm dikte. Hiervoor is meestal matig fijn, niettot zwak lemig
zand gebruikt.
âangegeven^per boorpunt en deels per kaartvlak;
x = Keileem ondieper dan 120 cm.
Dit was niet altijd af te grenzen, zoals ook uit de leemdleptekaart (bijl. 5) blijkt. In hoofdzaak in de zandgronden aangegeven, ook
op enkele plaatsen in de dalgronden. Eveneens om kaarttechnische redenen
zijn de voorkomende beekleem- en loessleemlagen niet op de bodemkaart,
maar uitsluitend op de leemdieptekaart aangegeven.
Aangegeven per boorpunt:
o =: Lutumrijke bovenlaag dunner dan 1+0 cm.
Deze lutumrijke laag in de zandgronden is slechts verspreid
aangetroffen. De overwegend lutumrijke bovenlaag van een deel van de
madeveengronden is eveneens met deze toevoeging weergegeven !
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maaiveld:
In de zeer diepe madeveengronden (zandondergrond dieper dan
120 cm) komen een aantal zanddiepten beneden twee meter voor. Dit was
weer niet af te grenzen en is derhalve per boring met het werkelijke
diepteeijfer weergegeven.
6.2.5 Mgemene_onderscheidingen en_aanduidingen.
Deze zijn behalve op de bodemkaart, schaal 1:10.000, op alle
afgeleide kaarten met dezelfde grenzen en symbolen weergegeven.
Ze omvatten:
1. Vergraven gronden
2. Overige onderscheidingen.

6.2.5.1 Vergraven^gronden.
Alle gronden, die over een diepte van meer dan 20 cm vergraven
zijn, vallen in principe onder deze groep. Dit geldt echter niet voor
vergravingen, die kenmerkend voor een bepaalde groep van gronden zijn,
zoals bijvoorbeeld de ophoging van de oude bouw- en graslanden en het
doorgewerkt (los) zijn van een gedeelte van het veen in de veenkoloni
ale gronden.
Hier worden gronden bedoeld, die opvallende afwijkingen t.g.v.
vergravingen vertonen ten opzichte van de niet vergraven omliggende
gronden. Deze vergraven gedeelten nemen meestal een betrekkelijk gerin
ge oppervlakte in.
Binnen deze groep is onderscheid gemaakt naar:
1. Diepte van de vergraving.
a. weinig vergraven
b. sterk vergraven
c. zeer sterk vergraven

diepte 20-i+0 cm
meer dan 1+0 cm diepte
meer dan 1+0 cm diepte

De weinig en sterk vergraven gronden worden met een toevoeging
aangegeven. Verder krijgen ze code en kleur van het bodemtype waar ze
qua hun profielopbouw na de vergraving bij horen.
De zeer sterk vergraven gronden zijn zo heterogeen van pro
fielopbouw, dat ze niet meer bij eerder voorkomende bodemtypen kunnen
worden ondergebracht. Ze worden derhalve als een afzonderlijk type (Q)
weergegeven.
2. Aard van de vergraving.
(h)
(a)
(p)
(g)

Opgehoogd
Afgegraven
Verwerkt of opgehoogd en afgegraven door elkaar
Geëgaliseerd.

Dit wordt altijd met een toevoeging weergegeven, terwijl ook
een combinatie van twee toevoegingen, bijvoorbeeld verwerkt + geëgali
seerd mogelijk is.
Op geëgaliseerde gedeelten is niet de diepte van de vergraving,
maar de al dan niet vlakke ligging van het geëgaliseerde perceel het
onderscheiden kenmerk.
Door een combinatie van de diepte en de aard van de vergravin
gen zijn op de bodemkaart de volgende toevoegingen en typen aangegeven.
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Type Q

Zeer sterk vergraven gronden (afzonderlijk type).

(Qhh)

Zeer_sterk_o£gehoogd£ gronden (meer dan 1+.0 cm).
Komen weinig voor. Hier is geen sprake van grondverbetering
maar meestal van stortgrond uit het kanaal. Langs de Hoogeveense Vaart en het kanaal Coevorden-Zwinderen kan men hier
en daar kleine oppervlakten aantreffen.

(Qaa)

Zeer_sterk_afgegraven gronden (meer dan 1+0 cm).
Deze vindt men verspreid over het gehele gebied. Het zijn
meestal gedeelten van hoge dekzandruggen, die zijn afgegraven
voor grondverbetering (ten einde de bouwvoor dichter bij het
grondwater te brengen) of voor zandwinning. Het bodemprofiel
is hier van een humuspodzol veranderd in een A/C-profiel met
een heterogene bovengrond en een vergraven ondergrond.

(Qpp)

Zeer sterk verwerkte gronden (meer dan 1+0 cm).
Komen niet veel voor, o.a. als een enkel verbeterd madeland
perceel. Het zijn doorgaans ondiepe veengronden of venige A/Cgronden, die gediepploegd of met de echop diep omgewerkt zijn.
Waar nodig zijn ze ook bezand.

Sterk vergraven gronden (als toevoeging).
(hh)

Sterk op£ehoogde__gronden (meer dan 1+0 cm).
Hiervoor geldt hetzelfde als voor Qhh. In dit geval is echter
meer sprake van ophoging dan van grondopslag.

(aa)

Sterk afgegraven_gronden (meer dan 1+0 cm).
Dit zijn afgravingen geweest op minder grote schaal en met
grondverbetering als doel. Deze gronden komen zeer weinig
en verspreid in de hoge zandgebieden voor. Vaak is hier de
B-horizont verdwenen en plaatselijk is deze wel teruggestort.
Het oorspronkelijke bodemtype is meestal nog wel te herkennen.
De profielen hebben echter een "lagere" grondsatertrap gekre
gen.

Weinig vergraven gronden (als toevoeging).
(h)

Weinig_0£geho°gde gronden (20-1+0 cm).
Komen hier en daar voor langs de kanalen en in veengaten waar
een te dikke laag zand is aangebracht om nog van normale bezanding te kunnen spreken.

(a)

Welni.g_afgegraven gronden (20-1+0 cm).
Worden aangetroffen langs de randen van de madelanden op graslandpercelen. De afgravingen zijn soms vrij oud en blijken met
een zekere willekeur te zijn geschied. Grondverbetering en zand
winning voor eigen gebruik is wellicht het doel geweest van deze
afgravingen.

(p)

Vteinig verwerkte gronden (20--1+0 cm).
Deze toevoeging hoort bij de zeer jonge ontginningen en is
speciaal te vinden in het "semi-veenkoloniale" gebied van het
Zwinderse Veld (blad 1). Het oorspronkelijke profiel is, hoe
wel sterk heterogeen, goed te herkennen. De A1-horizont is
echter in hoofdzaak bovenin het profiel gebleven. Deze gronden
zijn bij de ontginning diep geploegd.
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(g)

Het terrein ligt_niet vlak^
Deze onderscheiding komt in het gebied niet voor.

(gg)

Het terrein ligt_geheel vlak^
Dit is de meest voorkomende toevoeging in de verwerkte gronden.
Het zijn hoofdzakelijk verbeterde madelandpercelen, waarin de
afgegraven oorspronkelijke zandkopp^n voorkomen naast dunne
veengronden of venige A/C-gronden. Het venige profiel is tot
en met de vaak storende overgangslaag losgespit of -geploegd
waarna het zand uit de afgegraven kop er als bezanding is op
gebracht.

6 , 2 , 5 - 2 Overige onderscheidingen.

Hieronder vallen de niet voor land- of tuinbouw in gebruik
zijnde gedeelten, waarin naar aard en/of gebruik nog een aantal onder
scheidingen zijn aangebracht, zoals bebouwing, woest, zandafgraving,
veen en moeras, water, etc** Verder de belangrijkste wegen en spoor
lijnen.

- 51 7. DE BODEMKUNDIGE OVERZICHTSKAART, SCHAAL 1:25.000 (bijlage 2).
7.1 Inleiding.
Deze overzichtskaart is vervaardigd aan de hand van de foto
grafisch verkleinde bodemkaart (van schaal 1:10.000 naar schaal
1:25.000).
De bodemtypen zijn tot groepen samengevoegd. Te kleine kaartvlakken zijn weggelaten, terwijl hier en daar al te grillige bodemgrenzen zijn afgerond.
Een zuiver landschappelijke grens, die op de bodemkaart
1:10.000 niet voorkomt, namelijk die der esgrondsn, is op deze kaart met
een onderbroken lijn aangegeven. Hieruit blijkt, zoals ook reeds in de
voorgaande hoofdstukken is opgemerkt, dat de landschappelijke begrenzing
van de oude bouwlanden meer omvat dan uitsluitend de hoge en middelhoge
zandgronden met een humeuze tot humusrijke bovenlaag.
7.2 Opzet van de legenda.
De grenzen van de onderscheiden bodemgroepen zijn zo gekozen,
dat ze de uit bodemkundig en landbouwkundig oogpunt belangrijkste onder
scheidingen weergeven, terwijl op deze overzichtskaart ook de landschap
pelijke grenzen duidelijker naar voren komen dan op de bodemkaart,
schaal 1:10.000.
7.3 De onderscheiden kaarteenheden.
7.3.I Hoge_en Mddelho£e_zandgronden_(gemiddeld hoogste grondwaterstand
dieper dan ij.0 cm beneden maaiveld),
7.3.1.1 He Humuspodzolen.
Deze groep omvat voornamelijk de gronden van de hoogst gelegen
gedeelten van de voormalige heidevelden, maar ook de op de hellingen
gelegen esgronden. Kenmerkend is voor deze profielen de min of meer
roodbruin gekleurde humus-B-horizont. De dikte van de humushoudende
bovenlaag varieert van 15-50 cm (gemiddeld 25-kO cm). Het humusgehalte
van de bovengrond ligt tussen Ij. en 12$ (gemiddeld 6%), het leemgehalte
varieert van 7-25$. Wat de grondwaterstanden betreft, de G.H.W. ') ligt
dieper dan !).0 cm en de G.L3¥, ") dieper dan "l+O cm beneden maaiveld.
Deze gronden zijn hoofdzakelijk voor akkerbouw en gedeeltelijk ook voor
kunstweide geschikt.
In het noordwestelijke deel van het gebied treft men de keileem geregeld ondieper dan 120 cm beneden maaiveld aan. Deze leem is
in dit gebied gunstig, aangezien in de hoog gelegen zandgronden het te
snel wegzakken van het water wordt tegengegaan.
7.3.1.2 Y_=_Humusijzerpodzolen.
Kenmerk van deze gronden is de duidelijke humusijzerpodzol-Blaag, die okerbruin van kleur is.
Het zijn zwak tot sterk lemige gronden op hoge plateaus in het
landschap gelegen. Ze hebben een humeuze tot humusrijke bovenlaag van
3O-5O cm dikte en vormen met de hoge zandgronden met een dek van meer
dan 50 cm dikte (E) de oudste kernen van de essen.

') G.H.W. - gemiddeld hoogste grondwaterstand.
") G.L.W. = gemiddeld laagste grondwaterstand.
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leemgehalte van + 15-28$, De G.H.W. ligt bijna overal dieper dan 80 cm
beneden maaiveld en de G.L.W. dieper dan 200 cm beneden maaiveld. Het
zijn bijna uitsluitend akkerbouwgronden, waarvoor ze, afhankelijk van
de lemigheid, matig tot goed geschikt zijn.
7.3.I.3 E - Oude bouwlanden met huraushoudende bovenlaag_dikker_da£_50_cm.
Dit zijn bijna altijd humusijzerpodzolprofielen met een humeus
dek >50 cm. Het humusgehalte van de bovengrond varieert van 6-9$, het
leemgehalte van + 15-25$. De G.H.W. ligt dieper dan 80 cm en de G.L.W.
dieper dan 200 cm beneden maaiveld. Het zijn vrij goede tot goede ak
kerbouwgronden.
7.3*2 La£e_en zeer_lage zandgronden (gemiddeld hoogste grondwaterstand
ondieper dan lj.0 cm beneden maaiveld).
7.3»2.1 Hn_=_Humuspodzolen.
Deze groep neemt in vergelijking tot de hoge humuspodzolen een
betrekkelijk grote oppervlakte in. Meestal vormt ze de overgang tussen
de hogere zandgronden en de beekdalen. De humeuze bovengrond is 15-50
cm dik (gemiddeld 25-l).0 cm). Het humusgehalte van de niet venige humus
podzolen varieert van 5-15$* het leemgehalte van + 7-25$« De humuspod
zolen met venige lagen en/of veenlagen dunner dan lj.0 cm zijn ook in
deze groep opgenomen.
Een belangrijk kenmerk van deze gronden is dat de G.H.W. on
dieper dan lj.0 cm beneden maaiveld voorkomt. Hierdoor zijn ze beter ge
schikt voor grasland dan voor bouwland.
Plaatselijk treft men loess- en beekleemlagen (verspoelde keileem) en eveneens keileem in de ondergrond aan.
7.3*2.2 25_=_A/C~gronden (madezandgronden).
Deze bodemgroep neemt in het gebied een belangrijke plaats in.
De duidelijke humuspodzol-B-laag ontbreekt, de profielen zijn niet ontijzerd en bevatten meestal duidelijke roestvlekken. Deze gronden zijn
gebonden aan de beekdalen,, vooral aan het brede dal van het Loodiep.
De humeuze tot humusrijke bovenlaag is 15-50 cm dik (gemiddeld
20-lj.O cm) en heeft een humusgehalte van 6-22$, aangezien de A/C-gronden
met venige lagen en/of veenlagen (dunner dan 20 era) ook in deze groep
vallen. A/C-gronden met veenlagen van 20-lj.O cm dikte zijn tot de ondiepe
madeveengronden gerekend»
Het leemgehalte varieert bij deze gronden van + 9-+30$J er
zijn dus aanzienlijke verschillen binnen de groep. De G.H.W. is ondieper
dan I4.O cm en gedeeltelijk ondieper dan 25 om beneden maaiveld. De
G.L.W. is ondieper dan 11+0 cm en gedeeltelijk ondieper dan 100 cm beneden
maaiveld.
Het voorkomen van beek- of loessleemlagen in de ondergrond is
regel.
De beste graslandgronden vallen in deze groep. De venige A/Cgronden zijn plaatselijk echter te nat.
7.3*2.3 52_=_9^®_iüä§ian§en

huraushoudende bovenlaag dikker £an_50_cm.

Komt slechts over een geringe oppervlakte ten oosten van Dalen
voor. Het zijn zeer oude, overwegend sterk lemige graslandgronden van
zeer goede kwaliteit. Het leemgehalte bedraagt + 15-25$* het lutumgehalte
5-8$ en het humusgehalte in de bovengrond + 5$* Naar beneden neemt het
humusgehalte geleidelijk toe. De dikte van de huraushoudende laag is
+ 60 cm, G.H.W. ondieper dan 1^0 cm. G.L.W. 100-1^0 cm beneden maaiveld.
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Dit zijn de "broekig raesotrofe" veengronden in de beekdalen.
Ze hebben doorgaans een matig veraarde bovenlaag van slechts + 20 cm
dikte. Het leemgehalte van het minerale deel varieert van + 30$ tot
het lutumgehalte van + 5$ tot + 25$.
Lutumrijk gaat hier in grote lijnen samen met een leemgehalte
van meer dan 50$ (bodemkaart, schaal 1:10.000, bijlage 1). Deze lutumen leemgehalten gelden voor de bovenste 20-1^0 cm van het profiel, de
ondergrond is veel minder zwaar en bestaat uit broekveen en (darg) op
een zandondergrond met A/C-profiel. De doorlatendheid van de bovengrond
is doorgaans matig slecht, die van de ondergrond matig goed. In de
zandondergrond konen vrij veel leem- en/of meerbodemlagen voor, die
slecht doorlatend zijn.
Naar de diepte van de zandondergrond zijn op deze overzichts
kaart twee groepen onderscheiden:
+

9
0
%
,

Vma = ondiepe en matig diepe madeveengronden op zand ondieper dan 80
cm beneden maaiveld,
Vmb = diepe madeveengronden op zand dieper dan 80 cm beneden maaiveld.
Vma heeft meestal een geringer waterbergend vermogen dan Vmb.
Verder hangt de geschiktheid van deze graslandgronden af van het al dan
niet voorkomen van storende lagen, van de grondwatertrap en van de bezanding van de bovengrond.
De G.H.W. komt in deze gronden altijd binnen 25 cm beneden
maaiveld en gedeeltelijk zelfs binnen 10 cm beneden maaiveld voor; de
G.L.W. steeds binnen 100 cm beneden maaiveld, gedeeltelijk binnen 60
cm beneden maaiveld.
7.3.Ü+. Veenkoloniale gronden.
7.3«lj-«1 Vd = dalgronden.
Dit zijn afgegraven en ten dele vergraven bezande hoogveengronden. De profielopbouw kan op korte afstand sterk wisselen. Ze zijn
onderverdeeld in twee groepen:
Vdh = dalgronden met humuspodzol in de ondergrond
Vdg = dalgronden met A/C-profiel in de ondergrond.
Vdhj= Dalgronden op humuspodzol.
De veenlaag bestaat geheel uit mosveen. Op de overgang van
veen naar zand ligt een gliedelaag. Hierboven meestal wat oud-veenmosveen en vervolgens maximaal lj.0-50 cm meer of minder bolsterrijk los
veen. Hierop dan een 10 à 15 cm dikke, niet tot zwak lemige bezandin;*slaag.
De zandondergrond ligt meestal niet dieper dan 80 cm beneden
maaiveld en bevat een duidelijke humuspodzol-B. Het zijn, speciaal in
de nattere jaren, goede akkerbouwgronden.
Vdh ligt in het algemeen topografisch iets hoger dan Vdg. Wat
het grondwater betreft, ligt de G.H.W. in deze groep ondieper dan 1<.0 cm
of tussen ifO en 80 cm beneden maaiveld, terwijl de G.L.W. tussen 100 en
1 i(.0 cm of tussen 11+0 en 200 cm beneden maaiveld voorkomt.
Vdg = Dalgronden op A/C-profiel.
Tussen de zandondergrond en het mosveen bevindt zich een meer
of minder dikke laag dargveen met veelal een meerbodemlaag direct boven
het zand. De profielopbouw is verder als bij Vdh.Belangrijk is echter
de betere bezandingslaag, die zwak tot sterk lemig is en soms lutumhou-
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dend. Doorgaans is ook de humus milder. Deze grond is dan ook geschikt
voor tarwe en bieten, dank zij deze gunstige bouwvoor. In droge zomers
geven deze gronden betere opbrengsten dan de vorige groep, maar in nat
te zomers hebben ze spoedig wateroverlast.
De gemiddeld hoogste grondwaterstand (G.H.W.) komt altijd on
dieper dan lj.0 cm beneden maaiveld en ten dele zelfs binnen 25 cm. De
gemiddeld laagste grondwaterstand (G.L.W.) ligt tussen 100 en 114.O cm
of tussen 60 en 100 cm beneden maaiveld.
7.3.^.2 Vb - Bovenveencultuurgronden.
Deze liggen uitsluitend bij Dalerveen. Het zijn oude cultuur
gronden, ontstaan door een langdurige bemesting met potstal(plaggen)
mest op onvergraven hoogveen. Bij ingebruikneming werd het ruwe opper
vlak afgebrand. De profielen hebben thans een venige of veenbovenlaag
van gemiddeld I4.O cm dikte, die rust op vast veenmosveen.
Op de hoger gelegen en het langst in cultuur zijnde gedeelten
komt onder de mosveenlaag in de zandondergrond een hurauspodzol voor met
een gliedelaag op de overgang naar het veen; op de lagere delen ligt
dargveen onder het mosveen en al dan niet een meerbodemlaag op de
overgang naar de zandondergrond met A/C-profiel.
De bovenveencultuurgronden met hurauspodzol (type Vb2h op de
bodemkaart, schaal 1:10.000, bijlage 1) zijn opgebouwd uit grotendeels
slecht doorlatende gliedeachtige lagen. De gronden op A/C-profiel (type
Vb2g, Vb3g, Vbl|.g) hebben een iets gunstiger profielopbouw met een gro
ter waterbergend vermogen.
De ligging van deze gronden t.o.v. het grondwater loopt sterk
uiteen. De G.H.W. varieert van 80 cm tot ondieper dan 25 cm beneden
maaiveld, terwijl de G.L.W. tussen 60 en 200 cm beneden maaiveld ligt.
Hierbij geldt weer, evenals in de dalgronden, dat de bovenveencultuur
gronden op hurauspodzol overwegend lagere waterstanden hebben dan die
op A/C-profiel.
De bovenveencultuurgronden zijn voor de akkerbouw slechts zeer
matig geschikt (te zuur en storende lagen); voor grasland zijn de gron
den met een A/C-ondergrond wat gunstiger.
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grenzen en symbolen van de bodemkaart, bijlage 1.

Afb. 7 Legenda van de grondwatertrappenkaart
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8.1 Het begrip grondwatertrap.
De grondwaterstand (- diepteligging van de grondwaterspiegel
beneden maaiveld) neemt een belangrijke plaats in onder de factoren,
die de geschiktheid van een grond, met name van een zandgrond, als cul
tuurgrond bepalen. Het is mede daarom gewenst op bodemkaarten over de
diepteligging van het grondwater informatie te geven. Dit gebeurt door
middel van grondwatertrappen.
De grondwaterstand op een bepaalde plaats is in de loop van
een jaar aan meer of minder sterke variaties onderhevig. In het alge
meen zal het niveau in de winter hoog zijn en in de zomer laag. Boven
dien zullen ook van jaar tot jaar verschillen optreden, m.a.w. van
jaar tot jaar zullen de tijdstijghoogtelijnen een verschillend beloop
vertonen.(Wanneer in een diagram de grondwaterstand of de stijghoogte
van het grondwater tegen de tijd wordt uitgezet en de afzonderlijke pun
ten door een lijn worden verbonden, krijgt men een tijdstijghoogtelijn).
Het is mogelijk uit een bundel tijdstijghoogtelijnen een ge
middelde grondwaterstandscurve te construeren, die het gemiddelde ver
loop van de grondwaterstand weergeeft. Top resp. dal van de curve laten
zien tot welke stand het grondwater gemiddeld in de winter stijgt, resp.
in de aomer daalt. De waarden afgelezen bij top. resp. dal van de ge
middelde curve zijn de gemiddeld hoogste grondwaterstand (G.H.W.) resp.
de gemiddeld laagste grondwaterstand (G.L.W.).
Gezien de verschillen die er van jaar tot jaar optreden in de
tijdstijghoogtelijnen, zou een gemiddelde curve, die geconstrueerd zou
worden op grond van metingen, die zich slechts over b.v. twee of drie
jaar uitstrekken in het algemeen geen juist beeld geven van het gemid
deld grondwaterstandsverloop.
Aan de grondwatertrappenindeling ligt ten grondslag, dat het
verloop van de grondwaterstand op een bepaalde plaats gekarakteriseerd
wordt door G.H.W. en G.L.W.. Van plaats tot plaats kan het gemiddeld
grondwaterstandsverloop en daarmede de waarden, die men vindt voor
G.H.W. en G.L.W. sterk variëren. De grondwatertrappenindeling nu, is een
klassenindeling van grondwaterstandsverlopen (gekenschetst door G.H.W.
en G.L.W.). Elke klasse van deze indeling, die grondwatertrap (Gt) ge
noemd wordt, is gedefinieerd door aan te geven, binnen welke grenzen
G.H.W. en G.L.W. voor die Gt mogen variëren.
Wanneer aan een kaartvlak op de grondwatertrappenkaart een
bepaalde Gt is toegekend, wil dat zeggen, dat de G.H.W.'s en G.L.W.'s
van de gronden binnen dat kaartvlak, afgezien van afwijkingen t.g.v.
het voorkomen van onzuiverheden, zullen variëren binnen de klassegren
zen, die gesteld zijn voor de betreffende Gt.
8.2 De legenda van de grondwatertrappenkaart.
Afbeelding 7 geeft de legenda van deze kaart met de negen grondwatertrappen en hun G.H.W.- en G.L.W.-grenzen weer, die in dit gebied
zijn onderscheiden.
Uit de aangegeven G.H.W.-grenzen in de lage Gt's blijkt, dat er
enige overlap optreedt (<20 en <3^0). Gezien de ligging van de gronden
en de gebruikte waarnemingsdichtheid per hectare was een verdere op
splitsing niet mogelijk zonder aan de betrouwbaarheid van de grenzen af
breuk te doen.
Voor de beschrijving der afzonderlijke grondwatertrappen zij
verwezen naar par. 8.7.
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Gezien de betekenis die de diepteligging van het grondwater
beneden maaiveld heeft t.a.v. de landbouwkundige gebruikswaarde, cul
tuurtechnische ingrepen, eto., hoort dit gegeven op de bodemkaart
thuis. Op verzoek van de opdrachtgever en om kaarttechnische redenen
is dit echter op een afzonderlijke kaart, de grondwatertrappenkaart
gebeurd. Wel is in de zandgronden op de bodemkaart het belangrijkste
verschil in hoogteligging, namelijk dat tuss3n hoge en middelhoge zand
gronden (G.H.Wc dieper dan l^O cm) en lage en zeer lage zandgronden
(G.H.W. ondieper dan 1^0 cm) aangegeven. Deze grens komt overeen met
die tussen de Gt II en III op de grondwatertrappenkaart.
Voor de geschiktheidsbeoordeling van de gronden dient men
echter naast de bodemkaart, steeds de grondwatertrappenkaart te raad
plegen. Beide kaarten vormen derhalve een eenheid en dienen ook als zo
danig te worden gebruikt. De grondwatertrappenkaart geeft uitsluitend
de diepteligging van het grondwater weer, maar slechts zeer ten dele
in hoeverre een grond te nat of te droog is. Dit is mede afhankelijk
van zijn profielopbouw, die op de bodemkaart is aangegeven.
Ten einde de eenheid der beide kaarten te benadrukken en het
gebruik te vereenvoudigen, zijn de bodemgrenzen en symbolen van de bo
demkaart tevens in de basis van de grondwatertrappenkaart aangebracht.
Van elk bodemtype kan derhalve zonder meer worden afgelezen op welke
Gt('s) het voorkomt en omgekeerd. Bij een nauwkeurige beschouwing van
de Gt-kaart blijkt, dat behalve de grens middelhoog - laag in de zand
gronden nog meerdere Gt-grenzen geheel of gedeeltelijk samenvallen met
bodemgrenzen.
8.I4. Het bepalen van de grondwatertrappen in het terrein.

Tijdens het veldwerk worden de Gt's schattenderwijs bepaald.
Men leidt uit de profielopbouw, met name de profielkenmerken, die met
de waterhuishouding samenhangen, zoals roest, reductie en blekingsverschijnselen, de G.H.W. en G.L.W. en daaruit de Gt voor het betreffende
bodemprofiel af. Verder wordt voor het trekken van de Gt-grenzen, even
als voor de bodemgrenzen, gebruik gemaakt van topografische en land
schappelijke kenmerken, zoals bodemgebruik, reliëf, slootwaterstanden,
aantal greppels, etc..
Het schatten van G.H.W. en G.L.W. met behulp van o.a. profiel
kenmerken impliceert, dat de verbanden tussen de grondwaterkenmerken in
het profiel en G.H.W. resp. G.L.W. bekend moeten zijn. De kennis hier
omtrent is vergaard door profielstudie op plaatsen, waar gedurende vele
jaren grondwaterstanden zijn gemeten, zoals bij C.O.L.N.')-stambuizen.
Verder zijn in dit gebied in samenwerking met de afdeling Onderzoek van
de Cultuurtechnische Dienst in Assen nog een aantal waterstanden in
nieuw geplaatste of nog aanwezige buizen gemeten en een tweetal zgn.
momentopnamen verricht. De resultaten hiervan worden in par. 8.8 bespro
ken.
8.5 Profielkenmerken voor bepaling van G.H.W. en G.L.W.

8.5-1 Gemiddeld hoogste grondwaterstand (G.H.W.).
Deze wordt met name in de zandgronden geschat aan de hoogte
van de in het profiel voorkomende roest- en reductie- (ijzerhoudende
profielen, zoals humusijzerpodzolen en roestige A/C-gronden) of blekingsversohijnselen (ontijzerde profielen, zoals humuspodzolen en
roestarme A/C-gronden). Deze verschijnselen zijn t.g.v. het op- en neer
gaande grondwater in het profiel ontstaan; ook de aard van de profiel
ontwikkeling (b.v. kleur, dikte en kazigheid van de podzol-B-horizont)
') C.O.L.N. - Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland.

Afb. 8. De grondwatertrappen en hun verdeling over de bodemtypen.

Grondwatertrap

Diepte gemiddeld
j Diepte gemiddeld
hoogste grondwater- i laagste grondwater
stand in cm
1 stand in cm
G.H.W.
'
G.L.W.

< 20

Ia

< 50

50 - 100

r—1

< 20

Ib

<S>

N

Ha

< 1*0

100 - 11*0

Hn3, Hn5, cHn3, cHn5,
vHn3, vHn5, Gn3, Gn5,
eGn3, cGn5, vGn3> vGn5,
En5, Vd1h, Vd2h, Vd3h,
Vd1g, Vd2g, Vd3g, Vdl+g,
Vblh, Vb2h, Vb2g, Vb3g,
Vbl*g

IIb

< 1*0

11*0 - 200

Hn3, Hn5, cHn3, cHn5,
Vd1h

Ile

< 1+0

>200

80

11*0 - 200

1*0-80

>200

HI, H3, cH3

80-120

>200

cY5, H1, H3, H5, CHI,
cH3, cH5, E3

>120

>200

cY3, cY5, H1, H3, cHI,
cH3, E3, E5

tö
rH

I
iH
lila
m faO
2
O
TS O
iH 43
E
Illb

IV

1*0 -

w
O
O
xs

Vm1, Vm2, Vm3, Vml*,
lVm1, lVnfi, lVm3, lVml*
vHn3, Gn5, Gn5, cGn5,
vGn3, vGn5» Vd2g, Vd3g,
Vdl*g, Vb1h, Vb2g, Vb3g,
Vbl*g, Vm1, Vm2, Vm3,
Vml*, lVml, lVm2, lVm3,
lVml*

<ö

u
Q>

Bodemtypen

V

cHn5
CY5, H1, H3, H5, oHI
cH3 , cH5 , E3, E5
cH5

- 57 geeft binnen een bepaalde textuurklasse van het zand aanwijzingen om
trent de hoogte van de G.H.W..
Bij de interpretatie van de verschijnselen in termen van
G.H.W. moet gelet worden op de textuur van het profiel. Bij een bepaal
de G.H.W. zullen in sterk lemige (zeer) fijnzandlge profielen, de
roest-, reductie - en/of blekingsvlekken meestal hoger in het profiel
voorkomen dan bij zwak lemige matig fijnzandige. Dit wordt veroorzaakt
door een dikke vol-capillaire zone in eerstgenoemde profielen, die
landbouwkundig "natter" zijn dan minder lemige en/of fijnzandige pro
fielen bij dezelfde G.H.W. en G.L.W..
8.5.2 Gemiddeld laagste grondwaterstand (G .L.W.).
De bovenzijde van de totaal gereduceerde zone dient als be
langrijkste hulpmiddel voor de schatting van de G.L.W.. Bij kleigron
den en niet-ontijzerde zandgronden is deze zone gekenmerkt door een
grijze tot donkergrijze kleur. Veen heeft in deze zone de oorspronke
lijke kleur van het niet geoxydeerde veen. In ontijzerde zandgronden
heeft het deel van het profiel, dat altijd met water verzadigd is, ta
melijk onbestemde grijsachtige tot grijsgele kleuren, die een gebleekte
indruk maken. In het algemeen is de bovengrens ervan veel minder scherp
dan de bovengrens van de overeenkomstige zone (geheel gereduceerde zone)
bij niet-ontijzerde gronden. Bij de interpretatie van deze kenmerken in
termen van G.L.W. moet weer met de textuur van het profiel rekening
worden gehouden.
Er zij nog op gewezen, dat de genoemde profielkenmerken, zoals
"begin duidelijke roest- en reductievlekken", "begin volledige reduc
tie", etc. slechts na veel training door een ervaren karteerder in de
profielen te herkennen zijn en meestal niet in morfometrische zin, b.v.
met behulp van -de Munsell Soil Color Charts vast te leggen.
De in de vorige paragraaf genoemde topografische en landschap
pelijke kenmerken vormen daarnaast een belangrijk hulpmiddel, terwijl
reeds aanwezige of tijdens de opname gemeten waterstanden steeds nodig
zijn ter controle van de geschatte waterstanden.
8.6 De legenda van de grondwatertrappenkaart en de beschrijving van de
onderscheiden grondwatertrappen.
Bij het vaststellen van de legenda van de Gt-kaart (afb.7) is
er naar gestreefd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de landelijke in
deling die dc laatste jaren bij de Stichting voor Bodemkartering wordt
gebruikt.
In totaal zijn negen grondwatertrappen aangegeven, die samen
gevat kunnen worden tot I|. groepen en die we aanduiden als hoog, middel
hoog, laag en zeer laag. De grens tussen middelhoog en laag
is ook op de bodemkaart 1:10.000 (bijlage l) weergegeven.
In afb. 8 is de verdeling van de grondwatertrappen over de bo
demtypen weergegeven.
8.6.1 Hoge_gronden_(G.H.W. >80 cm, G.L.W. >200 cm).

Dit is de grondwatertrap op de hoogste plateaus in het gebied,
die grotendeels bestaan uit humusijzerpodzolprofielen onder een matig
dikke of dikke humushoudende bovenlaag. Het grondwater heeft hier geen
enkele invloed meer op de plantengroei, die derhalve volkomen afhanke
lijk is van het vochthoudend vermogen van het profiel. Dit wordt in
hoofdzaak bepaald door de lemigheid van het profiel en de dikte en het

- 58 humusgehalte van de humushoudende bovenlaag. Buiten de oude bouwlanden
komt deze grondwatertrap ook voor op de hoge dekzandruggen in de over
wegend middelhoge gronden. Op deze ruggen treft men humuspodzolprofielen aan.
Gt_

20_om,_G.L.W._>gOO_om)_.

Deze grondwatertrap is typerend voor de iets afhellende flan
ken van de oud-bouwlandplateaus met een matig dikke humushoudende boven
laag op een humuspodzolprofiel. Buiten deze oude bouwlandflanken neemt
deze grondwatertrap nog een belangrijke plaats in en wel voornamelijk
op de hogere dekzandruggen en -koppen in de middelhoge en lage gronden.
Op deze grondwatertrap komen uitsluitend humuspodzolprofielen voor. Het
gewas kan in deze gronden tijdelijk in geringe mate van het grondwater
profiteren.
8.6.2 Middelhoge_gronden_(G.H.W. I4.O-8O cm, G.L.W. >114.O cm).
Gt_IIXb_(GiH^W._^0-80_cmiL_G-I;._.W._>200_em).
Deze grondwatertrap behoort wat zijn waterstanden betreft ten
dele bij een middelhoge (G.HeW„) en ten dele bij een hoge grond (G.L.W.).
De betreffende gronden hebben dan ook een hoge ligging, maar een stagne
rende keileemlaag veroorzaakt een G.H.W. ondieper dan 80 cm. Deze hoge
waterstand is echter van kortere duur dan bij de volgende grondwatertrap
lila het geval is. De keileem is slechts gedurende vrij korte tijd in
staat een "schijn"-grondwaterspiegel op te houden '). Wanneer de pro
fielen niet sterk lemig zijn, treedt in droge zomers vochttekort op.
Binnen het onderzochte gebied komen op deze grondwatertrap uitsluitend
humuspodzolen voor, elders in Drenthe ook humusijzerpodzolen (de zgn.
keileemverweringsgronden).

Dit is de grondwatertrap van de "normale" middelhoge gronden
(zonder ondiep keileem). In normale zomers ondervinden de gewassen geen
groeibelemmering, in natte jaren treedt soms door wateroverlast een
oogstdepressie op. Met deze grondwatertrap zijn weer uitsluitend humus
podzolen gecorreleerd., maar ook veenkoloniale gronden,met een veenlaag
van max. J4.O-5O cm dikte.
8.6.3 Lage_gronden_(G.H.W. <ij.O cm, G.L.W. sterk wisselend).

Gt _IXo_(

.W._<i|r0_ cm,_G -

_>220_ cm)^

In deze grordwatertrap zijn wat de waterstanden betreft zelfs
hoog en laag verenigd. Hij omvat slechts een kleine oppervlakte op de
Zwinderse es (blad 1). De gronden liggen topografisch hoog, maar hebben
op + 60 cm beneden maaiveld keileem, waarop het neerslagwater tijdelijk
stagneert. Men vindt hier dan ook voor een deel blijvend grasland. Ook
weer uitsluitend humuspodzolprofielen op deze gronden.

Deze grondwatertrap behoort, wat zijn waterstanden betreft ten
dele bij de middelhoge en ten dele bij de lage gronden. Hij komt over
een grote oppervlakte verspreid over het gehele gebied voor. In het
noordwesten staat het voorkomen in verband met keileem ondieper dan 120
cm onder maaiveld in de ondergrond. Op deze grondwatertrap wordt door
de akkerbouw in natte perioden geregeld wateroverlast ondervonden.
') Cnossen, J. en W. Heijink. Enkele opmerkingen omtrent de bodemgesteld
heid van de zandgronden in een deel van Noordoost-Friesland. Boor en
Spade 9, 156-172.
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groeidepressie rekening worden gehouden. Er komen op deze grondwatertrap humuspodzolen voor en dunne dalgronden op hurauspodzol.
G^_IIa_(G.H.W._<ï+0_cm,_G.L.W._100;;l^r0_cm).
Het betreft hier "normale" lage gronden. Deze grnndwatertrap
omvat de grootste oppervlakte in dit gebied. Er komt een groot aantal
bodemtypen op voor (afb. 12), die beter geschikt zijn voor grasland dan
voor bouwland. In het veenkoloniale gebied in de geschiktheid voor ak
kerbouw iets gunstiger, hetgeen verband houdt met het waterbergend ver
mogen van veen en de vrij goede ontwatering van de dalgronden.
8.6.1), Zeer__lage_ jonden (G.H.W. <25 cm, G.L.W. <100 cm).
(G.H.W._<20_cm,_G_.L.W._5°:200_cm).
Het grootste deel van de madelanden heeft deze grondwatertrap.
Het zijn gronden, die voor grasland een goede waterstand hebben, hoewel
tijdelijk te hoog, vooral bij aanwezigheid van storende lagen in de
ondergrond.
<20 cm, G.L.W. <50 cm).
Dit zijn de natste gedeelten in de madelanden en wel de dargveengronden. Ze zijn te nat voor grasland en komen 's winters geregeld
onder water te staan. Voor weiland zijn ze ongeschikt; het zijn matige
hooilanden in normale jaren.
8.7 De bewerking van de voorhanden zijnde grondwaterstandsgegevens.
Van de volgende grondwaterstandsbuizen waren meetresultaten
voorhanden; de opnamedata zijn er telkens bij vermeld:
a. 300 plastieke buizen, geplaatst door Stiboka in samenwerking met de
Cultuurtechnische Dienst te Assen; winteropnamen 20 oktober 1960 en
28 november i960; zomeropname 28 juni 1961;
b. 5 C.O.L.N.-peilbuizen; 1l).-daagse opnamen in de periode van 11*. okto
ber i960 tot en met l6 oktober 1961;
c. 31 plastieke buizen, geplaatst door Stiboka in samenwerking met de
Cultuurtechnische Dienst te Assen; 11^-daagse opnamen in de periode
van 11). oktober i960 tot en met 16 oktober 1961;
d. 1 plastieke buis, geplaatst door Stiboka in samenwerking met de
Cultuurtechnische Dienst te Assen, met een dagelijkse opname in de
periode 23 november i960 tot en met 15 oktober 1961;
e. 11 plastieke buizen, geplaatst door Stiboka in samenwerking met de
Cultuurtechnische Dienst te Assen; onregelmatige opnamen in de pe
riode van 11). oktober i960 tot en met 16 oktober 1961.
De ligging van de buizen is aangegeven op de boorpuntenkaart
(bijlage 6).
Vooral de gegevens van de onder b, c en d genoemde buizen ; «•
kunnen waardevol zijn ter controle van de schattingen van de Gt's bij
de kartering. Met het oog hierop waren deze gegevens ook verzameld. Het
zal echter duidelijk zijn dat op grond van gedurende slechts één jaar
verlichte waarnemingen van de grondwaterstand op een bepaalde plaats
zonder meer geen uitspraak gedaan kan worden over de op die plaats voor
komende gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste grondwaterstanden. Door
de grondwaterstandsgegevens op een bepaalde manier te verwerken
slaagt men hierin toch.Een voorwaarde daarvoor is echter dat er één of
enkele grondwaterstandsbuizen voorhanden zijn, waarin gedurende een
groot aantal jaren (meer dan 5 à 7) metingen uitgevoerd zijn. In rapport

Afb. 9 Grondwaterstandsbuizen met geschatte grondwatertrap, berekende gemiddeld hoogste en
laagste grondwaterstanden uit de periode oktober 1960-1961, de standen bij de een
malige zomer- en winteropname en bodemtype.
Nummer buis

A

B

C

Geschatte Gt en klasseBerekend uit opname
grenzen volgens legenda Oktober i960 - oktober 1961
Gt

G.H.W.

G.L.W.

G.H.W.

G.L.W.

Bodemtype

Eenmalige
Winter Zomeropname
opname

in cm beneden -maaiveld
10
37
20
261*

257
28l*

323
283
318

171
56
8i*

157
69

11*6
139

135
131).
133
130
131

132
212
213
219
2214225
226
227
92
93
258-1*2
21*1-73
21*1-70
21*1-72
259-68
171*

Illb
IIb
IIb
lb
Illb
Illb
IIb
Ia
Ib
Ha
Ile
Ib
IIb
IIb
Ia
IIa
Ib
Ia
Ib
Ia
IIb
Ib
Ib
Ib
Illb
IIa
Ib
IIc
IIa
IIc
Ib
IIc
Ib
Ib
Ib
Ib
IIa

1*0-80
<1*0
<3*0
<20
1*0-80
1*0-80
<0*0
<20
<20
<3*0
<3*0
<20
<1*0
<1*0
<20
<1*0
<20
<20
<20
<20
<1*0
<20
<20
<20 .
1*0-80
<3*0
<20
<3*0
<3*0
<3*0
<20
<3*0
<20
<20
<20
<20
<0*0

>200
11*0-200
11*0-200
50-100
>200
>200
11*0-200
< 50
50-100
100-11*0
>200
50-100
11*0-200
11*0-200
< 50
100-11*0
50-100
< 50
50-100
< 50
11*0-200
50-100
50-100
50-100
>200
100-11*0
50-100
>200
100-11*0
>200
50-100
>200
5O-IOO
50-100
50-100
50-100
100-11*0

1*9
13
6

+ 2
90
85
35
15
0
27
25
2
26

21*

I67
123
117
21*
>200
kh

M
13
3
+5
78
73
28
1*

63

+ 2

161*

11*6
95
166

89
135
160

+ 6

36

18

116

3
10
5
2
14-3
21
13
15
38
9
8
25
21
1+6

!*8
51
1*5
1*5
115
65
51
79

+ 11*

33
+5
0
+3
11
0

161

1*7
57
150

123
>185

79
153
29
32
29
1*9
11*6

26

20
1
11*
31
+13
11
2
10
+ 2
+ 5
1*6
17
6
12
53
+12
1

16
16
61*
+11
1*8
+10
0
+8
9
12

168

.

11*5
131
23
>200
168
151
50
71
97
166

101
138
167
38

120
50
kb

50
50
122
61
56

76
I60

73
61

137
123
>190

81*
166

29
3k

30
53
136

cH5
cHn5
cHn5
vGn5
cH3
cH5
cHn5
Vd3g
vGn5
Gn5.
cHn3
Gn5
En5
cHn3
Vm3
Hn3
Vml
Vb2g
Vm3
Vml*
Hn3
Vm2
Vbl*g
Vd1h
cH3
Vdlh
Vd2h
Hn1
Vdlh
Hn5
vHn5
cHn3
lVm2
lVm2
lVm2
Vm2
Hn5
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no. 5^8 van de Stichting voor Bodemkartering wordt deze bewerkingsmetho
de beschreven. Het had in de bedoeling gelegen deze bewerking ook hier
toe te passen maar dit bleek onmogelijk omdat geen geschikte buizen met
langjarige gegevens voorhanden waren. Daarom moest met het volgende vol
staan worden.
Van elk van de 36 onder b en c genoemde buizen zijn de 3 hoogst
en de 3 laagst gemeten standen uit de periode oktober i960 tot oktober
1961 gemiddeld. Men krijgt aldus voor elke buis twee waarden die men
als gemiddeld hoogste stand resp. gemiddeld laagste stand van de betref
fende periode kan beschouwen en die een zeer grove benadering zijn van
G.H.W. en G.L.W..
In afb. 9 zijn voor alle buizen deze waarden opgenomen (kolom
B). Tevens staan er de ter plaatse van de grondwaterstandsbuizen geschat
te Gt's in vermeld (kolom A). Bij vergelijking blijkt, dat de op grond
van de grondwaterstandsmetingen in de periode oktober i960 tot oktober
1961 verkregen benadering van de G.H.W. tamelijk goed met de schattingen
overeenkomt. Bij vergelijking van de geschatte G.L.W. met de berekende
G.L.W. blijkt, dat de berekende standen in het algemeen ondieper zijn.
Dit vindt zijn verklaring in de omstandigheden dat de zomerperiode 1961
als natter dan normaal bekend staat.
In kolom C van afb. 9 zijn ten slotte nog de gegevens vermeld
die verkregen werden bij een eenmalige zomer- en winteropname. Deze
vonden plaats op tijdstippen toen aangenomen mocht worden dat de grond
waterstand een voor de zomer resp. de winter typisch niveau bereikt had.
Duidelijk blijkt ook hier dat vanwege de natheid van de zomer van 19^1
de standen voor de zomeropname 1961 ondieper zijn dan de G.L.W..
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9.1 Inleiding.
Op deze kaart zijn alle binnen 120 cm beneden maaiveld begin
nende lagen aangegeven, die rain of meer storend kunnen werken op de wa
terbeweging in het profiel en/of op de groei van de gewassen. De sto
rende leemlagen zijn echter niet op deze kaart, maar op de leemdieptekaart (bijl. 5) aangegeven.
In de zandgronden gaat het hier om lagen met een minder gun
stige structuur (verkitting)> in de veengronden betreft het dunne al
dan niet geheel minerale lagen.
Er wordt geen uitspraak gedaan over de mate van storing der
lagen; wel zijn de ondiep gelegen störender dan de diepere.
Wanneer in een bepaalde boring een afwijkende laag werd aange
troffen is dit boorpunt met een cirkel aangegeven. Binnen deze cirkel
is door middel van een letter en een kleur de aard van de laag en met
twee cijfers de diepte van de boven- en onderzijde in dm aangegeven.
Komen er twee verschillende afwijkende lagen in één profiel voor dan
is de cirkel gehalveerd.
Is een bepaalde laag over een af te grenzen oppervlakte aan
wezig, dan is dit tevens aangegeven op de kaart. De betrouwbaarheid van
deze grenzen is evenwel geringer dan van de bodem- en vochtgrenzen,
aangezien de eerste niet en de laatste meestal wel in het landschap te
zien zijn.
Naar de diepte van voorkomen zijn in deze kaartvlakken zo mo
gelijk nog twee klassen onderscheiden, namelijk:
afwijkende laag beginnend ondieper dan 6o cm beneden maaiveld
afwijkende laag beginnend tussen 60 en 120 cm beneden maaiveld.
Binnen een af te grenzen vlak zijn per boring uitsluitend de diepte en
dikte van de afwijkende laag aangegeven. Komen echter binnen dit vlak
ook nog andere afwijkingen voor; dan zijn deze met een halve cirkel
aangegeven, waarbinnen weer de aard (letter), dikte en diepte (cijfers).
Deze halve cirkel heeft tevens de kleur voor de betreffende afwijkende
laag.
9.2 Korte omschrijving van de lagen.
aY_l-aY2-Y1-Y2 s IJzeroer^
Dit wordt in hoofdzaak vlak langs het Drostendiep aangetroffen
en het bezit een aantal ongunstige eigenschappen.
1e. Als vaste, harde laag stagneert het de waterbeweging
2e. De sterk ijzerhoudende gronden drogen gemakkelijk in
3e. Het hoge ijzergehalte verstoort het chemisch evenwicht in de grond
en heeft o.a. fosfaat-fixatie ten gevolge.
Het ijzeroer begint doorgaans direct onder het maaiveld en
gaat in vele gevallen door tot 20 à 1^0 cm diepte. Ligt de onderzijde van
de oerlaag nog dieper dan gaat deze meestal door tot dieper dan 120 cm.
Deze zeer diepe oergronden hangen waarschijnlijk met voormalige stroombeddingen samen. De concentratie van ijzerconcreties in deze diepe oer
gronden is bijna altijd hoog. In de ondiepere lagen is deze concentra
tie matig of sterk.
De oerlagen komen zowel per vlak als per punt voor. Bovendien
is naar de hoeveelheid ijzerconcreties nog onderscheid gemaakt in:
matig ijzeroer
veel ijzeroer
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Deze laag is een verkitte B-laag en/of een BC-horizont van een
hurauspodzol. De verkitting bestaat uit hurausverbindingen. Dit verschijn
sel komt het meest voor op de venige lage zandgronden (vHn) in gebieden,
die aan de veenkoloniale gronden grenzen en ook veel onder veengronden
met een hurauspodzol, zoals oostelijk van "De Hooi" (blad'2). In de
(niet venige) zandgronden komt deze laag het meest voor op de middel
hoge gronden en dan zeer plaatselijk meestal op hellende terreinen en
in grover, niet lemig, matig fijn zand.
De diepte bedraagt gemiddeld 1+0 à 8û cm beneden maaiveld.
De stijve B-laag is zowel per punt als per vlak aangegeven.
o = Verkitte_okerlaa£.
Dit verschijnsel komt als storende laag niet veel voor. Deze
laag is in niet te sterk verkitte vorm steeds aanwezig in de zwak hel
lende randen van de hoogste plateaus (essen). Een mogelijke oorzaak is
een ontijzering van de humusijzerpodzolen, waarbij ook horizontaal
transport van ijzerverbindingen, afkomstig van het es-plateau, een rol
kan spelen. De profielen met deze okerlaag in de ondergrond vertonen
meestal een minder uitgesproken humuspodzol.
De verkitte okerlaag belemmert de wortelontwikkeling. De diep
te waarop deze laag voorkomt, ligt tussen 60 en 100 cm beneden maai
veld. Is uitsluitend per boring aangegeven.
GL_-_gl = Gliedelaag^
Gliede is een vorm van amorfe organische stof. Ze komt het
meest voor op de overgang van oligotroof veen naar de minerale onder
grond, waarbij de G.L.W. zich ongeveer beweegt rondom dit grensvlak.
Deze laag ontstaat ook wel aan de oppervlakte van lage zandgronden met
een stagnerende verticale afvoer. Het meest wordt de gliede echter ge
vormd door het uitspoelen en weer neerslaan van gemakkelijk verplaats
bare organische-stofdeeltjes, die in de veenkoloniale bouwvoor ont
staan door afbraak van regelmatig aangeploegde bolster.
Gliede vormt een zeer dichte laag en bestaat uit een ongunstige
sterk zure humusvorm. wordt door de plantenwortels gemeden en werkt
storend op de waterbeweging. Komt als kaartvlak en als afzonderlijke
punten voor. De dikte varieert van 10-1+0 cm.
^e-bMe-me_=_Meerb2derrü.aag_:_
Deze grijze tot bruingrijze laag komt meestal voor als over
gang tussen het dargveen en de zandondergrond. Ze is altijd sterk le
mig, maar humus- en lutumgehalte kunnen sterk variëren evenals de dikte
(10-1+0 cm).
Op de kaart zijn alleen de meerbodemlagen aangegeven, waarvan
op grond van hun dichtheid aangenomen mag worden, dat ze storend wer
ken op de waterbeweging.
Zowel per vlak als per punt aangegeven.
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Op deze kaart zijn behalve keileem ook de beek- en loessleemafzettingen aangegeven, waardoor deze kaart dus tevens de functie van
afwijkende-lagenkaart vervult. Ook hier weer op dezelfde wijze als op
bijlage 1|. per boring en zo mogelijk als vlak weergegeven. Voor de be
trouwbaarheid van de grenzen geldt hetzelfde als in hoofdstuk 9«1 ver
meld.
bX_-_x_=_K£ile_em_._
Deze grofzandige, meestal taaie leem komt speciaal voor in de
hogere humuspodzolgronden in het noordwestelijke deel van het gebied
(blad 1) en sluit aan bij het keileemgebied ten zuiden van Oosterhesselen.
De keileem werkt tijdelijk stagnerend op de waterbeweging.
Dit kan zowel gunstig als ongunstig voor het gewas zijn, afhankelijk
van de ligging t.o.v, het maaiveld en het grondwaterniveau. Is de lig
ging van het maaiveld hoog t.o.v. het grondwater dan is een keileemlaag
dieper dan 6o cm beneden maaiveld meestal gunstig omdat het profiel dan
minder snel zijn water verliest. Keileem ondieper dan 60 cm beneden
maaiveld komt in dit gebied praktisch niet voor.
Bij iets komvormige en/of lage ligging en een slechte afwate
ring kan in natte perioden wateroverlast ontstaan op gronden met kei
leem in de ondergrond ook wanneer deze dieper dan 60 cm beneden maaiveld
begint.
De verbreiding van de keileem is zowel per vlak als per boring
weergegeven.
aBL - bBL

bl_=_Beekleem.

De zandfractie van deze leem is in tegenstelling tot de loess
leem, slecht gesorteerd. De beekleem bestaat waarschijnlijk grotendeels
uit verspoelde keileem en komt derhalve overwegend voor in de beekda
len. De stagnerende werking van deze laag is groot; waar deze ondieper
dan 6o cm begint, treedt spoedig wateroverlast op in deze toch al laag
liggende gronden. Dit is plaatselijk het geval in de sterk lemige A/Cgronden en de ondiepe madeveengronden.
Het leem- en lutumgehalte wisselt sterk evenals de dikte, aan
gegeven zowel per kaartvlak als per punt.
bLL

l^^Loe^sleem^

Deze wat zijn zandfractie betreft goed gesorteerde afzetting
met een zeer hoog leemgehalte komt in tegenstelling tot de beekleem
veel meer voor in het dal van het Drostendiep dan van het Loodiep. Ook
deze loesslaag werkt sterk stagnerend, doch komt over het algemeen niet
ondieper dan 6o cm beneden maaiveld voor.
De loess bevat 60-80$ leem en + 15$ lutum; de dikte wisselt
sterk.
Evenals de beekleem per kaartvlak en per boring aangegeven.
Hoewel het verschil tussen beekleem en loessleem niet altijd duidelijk
in het veld is vast te stellen, geldt algemeen, dat de eerste grofzandiger is en meer lutum bevat dan de fijnzandige loessleem.
N.B. In dit rapport wordt in hfdst. 9 gesproken van een "meerbodemlaag"
terwijl in hfdst. 13 van rapport no.
Sleenerstroom; deze
zelfde overgangslaag tussen dargveen en zandondergrond met "beek
leem of meerbodem" (rae) wordt aangeduid.

-
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In hfdst. 10 van dit rapport daarentegen wordt "beekleem" ge
noemd als een leemlaag in de ondergrond, die waarschijnlijk grotendeels
uit verspoelde keileem bestaat. Deze leemafzetting staat in wezen zeer
dichtbij de "loessleem" en is daarom bij de kartering in het gebied
Sleenerstroom niet van de "loessleem" onderscheiden.
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Op deze kaart is het volgende aangegeven:
a. Begrenzing en nummers van de veldkaarten
b. De op de boorstaten beschreven en in het boorregister (bijl. 7)
opgenomen boringen met een doorlopende nummering per veldkaart
c. De niet beschreven ongenummerde boringen
d. De plaatsen van de grondmonsters en de analysenummers (afb. 10)
e. De plaatsen en nummers van de grondwaterstandsbuizen die op on
regelmatige tijdstippen zijn gemeten
f. De plaatsen en nummers van de grondwaterstandsbuizen, die eens
per 114. dagen worden gemeten
g. De plaatsen en nummers van de in het gebied aanwezige C.O.L.N.buizen, die eveneens iedere II4. dagen zijn opgenomen
h. Plaats en nummer van één buis, die gedurende een bepaalde periode
dagelijks is opgenomen
Voor het overzicht van de aantallen boringen per veldkaart
en de gebruikte afkortingen op de boorstaten zij verwezen naar het
aanhangsel in dit rapport.
Alle genummerde boorstaten zijn in het boorregister (bijl.
7) opgenomen, dat uitsluitend aan de opdrachtgever is verstrekt.

Afb. 10. Tabel met analysedjfers van de grondmonsters.

Bodemtype

Gt

Lab. no.
Oosterbeek

Centr.Arch. Karteringsno. Stiboka
nummer

Diepte

Hor. PH
KCl

V
V
V

A681+666
A21+1253Z
A21).1256z

5837
55050
55053

D20- 2
D20-11
D20-13

0- 20
0- 20
50- 70

V
V

A21+7575
A21+7576

55159
55160

D20-23a
D20-23b

60- 75

IV
lila
IV

A681+667
A681+670

5838

A21+1251+Z
A2I4.1255K
A21+7568
A21+7569
A21+7572
A21+7573

58l;1
55051
55052
55152
55153
55156
55157

D20- 3
D20- 6
D20-12a
D20-12b
D20-l8a
D20-18b
D20-21a
D20-21b

V

A2U7565
A21+7566
A2I+7567

5511+9
55150
55151

D20-l6a
D20-16b
. D20-17

Hl

lila
IV

A2I4.7577

A21+7578

55161
55162

D20-21+
D20-25

50- 70

C
BC

Gn5

Ib

A681+672

581+3

D20- 8

5- i+o

vGn5

Ha

A68I+669

581+0

D20- 5

Gn3

IIa

A21+7570

55151+

cGn3

IIa

A21+7571+
A681+665

lVm

Ib
lb
Ia
Ia

cY3

cY5

cH5

V
Illb
V

E3

Zware
meerbodem,
zware
loessleem

18
20

20
17
21+

1+3
1+5
35

0.27

Ap
Ap
B2

1+.0
1+.1
3-5

8.3
8.5
1.5

7
8
5

85
81+
91+

5
1+
2.5

2
1+.5
2.5

11

Ap

3-5
1+.5

8.5
1.2

7
5

85

3-5
2.5

3.5
2

21

91+

8

21
35

17
21+

31+
31

O.28
0.03

7.1
6.7
5.1
1.5
1+.0
7.5
2.0
1+.5
1+.0 11.9
2.3
3-5

1+
7

3
1+
1+
2.5
3
3
3.5
1+

1.5
3.5
1+.5
2.5
3-5
2
5
5

15

21
25

19

1+0

1+1+

35
36
29
1+2
1+1

O.23
O.18
0.17
0.01+
O.24
0.01+
O.36
0.07

r

Ap
A1
Ap
B2
AI
C
Ap
B
Ap
BC
Ap

1+.0
5.6
3.9
3.5

8

5
6
5
8

9

89

86
87
91+
87

93
80
89

9
12

21+

j

8

16
27

O.29

0.01+

12
11+
26
10
9

28
21+
29
25
19
23

17
21+
15
15
21
18

2.5
1.5
0

10

15
19

55
1+3

9

15
22
19

1+8

O.28
0.01+
0.39

1+
1

21+
20

21

30

1+8
1+5

0.02
0.01

19

17
17
17
17

20.5
16.5

17.5
18

0.7
1.3

3
3

96
96

1.5
1

1.5
2

A1

5.1

9.7

10

80

6

5

21

22

11+

31

O.32

16.5

5- 25

AI

1+.9

16.5

10

71+

6

6

21

17

13

37

0.66

13.5

D20-19

5- 30

A1

3-9

7.9

5

87

3

3

8

11+

19

53

0.25

17.5

55158

D20-22

5- 20

A1

1+.9

5-1+

6

89

1.5

1+.5

11

25

16

1+2

0.21

11+

5836

11+555-

C1
AI
A1
A1

1+.8 38.6
5.0 21+.5

28

1+8

3.5
1+.5
11+

1.51+
0.95

2

1+
36
1+1
J+.5

A21+1259K

55056

581+2
55155

A681+671+

60- 80

105-150

1+.1+

D20-1!+b

IIa

75
1+0

>150

50-105

83

55055

Vb2h

25

16-50

12.!+

A2I+1258K

A681|.671
. A21+7571

70

< 2 2-I6

2.5
2.5
5

55051+

IIa

10- 30

500505-

Afsl. Tot.
zand

C/N
berekend
')

86
91+

A21+1257

Vd2h

11+- 25
0- 25

Humus
glv.

N-tot.

% van de minerale delen

5
l+
5

D20- 1
D20- 1+
D20- 9
D20-11+a

A681+668
A681+673

10- 30

^ van de grond

5839
581+1+

5- 30

80- 95

5- 30
30- 60

25
25

3-7

9.2

3-8
1+.5

1+.2

1.8

16

1+5

8

21+

18

8

62

10
8

11+

16

15

1+5

11+
9
11+
10

18
17.5
—

11+

1+.1+

26.5

11

1+.5

35-3

25

63
l+O

27
7
23

50- 80

I+.3

1.9

21+

71+

11

11+

62

9

1

3

0.06

D20-15

90-110

1+.8

0.9

32

67

17

16

1+7

9

3-5

8

0.01+

D20- 7
D20-20

0- 15
5- 25

Ap
Ap

1+.8

12.5

5

83

3.5
2

2.5
3

11+
3

25
17

20
18

35
57

0.22
O.25

31
26

D20-10

0- 25

Ap

3.7 1+6.7

3

50

2

1+.5

20

12

16

1+6

0.12

21.5

') Als C-gehalte is aangenomen 55.5$ van het humusgehalte.

30
20

1+.9

11.8

1+

81+

0.96
1.26

11+
15
15.5

Bodem
type

Verhouding
10
2.0

van de minerale delen
30
40
50
60

70

80

90

monster
100°/c nr
2

cY3

11

I>

13
23 a

cY5

23 b
3
6

12a
12 b

cH5

18a
18b
21a
21b
16a

E3

H1

*>

%

5?

Gn5

17

24
25

O

vGnS

O

Gn3
cGn3

16b

19

II %
x

<

22

2 mjj

•

< 16 m/u

O

< 50 m|j

+

< 105 mg

•

«150

afb. 11 Diagram van de voornaamste analyses van de zandgronden

Organische
10

stof

20 %

Bodem
type

Verhouding van de minerale delen
10
20
30
40
50
60

70

80

90

monsta
100% nr

Orgonische stof
10
20
30

1

4

IVm

9
14a

meerbodem
I
lössleem

14b
15
7

Vd2h

Vb2h

11^
x

20

O

•

•
•

< 2mu
< 16m|j

O

< 50 my

+

<105 mu

•

<150 my

afb. 12 Diagram van de

10

voornaamste analyses van de veengronden

40

50%
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12. DE RESULTATEN VAN HET GRONDMONSTERONDERZOEK (Afb. 10, 11 en 12).
12.1 Inleiding.
In het gebied zijn een aantal (bugo) grondmonsters genomen,
voornamelijk van de bovengrond, maar ook van dieper gelegen lagen.
Deze monsters werden geanalyseerd op het Bedrijfslaboratorium voor
Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek» De schattingen in het veld
konden aan deze analyses worden getoetst. In een aantal van deze
monsters is tevens het N-totaal bepaald, waaruit dan de C/N-verhouding kon worden berekend door voor het C-gehalte van de humus 55»5f°
aan te nemen0
Afbeelding 10 geeft een overzicht van de analyseresultaten,
terwijl op afbeelding 11 en 12 de voornaamste gegevens in grafische
vorm zijn weergegeven (lutum, leem, zandgrofheid, humusgehalte en
C/N-verhouding).
12.2 Enkele opmerkingen bij de analyses (afb. 11 en 12).
Zandgronden.
Het lutumgehalte in de bovenlaag van de podzolen komt niet
boven de 5%, terwijl het in de sterk lemige gleygronden (A/C-profielen) nauwelijks deze waarde bereikt.
De zeer fijnzandige, loessachtige gronden in het gebied ten
noorden en westen van Wachtum hebben duidelijk hoge percentages klei
ner dan 150 mu en kleiner dan 50 mu (zie de analyses no. 23a, 6, 12a
en 12b). Ook ten oosten van Dalen komen dergelijke gronden voor (klei
ne oppervlakte oud dekzand), hetgeen blijkt uit analyse no. l8b„
Het C/N-quotiënt geeft een indruk over de kwaliteit van de
humus; hoe hoger des te ongunstiger (wreder). De A/C-gronden hebben
het laagste C/N-quotiënt, daarna volgen de humusijzerpodzolen en ten
slotte de humuspodzolen.
Veengronden.
De analyses no. 1 en 1 i+a van de madeveengronden hebben een
zeer hoog percentage l6-50 mu, dit in tegenstelling tot de analyses
i). en 9« De laatste worden gemakkelijk zwaarder geschat, hetgeen ook
samenhangt met het lagere organische-stofgehalte.
Het C/N-quotiënt is in de madeveengronden vrij laag dus met
gunstige humus. In de dalgronden is dit veel hoger en in de bovenveencultuurgronden is het uitzonderlijk hoog.
Het C/N-quotiënt is alleen in de bovengronden bepaald en is
daardoor onder invloed van o.a. bemesting etc, enigszins in gunstige
zin beïnvloed in de meeste cultuurgronden,
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13. SCHEMATISCHE PROFIELBESCHRIJVINGEN VAN DE ONDERSCHEIDEN BODEM
TYPEN OP DE BODEMKAART, SCHAAL 1:10.000.(bijlage 1)
Voor een uitvoerige beschrijving van de onderscheiden
bodemtypen op de bodemkaart, schaal 1;10.000 (bijl. 1), zij verwe
zen naar hoofdstuk 6.2 waar van alle typen de ligging, relatieve
oppervlakte en de grondwatertrappen zijn aangegeven. Verder zijn
daar de belangrijkste profielkenmerken, eventuele bijzonderheden en
zeer globaal de geschiktheid vermeld. De schematische profielbe
schrijvingen in dit hoofdstuk zijn doorlopend genummerd (zie eerste
kolom).
13•1 Zandgronden.

jno. type

|1

i 2

I

3

cY3

cY5

cY5

I4

E3

Gt

V

V

V

V

no. veld
diepte
kaart
' fcoorpunt
57/27

50/54

48/33

31/53

0- 30
30- 50
50-100
100-120

Al
B
C11
C12

0- 35
35- 70
70- 90
90-120

A1
B
C11
C12

0-

40

70
70-120

A1
B
C

0- 60
60- 80
80-110

A1
A3
B

40-

110-120

I5

E5

I6

H1
't

V

IV

90/18

76/22

horizont <2

C

0- 70
70- 85

A1
B

85-120

C

0- 20
20- 50
50- 95
95-120

A1
B
C11
C1 2

-

—

-

-

-

-

-

-

-

-

kleur en eventuele
hu
<50 M50 mus roest bijzonderheden

geen
geen
geen
1

bruingrijszwart
geelbruin
geel
grijsgeel

geen
geen
geen
geen

bruingrijszwart
vaalgeelbruin
grijsgeel
geelgrijs

-

geen
geen
geen

grijszwart
vaalbruin
geel
archeologisch
vuil in B en C tot
+ 90 cm beneden
maaiveld

160
160
160

6
3
1

geen
geen
(1)

11 160

-

zwartbruin
bruingrijs
geelbruin (humusyzerpodzol)
geel

18 140
18 140

8
1

8 150

-

12
• 12
11
10

155
155
160
16O

7
1

20
22
18
18

155
155
16O
160

6
1

20 130
21 130
17 130

12
12
12

8 160
12 160
8 160
8 160

-

--

-

6
1
-

1
geen
geen
1
geen
geen
geen
geen

donkergrijs
bruinge e1(humaijzerpodzol)
geel
donkerbruingrijs
vaalroodbruin
grijsgeel
geelgrijs, z.g.
"eerste duidelijke
reductie"
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jno. type

1

!

1

7

8

9

ho

In

h2

h5

I14

ji 5

Gt

H3 nia

H5 Ilia

H5

cHn3

cH3

IV

lib

IV

cH3 Ilia

cH5 Illb

cHn5

Hn5

lib

Ha

no. veld
diepte
kaart
boorpunt
78/45

78/51

48/17

57/84

43/57

15/22

48/12

2/41

I9b/31

horizont <2

0- 25
25- 50
50-120

A1
B
C

0- 25
25- 45
45- 70

70-120

A1
B
C11
C22

0- 20
20- 30
30- 70
70-120

A1
B
C11
C12

0- 40
40- 60
60-100
100-120

A1
B
C11
C12

0- 40
40- 50
50-110
110-120

A1
B
C11
C12

-

_
-

_
•

-

-

0- 40
40- 60
60- 90
90-120

A1
B
C
D

0- 30
30- 40
40- 70
70- 90
90-120

A1
B
C11
C12
C13

-

0- 40
40- 80
80-120

A1
B
C

-

0- 20
20- 40
40- 70
70-100
100-120

A1
A+B+.C
C1
C2

D

-

_
-

-

_

-

_
-

7
5
10

<50 M50

kleur en eventuele
hu
roest
bijzonderheden
mus

15 160
15 160
8 160

6
1

18 16O

6
1

18 140

16 140
8 150

-

-

geen
geen
1

donkergrijs
roodbruin
geel

geen
geen
geen
2

d onkerbruingrijs
vaalbruin)archeolovaalbleek)gisch vuil
geelbleek)t.g.v.
)prehisto)rische
)landbouw
bruingrijszwart
bruin
grijsgeel
grijsgeel
grijszwart
donkerbruin-kazig
gebleekt geel
gebleekt geel

140
140
140
170

5
1
-

geen
geen
1
2

1 1 155
9 155
4 16O
4 170

9
2

geen
geen

15 160
15 160
14 165

6
1

19
20
18
12

11 165

14 160
16O
14 16O
46 165

14

19
21
19
12
14

145
145
150
160

165

-

-

-

5

1

-

4i
-

1
1

geen
geen
1

2
1

geen

2
2

bruingrijs
vaalbruinge el
geel
geel
geelgrijs
grijszwart
donkerbruin
bruingrijs
donkergrijs
gemengd grijs +
bruin + geel
grijs
grijs
blauwgrijs, bijna G

9
1
-

geen
geen
geen

18 150
14 150

5
1

geen
geen

28 135
25 160
38
-

-

grijszwart
donkerbruin
geelgrijs
grijs-keileem

geen
geen
geen
geen
geen

18 160
160
18 16O

18

grijszwart
donkerbruin
grijsgeel
geelgrijs

geen
1

1
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no. type

Gt

16

Ha

17

18

cHn5

cHn5

vHn5

IIa

IIa

no. veld
diepte
kaart
"b'o orpunt
33/47

62/45

33/46

0- 30
30- 60
60- 90
90-110
110-120

A1
B
C

0- 30
30- 50

A11
A12
B21
B22
C

50- 60

vHn5

IIa

72/21

0- 20

20- 40
40- 90

90-120
20

21

22

23

cGn5

cGn5

En5

vGn5

IIa

IIa

IIa

Ib

25/59

24/20

33/21

25/21

A11
A12
B
C11
C12

0- 40
40- 60
60-120

60-100
100-120
19

horizont <2

40
40- 60

A1
B
C1
C2

60- 80
80-100
100-120

A1
C11
C12
C13
C2

0- 30
30- 70
70- 80
80-110
110-120

A1
C11
C1 2
C13
C14

0- 50
50- 60
60- 70
70-110
110-120

A11
A12
B
C11
C12

0- 40
40- 60

A1
C11
C12
C13

0-

60- 80
80-120

_
-

-

-

-

-

-

_
-

5
-

-

-

6

12
-

5
-

<50 M50
20
23
13
30
14

150 7
140 10
170 l i
90

170

18 16O
1 2 16O
5 180
18
•25
20
14
50

kleur en eventuele
hu
roest
bijzonderheden
mus

-

-

1

1

-

1
1

1
1
1

1

grijszwart
bruin
grijsgeel

1

zwartbruin
zwart
bruin
bruin
grijs-beekleem,
bijna G

geen
1

150 4
130 25
HO 2
170 1
150
-

geen
geen
geen
geen

20 I6O 16
15 160 1
9 180 20 150 -

1
1
1
geen

16 160
14 170

12 170

8 180
40 90
19
9
9
20
9

155
170

18
20
18
18
23

170
130
HO
170
HO

160

HO
170

3
-

-

6
-

-

3
4

1
1

1

3
1
1
1
geen

1
geen
1t geen
5

16

-

20 HO 21
6 210 30 HO 9 200 -

zwartbruin
zwartbruin
bruin
geelgrijs
geelgrijs

2

geen
2

1

1
geen

bruinzwart
vaalbruin
vuilgeel
vuilwit+beekleemlensjes
bruingrijs
gelig grijs
gelig grijs
gelig grijs
grijslössleeip

grijs G(= totale
reductie)
grijszwart
zwart
vaalbruin-kazig
geelgrijs
grijs, ongeveer G
bruin
geelgrijs
grijs, lössachtig
blauwgrijs, G
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no. veld
diepte
kaart.
feoorpunt

no, type Gt

24

vGn3

Ha

74/7

0- 10
10- 30
30- 60
60-100
100-120

kleur en eventuele
hu
<50 M50 mus roest bijzonderheden

horizont <2

C
A1
C11
C12
D

_
-

-

15

8 170 1
15 16O 18

geen
geen

15 160
8 185
55 80

-

geen
geen
geen

16 120 20
15 I6O 8 180 50 85 -

1
geen
geen
1

-

geelwit - bezand
doorgewerkt-darg +
z and
grijs
vuilwit
grijsblauw,lössleem,
G

«

25

vGn3

lb

74/18

0205070-

20
50
70
90

A1
C11
C12
D1

90-110

C21

110-120

D2

5
-

12
-

6

190

-

14

60

75

-

donkerbruin
grijs
vuilwit
grijsblauw, löss
leem
geen vuilwit, G op 100
cm o.m.
geen grijsblauw, lössleen

- 71
13-2 Madeveengronden.

no. type

26

Vm1

Gt

Ib

no. veld
diepte
kaart
boorpunt
74/16

0- 30
30- 60
60-100
100-120

21

lVm 1

Ia

69/30

0- 30
30- 50
50- 70

7O-12O
28

Vm3

Ia

91/23

66/10

<50 M50

5 ! +40

veen
C11
C12

10

D

1!

veen

1 2 I ±7°

D
C11
C12

0- 20

veen

20-110

veen

110-120

slib

120-150

veen

I5O-I6O

M

! 25
; 14

| 55
I 50
! 17
| 17
j ±35
-

20 ! 30
-

I

25

0- 30

veen

14|±7°

30- 70
70-120

veen
veen

4 i 4

hu
kleur en eventuele
roest
mus
bijzonderheden

2

-

32

-

-

-

—

geen
geen

-

-

geen

-

90
160
160

±35 oer

—

geen
geen
geen

-

±60

geen

-

-

geen

-

-

80
0
oc

129 lVmi+

Ib

horizont <2 I

-

-

11

geen

-

geen

-

geen

35
-

oer
geen
geen

"

120-160

I 15 170

—

geen

roodbruin-dargveen
bruingrijs
vuilwit G op 85
cm beneden maaiveld
grijsblauw-lössleem
roodbruin dargveen,
matig ijzeroer
grijs-beekleem
blauwgrijs
grijsblauw G op 70
cm beneden maaiveld
donkerbruin-dargveen, matig veraard
bruin dargveen,
niet veraard
d onkergrijs-me erbodemachtig
helderbruin-hypnaceeënveen
lichtgrysbruinmeerbodem
roodbruin dargveen
•met matig ijzeroer
zwartbruin dargveen
bruin dr,r£Voen
G op 70 cm beneden
maaiveld
blauwgrijs zand
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1 3•3 Dalgronden en- bovenveencultuurgronden.

no. type

Gt

30

Ha

31

Vdlh

Vd1h

IIa

no. veld
diepte
kaart
"boorpunt
19a/35

83/43

33

Vii2h

Vd3h

IIa

IIa

85/36

5/36

Vd3g

IIa

IIa

l9a/4

97/94

12 160

8

-

-

-

40- 55
55- 70
70-120

B
C
D

0- 15
15- 40

Ap
veen

-

-

gliede

-

-

50- 70

B

-

—

70- 90
90-120

C
D

-

-

12

-

0- 15
15- 50

Ap
veen

-

50- 70
70-120

B
C

-

0- 20
20- 40

Ap
veen

O
OC

35

Vd2g

-

Ap
veen

D<

34

hu
kleur en eventuele
<50 M50 mus roest
bijzonderheden

0- 15
15- 40

O
\ri
1
O

32

horizont <2

veen

80-110
110-115

veen
gliede

115-120

B

0- 15
15- 50

Ap
veen

50- 70
70- 80

veen
M

80-120

-

_

_

-

-

16 150
14 155
47 100

-

12 155

6

1
-

geen
geen
geen

-

geen
geen

-

-

geen

160

2

geen

170
80

-

-

11 165 10
-

geen
geen

-

-

12 165
12 165

-

14 160

8

-

geen
geen
geen
geen
geen
geen

-

-

-

-

geen
geen

-

-

-

-

geen

-

-

-

-

-

-

-

-

geen
geen

-

geen

-

-

14 160

-

14 160 11

-

-

-

-

-

-

-

-

geen
geen

-

45 100

5

geen
geen

C

-

30 125

-

geen

0- 15
15- 40

Ap
veen

—

11 150

5

-

-

40- 80
80-110
110-120
120-

veen
veen
M
C

-

10
-

-

-

-

-

-

-

-

-

55 90
12 160

-

geen
geen
geen
geen
geen
geen

grijszwart -"b ezand
bolster en brokjes
veen-matig slecht
bruin, verwerkt
geelgrijs
blauwgrys-beekleem
grysbruin-bezand
zwartbruin, oudveenmosveen
zwart - zware güecfe
donkerbruin-sterk
kazig, vast
vuil
lichtbruin-lössleem
bruinzwart-bezand
bolster en brokjes
veen-matig slecht
vaalbruin zand
geelgrijs
grijszwart-bezand
bruin,matig goede
bolster
bruin oud-veenmosveen
bruin zeggeveen
zwart, zeer zware
gliede
bruin-kazig zand
grijszwart-bezand
bruin, goede bol
ster
oud-veenmosveen
bruinbleek, meer
bod ein
bleek
grijsbruin-bezand
zwartbruin, brokje^
veen, slecht
bruin zeggeveen
j
bruin dargveen
grijs meerbodem
grijsblauw
i
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:t no- type

Gt

I

I 36 Vd4g

lb

no. veld
diepte
kaart
boorpunt
86/9

t
1
1

:

37 Vb1h

Ha

97/38

i
38 Vb2g

39 Vb2g

IIa

lb

101 /50

101/65

0- 10
10- 60

Ap
veen

60- 80

93/45

16 150 6 geen bruingrijs-bezand
-

-

-

veen

-

-

-

-

80-140
I4O-15O

veen

-

-

-

-

M

-

I5O-I6O

C

-

A1

_

30- 50

veen

-

50- 80
80-120

B
C

0- 25

A1

0- 30

-

-

25- 50

reen

50- 80

veen

-

80-120

C

-

A1

-

veen

-

0- 20

50- 60
60-100
100-120

lb

_

kleur en eventuele
hu
<50 M50 mus roest bijzonderheden

-

20- 50

40 Vb)+g

horizont <2

0- 20

M
C11

C12

-

-

-

-

A1

_

20- 60

veen

-

60- 90
90-130

veen
veen

-

I3O-I4O

M

10

I4O-I6O

C

-

70 70

-

16 150

-

geen bruin, bolster +
brokjes veen,
matig
geen bruin oud-veenmosveen
geen bruin dargveen
geen grijszwart meer
bodem
geen grijs

18 geen zwart-venig, sterk
veraard
geen zwart-sterk gliedeachtig oud-veenmosveen
geen zwartbruin
9 16O
geen bruingeel
15 140
8

_

-

-

-

-

-

28 geen zwart-sterk ver
aard veen
geen zwartbruin-oudveenmosveen
geen zwartbruin darg
veen
geen geelgrijs
14 170
-

-

-

-

-

-

-

-

±35 geen zwart-sterk ver
aard veen
geen bruinzwart-oud8
veenmosveen/dargveen
geen grijs meerbodem
35 130
geen grijs
17 130
geen (blauw)grijs
17 130
G op 100 cm bene
den maaiveld
8

-

-

-

-

-

-

+35 geen zwart-sterk ver
aard veen
geen zwartbruin-oud8
veenmosveen
geen bruin zeggeveen
geen lichtbruin zegge
veen G op 90 cm
beneden maaiveld
grijsbruin-zware
80
geen
55
meerbodem
geen grijs.
16 150
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stichting voor Bodemkartering
Wageningen

AANHANGSEL

Rapport nr. 526a.
JE BODEMGESTELDHEID VAN HET RÏÏILVERKAVELINGSGEBIED "DALEN".
Toelichting op de in het boorregister (bijlage 7) gebruikte
afkortingen en coderingen (voor zover niet vermeld in het
Glossarium)"
Horizonten
A1
A2
B
C
Ap
T

humushoudende bovengrond
uitspoelingslaag (loodzand)
inspoelingslaag
onveranderde ondergrond
opgebracht dek in dalgronden
dek in bovenveencultuurgronden

=
=

Kleuren
ge
gr
br
ro
zw

=
=
=
=
=

geel
grijs
bruin
rood
zwart

bla
bl
li
do
va

=
=
=
=
=

blauw
bleek
licht
donker
vaal

Lagen
Keil.

( x ) = keileem

x1

Beekl. ( A ) = beekleem
Löss

(À) = löss

'1

zandige keileem

x2

= zware keileem

zandige beekleem

= zware beekleem

zandige löss

= zware löss

M
G

meerbodem
gliede

D
C
B(ol)
R
0
S
H

aa
= sterk
broekveen (darg) D = matig veraard
D
zeggeveen
bolster
) kwaliteit; 1 = slecht
3 =
los ander veen )
2 = matig slecht 4 =
oud-veenmosveens wat tussen strepen is geplaatsb is
scheuchzeriaveen (scheu.)
hypnaceeënveen (hypn.)

m1
g1

= zandige meerbodem
= zandige gliede

m2
g2

= zware meerbodem
= zware gliede
veraard
goed
zeer goed.
vast veen.

Doorlatendheid veen
1
2

=
=

zeer slecht
matig slecht

Roest
1
2
3
4

=
=
=
=

3
4

=

matig goed
zeer goed.
i.jzeroer = ^

zwak
matig
sterk
zeer sterk

A\

=

/2\ =

matig ijzeroer(houdend)
veel ijzeroer bevattend.

OVERZICHT VBN DE AANTALLEN BESCHREVEN EN IN HET BOORREGISTER (BIJL.7)
OPGENOMEN BORINGEN PER VELDKAART.

Veldkaart
no#

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19a
19b
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
48

Aantal borin
gen
58
81
39
73
53
73
40
82
54
67
78
38
96
70
31
83
48
59

Ontbrekende
no. 1 s

87

Schematische profiel
beschrijving van no.'s
(hfdst. 13)

41
36

33
22
47
4,35
31

89
47
56
46
44
71
52
68
53
71
74
65
38
65
54
56
59
66
89
96
49
94
108
133
103
70
56
82

Extra no.'s

20
21,59

18b
53
21,46,47

22

57

12,17,33
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u.

Aantal borin
gen

49
50

114

52
53
54
55
56
57
58
59

122

51

60

78
86

85
85

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82

83
84
85
86

87

88

89
90
91
92
93
94
95
96
97

27,84

68
61

65

67

83a

63

68

63
64
65

Schematische profiel
beschrijving van no.'s
(hfdst. 13)

54

73

66

62

Extra no.'s

86

97
73
72
43
54
59
70

61

Ontbrekende
no.'s

31

45

10

80

30

81

34
53
56
77
70
77
43
69

21

7,16,18
22

60

45,51

67

128

72
44

66
88
80
66

57
55
71
56

79
72
78

24
16
35

101

43
36
9
51b
18

23
45

38,94
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Veldkaart
no.

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Aantal borin
gen

99
55
104
93
57
41
36
62
37
25

Ontbrekende i „ ,
,
.
; Extra no.'s
no.'s
•

Schematische profiel
beschrijving van no.'s
(hfdst. 13)

50,65

Afb.2 GROOTTE van STRUCTUURELEMENTEN

AFGEROND-EN
SCHERPBLOKKtG

ZICHTBARE PORIËN
1 weinig

<0,5%

2 matig
3 veel

0,5-5%
> 5%

ROEST/OVERIGE VLEKKEN
O

geen

w weinig
m matig
b veel, bont
h veel. homogeen

<2%
2-20%
>20%

^00

50

20

0 mm

5.2 A C H T E R K A N T

F O R M U L I E R

GEGEVENS BEMONSTERING (facultatief)
Het is voor later gebruik vaak makkelijk een overzicht te hebben van
de uitgevoerde bepalingen. Belangrijk is het om hier de diepte en
de nummers te noteren van ringmonsters, potten, enz.

SITUATIESCHETS: Is absoluut noodzakelijk. Denk aan de noordpijl.

EENVOUDIGE PROFIELBESCHRIJVING (facultatief)
Deze ruimte kan zo nodig gebruikt vorden om een globale indruk te geven
van het profiel.

VLEKKEN
Aantal roestvlekken (zie afb. All.IA, blz. AII-44)
o
« geen
0-2Z van het oppervlak
w
• weinig
2-20Z van het oppervlak
m
• matig veel
meer dan 20%, maar bont
b
• veel, bont
meer dan 20Z, maar homogeen.
h
• veel» homogeen

Aard: (alleen bij humushoudende zandbovengrond)
1
= bruin
2
= zwart (mild)
3
» zwart (wreed)
Veensoort: (alleen van moerige lagen)
D
- veraard of verweerd veen
CR «= zeggerietveen
DZ * relatief zandrijk
J = bolster
DK « relatief kleirijk
SP
spalterveen
DV » overige
S = overig veerimosveen
B « bosveen
gyttja
GY
BE = eutroof broekveen
BA = bagger
zeggeveen
C
W s verslagen veen, detritus
RC « rietzeggeveen
OV « overige veensoorten
BM c mesotroof broekveen
(bijv. scheuchzeriaveen)
R »= rietveen
Toes_tand_(alleen van moerige lagen)
va
« veraard
sv
« sterk verweerd
mv
= matig of weinig verweerd
nv
= niet verweerd
st
= moeilijk te bevochtigen (soms stoffig)
gl . s amorf-zwart (gliede)
TEXTUUR
% lutum, * leem: het geschatte percentage lutum of leem
M5_0 of_z£nd/silt^_ de geschatte mediaan bij zand (afronden veelvouden
van 5 um). Voor de begrippen zandig (za) en siltig (si) zie textuur
driehoek.
GRIND, KNIP.
g
, «
m
=
k
=
-(streepje)«

Noteer, indien van toepassing, de code voor:
grind of grindhoudend
stenig
knip of knippig
niet aanwezig of niet van toepassing

KALKKLASSE
1
« kalkloos; geen opbruising
2
• kalkarm ; hoorbare opbruising
3
• kalkrijk; zichtbare opbruising
RIJPINGSKLASSE (alleen van niet-raoerige lagen met meer dan 82 lutum)
1 • geheel ongerijpt : loopt tussen de vingers door
2 « bijna ongerijpt : loopt bij knijpen zeer gemakkelijk tussen
de vingers door
3 - half gerijpt
: loopt bij knijpen nog goed tussen de vin
gers door
4 • bijna gerijpt
: kan met stevig knijpen nog juist tussen
de vingers door worden geperst
5 » gerijpt
: niet tussen de vingers door te persen
• niet van toepassing: bijv. in zand
Opmerking: De criteria voor de consistentie gelden alleen voor nietgeoxydeerde lagen.
MATE VERKITTING (alleen voor zand).
0
- niet verkit
1
• met de hand gemakkelijk te breken
2
» met de hand moeilijk te breken
3
* niet met de hand te breken

Overige vlekken
Soor£: ka
»
mn
"
gr
•
hu
-

katteklei
mangaan
grijze vlekken
humus (bijv. molinia spikkels)

Aantal: Zoals onder Aantal roestvlekken.
VOCHTIGHEIDSTOESTAND (facultatief)
d
• droog
: blijft na kneden droog aanvoelen
v
- vochtig
: voelt na kneden vochtig aan
n
• nat
: na kneden ontstaat knijpvocht
. STRUCTUUR: Code van tabel All.7 (blz. AII-46)en afb. All.15 (blz. AXI-45)
ZICHTBARE PORIËN: Klassewaarde van zichtbare poriën op een horizontaal
,_q vlak van doorgebroken structuurelementen (zie afb. All.14, blz. AII-44))
_3
DICHTHEID VAN DE GROND: Noteer schatting in g.cm" met een cijfer achter
^ de^comma, bijv. 1,4.
h

^ WORTELSC
C —*!$*)• 9

'

m

r

~

= en*tcle

tot geen

= matig veel

v

= vrij veel

z

= zeer veel (hoofdmassa)

: bij geen wortels

Verdelin£: 0
1

homogeen

r
2 = zwak heterogeen

: homogeen over de profielwand verdeeld
: wortels langs wanden van structuur
elementen en in mindere mate door de

t-»
CP

poriën
sterk heterogeen

: wortels vrijwel uitsluitend langs de
wanden van structuurelementen

GEOLOGISCHE FORMATIE: code van tabel All.6 (blz. AII-31)

OPMERKINGEN per laag zoals aard van verkitting, gebroken grond,
overslag, concreties, vegetatieband, biologische activiteit.
Hier ook vermelden of bijzonder onderzoek is gedaan. Daarvoor de
volgende codes gebruiken:
XKM «= kleimineralen
XPO = pollenonderzoek
XSP = slijpplaat

5

H KT INVULLEN VAN PROFIKLBESCURIJVINGSFORMULIER K85-pBl
t.h.v. REFERENTIEPROFIELEN, ENZ.

5.1

V O O R K A N T

F O R M U L I E R (zie afb. All.16, biz. A1I-47)

Plaats van 4e gegevens
De vitte regels zijn bedoeld voor de veldwaarnemingen, de lichtgrijze
regels voor:
- analyse-uitslagen (2 org.stof, lutum, leem, M50, kalk). Als geen
monsters zijn genomen blijft de grijze regel leeg.
- de (gecorrigeerde) Standaardpuntencode en de (gecorrigeerde) Code
1 : 50 000 voor opname in het Bodem Informatie Systeem
Afspraak: - alle vitte kolommen worden ingevuld
- indien wel bekeken maar niet aanwezig: O(cijfer).
Bijv. aantal vlekken
- indien niet bekeken en/of niet van toepassing: - (streepje).
Bijv. rijplngsklasse in zand
- uitzondering: kolom grind, knip (zie aldaar)

5.1.1 ALGEMENE INFORMATIE (bovenste kolommenblok)
EIGEN PROFIELNUMMER: Dit Is het nummer dat, gecombineerd met het laagnummer, op de grondmonsterzak, de label en het inzendformulier wordt
genoteerd. Het eigen profielnummer moet u zelf bedenken (maximaal: 5
letters en/of cijfers); het mag niet lijken op het Centraal profielnummer.

BODEMGEBRUIK. Noteer de code
BW Bouwland
BW0
• oud M bouwland
BWG
• recent uit gras
BWR
« overige
GR £ra.slan.d
GR0
• oud1) grasland
GRB
- recent uit bouwland
GRR
- overige
BG J^oomjgaj^rci
BGZ
• zwart (bouwland)
BGG
• groen (grasland)
TU Tuin_land_
TUO
- oud M tuinland
TUR
* jong tuinland
^ Zui_nland_°nder_gla£
BK jto<rakw£k£rjjj
') langdurig

PL £lants(>en
ST ^por^terre^in
BO Bos
BOH «= bos na heide
BOB * bos na bos
BOA - » bos na agrarisch gebru
, HE H^eide
WO Woest,
i
WON s natte vegetatie,
-* "
o.a. slikken
WOD * droge vegetatie,
'
o.a. stuif terreinen
WOR « overige
RG Oyerig_ef bijv. monsters uit
bouwputten, onder trottoirs

zodanig in gebruik

BEWORTELBARE DIEPTE: Noteer schatting afgerond op veelvouden van 5 cm.
ÏÇR2_T^EjÇE_Z^A^STAND. Noteer geschatte waarde vanaf onderkant bewortelbare
diepte, in 10 cm nauwkeurige Zie ook Handl. Kart. blz. AXI-44.
VEGETATIETYPE: volgens Handl. Kart. AII-2, tabel 4 fblz. AII-29).
Gebruik ôf de eerste fA0-K3) ôf de laatste kolom fO-VI^ van het schema.

OPM._OVEjR OMGEVI^G_PROFIJlL bijv, in dal, op kopje, in uiterwaard, oversla
afgegraven t.b.v. baksteenindustrie.

PLAATS: Naam van streek, dorp of gehucht (bijv. Eemland, Kolhorn).
DATUM: Maand en jaar waarin het profiel is beschreven (bijv. 09 84)

5.1.2 LAAGINFORMATIE Tonderste kolomraenblok)

OPSTELLER: Initialen noteren (zie Handl. Kart. tabel All.2, biz. AII-27)

LAAGNUMMER - BEMONSTERD
geef de bemonsterde lagen aan met X (kruis)

"PROJECTNR." invullen (bijv. 50.06.2 of 61.3234)
CENTRAAL PROFIELNR.
van het® 1 : 25 000 kaartblad, waarop het profiel voor
~
komt (bijv. 33 H).
- volg^nr,_niet Invullen; gebeurt door afd. Automatisering en Statistiek
SOORT PROFIEL: Doorhalen wat niet van toepassing is. (R • referentieprofiel,
P - plus-profiel, 0 • onderzoekprofiel, Y » ijkprofiel)
COÖRDINATEN: 3 cijfers achter de punt; het laatste cijfer afronden op 0 of 5
(dit is de afstand in het veld in meters).
STANDAARDPUNTENCODE: Volgens Handl.Kart. Deel A Rubriek II, hoofdstuk 1 en
blz. AII-15.
Opmerking: voor vergravingen de volgende codes noteren:
A » afgegraven
E = geëgaliseerd
H « opgehoogd
F » vergraven
CODI7- 1 : 50 000: Volgens Handl. Kart. Deel A Rubriek ITT en blz. AII-15
(a vertaling van de standaardpuntencode^.
Opmerkin£,:_voor code vergravingen zie standaardpinuencode.
Gt: Volgens Handl. Kart. All 1.9 fblz. ATI-14)
GRONDWATERSTANDEN
tambuisgjigeven'j_ doorhalen wat niet van toepassing is.
^GHGX GLC"_^ noteer waarde in cm - mv.; schat in 5 era nauwkeurig;
IlM£cAn&: 0c eer de °P die dag gemeten grondwaterstand.

HORIZONTCODE volgens Handl. Kart. tabel All.5 fblz. AII-30)
HORIZONTDIEPTE in eerste regel noteren (bijv. 0-30)
BEMONSTERDE DIEPTE in tweede regel noteren (bijv. 10-25)
GRENS: Code van de ondergrens van de horizont noteren
Dujd elj_jjc hei d^:__
s = scherp : overgang <2 cm dik
d = duidelijk : overgang 2 tot 10 cm dik
g • geleidelijk: overgang over meer dan 10 cm dik
Vojrrn^
1
= vlak of golvend: de afstand tussen do toppen van do begren
zing is groter dan de afstand tussen toppen
en laagste punten
2
= onregelmatig
: de begrenzing heeft "zakken", waarvan de
diepte groter is dan de breedte
3
= onderbroken
: de begrenzing is niet continu.
KLEUR in vochtige toestand: Volgens Munsell Soil Color Charts.
ORGANISCHE STOF
%:
Het geschatte percentage organische stof van alle horizonten
noteren. Rond af bij:
- minder dan 0,5% op tienden van procenten
- 0,5% tot 50% op hele procenten; 0,7% wordt dus 1%
- meer dan 50% op veelvouden van 5%

