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Niets uit dit rapport mag zonder toestemming
van de Stichting voor Bodemkartering worden
vermenigvuldigd of in andere publikaties
worden overgenomen.
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VOORWOORD
In opdracht van de Directeur Gemeenteplait soenen van 1s-Gravenhage,
werd een bodemkundig onderzoek uitgevoerd op een zevental sportvelden
in deze gemeente. Doel van dit onderzoek was na te gaan of op basis van
een bodemkundig-hydrologische inventarisatie adviezen voor het onderhoud
en de eventuele verbetering van alle sportvelden in deze gemeente kunnen
worden opgesteld.
Om redenen van organisatorische aard heeft het onderzoek van de
Stichting voor Bodemkartering (Stiboka) zich in hoofdzaak beperkt tot
een gedetailleerd bodemkundig onderzoek en, waar noodzakelijk, het geven
van adviezen voor verbetering van de onderzochte velden. De voor deze ad
viezen noodzakelijke hydrologische informatie werd tijdens de bodemkundige
opname verzameld, maar droeg een meer globaal karakter. De gegevens over
de aanleg van de terreinen, het drainagesysteem enz. werden overwegend
mondeling door de opdrachtgever verstrekt.
Het onderzoek werd uitgevoerd in 1969-'70 door H. van het Loo en
H.J.M. Zegers Ing. en stond onder leiding van Ir. G.J.W. Westerveld.
Ongeveer gelijktijdig met dit bodemkundig onderzoek werd door het
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (IB) te Haren een onderzoek verricht
aan een aantal bodemprofielen in de genoemde sportvelden. Deze bodempro
fielen werden in onderling overleg tussen opdrachtgever, IB en Stiboka
uitgezocht.
Tijdens beide onderzoekingen vond enige malen overleg plaats, waaraan
van de zijde van de opdrachtgever in de meeste gevallen werd deelgenomen
door Ir. R. den Engelse.
De concept-verslagen van 3B en Stiboka werden onderling uitgewisseld
en het ontvangen commentaar verwerkt, teneinde een zo groot mogelijke aan
sluiting te bevorderen.
Het concept-rapport van Stiboka werd in juni 1971 aan de opdracht
gever verzonden voor commentaar en in oktober 1972 terugontvangen. Ook
de opmerkingen van de opdrachtgever zijn in deze definitieve versie van
het rapport verwerkt. Het rapport van het IB is in de literatuurlijst
opgenomen (Boekei e.a. 1971).

DE ADJUNCT-DIRECTEUR,
Ir. R.P.H.P. van der Schans.

SAMENVATTING EN CONCLUSIES VAN HET ONDERZOEK
Allereerst volgen enkele algemene conclusies die uit het onder
zoek zijn voortgekomen. Daarna wordt per sportveld een puntsgewijze
opsomming gegeven van de belangrijkste resultaten.
Algemene samenvatting en conclusies
Het belangrijkste bezwaar op de meeste velden is een te hoge
grondwaterstand met name tijdens de winterperiode, waarin het gebruik
intensief is. Deze hoge grondwaterstanden worden veroorzaakt door:
1. Het onvoldoende functioneren van, of het geheel afwezig zijn van
een drainagesysteem, en de vaak te ondiepe ligging van de drains.
2.

Te hoge peilen in de afwateringssloten,

5«

Slechte doorlatendheid van een aantal bodemlagen,

1|.

Het waarschijnlijk optreden van kwel in een aantal velden.

Als verdere bezwaren op de onderzochte velden kunnen o.a. worden
genoemd: te "vette" bovengronden en een niet-vlakke maaiveldsligging.
De vette bovengronden worden mede veroorzaakt door de te hoge grond
waterstanden (ophoping van organische stof). De ongelijke maaivelds
ligging is o.a. te wijten aan het voorkomen van veen en venige lagen
in een aantal velden.
Bovengenoemde bezwaren hebben tot gevolg dat 5 van de 7 onder
zochte velden, wat hun bespeelbaarheid betreft, aanleiding tot klach
ten geven.
Als belangrijkste verbeteringsmaatregelen en adviezen gelden:
1. Verlaging van de grondwaterstanden door het aanbrengen van een
aanvullend, c.q. een eerste drainagesysteem.
2.

Verlaging van het peil in de afvoersloten, zodat de drains onge
stoord kunnen lozen.

3.

Het opvullen van de drainslewen in slecht doorlatende bodemlagen
met goed doorlatend materiaal.

U.

Verschraling van de bovengrond met daarvoor geschikt zand. Dit
zal alleen effect sorteren als de ontwatering goed is. Aanrijking
met organische stof in de toplaag wordt ook tegengegaan door af
voer van het gemaaide gras.

5«

Egalisatie en in enkele gevallen gedeeltelijke afgraving of opho
ging. Dit in de meeste gevallen met behoud van de oorspronkelijke
bovengrond,

6.

Alle maatregelen uitvoeren door deskundig personeel en onder des
kundig toezicht.

7.

Alle grondbewerkingen uitvoeren onder droge omstandigheden, zowel
wat het weer als de grond betreft.

8.

De verbeterde velden in stand houden door een regelmatig en aan
de terreinomstandigheden aangepast onderhoudschema.

Per onderzocht veld zijn in deze samenvatting de meest gewenste
verbeteringsmaatregelen vermeld, terwijl in hoofdstuk 2 een aantal
algemene richtlijnen betreffende aanleg en onderhoud van grassport
velden worden gegeven. In beide gevallen kon dit niet uitputtend ge
beuren in het kader van dit onderzoek. Met name een meer gedetailleerd
onderzoek naar drainafstanden en draindiepten is ons inziens voor een
aantal te verbeteren terreinen noodzakelijk.

.. 6 Het verdient aanbeveling alvorens tot de uitvoering van de ge
adviseerde verbeteringen over te gaan, met de daarbij betrokkenen
overleg te plegen. Dit overleg zal zowel het noodzakelijke (hydrolo
gische) onderzoek als de vaststelling van werkmethode en wijze van
uitvoering van de verbeteringen dienen te omvatten.
Samenvatt_ing_en £onclu£i£s_per_s£ortveld_
"Het Kleine Loo"
a.

Het veld is aangelegd op veengronden met een kleiige bovenlaag,
waarin regelmatig hoge grondwaterstanden voorkwamen.

b.

Na de grondbewerking tot een diepte van + 70 cm, heeft een ver
schraling van de toplaag plaatsgehad met kalkrijk humusarm,
matig fijn zand.

c. Vervolgens is een graszode aangebracht. Het maaiveld ligt redelijk
Vlak.

d.

De beworteling beperkt zich in hoofdzaak tot de bovenste 5 à 10 cm
van het profiel.

e.

De gemiddelde hoogste grondwaterstand is te hoog.

f.

Het organische-stofgehalte van de bovengrond is eveneens te hoog.

g.

Het veld is onvoldoende gedraineerd. Door het leggen van tussendrains kan een goede ontwatering worden verkregen.

h.

Bezanding is op dit veld de meest geschikte methode om het organi
sche-stofgehalte te verlagen.

i.

In de huidige situatie laat de bespeelbaarheid te wensen over.

Groenendaal-Noord I
a.

Het veld is aangelegd op duinzandgronden en gedeeltelijk op veen
gronden met regelmatig te hoge grondwaterstanden.

b.

De duinzandgronden zijn bij de aanleg afgegraven en de veengronden
met een gedeelte van het vrijgekomen zand opgehoogd. Het maaiveld
ligt thans vrij vlak.

c.

Het terrein is voorzien van een samengestelde drainage.

d.

In de (hogere) zuidelijke hoek van het veld is de gemiddeld hoog
ste grondwaterstand te hoog. Aanvullendedrainage is hier gewenst.

e.

Het gehalte aan organische stof in de bovengrond is eigenlijk te
hoog, maar gezien de verdere profielopbouw en drainage behoeft
dit niet ingrijpend verbeterd te worden,

f.

De zuidelijke hoek kan verbeterd worden door de bovengrond opzij
te zetten en dit gedeelte met matig fijn zand tot het gewenste
niveau op te hogen en te egaliseren. Vervolgens de bovengrond
weer aanbrengen.

g.

In de huidige situatie is het veld goed bespeelbaar.

"Groenendaal-Noord II"
a.

Het sportveld is hoofdzakelijk aangelegd op veengronden met waar
schijnlijk een dek van matig fijn zand, waarin regelmatig hoge
grondwaterstanden voorkwamen.

b.

De veengronden zijn met zand opgehoogd, enkele zandkoppen zijn
afgegraven.

c.

Na de aanleg is de zode enkele malen verwijderd, de ondergrond
gefreesd of gespit, waarna de zode weer is aangebracht. De lig
ging van het maaiveld is niet voldoende vlak.

d.

De gemiddelde hoogste grondwaterstand is te hoog.

e.

De huidige bovengrond voldoet aan'de gestelde eisen.

f.

Het terrein is van een samengestelde drainage voorzien,
maar deze voldoet niet aan de eisen.

g.

Teneinde verlaging van de grondwaterstand te verkrijgen is een
aanvullende drainage gewenst.

h.

Het hogere gedeelte van bodemeenheid A dient te worden afgegraven
en geëgaliseerd, na opzij zetten van de bovengrond.

i.

De huidige matige bespeelbaarheid is te wijten aan te hoge grond
waterstanden.

"Theo-Mann-Bouwmeesterpad"
a.

Het veld is hoofdzakelijk aangelegd op met zand overstoven veen
gronden, waarin regelmatig hoge grondwaterstanden voorkwamen.

b.

Het terrein is gespit, waarbij het aanwezige veen 50 à 6o cm
diep werd begraven, daarna is een egalisatie uitgevoerd.

c.

Aangezien het terrein te nat bleef,
heeft na enkele jaren een heraanleg plaatsgevonden. Daarbij werd
een kwelsloot gegraven, maar geen drainagesysteem aangebracht,

d.

Bij deze heraanleg is het terrein 35 cm diep gespit en daarna ge
ëgaliseerd. Het maaiveld ligt echter niet voldoende vlak.

e.

De gemiddelde hoogste grondwaterstand is te hoog.

f.

De bovengrond is geschikt als toplaag voor sportvelden.

g. Verbetering door aanleg van een goed drainagesysteem is gewenst.
Vooraf is een onderzoek naar drainafstand /-diepte en het voor
komen van kwel noodzakelijk.
h.

Ook een heregalisatie, waarbij de gewenste tonrondte kan worden
aangebracht, is gewenst. Hierbij dient de bovengrond opzij gezet
te worden.

i.

Het veld is thans matig bespeelbaar, wegens te hoge grondwater
standen.

"Muurbloemweg"
a.

Het veld is aangelegd op zand- en veengronden, waarin regelma
tig hoge grondwaterstanden voorkwamen.

b.

Na de aanleg van het sportveld is er een tankgracht doorheen ge
graven die na de oorlog is gedicht met zand en puin.

c.

Daarna heeft (gedeeltelijk) heraanleg plaatsgevonden.
In 1969 is op een gedeelte van het terrein een nieuwe zodelaag aan
gebracht. Er is geen drainage aanwezig; het maaiveld ligt niet
voldoende vlak.

d.

Het grondwater komt regelmatig te hoog.

e.

Het organiscbe-stofgehalte van de bovengrond is veel te hoog, een
groot deel van het veld heeft een venige bovengrond.

- 8 f. Verbetering van de ontwatering kan worden verkregen door een
goed drainagesysteem en een betere bemaling van de sloot.
. Voorafgaand drainage-onderzoek is gewenst.
g.

Maaiveldsligging en samenstelling van de bovengrond kunnen
worden verbeterd door een gedeeltelijke ophoging en een vol
ledige egalisatie en verschraling.

h.

In de huidige situatie is de bespeelbaarheid van het veld
slecht.

"Bouwlust III"
a.

Het veld is aangelegd op klei-op-veengronden, waarin regelmatig
te hoge grondwaterstanden voorkwamen.

b.

Bij de aanleg is de kalkarme, zware klei geheel verwerkt en be
dekt met een laag kalkrijk, matig fijn zand.

c.

In 1969 is plaatselijk een humeuze zandbovengrond en een nieuwe
zode aangebracht. Deze vertoont gelaagdheid, hetgeen ongunstig
is voor de beworteling,

d.

Er is een enkelvoudige drainage aanwezig maar de gemiddelde
hoogste grondwaterstand is nog te hoog.

e.

Het gehalte aan organische stof en, op een deel van het veld,
ook aan lutum in de bovengrond is aan de hoge kant, terwijl ook
de vlakligging van het maaiveld te wensen overlaat,

f.

Middels het leggen van tussendrains kan een goede ontwatering
worden verkregen,

g.

Door verschraling en egalisatie zonder opzij zetten van de boven
grond, wordt een goede toplaag zonder storende gelaagdheid en een
vlakke maaiveldsligging verkregen.

h.

Het terrein is thans matig bespeelbaar.

"Sportlaan"
a.

Het veld is aangelegd op zand- en veengronden, waarin regelmatig
hoge grondwaterstanden voorkwamen. Voor de aanleg was dit perceel
in gebruik als ijsbaan. In de zuidoost hoek van het terrein ligt
een met puin opgevulde en met zand afgedekte voormalige tankgracht.

b.

Bij de aanleg is het terrein ca. 25 cm diep gespit, waarna men een
zandige teelaardelaag heeft aangebracht.

c.

Het sportveld is van een enkelvoudige drainage voorzien; aan de
noordzijde bevindt zich een kwelsloot. Het maaiveld ligt behoor
lijk vlak.

d.

De bovengrond voldoet nagenoeg aan de eisen. Hetzelfde geldt voor
de optredende grondwaterstanden.

e.

In regenrijke perioden dient de slootwaterstand voldoende laag te
worden gehouden.

f. Regelmatig dressen met zand dat aan de gestelde eisen voldoet,
verdient aanbeveling.
g.

Het terrein is redelijk tot goed bespeelbaar.
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Afb.1 Situatiekaart (top. krt. schaal 1 25000 de bladen 30D en G)

1.

INLEIDING

1.1

Ligging

Het onderzoek heeft betrekking op de volgende zeven sportvelden,
alle liggend in de gemeente 's-Gravenhage (afb. 1).
"Het Kleine Loo"
"Groenenda.al-Noord I"
"Groenendaal-Noord II"
"The o- Mann-Bouwme est erpad"
"Muurbloemwe g"
"Bouwlust III"
"Sportlaan"
De totale oppervlakte van de onderzochte terreinen bedraagt
+ 6 ha.
1.2

Doel van het onderzoek

Het onderzoek beoogde een inventarisatie van de bodemkundige
opbouw en de hydrologische toestand van de zeven speelvelden, zodat
op basis van de verzamelde gegevens per veld een advies voor verbe
tering kon worden opgesteld.
1.3 Werkwijze
Per hectare zijn ongeveer lj-0 boringen verricht tot een diepte
van 1,20 m beneden maaiveld. In gronden met veen op deze diepte is
een aantal diepere boringen tot op de zandondergrond of tot max. 2 m
-mv uitgevoerd. De aangetroffen bodemprofielen zijn samengevoegd tot
bodemeenheden per veld, weergegeven op gedetailleerde bodemkaarten
(afb. 2-8). Sommige bodemkundige kenmerken zijn per boring door
schatting bepaald. Ter controle op de schattingen van textuur en humusgehalte is op ieder veld een aantal grondmonsters genomen. De mon
sters zijn geanalyseerd in het Laboratorium van de Stichting Neder
lands Lanabouwkalkbureau te De Bilt. De plaatsen van de bemonsterde
profielen zijn op de bodemkaarten aangegeven; de analyseresultaten
zijn opgenomen in afb. 9 en toegelicht in hoofdstuk !+.
Het grondwater neemt naast de bodemopbouw een zeer belangrijke
plaats in onder de factoren die de bespeelbaarheid van een sportveld
bepalen. Derhalve is tijdens het onderzoek naast de profielopbouw •
ook aandacht besteed aan de diepteligging van het grondwater. Aange
zien slechts over weinig grondwaterstandsgegevens kon worden beschikt,
verkregen door een aantal metingen tijdens de veldopname, is het grond
waterstandsverloop aan de hand van profielkenmerken benaderd. Deze
kenmerken manifesteren zich in de bodem als roest-(ijzer-), reductieen blekingsvlekken. Aan de hand van deze zgn. grondwaterverschijnse
len kan men in de meeste niet verwerkte gronden met een voldoende
mate van betrouwbaarheid het verloop van het grondwater gedurende
het jaar vaststellen. Dit wordt uitgedrukt in de gemiddelde hoogste
(winter) grondwaterstand (GHG) en de gemiddelde laagste (zomer) grond
waterstand (GLG). Door een aanwezige buisdrainage worden deze stan
den uiteraard beïnvloed, hetgeen niet altijd duidelijk zichtbaar is
aan de genoemde grondwaterverschijnselen. Bovendien bestaan de on
derzochte velden voor een groot deel uit geheel of gedeeltelijk ver
werkte profielen, waarin het vaststellen van GHG en GLG door schat
ting wordt bemoeilijkt. Ondanks deze belemmeringen zijn de aangege
ven geschatte grondwaterstanden in de betreffende velden voldoende
betrouwbaar te achten. Wil men echter meer exact geïnformeerd zijn,

- 10 dan is het noodzakelijk per veld een aantal grondwaterstandsbuizen
te plaatsen en daarin gedurende een aantal jaren regelmatig metingen
te verrichten.
Naast de bodemopbouw en de hydrologische omstandigheden zijn bij
het onderzoek die factoren opgenomen en beoordeeld, die voor de op
heffing van de aanwezige beperkingen van belang zijn. Ook de gegevens
omtrent de uitgangstoestand vóór de aanleg en de wijze van aanleg
en/of heraanleg zijn, voor zover deze door de opdrachtgever konden
worden verstrekt, beschreven.
De resultaten van dit onderzoek met de adviezen voor verbetering
zijn per veld in hoofdstuk 3 beschreven. Als uitgangspunten voor de
adviezen gelden de huidige situatie op de velden en de in hoofdstuk 2
beschreven algemene eisen die aan bodemprofiel en grasmat op speelvel
den worden gesteld. Tevens zijn in dit hoofdstuk nog een aantal alge
mene richtlijnen opgenomen die gelden bij aanleg, herstel en onder
houd van sportvelden.
Aan het eind van dit rapport is een beknopt overzicht opgenomen
van geadviseerde literatuur aangaande sportvelden.

- 11 2.
2.1

ENKELE OPMERKINGEN AANGAANDE DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN
GRASSPORTVELDEN
Algemene eisen

Er raoet van worden uitgegaan dat op een goed aangelegd en onder
houden grassportveld 5 à. 6 wedstrijden'per week gespeeld kunnen wor
den, terwijl dit veld dan nog een voldoende herstellingsvermogen
heeft. Hierbij dient te worden bedacht dat het intensieve gebruik
van een sportveld voor het grootste deel in het, wat de weersomstan
digheden betreft, ongunstige jaargetijde valt met veel neerslag en
weinig wateronttrekking aan de bovengrond door verdamping.
Vanwege deze gebruiksvorm en gebruiksperiode stelt men bij het
grassportveld (velden met een kunstmatig verhard oppervlak worden hier
buiten beschouwing gelaten) hoge eisen aan bodem en grasmat. •
De belangrijkste factor die bij grassportvelden een rol speelt
is de betredingsresistentie, die in hoge mate bepaald wordt door de
grasmat en de samenstelling, bet vochtgéha3te en de structuur van cfe bcvergrond.
In algemene zin kunnen we aan het bodemoppervlak inclusief de graszode
de eis stellen dat het voldoende draagkrachtig moet zijn, niet snel
glibberig mag worden en geen aanleiding mag geven tot (langdurige)
piasvorming na veel neerslag. Deze voorwaarden zijn van nature op
de meeste Nederlandse gronden niet aanwezig. De voor sportveld be
stemde gronden moeten dan van een zorgvuldig opgebouwd bodemprofiel
en een goed ont- en afwateringssysteem worden voorzien.
Behalve voldoen aan deze mechanische eisen, moet de bodem en
met name de bovengrond ook een goed groeimilieu vormen voor de gras
soorten. De graszode moet immers voldoende tredvast zijn en wel des
te sterker naarmate de betreding, zcals bijv.
in de doelgebieden,
een intensiever karakter draagt.
De
grasmat dient niet alleen een goede samenhang te hebben,
ze mag evenmin te zacht of te sappig zijn. Ze moet voldoende veer
krachtig zijn en over genoeg groeikracht beschikken om zich tijdens
het speelseizoen bij normaal gebruik en juist onderhoud van (onver
mijdelijke) beschadigingen te kunnen herstellen.
Tenslotte dient ook het bodemoppervlak aan nogal stringente
eisen van vlakligging te voldoen. Een geringe helling vanuit het mid
den naar beide of naar één der zijden is toegestaan en kan onder be
paalde omstandigheden zelfs de voorkeur verdienen boven een (theore
tisch) volkomen vlakke ligging. Meestal wordt een "tonrondte" van 10
à 15 cm per speelveld aangehouden. De helling mag echter niet meer
dan 50 cm per 100 meter bedragen.
Op nagenoeg alle gronden waarop sportvelden worden aangelegd
is dan ook egalisatie noodzakelijk.
2.2 Eisen te stellen aan het bodemprofiel
Laat men de bovenbeschreven eis t.a.v. het reliëf hier verder
buiten beschouwing dan moet het bodemprofiel kort samengevat aan
de volgende punten voldoen:
a.

Ontwateringseis

De natuurlijke of kunstmatige drainage van het bodemprofiel moet
zodanig zi.in, dat het grondwater bij een stationaire afvoer van 15 mm
per etmaal niet hoger stijgt dan tot maximaal 0,50 m beneden het maai
veld. In gronden met een sterk humeuze toplaag verdient een lagere maxi
male grondwaterstand (70 à 80 cm -mv.) de voorkeur. Veel gronden voldoen
van nature niet aan deze eisen en worden voor sportveldaanleg van een
meestal intensief buisdrainagesysteem voorzien.
Voor een goede drooglegging is een diepe drainage gunstig.

- 12 Deze is alleen mogelijk als het bodemprofiel ten minste tot draindiepte
(minimaal 80 cm) uit redelijk doorlatend mineraal materiaal bestaat. In
gronden met veen of slappe klei ondiep in het profiel is aan deze ontwateringseis niet volledig te voldoen omdat de draindiepte beperkt is.
Naast een geringe drainafstand zijn dan aanvullende voorzieningen nood
zakelijk, zoals het opvullen van de drainsleuven met goed doorlatend
materiaal dat ongeveer hetzelfde volumegewicht heeft als het omringende
bodemmateriaal. Kan met deze maatregelen nog niet aan de minimale eisen
worden voldaan, dan zijn ingrijpender maatregelen nodig zoals onderbema
ling, ophoging of een combinatie van deze beide.
Naast de ontwatering dient ook het afwateringssysteem van het veld
aan de eisen te voldoen. Dat wil zeggen dat de watergang(en) waarop de
drains lozen een zodanig peil moeten hebben, dat een ongestoorde lozing
vanuit de drains onder alle omstandigheden mogelijk is.
b. Samenstelling van de bovengrond
De bovengrond moet voldoende draagkrachtig, veerkrachtig en stroef
zijn. Een goede en regelmatige grasgroei is hiervoor noodzakelijk. Het
bodemprofiel dient dan ook een goede structuur te bezitten en voldoende
voedingsstoffen en vochtreserve te kunnen vasthouden.
Verder is een goede verticale doorlatendheid van de toplaag (indringingscapaciteit) nodig, zodat het water snel naar de ondergrond kan worden
afgevoerd. Een goede en stabiele structuur is niet alleen voor de doorla
tendheid van belang, maar ook voor een goede porië'nverdeling. Deze laatste
voorkomt zuurstofgebrek in de bewortelingszone, hetgeen voor een goede
grasontwikkeling sterk bepalend is.
Teneinde het bovenstaande te bereiken wordt de volgende samenstel
ling van de bovengrond als ideaal gezien:
organische-stofgehalte:
lutumgeha.lte :
leemgehalte:

5-5 %
minder dan 5 %
minder dan 10 $.

Het humushoudende deel van de bovengrond dient niet dunner dan 50 cm
te zijn en de overgang naar de tweede profiellaag moet geleidelijk ver
lopen .
Bij nagenoeg alle gronden waarop sportvelden worden aangelegd is
verschraling en/of bezanding van de toplaag noodzakelijk. Het hiervoor te
gebruiken zand mag geen lutum, leem, humus en/of grind bevatten en dient
bij voorkeur matig fijn of matig grof te zijn (M50: 150 à 250 mu).
De op te brengen laag verschralingszand is 5 à 10 cm dik en wordt met
een zware schudeg doorgewerkt. Afhankelijk van de aard van de oorspronke
lijke bovengrond (lutumgehalte en organische-stofgehalte) en de wormen
activiteit, moet binnen enkele jaren in groeizame perioden door extra
dressen een zandlaag van 5 à 10 cm worden aangebracht. Zodoende wordt een
goede overgang met de oorspronkelijke bovengrond verkregen, terwijl de
nieuwe bovengrond aan de eerder genoemde criteria t.a.v. lutum-, leemen organische-stofgehalten voldoet. Het zand, dat voor het dressen wordt
gebruikt, dient aan de voor verschralingszand genoemde eisen te voldoen.
Op zware kleigronden en veengronden moet de aan te brengen zandlaag
meestal dikker zijn dan de genoemde 5 ^ 10 cm. Deze dikkere zandlaag wordt
dan in twee keer opgebracht, waarbij de eerste laag volledig met 10 à
20 cm van de oorspronkelijke bovengrond wordt vermengd.
Bezanding en/of verschraling zal alleen effect sorteren, wanneer aan
de onder sub a genoemde ontwateringseisen is voldaan. Op te natte gronden
"verdwijnt" het zand na korte tijd in het profiel en gaat het effect er
van (grotendeels) verloren.
2.5

Aanleg c.q. verbetering

In deze paragraaf wordt een beknopt overzicht gegeven van de belang
rijkste punten die bij aanleg c.q. verbetering van grassport

- 13 velden een rol spelen en niet in de voorgaande paragrafen zijn ge
noemd. De opsomming is niet volledig en uitputtend; voor meer infor
matie mag o.a. -verwezen worden naar de aan het slot van dit rapport
vermelde literatuur:
Deze belangrijkste punten zijn:
a.

Het afwateringssysteem van een speelveld dient voldoende opname
capaciteit te hebben, zodat ook extreme afvoeren verwerkt kunnen
worden. Het peil in de watergangen dient beneden het niveau van
de drains te liggen en gehandhaafd te worden.

b. Ter vermijding van ongelijke nazakking dient de grondbewerking
niet dieper te gaan dan strikt noodzakelijk is. De bewerkings
diepte binnen een speelveld moet zoveel mogelijk gelijk zijn.
Is diepe grondbewerking nodig dan verdient het aanbeveling na
de bewerking het terrein ten minste een half jaar te laten liggen,
evt. tijdelijk in te zaaien met lupine, gerst enz., en daarna pas
de aanleg voort te zetten.
c.

Het toe te passen drainagesysteem en de soort buizen is afhanke
lijk van de plaatselijke situatie. In verband met controle en
schoonhouden verdient een enkelvoudig systeem de voorkeur boven
een samengesteld. In dit laatste systeem dienen voldoende goed
bereikbare controleputten te worden opgenomen.
Omhulling van de drains met goed doorlatend materiaal (bijv. turfstrooisel) bevordert de watertoestroming en belemmert de veront
reiniging. In zwaardere, slecht doorlatende gronden verdient het
aanbeveling de drainsleuven tot + 20 cm onder het maaiveld op te
vullen met goed doorlatend materiaal,
Wor'telingroei in drains onder beplantingsstroken kan worden voor
komen door onder deze stroken ongeperforeerde buizen te gebruiken.
Hierbij dient men er rekening mee te houden dat de groenstroken
een voldoende drooglegging krijgen.

d.

De egalisatie dient voor het opbrengen van het verschralingszand
plaats te vinden. Dit zanddek is bestemd voor verschraling en er
mag niet mee geëgaliseerd worden. Hetzelfde geldt voor de oorspron
kelijke humeuze bovengrond; deze wordt voor de egalisatie opzij
gezet en erna weer aangebracht.

e.

Het gebruik van werktuigen met hoge wieldruk dient zoveel mogelijk
voorkomen te worden. Vooral bij egalisatie, bezanding en inzaai
mogen geen dopwielsporen en verdichtingen in het bodemoppervlak
optreden.

f. Ten gevolge van verschraling en verwerking wordt de bovenlaag arm
aan plantenvoedingsstoffen. Op basis van grondmonsteranalyses
dient de juiste dosering meststoffen te worden vastgesteld. Wat
de kalk- en fosfaattoestand betreft, deze wordt bepaald uit
analyses
van de oorspronkelijke (niet verschraalde) bovengrond.
De kali- en stikstofgiften worden bepaald uit analyses van de
verschraalde bovengrond.
g.

Fosfaat en kalk verplaatsen zich moeilijk in de grond. Ze worden
dan ook voor de inzaai doorgewerkt. Stikstof en kali behoeven
niet te worden doorgewerkt en kunnen vlak voor de inzaai worden
gestrooid.
De stikstofgift dient, afhankelijk van de weersgesteldheid en de
kleur van het gras, enkele malen te worden herhaald gedurende
het eerste groeiseizoen. De laatste toediening zal meestal niet
later dan ongeveer half september plaatsvinden (bij inzaai in het
voorjaar). Amerikaanse onderzoekingen hebben uitgewezen dat op
bestaande velden stikstofgiften in de late herfst en de vroege win
ter de wortelmassa en daardoor een gezonde "grasmat" bevorderen.
Ook in Den Haag heeft men hiermede goede resultaten bereikt, blij
kens mondelinge mededeling.

-Ut
il. Wanneer na sterke verschraling van de bovengrond het organischestofgehalte minder dan + 3% bedraagt, is voor de inzaai esn een
malige gift van 50 m? organische mest per speelveld gewenst.
Deze bemesting bij voorkeur aanbrengen voor de (laatste) ver
schraling en vermengen met de bovengrond.

i.

Na het aanbrengen van het verschralingszand en de bemesting
dienen met een na-egalisatie alle kleine oneffenheden te worden
weggewerkt. Dit geschiedt bij voorkeur in handkracht met een
hark. Bij gebruik van een sleep moet de tractor van kooiwielen
zijn voorzien.

j. De samenstelling van het grasmengsel is sterk afhankelijk van

het tijdstip van inzaaien, de tijdsduur tussen inzaaien en in
gebruik nemen en van de soort sport die op het veld beoefend
gaat worden. De juiste samenstelling en hoeveelheid dient kort
voor de inzaai in overleg met deskundigen te worden vastgesteld.

k.

Aangezien voor het onderhoud van een sportveld regelmatig zand
nodig is, verdient het aanbeveling bij de aanleg een extra hoe
veelheid verschralingszand in depot op te slaan. Ook de aanleg
van een zodenhoek bij het veld is gewenst.

1. Ten einde het structuurbederf van de gronden tijdens de aanleg
zoveel mogelijk te beperken dienen alle werkzaamheden onder
droge omstandigheden zowel wat het weer_als wat de _grond betreft,
te worden uitgevoerd.
m.

Alle werkzaamheden dienen door ervaren mensen en onder deskundige
leiding en toezicht te worden uitgevoerd.

n.

De investeringen per hectare sportveld behoren tot de hoogste
onder de verschillende vormen van (recreatief) bodemgebruik.
Het verdient aanbeveling dit gegeven als uitgangspunt te
hanteren bij de situering van een sportveldencomplex.

o. Bezuiniging op noodzakelijke uitgaven bij de aanleg zullen zich
in nagenoeg alle gevallen manifesteren in een geringere (beperkte)
bespeelbaarheid en in een jaarlijks terugkerende hogere onderhoudspost.
2.k

Onderhoud

Voor de instandhouding van een goed en regelmatig bespeelbaar
sportveld is een juist onderhoud noodzakelijk.
In deze paragraaf worden de belangrijkste punten van het onder
houd besproken. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de aan
gegeven literatuur.
Na het inzaaien zullen kuiltjes en oneffenheden die zijn ont
staan door ongelijke nazakkingen moeten worden opgevuld met bij
voorkeur humusarm verschralingszand. Alleen in grotere laagten
dient humushoudend materiaal gebruikt te worden van gelijke samen
stelling als de bovengrond.
Het spreekt vanzelf dat het onkruid moet worden bestreden en
dat de bemestingstoestand, aan de hand van grondmonsteranalyses,
op het gewenste niveau moet worden gebracht. De publikatie "Bemes
ting van sport- en speelvelden" (1970) geeft hierover duidelijke
richtlijnen.
Voor het goed functioneren van het drainagesysteem is regel
matige controle en onderhoud noodzakelijk. Dit bestaat o.a. uit
controle van eindbuizen en putten op verstopping, verzakking of
beschadiging.

- 15 Bij niet goed functioneren ten gevolge van verstopping door indringende
plantenwortels of zand- en ijzerafzetting in de drainreeksen, deze door
(laten) spuiten. IJzerafzetting in de drains treedt meestal op in de
eerste jaren na de aanleg, zodat direct na een natte periode een controle
wenselijk is.
Vanzelfsprekend zal een goed onderhouden drainagesysteem alleen maar
haar funktie optimaal kunnen vervullen, als het water ook in de drains
kan komen. Met andere woorden een goede doorlatendheid van het bodempro
fiel en met name van de bovengrond is vereist.
Voor het instandhouden van een goede grasmat moet ook veel aandacht
besteed worden aan het maaien. Bij voetbalvelden mag het gras niet langer
dan 5 era worden; de meest gewenste graslengte na het maaien is ca. 3 cm.
Dikwijls blijft het gemaaide gras uit economische overwegingen op het
veld liggen.
Organische-stofaanrijking en "vervetting" in de bovengrond heeft
een nadelige invloed op de bespeelbaarheid. Men kan dit o.a. voorkomen
door het regelmatig aanbrengen van een zandlaagje het z.g. dressen. Dit
dient één tot drie maal per jaar te gebeuren, waarbij per veld telkens
15 à 20 m5 zand wordt gestrooid. Frequentie en hoeveelheid zijn afhanke
lijk van de ontwateringstoestand. Het beste resultaat wordt verkregen met
zand dat aan de in par. 2.2 genoemde eisen voor verschralingszand voldoet.
Dit dressen dient in combinatie met prikrollen te geschieden bij groeizaam
weer na het maaien en de stikstofbemesting.
Het afvoeren van het gemaaide gras en/of het met speciale machines
verwijderen van de overmaat aan organische stof op en In de grasmat, kan
voor een deel het dressen met zand vervangen.
Bij aantasting door schimmels, wormen, muizen, mollen, emelten e.d.
moet een doelgerichte bestrijding worden toegepast.
Het regelmatig toedienen van organische mest op aangelegde sport
velden vormt een wijd verbreid euvel. Omdat men op vele velden naar een
"altijd groene grasmat" streeft, worden soms organische meststoffen toe
gediend of gaat men dressen met humeus, lemig zand (z.g. teelaarde), ter
vervanging van een bemesting met anorganische meststoffen of als "extra"
bemesting. Om dezelfde redenen handhaaft men vaak een te hoge grondwater
stand.
De ervaring heeft aangetoond dat een goed aangelegd sportveld met
een aangepaste en goed onderhouden grasmat op de meeste gronden geen or
ganische bemesting of (grond-)wateraanvulling nodig heeft. Van een tijde
lijke groeistagnatie of zelfs bruinkleuring in de "rustperiode" van het
veld ondervindt een goede grasmat geen nadelige gevolgen. Alleen op sterk
droogtegevoelige gronden of op sterk verschraalde pas aangelegde velden
kan een matige organische bemesting en/of in droge perioden wateraanvul
ling gewenst zijn. Men bedenke hierbij echter dat "overmaat schaadt"!
Intensief belopen plekken, zoals de doelgebieden, worden door het
aanbrengen van zoden (par. 2.3 pt.k) onderhouden.
Als belangrijk punt ter voorkoming van extra onderhoud dient nog
te worden vermeld het te vroeg en/of te intensief bespelen van een nieuw
ingezaaid veld. Evenzo het bespelen van een terrein onder extreem slechte
(te natte en op sterk verdrogende gronden ook soms te droge) omstandig
heden. In beide gevallen wordt dikwijls in korte tijd ernstige schade aan
de grasmat toegebracht, zelfs op goed aangelegde en onderhouderu.velden.
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- 16 3.
3.1

HET BODEMKUNDIG ONDERZOEK EN HET ADVIES VOOR VERBETERING OP DE
AFZONDERLIJKE SPORTVELDEN
Algemeen

Op de gedetailleerde bodemkaarten (afb. 2-8) van de afzonderlijke
velden zijn de aard en de verbreiding der voorkomende bodemeenheden tot
een diepte van 1,20 m -mv., bij veenondergronden tot 2,00 m -mv., weer
gegeven. De indelingscriteria voor deze bodemeenheden zijn per veld
verschillend, maar bij alle velden spelen aard en dikte van de bovengrond,
aard van de ondergrond alsmede de diepte van verwerking een belangrijke
rol. Op de verschillende velden komen de bodemcomponenten klei, veen en/of
zand in wisselende samenstelling en ligging voor. Te zamen met de hydro
logische situatie, aangegeven door middel van de gemiddelde hoogste (GHG)
en gemiddelde laagste (GLG) grondwaterstanden, bepalen zij de aard en de
kwaliteit van het sportveld.
In de volgende paragrafen is per veld aangegeven:
1.

De bodemopbouw vdór de aanleg en de werkwijze bij aanleg en eventueel
heraanleg, alles voor zover dit uit de huidige situatie of uit ver
strekte informatie kon worden vastgesteld.

2. . De huidige bodemgesteldheid en grondwaterfluctuatie.
3.

Beoordeling van de actuele situatie op het veld en het aangeven van
de onvolkomenheden.

1\..

Advies voor verbetering van het veld.

3.2 Sportveld "Het Kleine Loo"
3.2.1

Bodenpjobouw vó(5r_de_ aanleg_en method£ van aanleg_

In de uitgangssituatie bestond de bodem uit veengronden met een klei
ige bovengrond en matig fijn zand op wisselende diepte in de ondergrond.
Het waren natte gronden met dienovereenkomstig hoge grondwaterstanden.
Bij de aanleg in 1965- ' 6 6 heeft een grondbewerking (woelen) tot een
diepte van 60 à 80 cm beneden het huidige maaiveld plaatsgehad. Tijdens
deze bewerking is het veen vermengd met de kleiige bovengrond. Vervolgens
is een vermoedelijk 10 à 20 cm dikke laag, humusarm, kalkrijk, matig fijn
zand aangebracht. Dit zand is, mogelijk bij de egalisatie, gedeeltelijk
met de kleiige veenondergrond vermengd. De grasmat is waarschijnlijk door
het leggen van zoden aangebracht.
Het veld is gedraineerd op een diepte van + 65 cm -mv. en een drainafstand van 7 m. De drains monden rechtstreeks uit in een ringsloot met
een overstort. Het peil kan tot 90 cm -mv. afgelaten worden, d.w.z. tot
+ 10 cm beneden de onderzijde van de drains (mondelinge mededeling
opdrachtgever).
3.2.2

Huidige tede^e_steMhei_d_en

£rondwat£rfluctuatie_(afb. 2)

Het gehele terrein vertoont tot een diepte van + 80 cm nagenoeg de
zelfde bodemopbouw. Het profiel bestaat uit een veengrond met een dun dek
van humeus, matig fijn zand. De schematische profielopbouw is als volgt:
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1 en 2 (afb. 9 - Hfdst. 1+)

Profielschets:
Diepte in cm
O

huineus, .Tatig fijnzand

25-i

75r
100120-

Humus
$
6

Lutum Kleur M50
Kalk- Opmer%
(mediaan) klasse kingen
2

bont

180

kalkrijk vervalt

kleiig veen vermengd
met zand of venig
zand met klei

zwart

kalkarm verwarkt

mosveen

zwart

kalkarm

broekveen

bruin

kalkarm met
houtresten

Het organische-stofgehalte van de bovengrond varieert van 5-9 %
en neemt met de diepte af. Het matig fijne zand is kalkrijk en bevat
nagenoeg geen lutum. Plaatselijk komen er kalkarme kleibrokken in voor.
De laag boven het geoxydeerde mosveen bestaat uit kleiig, venig
materiaal vermengd met zand tot een diepte van 60 à 80 cm (diepte van
de verwerking). Het broekveen is overwegend gereduceerd en bevat veel
houtresten.
In de ondergrond begint op wisselende diepte tussen 80 en 200 cm
kalkarm, matig fijn zand. Dit is in drie diepteklassen op de bodemkaart weergegeven. Waar dit zand ondieper dan +120 cm begint, is op
de overgang van veen naar zand een + 10 cm dikke, sterk lemige laag
aanwezig. Begint het zand op grotere diepte dan bestaat deze overgangs
laag uit kalkarme, matig zware klei, 5-15 cm dik.
De gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) ligt naar schatting
tussen 30 en 50 cm -mv. en de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG)
tussen 80 en 120 cm -mv.
3.2.3 Beoordeling van de_a£tuel_e_situatie_
Het maaiveld ligt vrij vlak. Het organische-stofgehalte van de
bovengrond is te hoog; het zand daarentegen voldoet aan de gestelde
eisei. De beworteling beperkt zich in hoofdzaak tot de bovenste 5 à
10 cm van het profiel.
De hoogte van de grondwaterstand is doorgaans redelijk, maar bij
sterke neerslag zal het water tot aan het maaiveld kunnen stijgen. Dit
is o.m. een gevolg van waterstagnatie die in de kleiige-zandige veenlaag
optreedt en van de betrekkelijk ondiepe drainage waardoor de waterberging
in het profiel onvoldoende is.
Als gevolg van deze onvoldoende drooglegging en gedeeltelijk ook
door het te hoge organische-stofgehalte in de bovengrond, laat de be
speelbaarheid van dit veld te wensen over.
3.2.14,

Advies_voor verbetering

De GHG is op dit veld te hoog en kan verlaagd worden door het aan
brengen van een aanvullende drainage. Het verdient derhalve aanbeveling
een extra drain aan te brengen op + 90 cm diepte tussen de bestaande
drainreeksen.
Teneinde een vlotte toestroming van het oppervlaktewater
naar de drain te bevorderen dienen er sleuven tot aan de boven-
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- 18 grond opgevuld te worden met goed doorlatend materiaal dat ongeveer het
zelfde
volumegewicht
heeft als het aangrenzende bodemmateriaal.
Verstopping door ingroeiende wortels in de buizen onder de beplan
tingsstroken kan voorkomen worden door in deze stroken drains zonder
zaagsneden te gebruiken.
Ten einde het organische-stofgehalte in de bovengrond op
een aanvaardbaar laag peil te brengen, wordt een bezanding
met k"5 cm zand van de
vereiste samenstelling (zie par.
2.2) aanbevolen. Alvorens dit zand aan te brengen dient de grasmat
tot een diepte van + 15 cm tweemaal te worden gefreesd. Hierna zal
nog een lichte egalisatie noodzakelijk zijn onder handhaving van
de gewenste "tonrondte".
Zowel voor de egalisatie als voor de aanvoer en verspreiding van
het zand dienen geen werktuigen met hoge wJaLdruk te worden gebruikt.
Deze veroorzaken op deze venige gronden een verdichting van de top
laag en doen het effect van de egalisatie deels teniet.
Voor de egalisatie verdient de zgn. landleveler de voorkeur
en voor het aanbrengen van het zand de monorail.
3.3 Sportveld "Groenendeal-Noord I"
3.3.1

Bodemojobouw vóór_de aanleg_en methode van aanleg

Vóór de aanleg bestond het terrein grotendeels uit kalkarme
duinzandgronden met in de laagten wat veen.
Bij de aanleg van het sportveld zijn de duinzandgronden afgegra
ven tot de aanleghoogte (ca. 1,00 m + NAP). Het vrijgekomen zand werd
gebruikt voor ophoging van de laag gelegen veengronden. Enkele
jaren na de aanleg werden in deze opgehoogde gronden nog enkele
werkzaamheden verricht, zoals: egalisatie, zodeverbetering door dressen en het graven van zandsleuven in de doelgebieden.
Het terrein is voorzien van een samengestelde drainage met een
drainafstand van 7 m en een draindiepte van 60 à 70 cm. De hoofddrain mondt uit op de ringsloot.
3.3.2

Huidige bodemgesteldheid_en

ondv;at£rfluctuat_ie_(afb

De huidige bodemopbouw toont een zandgrond, die voor een deel
een venige tussenlaag heeft. Het matig fijne zand is kalkarm en in
de bovenste 10 à k5 cm humeus.
Het al of niet aanwezig zijn van de veentussenlaag heeft geleid
tot het onderscheiden van twee bodemeenheden.
Bodemeenheid_Aj_

Zandgronden met een humeuze bovengrond van 10 à
1*5 cm.
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3

(afb. 9 - Hfdst. !(•)

Profielschets:
Diepte in cm
n
humeus, matig fijn
zand

Humus

HI matig fijn zand

Kleur

M50 Kalk( mediaan) klasse

bruinzwart

l80

kalkarm

<1

bruingrijs

190

kalkarm

<1

grijs

190

kalkarm

90"

matig fijn zand
120-

De dikte van het humeuze dek bedraagt overwegend 20 à k5 cm,
in het oostelijk gelegen kaartvlak slechts 10 à 20 cm. Het organischestofgehalte van deze laag varieert van 5-8$.
In die gedeelten waar bij de aanleg weinig zand is afgegraven,
is een matige podzolering (bodemvorming) in de ondergrond aanwezig.
De GHG binnen deze eenheid is geschat op 30-60 cm; de GLG tussen
80 en 120 cm - maaiveld.
Bodemeenheid B_: Zandgronden met een humeuze bovengrond van 15 à 30 cm
en een veenlaag beginnend tussen 60 en 90 cm.
Profielschets:
Diepte in cm
O

Humus

Kleur

%

M50
Kalk(mediaan)klasse

humeus, matig fijn zand

6

zwartgrijs

180

kalkarm

matig fijn zand

3

bont

180

kalkarm

matig fijn zand

<2

bruingrijs

l80

kalkarm

190

kalkarm

20-

kO-

75-

100-

kleiig veen met iets zand
matig fijn zand

bruinzwart
<1

grijs

120-

De bovengrond heeft een organische-stofgehalte van 5-8$. Onder
deze min of meer homogene laag komt meestal nog een tweede humushoudende laag (15 à30 cm dik) , die echter zeer heterogeen is en gemid
deld slechts 3% organische stof bevat. De opgebrachte grond is uiter
aard geheel verwerkt. In de zuidelijke hoek van het veld is een op
pervlakte van ongeveer 200 m2 zelfs tot 120 cm - maaiveld verwerkt.
De veentussenlaag bestaat uit kleiig veen vermengd met wat
zand.

- 20 De kalkarme, matig fijne zandondergrond bevindt zich overwegend
op een diepte van 100-130 cm - maaiveld; in het zuidoosten plaatse
lijk op 160 cm - maaiveld.
De GHG binnen deze eenheid is 20-50 cm; de GLG 80-120 cm - maai
veld. De meest zuidelijke hoek (ca. 500 m2) is plaatselijk wat natter
en heeft een GHG ondieper dan 30 cm, .
3.3.3 Beoordeling van de_actuele_situatie

Het maaiveld ligt vrij vlak. Door o.a. zetting van het veen is
eenheid B, vooral in de zuidelijke hoek, lager komen te liggen.
De bovengrond voldoet niet geheel aan de eisen, aangezien het orga
nische- stof gehalte meer dan 5$ bedraagt. Dankzij een redelijke doorlatendheid en een intensieve drainage, die echter nogal ondiep ligt,
stijgt het grondwater behalve in de zuidelijke hoek niet tot onaan
vaardbare hoogte.
De bespeelbaarheid van het. veld is goed.
3.3A Advies_voor verbetering
De GHG is in de zuidelijke hoek (ca. 500 m2) te hoog en dient
verlaagd te worden door een aanvullende drainage. Op de aanwezige
hoofddrain kan men 4 of meer extra drainreeksen aansluiten.
Het organische-stofgehalte van de bovengrond kan worden terug
gebracht op de in hoofdstuk 2.2 beschreven wijze. Hier kan men vol
staan door het in enkele jaren (d.m.v. dresser!) aanbrengen van een
5 cm dikke zandlaag.
Na een waterpassing van bodemeenheid B (en dan vooral in de
zuidhoek) zal moeten blijken of ophoging en egalisatie wenselijk is.
Indien men hiertoe overgaat, moet de oude zode 2 keer worden gefreesd.
Vervolgens wordt een laag van ca, 20 cm dikte opzij gezet, aangezien
de oorspronkelijke bovenlaag ook na de egalisatie weer bovenlaag
dient te zijn. Pas daarna kan men dit gedeelte met aan te voeren humusarm, matig fijn zand tot het eewenste niveau ophogen en egaliseren.
Vervolgens de opzij gezette bovengrond weer gelijkmatig aanbrengen,
licht bezanden en afegaliseren.
Sportveld "Groenendaal-Noord II"
3A.1 Bodemojobouw vóór_d_e aanleg_en method^ van aanleg
Vóór de aanleg werden op dit terrein overwegend veengronden met
waarschijnlijk een matig fijnzandige bovenlaag aangetroffen benevens
enkele hogere zandopduikingen.
Bij de aanleg is een kopje duinzand en een gedeelte van de smal
le zandrug afgegraven. Met dit vrijgekomen zand en zand uit de di
recte omgeving werden de veengronden opgehoogd.
In 196^ heeft men de zode verwijderd, de bovenlaag gefreesd en
daarna de zode weer aangebracht. In 1967 heeft men de zode wederom
verwijderd en het terrein tot een diepte van 35 cm gespit. De slecht
ste gedeelten van de zode werden ondergewerkt, waarna de goede zode
weer werd aangebracht.
Het terrein is van een samengesteld drainagesysteem voorzien
aangesloten op een ringsloot. Deze drainage voldoet niet aan de
gestelde eisen. De drainafstand bedraagt 7 meter, de draindiepte
60 à 70 cm (mondelinge mededeling opdrachtgever).

SPORTVELD „GROENENDAAL NOORD II"

LEGENDA
Zandgronden
met een humeuze bovengrond van 10 à 30 cm
B

met een humeuze bovengrond van 10 à 60 cm en een
veenlaag beginnend tussen 70 en 110 cm
plaats en nummer van een grondmonster

Afb.£ Bodemkaart, schaal 1 ! 1000

- 21 3.^.2 Huidige bodemg£steMheid_en ^ondwaterfluctuatie_(afb
Het huidige bodemprofiel is dat van een zandgrond met op de
meeste plaatsen kleiig veen in de ondergrond. Het zand is kalkarm
en matig fijn» Het al of niet aanwezig zijn van dit veen binnen
120 cm diepte heeft geleid tot het onderscheiden van twee bodemeenheden.
Bodemeenhe_id_Aj_

Zandgronden met een humeuze bovengrond van 10 à 30 cm.

Profielschets :
Humus

Diepte in cm:
0- humeus, matig fijn zand

Kleur

M50
(mediaan)

Kalkklasse

zwartgrijs

170

kalkarm

bont

180

kalkarm

20-

ko
7090-

matig fijn zand

2

matig fijn zand

<1

lichtbruin

180

kalkarm

matig fijn zand

<1

geelgrijs

180

kalkarm

matig fijn zand

<1

grijs

180

kalkarm

12CH
Het organische-stofgehalte van de bovengrond varieert van
In de langgerekte strook wordt een matige podzolering aangetroffen.
De GHQ binnen deze eenheid is geschat op 30-6o cm; de GLG tussen
80 en 120 cm - maaiveld.
Bodeme^enhe id_B:
Analyses :

Zandondergronden met een humeuze bovengrond van 10
à 60 cm en een veenlaag beginnend tussen 70 en 110 cm.

4 en 5

(afb. 9 - Hfdst. ij.)

Profielschets :
Diepte in cm:
0'
3050-

Humus

%

humeus, matig fijn zand

M50
Kalkklasse
(mediaan)

zwartgrijs

170

kalkarm

matig fijn zand

bont

170

kalkarm

matig fijn zand

zwart

l6o

kalkarm

180

kalkarm

8o—j; kleiig veen met iets zand
110-

Kleur

120- matig fijn zand

bruinzwart
<1

grijs

De niet overal gehomogeniseerde bovengrond heeft een organischestofgehalte van 3 à 6%.
Plaatselijk werd een begraven (oorspronkelijk) bovenlaag aange
troffen, met een dikte van 20-if0 cm.

SPORTVELD „THEO-MANN BOUWMEESTERPAD'

LEGENDA
Zandgronden
met een humeuze bovengrond van 15 à 30 cm
B

met een humeuze bovengrond van 20 à 40 cm en een
veenlaag beginnend tussen 60 en 90 cm

Toevoegingen bij kaarteenheid B
zandondergrond beginnend tussen

80 en 120 cm

zandondergrond beginnend tussen 120 en 160 cm
zandondergrond beginnend tussen 160 en 200 cm
6Ä plaats en nummer van een grondmonster

Afb.5 Bodemkaart, schaal 1 ! 1000

- 22 Het veen begint op een diepte van 70 à 110 cm en eindigt tussen
100 en 114.O cm.
De GHG is 10-1+0 cm; de GLG 80-120 cm -maaiveld.
3.I4..5

Beoordeling van de_actuele_situatie_

Binnen de bodemeenheden A en B is de ligging vrij vlak, maar door
o.a. zetting is eenheid B lager komen te liggen.
Het gehalte aan organische stof in de bovenlaag is goed.
De grondwaterstand is over het geheel genomen te hoog voor sportvelden.
In een regenrijke periode zal het grondwater tot aan het maaiveld stij
gen. Vooral aan deze natheid is de matige bespeelbaarheid te wijten.
5.JJ..1+

Advie_s_voor verbetering

Ter verlaging van de hoogste grondwaterstanden dient een aanvullende
drainage te worden aangebracht. Alvorens men hiertoe overgaat is een
drainage-vooronderzoek gewenst.
Teneinde een vlakke maaiveldsligging binnen het gehele veld te ver
krijgen dient, na waterpassing, ter plaatse van eenheid A een gedeelte
te worden afgegraven en geëgaliseerd.
Bij dit afgraven en egaliseren moet de bovengrond behouden blijven:
dus vooraf de oude grasmat twee keer frezen en de bovengrond opzij zetten
en na de egalisatie de bovengrond weer in een egaal dikke laag brengen
en afegaliseren.
5.5 Sportveld Theo-Mann-Bouwmeesterpad
3.5*1

Bodemp£bouw vóór_de_ aanleg_en methode_ van aanlej3_

De aanleg van dit sportveld geschiedde hoofdzakelijk op met zand
overstoven veengronden. De begindiepte van de zandondergrond was zeer
verschillend. Elaatselijk staken enkele duinzandkopjes boven het veen
uit.
Het terrein, dat een lange periode braak heeft gelegen, is bij de
aanleg gespit en geëgaliseerd. Hierbij werd het aanwezige veen 50 à 60 cm
diep begraven. Na 1 à 2 jaar braak gelegen te hebben vond op het inmid
dels sterk begroeide terrein een heraanleg plaats. Er werd aan de noord
westzijde een watergang gegraven teneinde het kwelwater op te vangen.
Het vrijgekomen zand is in het veld verwerkt. Het terrein is 35 cm diep
gespit en daarna geëgaliseerd. Een drainagesysteem is niet aanwezig.
3.5«2 Huidig^ bodemg£steldheid_en £rondwat£rfluctuatie_(afb. 5)
De aangetroffen gronden zijn zandgronden (kalkarm, matig fijn zand)
met bijna overal een veenlaag beginnend op 60 à 90 cm -maaiveld.
Het al of niet aanwezig zijn van deze veenlaag heeft geleid tot het
onderscheiden van twee bodemeenheden. De begindiepte van de kalkarme,
matig fijne zandondergrond binnen bodemeenheid B is in drie klassen
weergegeven.
De schematische profielopbouw is als volgt;

- 25 -

Bodemeenheid_Aj_ Zandgronden met een huraeuze bovengrond van 15 à 30 cm.
Profielschets:
Humus

Diepte In cm:

Kleur

M50
(mediaan)

%

5

zwartgrijs

175

kalkarm

<1

lichtbruin

180

kalkarm

<1

bruingrijs

l80

kalkarm

<1

grijs

l80

kalkarm

I humeus, matig fijn zand

25-i matig fijn zand

Kalkklasse

6oI matig fijn zand

90-r
-j matig fijn zand
120—

Het organische-stofgehalte van de bovengrond is ^ à 6%. In deze
gronden is een zwak podzolprofiel aanwezig (bodemvorming). Plaatse
lijk is het profiel ondiep verwerkt.
De GHG is geschat op 20-50 cm; de GLG op 80-120 cm - maaiveld.
B°demeenheid_Bj_

Zandgronden met een humeuze bovengrond van 20 à lj-0 cm
en een veenlaag beginnend tussen 60 en 90 cm.

Analyses : 6 en 7 (afb. 9 - Hfdst.
Profielschets :
Diepte in cm:

Humus

Kleur

%

M50
(mediaan)

Kalkklasse

humeus, matig fijn zand

4

zwart
grijs

175

kalkarm

matig fijn zand

1

bont

175

kalkarm

Opmerkingen

25:

70-?
90—|

kleiig veen met zand

zwart

kleiig veen

bruin

ver
werkt

120-

Het organische-stof gehalte van de bovengrond verschilt van 3-6$.
Een gedeelte van het kleiige veen is met zand vermengd.
De GHG is ondieper dan 30 cm; de GLG bedraagt 60-100 cm - maaiveld.
Op de overgang naar eenheid A zijn de gronden iets droger.

g

SPORTVELD „MUURBLOEMWEG"

CT*
O
CO
*

CM

LEGENDA
zandgronden met een humusrijke bovengrond van 20 à 30 cm
B

zandgronden met een venige bovengrond van 20 à 40 cm
veengronden met een venige bovengrond en een zandondergrond
beginnend tussen 40 en 8u cm

Toevoegingen

EMI zandig

veen beginnend tussen 90 en 110 cm

zand met puin tussen 80 en 120 cm
plaats en nummer van een grondmonster

Afb. 6 Bodemkaart,schaal 1 ! 1000

- 2k -

3.5.3 Beoordeling van de_actuele_situatie
Binnen de eenheden A en B is de ligging vrij vlak, maar door o.a.
zetting ligt eenheid B enigszins lager. Het microreliè'f binnen een
heid B is zwak golvend.
De bovenlaag van dit sportveld is goed geschikt om als toplaag
te fungeren.
De grondwaterstand in de winterperiode is te hoog. Het grond
water stijgt in regenrijke periodes zelfs tot aan het maaiveld. De
matige bespeelbaarheid is hiermee verklaarbaar.
3.5A Mvies_voor verbetering
Dit sportveld is veel te nat, een drainage is beslist noodzake
lijk. Alvorens hiertoe over te gaan zal men een drainage-onderzoek
moeten uitvoeren ten einde de gewenste drainafstand e.d. te berekenen.
Hierbij dient ook te worden nagegaan of er kwel in het perceel op
treedt. De drainbuizen kunnen rechtstreeks op de kwelsloot uitmonden.
Ten aanzien van de vlakligging van een sportveld worden hoge
eisen gesteld. Bij de herindeling dient men de gronden van bodemeen
heid A zoveel mogelijk buiten het speelveld te houden en bovendien
het veld de gewenste "tonrondte" te geven.
Alvorens men tot de nodige egalisatiewerkzaamheden overgaat,
moet de oude graszode twee keer worden gefreesd en moet een laag van
+ 20 cm opzij worden gezet, aangezien de oorspronkelijke bovengrond
ook na de egalisatie weer bovengrond dient te worden. Daarna kan
met de ondergrond worden geëgaliseerd, waarbij tevens de gewenste
"tonrondte" kan worden aangebracht. De verwijderde teeltlaag dient
weer regelmatig over het terrein te worden verdeeld.
De hierboven genoemde werkzaamheden moeten bij voorkeur met
een dragline worden -uitgevoerd. Bij eventueel grondtransport mag
het verwerkte of reeds geëgaliseerde gedeelte niet meer worden bere
den. Voor eventueel grondtransport over langere afstand gebruike men
bij voorkeur smalspoor of de zgn. monorail.
3.6 Sportveld "Muurbloemweg"
3.6.1 Bodemojobouw vóór_de aanleg_en methode van aanleg
Het sportveld is aangelegd op de overgang van kalkrijke zand
gronden naar veengronden. De begindiepte van het zand was dan ook
nogal wisselend.
De omstandigheden en de methode van aanleg zijn niet bekend. In
de oorlog werd een ca. 25 m brede tankgracht schuin door het veld
gegraven. Deze werd nadien gedicht met puin en zand. In 1957 toen
het veld opnieuw oncfer handen werd genomen, is zwarte grond naar bo
ven gespit en grond uit kassen aangevoerd en verwerkt. Ten slotte
is in de zomer van 1969 gedeeltelijk een nieuwe zodelaag aange
bracht .
Het sportveld is niet gedraineerd. Aan de zuidzijde ligt echter
wel een sloot die kan worden gebruikt voor de afwatering.
3.6.2 Huidige bod.emg_esteldhe3.d_en ^ondwat£rfluctuatie_(afb._6_^
Het terrein bestaat thans uit kalkrijke zandgronden met een bo
vengrond van humusrijk zand, venig zand of zandig veen en veengron
den met een bovengrond van venig zand of zandig veen. Er zijn drie
bodemeenheden onderscheiden. De afwijkingen in de ondergrond zijn
met twee toevoegingen weergegeven.

- 25 Bodemeenheid_Aj_
Analyses:

Zandgronden met een hurrusr jjke bovengrond van 20 à
30 cm .

8 en 9

(afb. 9 - Hfdst. 1+)

Profielschets :
Diepte in cm:

Humus

Kleur

%

M50
(mediaan)

Kalkklasse

0humuErijk, matig fijn
zand

10

matig fijn zand

100-i

matig fijn zand en puin

bruinzwart

grijs

1

180

kalkhoudend

185

kalkrijk

kalkrijk

blauwgrijs

120-

Het organische-stofgehalte van de bovengrond bedraagt 8 à 13
De profielen zijn tot meer dan 80 cm diep verwerkt. Op de plaat
sen waar geen zand en puin als toevoeging is aangegeven, komt op
wisselende diepte een dunne venige laag voor die ca. 20 cm dik is.
De GHG is ondieper dan 30 cm; de GLG tussen 70 en 90 cm - maai
veld.
Bodemeenheid_Bj_

Zandgronden met een venige bovengrond van 20 à lK) cm

Profielschets:
Diepte in cm:

—! venig zand of zandig veen
met enige kleibijmenging

Humus

+ 20

Kleur

M50
Kalk(mediaan) klasse

zwartbruin

180

kalkarm

grijs

180

kalkrijk

120
De bovengrond bestaat uit veen met bijmenging van een wisselen
de hoeveelheid zand en tevens enige klei.
Langs de noordzijde is het zand tussen 80 en 120 cm plaatselijk
kalkarm. In een ander gedeelte van deze eenheid bestaat de ondergrond
uit veen vermengd met zand. Dit gedeelte is met een toevoeging aange
geven.
De GHG is ondieper dan 30 cm; de GLG ligt tussen 60 en 80 cm maaiveld.

- 26 Bodemeenheid_Cj_ Veengronden met een venige bovengrond en een zandondergrond beginnend tussen I4-O en 80 cm.
Analyse :

10

(afb. 9 - Hfdst. !<-)

Profielschets:
Diepte in cm:
Ol
y.

mgcrg-fiJfl zan<3~
venig zand of zandig
~i veen met enige kleibij3Q_|
T
men^}4g_
zandig veen met enige
kleibijmenging
6o4matig fijn zand

Huirius

Kleur

.VI50
(mediaan)

bont

19O'

Kalkklasse
kalkarm

zwartbruin

kalkarm

bruin

kalkarm

grijs

190

kalkrijk

120-

De bovengrond, met een zeer dun toplaagje van humeus, matig fijn
zand, is 20 à
cm dik en bestaat uit een mengsel van veen, zand
en wat klei. Dedaaronder liggende laag bestaat hoofdzakelijk uit
veen en gaat door tot i(-0 à 80 cm - mv., alleen in de zuidwesthoek
plaatselijk tot 120 cm -mv. Het profiel is tot deze diepte geheel
verwerkt.
De zandondergrond is matig fijn en kalkrijk.
De GHG is ondieper dan 30 cm, de GLG tussen 50 en 80 cm maaiveld.
3.6.3 Beoordeling van de_actuele_situatie
De vlakligging van het maaiveld laat te wensen over, hetgeen
door de plaatselijk aangebrachte nieuwe zode nog is versterkt.
Het organische-stofgehalte van de bovengrond is overal te hoog.
De grondwaterstand is regelmatig te hoog, terwijl bij veel
neerslag het grondwater tot aan maaiveld zal stijgen.
De bespeelbaarheid van dit veld is als slecht beoordeeld.
3.6.ÎJ- Advies_voor verbetering
Een drainage is noodzakelijk. De gewenste drainafstand is af
hankelijk van de doorlatendheid en het voorkomen van kwel. Deze
dient door nader onderzoek te worden vastgesteld.
De drainbuizen kunnen rechtstreeks op de zuidelijke sloot,
die dan moet worden onderbemalen, uitmonden. De drains dienen op een
diepte van 70 à 80 cm beneden het toekomstige maaiveld te worden ge
legd; de drainsleuven opvullen met matig fijn zand. In de zomerpe
riode dient het slootpeil enigszins te worden opgezet ten einde het
indrogen van het veen te voorkomen.
Wat het organische-stofgehalte in de bovengrond en de maai
veldsligging betreft, kan men voor een duurzame verbetering dit
veld het beste (gedeeltelijk) ophogen en (geheel) egaliseren en
verschralen. Alvorens hiertoe over te gaan dient men de oude gras
mat 2 keer te frezen. Dan het grote vlak van eenheid C na water
passing tot het gewenste niveau ophogen. Vervolgens het gehele

SPORTVELD „BOUWLUSTm "

LEGENDA
Zware klei - op - veengronden
met een humushoudende zandbovengrond van co. 25 cm
veen beginnend tussen 60 en 80 cm
B

met een humushoudende zandbovengrond van ca.40 cm
veen beginnend tussen 80 en 100cm

Toevoeging
zandondergrond beginnend binnen 120 cm -mv
I 2 A plaats en nummer van een grondmonster

Afb.7 Bodemkaart, schaal 1 : 1000

- 27 terrein egaliseren, waarbij tevens de gewenste "tonrondte" kan wor
den aangebracht» Bij deze egalisatie zal een deel van de bovengrond
van de bodemeenheden A en B eventueel op het opgehoogde deel van een
heid C gebracht kunnen worden. Daarna gaat men over tot verschraling
met zand dat aan de in par. 2.2 genoemde eisen voldoet. Voor het aan
brengen van de zandlaag is een vlakke ligging van het terrein nood
zakelijk. Het is gewenst dit zand in twee keer aan te brengen. De
eerste bezandingslaag van 10 cm moet na het aanbrengen worden door
gewerkt met eventueel een deel van de voorraad bemesting en met 5
à 10 cm van de geëgaliseerde bovenlaag. Hiervoor kan men het beste
een frees gebruiken. Daarna wordt nog een zandlaag van + 3 à If cm
dikte opgebracht; dit zandlaagje bij voorkeur niet doorwerken. Door
gebruik te maken van de monorail voor het grondtransport kan men
spoorvorming en verdichting voorkomen.
Daar in dit veld puin en veel veen is aangetroffen zal men na
de heraanleg met nazakkingen rekening moeten houden.
3.7 Sportveld "Bouwlust III"
3.7.1 Bodemojgbouw vóór_de aanleg_en methode van aanleg_
Vóór de aanleg bestond het terrein uit klei-op-veengronden met
in de ondergrond op wisselende diepte kalkarm, matig fijn zand.
Bij de aanleg werd de kalkarme, zware klei grotendeels verwerkt.
Daarna werd kalkrijk, matig fijn zand opgebracht. De zeer intensieve
bespeling maakte het in 1969 noodzakelijk om pleksgewijs een humeuze
zandlaag en een nieuwe zode aan te brengen.
Het terrein is van een enkelvoudig drainagesysteem voorzien dat
uitmondt op een ringsloot. De drainafstand is 5 m bij een draindiepte
van 50 à 60 cm. De drainsleuven zijn niet opgevuld met zand.
3.7.2 Huidige bodemgesteldheid_en £Tondwaterfluctuat_ie_(afb._7_)
Zoals uit het bovenstaande reeds blijkt, bestaat de huidige bodemopbouw uit een opeenvolging van verschillende grondsoorten. Van
af maaiveld gerekend zijn dat: kalkhoudend tot kalkrijk zand, kalk
arme, zware klei; rietzeggeveen en (plaatselijk nog binnen 120 cm)
kalkarm zand. Naar het verschil in de dikte van de zandbovengrond
zijn twee bodemeenheden onderscheiden.
Bodemeenhe_id_Aj_
Analyse :

Klei-op-veengronden met een humushoudende zandboven
grond van ca. 25 cm; veen beginnend tussen 60 en 80 cm.

12 (afb. 9 - Hfdst. lf)

Profielschets:
Diepte in cm:
humeus, matig fijn zand
matig fijn zand
zware klei

Humus
%

6

2

Lutum Kleur
M50
(mediaan)
%
zwartgrijs
k
180
180
bont
50

zwartbruin

S rietzeggeveen

zwart

100-f
i rietzeggeveen
12CH-

bruin

Kalkklasse
kalkrijk
kalkrijk
kalkarm

- 28 Na de aanleg heeft zich een 6 à 10 cm dik zodelaagje gevormd.
Hiervan is het organische-stofgehalte 3 à
en van het zand direct
daaronder 1 à 3^. De dikte van het gehele zanddek varieert van 20
tot 35 cm. Het zand bevat lutum en bovendien werden er kleibrokken
in aangetroffen. Ook de kalkarme, zware kleilaag is verwerkt.
Het rietzeggeveen is gedeeltelijk nog gereduceerd.
De begindiepte van de kalkarme zandondergrond ligt overwegend
tussen 120 en 160 cm. In het gedeelte dat met een toevoeging is aan
gegeven reikt de zandondergrond tot binnen 120 cm, op een enkele
plaats zelfs tot 50 cm - maaiveld.
De GHG beweegt zich tussen 20 en 50 cm, de GLG tussen 80 en 120 cm
- maaiveld.
Bodemeenheid_Bj_ Klei-op-veengronden met een humushoudende zandbovengrond van ca. 40 cm; veen beginnend tussen 80 en 100 cm.
Analyse :

11

(afb. 9 - Hfdst. 1+)

Profielschets :
Diepte in cm:
0-

Humus

Lutum

Kleur

M50
(mediaan)

Kalkklasse

humeus, matig fijn zand

5

2

grijszwart

180

kalkhoudend

matig fijn zand

1

4

bont

180

kalkrijk

20-

40zware klei

50

90- rietzeggeveen
105:
rietzeggeveen
120-

zwartbruin

kalkarm

zwart
bruin

Deze bodemeenheid komt overeen met bodemeenheid A met dien ver
stande, dat hier naderhand een zodelaag is aangebracht. Het organischestofgehalte in de bovenste laag varieert van k-6% en die van het
overige zand van 1-3^. Het lutumgehalte is lager dan bij eenheid A,
maar ook hier komen kleibrokken voor en is de kleilaag bijna geheel
verwerkt.
Het rietzeggeveen rust op kalkarm, matig fijn zand dat begint
tussen 130 en 170 cm - maaiveld.
De GHG binnen deze eenheid is geschat op 30 à 50 cm; de GLG
op 80 à 120 cm - maaiveld.

3.7.3 Beoordeling van de_actue3.e_si.tuatie
Binnen de eenheden A en B is de ligging van het maaiveld vrij
vlak, maar ten gevolge van het aanbrengen van een zodelaag ligt
eenheid B hoger dan eenheid A.
Aan de eisen, die voor sportvelden aan de bovenlaag betreffen
de het organische-stofgehalte worden gesteld, wordt hier redelijk
voldaan, hoewel het gehalte wat te hoog is. Ook het lutumgehalte
van de bovengrond is, vooral in eenheid A, aan de hoge kant. De
humushoudende bovengrond vertoont een horizontale gelaagdheid die
o.a. belemmerend werkt op de beworteling. Bovendien zijn er in het
opgebrachte zanddek kluiten van zware klei aangetroffen.

- 29 De grondwaterstand is over het geheel te hoog. De zware klei is
matig tot slecht doorlatend, hetgeen een stagnerende invloed op de
neerwaartse waterbeweging heeft. De waterberging speelt zich zodoende
in hoofdzaak af in het aan^brachte zanddek dat bij veel regen spoedig
verzadigd zal zijn. Dit veroorzaakt een matige bespeelbaarheid van het
sportveld.
J>.7

Advie_s_voor verbetering

Een verlaging van de grondwaterstand door een aanvullende drainage
is noodzakelijk. Er kunnen tussen de bestaande drainreeksen extra drains
juist onderin de zware kleilaag worden gelegd. Verval van deze drains:
+ 10 cm over een afstand van 150 m. Als materiaal wordsn in deze gronden
plastic buizen aanbevolen en turfmolmband als omhullingsmateriaal.
Teneinde een snellere afvoer van het oppervlaktewater naar de drains
te bevorderen, dient men de drainsleuven op te vullen met goed doorlatend
materiaal van ongeveer gelijk volumegewicht als het omringende bodemmate
riaal.
Verstopping van de drains door indringende wortels onder de beplan
tingsstroken is te voorkomen door op die plaatsen buizen zonder zaagsneden
te gebruiken.
Teneinde de bezwaren van een ongelijke maaiveldsligging en van de te
hoge gehalten aan lutum en organische stof op te heffen, zal men egalisatie
en verschraling moeten toepassen. Alvorens men hiertoe overgaat dient de
oude grasmat twee keer te worden gefreesd. Daarna kan met de bovengrond
worden geëgaliseerd, waarbij tevens de gewenste "tonrondte" wordt aange
bracht. Deze egalisatie kan het beste met behulp van een dragline worden
uitgevoerd, waarbij tevens de storende gelaagdheid van de bovengrond
wordt opgeheven.
De verschraling kan bestaan uit het opbrengen van ca. 5 cm zand,
dat wordt doorgewerkt met de voorraadbemesting en met 5 à 10 cm van de
bovengrond. Het verschralingszand dient aan de in par. 2.2 genoemde
eisen te voldoen.
Na het inzaaien behoeft men geen extra dressing meer toe te passen;
dressen als normale onderhoudsmaatregël is voldoende.
5.8 Sportveld "Sportlaan"
5.8.1

Bpdenp£bouw vó(5r_de_ aanleg_en meth£de_ van aanleg_

Vóór de aanleg tot sportterrein was dit perceel in gebruik als
ijsbaan en had een maaiveldshoogte van + 1,30 m +NAP. Zigzag door het
perceel liep een + 25 m brede tankgracht, die grotendeels met puin
werd opgevuld.
De bodem bestond uit zand- en veengronden met (zeer) hoge grond
waterstanden en gedeeltelijk ook kleibijmenging in de bovengrond. De
begindiepte van het in dikte wisselende veenpakket was zeer verschillend.
Bij de aanleg van het sportveld, 1966-'68, werd de met puin opge
vulde tankgracht aan de zuidoostzijde van het veld, afgedekt met 70-80 cm
zand. De oude zode van de ijsbaan werd gefreesd, waarna het gehele ter
rein tot + 25 cm machinaal werd gespit. Vervolgens is als nieuwe boven
grond een zandige teelaardelaag van + 15 cm dikte aangebracht. De aanleghoogte bedroeg 1,55 m +NAP.
Het terrein is voorzien van een enkelvoudige drainage met een drainafstand van ij. meter en een draindiepte van 65 cm. De drainsleuven werden
met zand opgevuld. Aan de noordzijde van het terrein is een kwëlsloot
gegraven, waarvan het water kan worden afgelaten op Delflands boezem.
Ook waterinlaat is mogelijk evenals infiltratie van het veld via de
drains (mondelinge mededeling opdrachtgever).

SPORTVELD „SPORTLAAN"

LEGENDA
Zondgronden
met een humushoudende bovengrond van 15 a 35 cm
B

13

met een humushoudende bovengrond van 15 à 30 cm en een
wisselende diepte beginnende tussenlaag van zandig veen
met een humushoudende bovengrond van 20 à 35 cm,
zandig veen beginnend tussen 70 en 80 cm
plaats en nummer van een grondmonster

Afb.8 Bodemkaart, schaal 1 11000

- 30 3.8.2 Huidige. bodemges;teldheid_eri ^£ndwat£rfluctuati:e_(afb._8^
De bodera bestaat thans uit kalkrijke, matig fijne zandgronden,
die voor een deel een venige tussenlaag of ondergrond hebben op wis
selende diepte. De gronden zijn bijna geheel verwerkt tot een diepte
van ten minste 80 cm. Het al of niet aanwezig zijn van een veentussenlaag of -ondergrond heeft geleid tot onderscheiden van drie bodem
eenheden, die alle een bovengrond hebben, bestaande uit kalkrijk
humeus, matig fijn zand. Deze bovengrond bevat ca. 2.% lutum, terwijl
er tevens kleikluiten in voorkomen.
B°demeenheid_Aj_
Analyses:

Zandgronden met een humushoudende bovengrond van
15 à. 35 cm.

13 en 14

(afb. 9 - Hfdst. 4)

Profielschets:
Diepte in cm:

Humus Lutum Kleur
%

0 I humeus, matig fijn zand
-7

3

+2

M50
Kalk(mediaan) klasse

zwartgrijs

175

kallerijk

bont

175

kalk
rijk

zwart

l80

kalk
arm

grijs

190

kalk
arm

20-f

I matig fijn zand
6CH
! matig.fijn zand (oorspronrjr-—-. Keiljke bovengrond; ^
I matig fijn zand

1

3
<1

1

120-=-

Het organische-stofgehalte van de humeuze bovengrond wisselt van
2-5$. De totale dikte van het pakket kalkrijk zand varieert van 40110 cm. In. het niet verwerkte, kalkarme zand in de ondergrond is een
matige podzolering = bodemvorming aanwezig.
De oorspronkelijke bovengrond van de ijsbaan (in profielschets
van 60-75 cm) werkt niet storend op de waterbeweging en werd in on
geveer de helft van de boringen binnen deze bodemeenheid aangetroffen.
De GHG binnen deze eenheid is geschat op 30-50 cm, de GLG op
80-120 cm -mv. De westelijke hoek van het terrein en een strook op
de overgang van het zuidoostelijke kaartvlak A naar bodemeenheid B
zijn wat natter.
Bodemeenhe_id_Bj_

Zandgronden met een humushoudende bovengrond van
15 à 30 cm en een op wisselende diepte beginnende
tussenlaag van zandig veen.

- 31 Profielschets :
Humus Lutum Kleur

M50
(mediaan)

+ 2

zwartgrijs

175

kalkrijk

matig fijn zand

bont

175

kalkrijk

zandig veen met enige
kleibijmenging

zwart

matig fijn zand

grijs

180

kalk
arm

Diepte in cm:
ö

humeus, matig fijn zand

20-

60—I

ioo4
120

Kalkklasse

Deze eenheid vormt de overgangszone van bodemeenheid A naar C.
Het organische-stofgehalte van de bovengrond varieert van 2-5$.
De totale dikte van het pakket kalkrijk zand boven de venige
laag loopt uiteen van 1;5 tot 115 cm, terwijl de kalkarme zandonder
grond begint tussen 70 en ll+0 cm. De venige laag bestaat uit zandig
veen met enige kleibijmenging.
Alle profielen zijn tot dieper dan 80 cm - mv. verwerkt.
De GHG schommelt in deze gronden tussen 20 en 50 cm, de GLG tus
sen 60 en 100 cm - mv.
Bodemeenheid C:

Zandgronden met een humushoudende bovengrond van
20 à 35 cm; zandig veen beginnend tussen 70 en 80 cm.

Profielschets:
Diepte in cm:

humeus, matig fijn zand

—; matig fijn zand
70-j venig zand met enige
90-j _k^eibijn:ençing

zandig veen met enige
kleibijmenging

Humus

Lutum

%

%

+ 2

Kleur

zwartgrijs

bont

_J

M50
(mediaan)

Kalkklasse

175

kalk
rijk

175

kalk
rijk

zwart
bruin

120-

De humeuze bovengrond wisselt in organische-stofgehalte van 2-kfi.
De totale dikte van het kalkrijke zandpakket bedraagt 70 à 80 cm.
De diepe kalkarme,matig fijne zandondergrond, onder het zandige veenpakket, begint in het merendeel van de profielen op 170 à 190 cm -mv.
Ook deze gronden zijn minimaal tot 80 cm -mv. verwerkt.
De grondwaterstanden komen overeen met die in eenheid B:
GHG: 20-50 cm en GLG 60-100 cm -mv.

- 32 3.8.3 Beoordeling van de_actuele_s_ituatie
Het maaiveld van dit terrein ligt vrij vlak. De bovengrond vol
doet aan de eisen behalve t.a.v. het lutumgehalte dat plaatselijk
te hoog is vanwege de aanwezige kleikluiten.
Dankzij een intensieve drainage, die echter nogal ondiep ligt,
en de doorlatendheid van deze zandige bodemprofielen stijgt het
grondwater meestal niet tot te grote hoogte.
Het veld is dan ook redelijk tot goed bespeelbaar.
3.SA Advies_voor verbetering
Gezien de actuele situatie van het terrein en de bespeelbaarheid
zijn ingrijpende verbeteringsmaatregelen niet noodzakelijk.
Het verdient aanbeveling de toplaag regelmatig met humusarm en
leemarm, matig fijn tot matig grof zand te dressen ten einde de nade
lige invloed van het te hoge lutumgehalte tegen te gaan. Ook het re
gelmatig doorluchten van de zodelaag (prikrollen) is gewenst.
Aangezien het grondwater in regenrijke perioden tijdelijk tot te
grote hoogte kan stijgen, is het noodzakelijk dat het drainagesysteem
goed wordt onderhouden. Ook het peil in de af voersloot moet voldoen
de laag worden gehouden.
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DE GRONDMONSTERANALYSES (afb, 9)

Ter controle op de schattingen in het veld zijn op de zeven
sportvelden in totaal 11+ grondmonsters genomen.
De monsterplekken staan aangegeven op de bodemkaarten (afb. 2 t/m
8), de analyseresultaten op afbeelding-9.
Uit deze resultaten blijkt, dat de pH van zowel de bovengrond
als de ondergrond over het algemeen goed is. De pH in het monster
op het sportveld "Theo-Mann-Bouwmeesterpad" (afb. 5) is echter te
laag. De organische-stofgehalten van de bovengrond lopen uiteen
van 1,2 tot 21,2 %; deze uiterste komen resp. voor op de velden
"Sportlaan" en "Muurbloemweg".
Uit de cijfers blijkt verder nog dat het matig fijne zand een
mediaan (M50) heeft van 175-200 rau.
Alle bemonsterde zandlagen bleken minder dan 10% leem (deeltjes
kleiner dan 50 mu) te bevatten. Het lutumgehalte (deeltjes kleiner
dan 2 mu) van de bovengrond is over het algemeen 1-2$.
Op de sportvelden "Bouwlust III" en "Muurbloemweg" komen boven
gronden voor die resp. ^ en 3,1$ lutum bevatten, terwijl het monster
uit de venige bovengrond op het laatstgenoemde terrein een lutumge
halte van k,9 % heeft.

%

organische stof

zavel

zware.
Klei

1) geen indeling naar textuur
2} geen verdere indeling naar textuur

Afb.10 Indeling en benaming naar het organische-stofgehalte van de grond
bij verschillende lutumgehalten van het minerale deel

- 3U -

5. VERKLARING VAN ENKELE IN DE TEKST GEBRUIKTE TERMEN
Bodemprofiel

De opbouw en het totaal der onderschei
den lagen en horizonten

Mu

Micron

Lutumfractie

Minerale delen kleiner dan 2 mu

Leemfractie

Minerale delen kleiner dan 50 mu

Zandfractie

Minerale delen groter dan 50 mu en
kleiner dan 2000 mu

M50 (mediaan)

Het getal dat die korrelgrootte aan
geeft, waarboven en waarbeneden de
helft (in gewichtshoeveelheid) van de
zandfractie (50-2000 mu) ligt

Lutumklassen

Lutum in %

1/1000 mm

17ür 25
25 - 35
35 - 50
> 50

kleiarm zand
kleiig zand
lichte zavel)
,
(zavel
zware zavel )
lichte klei
matig zware klei) zware
zeer zware klei ) klei

Leem in %

Benaming

50

5

8

8 - 17*

Leemklassen

17-r- 32|
34- 50

leemarm
zwak lemig
sterk lemig
zeer sterk lemig

M50 (mediaan)

Benaming

0 - 10
10 -

Zandgrofheidsklassen

17f

105 -150 mu
150 -210 mu
210 -k20 mu
Organische-stofklassen

Benaming

zeer fijn zand
matig fijn zand
matig grof zand

Voor indeling en benaming van de
organische-stofklassen zie afbeel
ding 10

35 Ka 3_kkla_s£e n:
Kalkrijk

Meer dan
CaCOj bij 0% lutum en
meer dan 2% CaCO, bij 100$ lutum.
Sterke opbruising bij overgieten met
12$ % zoutzuur

Kalkarm

Minder dan 0,5

Kalkhoudend

Tussen kalkarm en kalkrijk, matige op
bruising

v

%

CaCO^ : geen opbruising

- 36 6.
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