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VOORWOORD.
In opdracht van de Centrale Directie van de Cultuurtechnische
Dienst te Utrecht werd in 1961 een bodemkundig onderzoek door de afde
ling Opdrachten van de Stichting voor Bodemkartering uitgevoerd in het
gebied ''Sleenerstroom" in verband met de voorbereiding voor een ruil
verkaveling.
De veldopname werd verricht door de heren E. van Dodewaard,
J.A. v.d. Hurk, G. Kamping en H. Makken, medewerkers vari de afdeling Op
drachten en R.J. Douwenga en W. Heijenk, assistenten van de Nederlandsche Heidemaatschappij, die voor een bodernkundige opleiding bij boven
genoemde afdeling waren gedetacheerd.
De dagelijkse leiding van veldwerk en verwerking hadden JJWterin
ga (afdeling Drenthe van de Stichting voor Bodemkartering) en J.A. v.d.
Hurk (gedeeltelijk). Het rapport vrerd samengesteld door J. Wieringa met
medewerking van J.A. v.d. Hurk en H. Makken.
De tijdens het onderzoek geplaatste waterstandbuizen (zg, jaar
buizen) werden in samenwerking met de afdeling Onderzoek van de Cultuur
technische Dienst - Assen (Ir. Bijkerk c.s.) gezet. Voor het hydrologie
sehe gedeelte van het onderzoek verleende II.C. van Heesen (afdeling Hy
drologie van de Stichting voor Bodemkartering) medewerking.
De leiding van het onderzoek had Ir. G.J.W. Westerveld.

(Ir. R.P.H.P. van der Schans),
HET HOOFD VAN DE
AFDELING OPDRACHTEN,

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

VERÎCLARING VAN EEN AANTAL IN DE TEKST GEBRUIKTE TERMEN.
Algemeen bodemkundige begrippen.
Bodemprofiel

Het totaal van horizonten in de bodem, die door
pedogene (bodemvormende) processen zijn ont
staan.

Horizont

Laag in de bodem, ongeveer evenwijdig aan het
oppervlak, met meer of minder duidelijke ken
merken, veroorzaakt door bodemvormende proces
sen.

Humuspodzol

Profiel in zand met een duidelijke inspoelingshorizont (B-horizont), hoofdzakelijk ontstaan
door inspoeling van humus, die colloïdaal ver
plaatst is.

Humusijzerpodzol

Profiel in zand met een duidelijke inspoelingshorizont (B-horizont), hoofdzakelijk bestaande
uit ijzer en humus, waarbij de humus weinig of
niet colloïdaal verplaatst is.

A/C--roestig

Profiel in zand (of leem) met duidelijke roest
vlekken binnen 35 cm vanaf maaiveld, waarin
geen podzolering heeft plaatsgehad.

A/C-roestarm

Profielen in zand (of leem) zonder duidelijke
roestvlekken binnen 35 cm vanaf maaiveld (soms
wel duidelijke roestvlekken dieper dan 35 cm),
waarin geen of weinig (zwakke bruinkleuring)
podzolering heeft plaatsgehad.

Gley

Duidelijk zichtbare roest- en reductievlekken,
veroorzaakt door (grond)waterinvloed.

Reductie

Bleekgrijze tot blauwgrijze vlekken of horizon
ten, veroorzaakt door permanente invloed van
grondwater (o.a. inde vol-capillaire zone).

Textuur

Granulometrische (mechanische) samenstelling
van de grond.

Mediaan (M50)

Korrelgrootte waarboven en waarbeneden 50 ge
wichtsprocenten van de zandfractie (minerale
delen tussen 50 en 2000 mu) liggen.

G.H.W.

Top van de gemiddelde grondwaterstandscurve
(afb. 12).

G.L.W.

Dal van de gemiddelde grondwaterstandscurve
(afb. 12).

Textuurklassen.
Mu

Micron = l/l000 mm.

Lutumfractie

Minerale delen kleiner dan 2 mu.

Leemfractie

Minerale delen kleiner dan 50

Zandfractie

Minerale delen groter dan 50 mu en kleiner dan
2000 mu.

Lutumarm

Minder dan }% lutum.

Lutumrijk

Meer dan 8$ lutum.

Leeraarm zand
Zwak lemig zand
Sterk lernig zand
Zeer sterk lemig zand
Leem(grond)

0
- 10 %
10
- 17>5$
17>5 - 32,5%
32,5-50 %
> 50 %

Uiterst fijn zand
Zeer fijn zand
Matig fijn zand
Matig grof zand

M50
M50
M50
M50

=
=
=
=

50
105
150
210

-

leem
leem
leem
leem
leem

105
150
210
500

mu
mu
mu
mu

Humusklassen.
Humusarm
Humushoudend
»tig humeus) humeus
Zeer humeus )
Humusrijk
Venig
Veen

minder dan 2,5% organische stof
meer dan 2,5$ organische stof
2,5 - 5% organische stof
5
- 8% organische stof
8
- 15% organische stof
15
- 22% organische stof
meer dan 22,5% organische stof

N.B. Deze percentages gelden voor de lutumarme gronden; in de lutumrijke
gronden nemen de percentages toe, naarmate het lutumgehalte toeneemt.
Horizontbenamingen.
Al

: Bovenste horizont van het bodemprofiel met relatief hoog
gehalte aan organische stof.

A2

: Uitspoelingshorizont.

B

: Horizont met maximale inspoeling van in het profiel ver
plaatste ijzer-en/of humusbestanddelen.

0

: Nagenoeg onveranderd moedermateriaal.

C1, C2,enz.: C-horizont-lagen met onderling opmerkelijke textuurverschillen.
C11,C12,
Verder onderscheiden C-horizont-lagen met onderling geringe
C21,9nz.: toxtuurverschillen.
G

Totaal gereduceerde horizont, gekenmerkt door neutrale
grijze tot blauwgrijze kleuren.
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-9 KORTE SAMENVATTII^G.
In het ruilverkavelingsgebied ''Sleenerstroom", gelegen ten
westen van Emmen, werd in opdracht van de Centrale Directie van de Cul
tuurtechnische Dienst een onderzoek ingesteld naar de bodemgesteldheid.
De resultaten zijn weergegeven in dit rapport en op acht kaartbijlagen
o.a. een bodemkundige overzichtskaart, schaal 1 :25-000, een bodemkaart
in gedetailleerd overzicht, schaal 1 :10.000, een grondwatertrappenkaart, schaal 1:10.000 en enkele afgeleide of aanvullende kaarten,alle
schaal 1 :10.000.
Het gebied bestaat uit een grote verscheidenheid van landschapsvormen en bodemtypen. Het samenvattend schema (afb. 1) geeft de
globale bodemkundige indeling en de belangrijkste eigenschappen en ken
merken per bodemgroep.
Cultuurtechnische verbeteringen zijn het meest gewenst in be
paalde gedeelten van de madeve£ngronden en de dalgronden. Bij de eerste
speelt de slechte ontwateringstoestand en de daarmee samenhangende
slapheid van het veen de belangrijkste rol; ontwatering en bezanding
vormen hier de belangrijkste verbeteringsmaatregelen.
Op de dalgronden is grondverbetering , zoals breken en door
werken van storende gliede- en vaste veenlagen, egalisatie, e.d. plaat
selijk gewenst.
In de meeste gronden is de ontsluiting slecht, vooral het ont
breken van een verhard wegennet vormt een bezwaar.

Afb.2 Situatiekaart
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1. INLEIDING.
1.1 Ligging en grootte.
Het onderzochte gebied ligt in de provincie Drenthe en omvat
gedeelten van de gemeenten Emmen, Sleen en Zweelo. (Van de laatste
slechts een zeer geringe oppervlakte). Tot de gemeente Emmen behoren
hier de buurten WilheOmssord en Barger Erfscheidenveen; tot Sleen de
dorpen Noordsleen, Zuidsleen en Erm en het gehucht Het Haantje.
De totale oppervlakte van het ruilvurkavelingsgebied bedraagt
7.995 ha, waarvan tijdens dit onderzoek 5.9^0 ha zijn gekarteerd (afb.

2).
Het gebied komt voor op de topografische kaarten, schaal
1 :25.000: 17P, 17G en 17H.
1.2 Gebruikt kaartmateriaal.
Als basiskaart voor het veldwerk zijn luchtfoto's gebruikt,
afkomstig van de Topografische Dienst te Delft, Deze zijn van schaal
1:20.000 vergroot naar 1 :5000.
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.
1.5 Uitvoering.
Het veldwerk vond plaats in de periode maart tot eind oktober
1961 bij matige weersomstandigheden.
Van oktober 1961 tot juni 1962 zijn de gegevens verwerkt en de
concept-kaarten en rapport samengesteld.
In februari 1962 is aan de opdrachtgever een voorlopige bodemkaart, schaal 1 :10.000 verstrekt.
1 A Werkwijze.
De gemiddelde boringsdichtheid in alle gronden bedroeg 1 à 2
boringen per ha; in de zandgronden is tot 120 cm beneden maaiveld geboord,
in de dal- en madeveengronden tot op de zandondergrond, mits deze binnen
1,60 m beneden maaiveld voorkwam; zanddiepten tussen 1,60 en 5/00 m zijn
met een veenboor bepaald, waarbij de boringsdichtheid geringer was.
Van ton minste één boring per ha is een genummerde profielbe
schrijving vervaardigd, die is opgenomen in het boorregister (bijl. 9);
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 grondwaterstanden.
Alle bodem-, grondwater- en overige grenzen zijn in het terrein
op de veldkaarten ingeschetst, waarbij gebruik gemaakt werd van topo
grafische en landschappelijke kenmerken, terwijl dikwijls een aantal
controleboringen aan weerszijden van minder duidelijk zichtbare grenzen
zijn verricht.
Met medewerking van de afdeling Onderzoek van de Cultuurtech
nische Dienst in Assen zijn in het gebied 36 grondwaterstandbuizen
(zg. jaarbuizen) geplaatst. Deze zijn met de nog aanwezig zijnde C.O.L.N.buizen in de periode april 1961 - april 1962 eens per 1^ dagen gemeten.
Deze waterstandmetingen dienden o.m. ter controle van de bij iedere bo
ring aan de hand van profielkenmerken geschatte grondwaterstanden.

- 11 1.5 Verwerking van gegevens en vervaardigde kaarten.

De luchtfoto-veldkaarten, schaal 1 :5000 zijn voor de verwer
king fotografisch verkleind naar schaal 1:10.000. Via calques zijn
hieruit de bodemkaart, grondwatertrappenkaart en de vijf afgeleide
en/of aanvullende kaarten vervaardigd, alle schaal 1 :10.000, met uit
zondering van de boderakundige overzichtskaart (schaal 1 :25.000).
De afwijkende-lagen-, leemdiepte- en zandkaart zijn afgeleid
van de boderakaart en geven hierop een aanvulling.
Als uitgangspunt voor deze drie kaarten en de grondwatertrap
penkaart dient echter de bodemkaart. Grenzen, die zowel op de bodemkaart
als op een der andere kaarten voorkomen, zijn van de eerste overgenomen.
Daarnaast zijn om kaarttechnische redenen bepaalde gegevens, die eigen
lijk op de bodemkaart thuishoren - zoals hoogteligging t.o.v. het grond
water, leemdiepten, enz. - slechts summier hierop weergegeven of wegge
laten. Dit om het kaartbeeld niet te ingewikkeld en daardoor moeilijk
leesbaar te maken. Deze gegevens zijn dan op één der afgeleide kaarten
als aanvulling weergegeven.
De waterstanden- en boorpuntenkaart geven een aantal verzamel
de gegevens weer, die niet op de bodemkaart thuishoren.
Op de afwijkende-lagenkaart, de leemdieptekaart en de zandkaart
zijn de gegevens per boorpunt en zo mogelijk tevens per vlak aangegeven;
dit in verband met het dikwijls verspreid en niet over een afgrensbaar
kaartvlak voorkomen van de betreffende onderscheidingen.
1.6 Gebruikte kaartschaal.
V/at de kaartschaal 1 :10.000 betreft, dient er nog op te worden
gewezen, dat de boringsdichtheid van 1 à 2 boringen per ha voor1 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 hiermede rekening te houden.

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

Pleistoceen

Oud Pleistoceen

Midden Pleistoceen

Cromer
Minde1
Neede
( Drenthe-stadium
Riss ( Gerdau-interstadiaal
( 'Warthe-stadium

Eemien
Jong Pleistoceen
WUrm

Vroegglac iaal
Pleniglaciaal A
Pleniglaciaal B
(
(
Laatglaciaal
(
(

Holoceen

Preboreaal
Boreaal
Atlanticum
Subboreaal
Subatlanticum

B/lling
Oude Dryas
Aller/d
Jonge Dryas

- 12 2. DE GEOLOGISCHE OPBOUW (afb. 5).
2.1 Algemeen.
2.1.1 Het Pleistoceen.
Het klimaat van Nederland was gedurende het Tertiair subtro
pisch. 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 zo ver 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 grof zand,
aangevoerd door de Westduitse rivieren.
Voordat het landijs deze streek bedekte, was hier een grind
en zandvlakte en heerste een toendraklimaat. De sterke arctische win
den zijn waarschijnlijk verantwoordelijk' voor het ontstaan van afzet
tingen van zeer fijn sterk glimmerhoudend zand, gesorteerd uit en
afgezet op de doorgaans grovere rivierafzettingen. Dit zeer fijne zand,
meestal aangeduid als "premorenaal zand" is op meerdere plaatsen tij
dens het onderzoek in dit gebied aangetroffen.
Het landijs heeft hier in de Riss-ijstijd over de preglaciale
en premorenale afzettingen een meer of minder dik keileemdek afgezet,
bestaande uit van Scandinavië meegevoerd materiaal, vermengd met af
zettingen uit de ondergrond. Dit keileemdek vormde de zg. ^grondmorene^
van het landijs.
Tijdens het afsmelten van het landijs in een later stadium
van de Riss-ijstijd was de erosie zeer sterk, hetgeen in een pe
riode van de WUrmtijd voortgang vond. Het gevolg hiervan was, dat in
de lagere gebieden de keileem met een gedeelte van de onderliggende la
gen (premorenaal en soms preglaciaal zand) werd opgeruimd.
In de andere delen van de WUrm-ijstijd heerste hier een toendraklimaat,
Gedurende het laatste zeer koude deel van de WUrmtijd (zg.
Pleniglaciaal-B) werden het zogenaamde oude dekzand en de loess afgezet
en hierna in de oude en jonge Dryastijd het jonge dekzand. Deze eolische
afzettingen werden enkele malen onderbroken door warme perioden met meer
vegetatie.
Het oude dekzand is doorgaans gelaagd met loessbijmenging, ter
wijl het jonge beter gesorteerd en leemarmer is.
Loess komt in dit gebied alleen in de beekdalen voor. Ze is af
gezet in de luwte van het dal en o.a. door de aanwezige vegetatie vast
gehouden. Later kan verspoeling plaatsgevonden hebben. Vaak treft men
cp deze loess een plastische taaie leemlaag aan. Waarschijnlijk is dit
verspoelde keileem, afgezet in een periode met veel erosie.
Het oude dekzand is vrij vlak afgezet, terwijl het jonge meer
als hoge ruggen in het terrein ligt.
2.1 .2 Het HojLoceem
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. De omstandigheden werden gunstig
voor veenvorming.

- 13 Reeds tijdens de WUrmperiode had op de laagste terreingedeel
ten, waar stilstaand water aanwezig was, een begin van veenvorming
plaats, het zg. hypnaeeeënveen. Op deze veenlaag en op de laagste zand
gronden vormde zich in vele gevallen een raeerbodem, een zeer vet aan
voelende, meestal luturarijke en loessachtige afzetting van wisselende
dikte (doorgaans niet dikker dan 40 cm). Deze laag vertoont veel over
eenkomst met de beekleem aan de basis van het veen in de madelanden.
Deze laatste is echter jonger en meer door stromend water afgezet. In
een aantal gevallen zijn meerbodem en beekleem moeilijk van elkaar te
onderscheiden.
Meerbodemlagen treft men aan in het veenkoloniale gebied en
plaatselijk in de beakdalen aan de basis van het broekveen of "darg".
De zg. gliedelagen, bestaande uit disperse humus, die onder mosveen
voorkomen, zijn onder invloed van bodemvormende processen ontstaan.
Het oudste aangetroffen veen, nog uit het Laatglaciaal, is
het zg. hypnaeeeënveen. Het is helderbruin van kleur, fijn van struc
tuur en bestaat uit bladmossen. Het komt zowel in het veenkoloniale
gebied (gedeelten met zeer diepe zandondergrond) als in de beekdalen
voor. 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 kleihoudend ten gevolge van voortdurende overstromingen
met voedselrijk beekwater tijdens de vorming.
In de huidige veenkoloniale gebieden is op het broekveen van
de daar aanwezige dalen, die door zandruggen van de grote dalen geschei
den zijn, veenmos gaan groeien, dat zich geleidelijk ook over de laag
gelegen zandgronden uitbreidde. Op dit oude veenmosveen heeft zich in
een later stadium het jonge veenmosveen ontwikkeld. De veengroei nam
gedurende het Atlanticum een grote omvang aan en is continu geweest in
de lagere gebieden. In het Subatlanticum trad hernieuwde veenvorming
op: hoofdzakelijk jong veenmosveen.
Een afzetting, die eveneens tot het Holoceen behoort en zeer
jong kan zijn, is het stuifzand.
Sedert het begin van het Neolithicum (+ 2800 v.Chr.) kon in dit gebied
verstuiving zijn opgetreden als gevolg van ontbossing van schrale hoge
terreinen. Met name in de periode van + 500 v.Chr. tot in de eerste
eeuwen van onze jaartelling moeten de omstandigheden hier gunstig ge
weest zijn voor verstuiving; een droog klimaat en de aanwezigheid van
een steeds toenemende oppervlakte braak liggende landbouwgrond (zie
hoofdstuk J+).
2.2 Geologisch overzicht van het gebied.
Op de hoogtekaart van de ruilverkaveling Sleenerstroom vallen
drie relatief zeer hoog gelegen gebieden in het oog: (zie ook hfdst.
3-2)
1. de rug Noordsleen - Erm
2. de rug van Het Haantje
5. het gebied ten westen van het Oranjekanaal tussen Noordbarge en
Westenes, dat gezien kan worden als een zuidwestelijke uitloper van
de Hondsrug.
In deze hoge gebieden liggen de premorenale afzettingen bestaan
de uit grind, grof zand en uiterst fijn tot zeer fijn zand ook het hoog
ste t.o.v. N.A.P.. In de premorenale periode lagen deze gebieden waar
schijnlijk ook al hoger dan de omgeving.
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Op de Sleenerrug en het lager gelegen gebied westelijk daarvan
is een keileempakket afgezet over deze preraorenale afzettingen. Ten
oosten van deze rug is op de hogere zandgronden de keileem blijkbaar
meer plaatselijk afgezet. Op de rug van Het Haantje en ten zuidwesten
van Westenes werd op verscheidene plaatsen grof premorenaal zand en
grind binnen 1,20 m en soms binnen 0,60 m aangeboord (afwijkende-lagenkaart). Het fijnere preraorenale zand wordt hier plaatselijk ook ondie
per in het profiel aangetroffen dan elders. Over het Oranjekanaal, bui
ten het onderzochte gebied, is op de Hondsrug weer een aaneengesloten
keileempakket afgezet. In grote lijnen hebben de tegenwoordige beekda
len in het premorenale tijdperk en in de periode van de enorme erosie
aan het einde van de Riss-ijstijd op dezelfde plaats gelegen; hiervoor
pleit de ligging der premorenale lagen. De bovengenoemde sterke erosie
heeft de keileem, voor zover in de beekdalen afgezet, grotendeels op
geruimd. Aan de oostrand van de Emmer Landen wigt een dunne laag van
keileem, keizand en verweerde keien zeer onregelmatig over het over
gangsgebied tussen Emmer Es en madeland uit; een goed voorbeeld van
keileemerosie aan de rand. van een beekdal. Tussen het hoogste punt op
de es en het laagste punt in het beekdal is een hoogteverschil van
12,5 m over een afstand van + 2000 m. Dit verschil zal aan het begin
van de erosieperiode nog aanmerkelijk groter geweest zijn.
De uiterst fijnzandige min of meer kleiige leemafzettingen in
de beekdalen en aan de randen daarvan zijn samengevat onder de naam
'"loess" (leemdieptekaart). Het is, zoals reeds opgemerkt in hoofdstuk
2.1, moeilijk uit te maken, of men hier te doen heeft met echte loess
of met verspoelde keileem en eveneens of het hier een wind- of een wa
terafzetting betreft. Een feit is echter dat deze plastische leemlagen
topografisch altijd lager liggen dan de keileem in de omgeving. In
verband met de onzekere herkomst zal men deze beekdal"loess'' geologisch
streng gescheiden moeten houden van de werkelijke loess op de lager ge
legen zandgronden, zoals die in de ruilverkaveling Dalen bij Wachtum en
bij Oosterhesselen is aangetroffen. Deze loess hoort min of meer bij
het oude dekzand. In de ruilverkaveling Sleenerstroom is deze afzetting
nergens duidelijk aangetroffen, echter wel zeer tot uiterst fijn oud
dekzand. Een duidelijk voorbeeld hiervan geeft het gebied van het Wanderveld en de Barger Weilanden.
Het dekzand in het onderzochte gebied is naar het Mediaan-cij
fer ingedeeld in matig fijn en zeer fijn zand (grens bij 150 mu). Hoe
wel men aan deze grens geologisch geen grote betekenis moet hechten, is
het opmerkelijk dat in het noordoostelijke d.eel van het gebied een Mcijf'er van >150 mu sterk overweegt, terwijl in het zuidwesten het M-cijfer <150 mu duidelijk in de meerderheid is. Dit verschijnsel kan in ver
band staan met de bovengenoemde "loess"afzetting ten zuidwesten van de
ruilverkaveling Sleenerstroom.
Ook de hoge typische jonge dekzandruggen, o.a. op het Sleener
Westerveld en het Ermerveld hebben een lager M-cijfer dan die van de
vrij omvangrijke jonge dekzandrug op Het Haantje. Dit pleit voor een
opwaaiing van jong dekzand uit zich in de nabijheid bevindend oud dek
zand.
Keizand, een mengsel van een verweringsprodukt van de keileem
en oud dekzand vindt men o.m. duidelijk op de es tussen Noord- en Zuidsleen, waar grotendeels ook keileem binnen 1,20 ra aangetroffen wordt;
het M-cijfer ligt hier, in tegenstelling tot de omgeving, boven de
150 mu.
Het oudste veen in dit gebied, het zg. hypnaceeënveen, wordt
op verscheidene plaatsen in de dalgronden en in de madelanden aangetrof
fen (>1,20 m)(bodemtypen D*lg en Vmi| op de bodemkaart, schaal 1:10.000).

Afb.

b. Klein stuifzandgebied met jene
verbes en den tussen Zuidsleen
en Erra.

Foto: J. Wieringa
(Archief no. R25-122).

- 15 Op dit veen ligt altijd een meerbodemlaag, die zich oorspronkelijk over
de laagste zandgronden in de omgeving heeft uitgebreid en nu meestal
onder het broekveen van de dalgronden wordt aangetroffen. In deze nu
met broekveen opgevulde en min of meer met de huidige madelanden in
verbinding staande dalen heerste destijds een regime van zeer rustig
stromend water; in de tegenwoordige raadelanden daarentegen een echt
bekenregime en kreeg de laag aan de veenbasis veel meer het karakter
van beekklei. Door inspoeling van disperse humus uit het aan de opper
vlakte liggende mosveen kreeg deze laag in de dalgronden tevens een
ander karakter (gliedelagen) dan in de madelanden.
Beekklei en meerbodem komen veelvuldig onder resp. madeveen
en broekveen in de dalgronden voor (afwijkende-lagenkaart).
Een merkwaardigheid is nog het voorkomen van veenmineralen als
vivianiet in het madeland. Dit is vooral te vinden bij de Boerdijk in
het grensgebied van Ermer Landen en Ermer Veen. IJzerrijk beekwater komt
hier in contact met zuur veenwater. Het resultaat is zeer mobiel ijzer
dat zich met o.a. fosfor uit vogelmest tot vivianiet verbindt. Deze
vogelmest, waaraan de zandkop "Scheethaar" waarschijnlijk zijn naam te
danken heeft, kwam hier1 terecht omdat in de winter door stroming en
kwel het water niet dichtvroor en vele vogels zich door de eeuwen heen
daar ophielden.
Typische jonge dekzandruggen vindt men verder voornamelijk nog
op het Broekveld en in het zandgebied van het Barger Erfscheidenveen.
Ook in het madeland komen veel dekzandkoppen en -ruggen voor,
met name ten noorden van de Klenkmolenbrug, waar de Sleenerstroom bijna
door dekzand is afgesnoerd. De topografie in de dalgronden wordt in
hoofdzaak veroorzaakt door de dekzandafzetting
Stuifzand kornt voornamelijk voor ten zuidwesten van Erm en
aan of op de es tussen Erm en Sleen. Het Ermerzand op het Ermerveld be
staat nagenoeg geheel uit stuifzand; het Bargerbos voor een groot deel.
Het grote stuifzandgebied, het Sleenerzand, ligt juist buiten de ruil
verkaveling Sleenerstroom ten noorden van de Noordsleener Es. Deze
stuifzandgronden hebben hun ontstaan o.a. te danken aan ontbossingen
van hoog en droog gelegen terreinen sedert het Neolithicum. Ook op hoge
gronden waarover de oude trekwegen met hun vele sporen naast elkaar
liepen trad gemakkelijk verstuiving op. Het stuifzand van het Ermerveld
kan gedeeltelijk in verband gebracht worden met de Oude Groninger Weg
(afb. J-;).
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- 16 3. LANDSCHAPPELIJKE BESCHRIJVING- VAN HET GEBIED (afb. 5).
3.1 Algemeen.
Het gebied van de ruilverkaveling Sleenerstroom ligt voor het
grootste deel op het zg. "Drents plateau". Dit plateau valt nagenoeg
samen met het oude Zand-Drenthe; de hoger gelegen en lang bewoonde
kern van dit gewest. Kenmerkend, voor dit oude Drentse landschap zijn
de hoog gelegen essen, de hoge en middelhoge veldgronden en de laag
tot zeer laag gelegen groengronden in de beekdalen.
Het zuidwestelijke deel van het gebied behoort tot het veen
koloniale landschap en vormt slechts een klein gedeelte van het grote
hoogveengebied dat in het verleden onder de naam "Bourtanger Moeras"
bekend stond. In het uiterste noorden snijdt de gebiedsgrens nog een
klein gedeelte van het Odoorner Veen af.
De topografie van het gebied vertoont in het algemeen regelma
tige hoogteverschillen, d.w.z. een rustig reliëf. Een onrustig reliëf
vindt men o.a. op de es tussen Noord- en Zuidsleen (waarschijnlijk
jong dekzand) en in het madeland zuidwest van Erm.
De belangrijkste beek in het gebied is de Sleenerstroom. Deze
ontspringt ongeveer op de gemeentegrens Emmen en Odoorn, buiten het ge
bied. In de Barger Maden neemt ze de Oude en Nieuwe Delft in zich op
en splitst zich ten zuidwesten van Erm in twee takken: het Holslootsdiep, dat in de richting van Holsloot stroomt en het Oude Diep, dat
langs Den Hooi loopt. Ze monden beide uit in het Drostendiep.
In het westelijke gedeelte treft men in het noorden de Laak
aan en in het zuiden de Vleddersloot. Beide monden uit in het Drosten
diep.
De belangrijkste wegen zijn:
1. (Coevorden) Holsloot - Emmen
2. Nieuw Amsterdam - Erm - Sleen (Assen)
3. Emmen - Noordsleen (Zweelo).
Historisch belangrijk is de nu tot landweg vervallen eeuwen
oude "Groninger Weg", die vanaf Coevorden via het Ermerveld en de west
rand van de Sleener Essen door het gebied loopt.
3.2 De landschappelijke indeling.
Op de landschappelijke overzichtskaart (afb. 5) is de toestand
weergegeven zoals deze was anno 1852. Men vindt hierop de volgende
landschapsvormen:
I Het
E =
H =
0 =
V =
M =
W =

Drents_ plateau;
Essen of oude bouwlanden
''Holten" of zeer oude hoog gelegen bosresten
Oude ontginningen
Velden, later de jonge ontginningen of veldgronden
Oude groenlanden of madelanden
"Wolden" of oude laag gelegen bosresten.

II Het veenkoloniale gebied_:
D = Venen, later de dalgronden.
Al deze landschapsvormen hadden hun speciale functie in de
landbouwhuishouding binnen de dorpsgebieden of marken (zie afb. 5).

Afb. 6. Een rustige zijde van het eskerndorp Zuidsleen,
Foto: J. Wieringa
(Archief no. R25-125)

- 17 Binnen ons gebied liggen gedeeltelijk de volgende marken:
Marke:
Gemeente:
Noordsleen )
Zuidsleen )
Sleen
Erra
)
Zweelo
Zweelo
Emmen
)
„
„
(
Emmen
Barge
)
De drie, in dit gebied relatief zeer hoog gelegen terreinen
zijn:
1. De zuid-zuidoost - noord-noordwest lopende rug, met de essen van
Sleen en Erm.
Ten noorden van Noordsleen ligt het hoogste punt van het gebied
(22,1+ m + N.A.P.). De gemiddelde hoogte van de essen hier bedraagt
16-21 m + N.A.P..
2. Een rug, die in west-zuidwest - oost-noordoost richting loopt, waar
op de buurt Het Haantje ligt. Deze rug vormt de waterscheiding tus
sen het Odoorner Veen en de bovenloop van de Sleenerstroom. Het teriHfriügb hier gemiddeld 17«5 - 19 ra + N.A.P..
3. De westelijke flank van de Hondsrug, door het Oranjekanaal van deze
bekende rug afgesneden. Dit gebied ligt + 17>0 - 20 m + N.A.P..
De Sleenerrug wordt bijna geheel door essen ingenomen, de
beide andere overwegend door hoge veldgronden, terwijl men in het ove
rige deel van het gebied voor het grootste deel madegronden en in het
zuidoosten ook dalgronden aantreft. De middelhoge en lage veldgronden
liggen op de overgang van hoge gronden naar madelanden. De hoogtelig
ging van het lagere deel varieert van 12,5 - 17 ra + N.A.P..
3.3 Het Drents

plateau.

3.3.I Es_sen ^f_°ud£

n.i

Dit zijn de topografisch hoogst gelegen gebieden, zoals reeds
werd opgemerkt. De Sleener essen vertonen in tegenstelling met de mees
te Drentse oude bouwlanden voor een aanzienlijk deel een onrustig re
liëf.
De waterhuishouding is hier in het algemeen vrij gunstig. Wa
teroverlast komt praktisch nergens voor, dank zij de hoge ligging boven
het grondwater. Een uitzondering vormen enkele kleine oppervlakten waar
de keileem ondieper dan 1,00 m onder maaiveld voorkomt. Watertekort
komt meestal niet voor, dank zij de doorgaans minstens 1+0 cm dikke humeuze tot humusrijke en zwak tot sterk lemige bovenlaag. Uitgezonderd
hiervan zijn enkele zeer hoog gelegen schrale ruggen.
De essen zijn omstreeks 1950 reeds verkaveld, waarbij tevens
het wegennet bij de behoeften is aangepast.
De essen zijn zeer oude akkex^bouwgronden. Het is evenwel moei
lijk uit te maken, wanneer en waar men begonnen is ze in hun huidige
vorm in gebruik te nemen. Waarschijnlijk zijn er op de oudste gedeelten
andere landbouwsystemen aan voorafgegaan (hfdst. 1+). Evenals elders
liggen hier de essen bij de typisch Drentse eskerndorpen, zoals Noord
en Zuidsleen (afb. 6). Diphoorn en Erm zijn meer kransesdorpen.
De essen zijn op de jongere randgedeelten na, ontgonnen uit
oude eikenbossen. Ook de bodemvorming onder het esdek duidt hierop
(hfdst. 5).
Uitgezonderd een enkel perceel kunstweide zijn ze geheel als
bouwland in gebruik. De gemiddelde bedrijfsgrootte in de esdorpen is
+ 15 ha.

Afb,.

J. Oud eikenbosje aan de rand van

de Zuides van Noordsleen
("Holt").
Foto: J. Wieringa
(Archief no. R25-121»-)

Afb. 3. Oudste kern van het gehucht Het
Haantje (midden 19e eeuw) op een
jonge dekzandrug.
Foto: J. Wieringa
(Archief no. R25-125)
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Deze landschapsverm is nu niet meer belangrijk, maar wordt
direct na de essen behandeld, omdat es en holt van oorsprong onafschei
delijk verbonden waren. De eerste is namelijk aanvankelijk steeds uit
de laatste ontgonnen. Holtresten vindt men dan ook meestal op of aan
de rand van de essen. Het is hier geen hoog opgaand geboomte meer,
maar eikehakhout., dat rechtstreeks van het eikenoerbos dat sedert het
begin van het Preboreaal de hogere gronden bedekte, afstamt.
Deze bosjes zijn in de eerste plaats van belang als natuurmo
nument. Ze hebben een kruidenvegetatie, die langzamerhand vrij zeld
zaam wordt (Salomonszegel, lelietje vandalen, bosanemoon, e.a.).
Het enige, nog bestaande, bosje van enig formaat in dit gebied
is Het Holt op de es tussen Noord- en Zuidsleen (afb. 7)•
3.3.3 0MÉe_o^}'t:Si£ni:nSe2•
Deze nemen slechts kleine oppervlakten in en zijn soms moei
lijk te onderscheiden van de essen en de oude groenlanden. Het zijn de
oude ontginningen voor akkerbouw en die voor âkker- en weidebouw. Ver
der die oude ontginningen, die niet binnen het escomplex liggen.
Men vindt deze gronden in de eerste plaats in de onmiddellijke
nabijheid van de dorpen; de oude en vaak zeer oude weiden en tuingron
den (goorntjes).
Verder zijn het de zogenaamde "kampen" veelal aan de buiten
rand van de essen en/of aan de rand van het madeland. De oude ontgin
ningen aan de rand van het madeland en in typische overgangsgebieden
van es of veld naar deze oude groenlanden zijn het belangrijkste.
Voorbeelden hiervan zijn complexen bij Noordsleen, Ermerveen en de
Barger Weilanden.
De oude ontginningen hebben een rustige topografie. De ontwa
tering is meestal vrij goed, doordat ze aan zeer laag terrein grenzen.
De verkaveling is vrij ongunstig;'er komen veel zeer lange en smalle
percelen voor; kenmerkend zijn de houtwallen. De ontsluiting is matig
tot slecht.
"topografie van de veldgronden is in het algemeen vrij rus
tig. Plaatselijk golvend, o.a. op de Voshaar, het zuidelijke deel van
het Errner Veld en op het Barger Westerveld.
De waterhuishouding wordt ongunstig beïnvloed door deze dekzandgolving en het ondiep voorkomen van keiJ.eem. Hier zijn kommen ont
staan met moeilijke waterafvoer, die afgewisseld worden door te droge
en schrale ruggen. Waar de topografie rustiger is heeft in hoog gele
gen terreinen keileem op + 80 - 120 cm onder maaiveld een gunstige in
vloed. Keileem ondieper dan 60 cm is voor de akkerbouw steeds ongunstig.
De ontsluiting laat nog veel te wensen over. Er zijn te weinig
wegen en die op de lage gedeelten en de gronden met keileem ondieper
dan + 100 cm onder maaiveld zijn het grootste deel van het jaar slecht
berijdbaar.
De verkaveling laat nog veel te wensen over. Er zijn nog te
veel smalle en gerende percelen.
Het bodemgebruik is voor ongeveer 75$ bouwland, de rest gras
land.
De boerderijen liggen overwegend nog in de dorpen en verder
hier en daar langs de hoofdwegen.
De bedrijfsgrootte bedraagt gemiddeld 10-15 ha (de meeste be
zitten ook grond op de essen).
De veldgebieden bij Het Haantje (afb. 8) en het Barger Erfscheidenveen wijken iets af met hun dichtere bewoning en kleinere be
drijven.

Afb. g. Eiken (op de voorgrond) en el
zen in het madeland ten oosten
van Diphoorn,
Foto: J. Wieringa
(Archief no. R25-126)
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Hier strekte zich eeuwenlang de heide uit, in stand gehouden
door de schapenteelt. Schapenmest en plaggen van de lage heidegronden
speelden een belangrijke rol bij het ontstaan en de verbetering van
het humeuze esdek. De meeste heide is nu ontgonnen, vooral sedert het
begin van de jaren dertig . Op het Drents plateau beslaan de veldgronden binnen een marke meestal de grootste oppervlakte. In dit gebied
is het niet zo duidelijk het geval omdat de oude groenlanden een rela
tief grote oppervlakte innemen.
3.3-5 O^e_groenla^£n_of madeläiaden^
Al het grasland in de beekdalen wordt steeds meer met de naam
"madeland" aangeduid. Oorspronkelijk was dit echter alleen het hooiland;
het natste en minst begaanbare gedeelte. Deze groenlanden zijn voor een
deel zeer oud en uit moerassige bossen ("wolden") ontgonnen.
De topografisch laagste gronden liggen in de beekdalen. Plaat
selijk zijn deze dalen zeer breed met een naar verhouding smalle hoofd
stroom. Een groot aantal kleine en grote zandopduikingen maakt deze
dalen nog onoverzichtelijker; de randen zijn echter wel duidelijk te
herkennen.
De waterhuishouding laat veel te wensen over; het grootste
deel van het jaar zijn er aanzienlijke oppervlakten met wateroverlast
en plaatselijk tijdelijke overstromingen in de winter. De kleinere wa
tergangen worden veelal slecht onderhouden. Doordat de afvoer van het
Drostendiep hier en daar gebrekkig is, o.a. bij Coevorden, kunnen
Sleenerstroom en Laak het overtollige water niet snel genoeg afvoeren.
De verkaveling is in het algemeen ongunstig; lange smalle en
ook plaatselijk zeer kleine percelen.
De ontsluiting is het minst gunstig van het gehele gebied.
Landschappelijk gezien behoren gedeelten van de madelanden tot de
mooiste gebieden dank zij het geboomte dat zieh aan de randen en op de
zandkoppen bevindt; eiken vormen op de hogere en elzen op de lagere
zandgronden de perceelsscheidingen (afb. 9)•
3.3-6 JlWolden"_of oude_laag Seiegen bosresten.
Dit zijn overblijfselen van de moerassige oerbossen, waaruit
de madelanden zijn ontgonnen. Men treft ze aan op lage zandkoppen; het
is voornamelijk hakhout met een enkele oudera boom. De boomsoorten
zijn els, berk, vuilboom en op de hoogste gedeelten eik. De kruidenve
getatie is typisch voor zeer laag gelegen bossen. Tussen Noordsleen en
Emmen liggen nog enkele van deze bosjes.
3.h Het veenkoloniale gebied.
3.^.1 De_venen_£_ later ÉeJ%-^sronden.
In de zuidoostelijke hoek van het gebied liggen het Barger
Veen en het Ermer Veen, terwijl in het uiterste noorden een klein ge
deelte van het Noordsleener Veen binnen het onderzochte gebied ligt.
Deze venen zijn geheel ontgonnen tot dalgronden.
Tussen 1850 en i860 werd de Verlengde Hoogeveense Vaart door
getrokken tot Erica. Sedertdien is men met de vervening in dit gebied
begonnen.
Het veenkoloniale gebied onder Barge is een voorbeeld van de
zogenaamde "jonge veenkoloniën". Het ligt vlak en heeft een overwegend
rationele verkaveling.

- 20 De ontsluiting is vrij goed, er zijn echter te weinig goede
verharde wegen.
Het boderngebruik is overwegend bouwland. Grasland komt prak
tisch alleen voor als kleine huis- en kunstweiden.
In het Ermer Veen zijn de boeren al vóór 1850 begonnen met het
graven van baggerturf in het laagste westelijke gedeelte. Hier komt
slibarm dargveen voor. Het is een overgangsgebied tussen madeland en
dalgrond; men vindt hier de zg. overgangsveengronden (zie bodemkaart,
schaal 1 :10.000). Het is nu een graslandgebied met veenputten (onland).
Het Noordsleener Veen in het uiterste noorden, waarvan een
zeer klein gedeelte binnen de gebiedsgrens valt, droeg hief de naam de
Turfoevers, hetgeen duidt op ongeregelde boerenturfwinning.
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Een aantal vuurstenen artefacten en aardewerkscherven/
kenmerkend voor de verschillende perioden

Afb. 11. Het grotere hunebed van Noordsleen. De omgevende steenkrans
bestaat hier uit uitzonderlijk
grote zwerfkeien.
Foto: J. Wieringa
(Archief no. R25-127)
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k. ARCHEOLOGISCH OVERZICHT.
ll-.l Inleiding.
Hoewel buiten de eigenlijke opdracht vallende, volgt in dit
hoofdstuk een summier overzicht van een aantal archeologische bijzon
derheden. Het gebied is rijk aan oudheidkundige verschijnselen. Bij
een ruilverkaveling wordt veel grond verplaatst. Naast het aanwijzen
van een bepaald verband tussen bodemgesteldheid en oudheidkundige ver
schijnselen moge dit hoofdstuk dienen ter eerste oriëntering voor de
genen, die verantwoordelijk zijn voor het behoud van tijdens het grond
werk gedane vondsten.
Op de archeologische overzichtskaart (afb. 5) zijn de vondsten
en andere oudheidkundige verschijnselen weergegeven. Afbeelding 10 geeft
voorbeelden van typerende vondsten uit de verschillende cultuurperioden.
Deze zijn voor een deel afkomstig uit aangrenzende gebieden.
Dit overzicht zal worden gegeven aan de hand van de volgende
tijdschaal:
Jong-Paleolithicum + 10.000 - + 7.000 v.Chr.
Mesolithicum
+ 7.000 - + 2.800 v.Chr.
Neolithicum
+ 2.800 - + 1.500 v.Chr.
Bronstijd
+ 1.500 - +
600 v.Chr.
Ijzertijd
+
600 v.Chr. - + 400 n.Chr.
k.2 Jong-Paleolithicum.

In deze periode, die ongeveer valt in het laatste gedeelte van
de WUrm-ijstijd, zwierven hier de rendierjagers rond op een toendra in
een subarctisch klimaat. Vondsten uit deze periode kan men in dit gebied
verwachten op hoge dekzandkoppen in de onmiddellijke nabijheid van wa
ter, dat later al dan niet dichtgegroeid is met veen. De vondsten bestaan
uit werktuigjes van vuursteen (zie afb. 10), o.a. schrabbers om rendier
huiden mee schoon te krabben en stekers orn naalden uit rendierhorens te
kerven.
k.3 Mesolithicum.
Gedurende deze periode heerste in deze streken een milder kli
maat en bestond de vegetatie uit dicht bos. In verband met de veel bete
re klimaatomstandigheden en de vrij lange duur zijn de vondsten uit het
Mesolithicum veel talrijker dan die uit de vorige periode. De bevolking
leefde van jacht en visvangst en was zeer vaardig in het maken van
uiterst kleine vuurstenen werktuigjes, zoals krabbertjes, mesjes en zaag
jes, die vaak in een houten steel gestoken werden en waar allerlei soor
ten werkzaamheden mee verricht konden worden.
De mesolithische vindplaatsen liggen weer op hoge dekzandkoppen
dichtbij water of voormalig water. Ook op zeer kleine kopjes kan men,
mits. ze droog genoeg lagen, bewerkte of verwerkte vuursteen uit deze pe
riode vinden. Bij het maken van een verticals doorsnede van zo'n dekzandkop worden soms resten van vuurhaardjes aangetroffen; panvormige,groeniggrauwe houtskool bevattende plekken.
Het gebied is rijk aan mesolithische vindplaatsen. De beekdalen
speelden een belangrijke rol (zie afb. 5)•
J+.if Neolithicum.
Dit tijdperk begint in Drenthe met de hunebedbouwers, die tevens
de eerste landbouwers waren en ook het aardewerk kenden. De neolithische
cultuur moet in deze omgeving vrij belangrijk geweest zijn, getuige de
vele hunebedden. Binnen het gebied liggen er twee ten noorden van Noordsleen (afb. 11). Op de es van Emmen en Noordbarge, even over het Oranje
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steden treft men aan op de topografisch hoogst gelegen terreinen. De
neolithische vindplaatsen liggen in het algemeen iets hoger dan die uit
de voorgaande perioden.
Van de na de hunebedbouwers optredende bekerbevolking zijn in
dit gebied ook sporen gevonden, o.a. in de vorm van graven met "bekers"
als grafgift. Deze bevolking bestond overwegend uit veehouders en hield
zich, misschien uit hoofde daarvan,meer langs de beekdalen op dan de
hunebedbouwers.
De vondsten uit het Neolithicum bestaan doorgaans uit vuur
stenen artefacten, zoals pijlpunten en bijlen en uit aardewerkscherven.
l]-.5 Brons- en Ijzertijd.

De Bronstijd is in Drenthe niet bijzonder rijk aan vondsten,
ook in dit gebied niet en blijft hier nagenoeg beperkt tot enige graf
heuvels. De bevolking bedreef ook landbouw; te Elp (gem. Westerbork)
zijn grote boerenhuizen uit deze periode gevonden. De vondsten bestaan
uit bronzen.zowel als vuurstenen voorwerpen en aardewerk.
IJze^tijd daarentegen heeft hier meer sporen achtergelaten.
De bevolking was inmiddels toegenomen en de landbouw ging een grotere
rol spelen. Ei* waren raatvormige complexen van kleine akkers,celtic
fields of raatakkers, in gebruik. Een dergelijk akkercomplex ligt ten
noordwesten van Sleen; in deze omgeving zijn ook sporen van een neder
zetting en een voor die tijd kenmerkende begraafplaats, een zg. kringgrepurnenveld, gevonden. In de Ijzertijd waren de niet te laag gelegen
sterk lemige gronden in trek. De woon- en begraafplaatsen lagen niet
meer zo uitgesproken hoog en droog als in de voorgaande perioden. Het
terrein waar vondsten worden gedaan is meestal vrij rijk aan stukjes
potscherf en op de raatakkers vindt men een dunne groenig-grauwe cul
tuurlaag net onder de huidige bovengrond, die zich aanmerkelijk verdikt
tot ruggen die de walletjes van de raatakkers vormen. In het gebied
zijn op minstens vijf plaatsen sporen van vrij grote boerenhuizen ge
vonden, alle daterend uit de eerste eeuwen van onze jaartelling.

5. BODEMVORMING.
5.1 Bodemvormende processen en factoren.

Alvorens over te gaan tot een bespreking van de legenda van de
bodemkaart, schaal 1 :10.0C3,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, bodemfauna en de activiteiten van de mens.
Vooral de mens heeft een belangrijke invloed gehad op de profielontwikkeling door de verstoring van de natuurlijke vegetatie, de ont
watering, de afgraving van de veengronden en de ophoging van een deel
van de zandgronden, enz..
Er kan derhalve onderscheid worden gemaakt tussen de bodemvor
ming onder invloed van natuurlijke bodemvormende factoren en bodemvor
ming 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 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 organische stof
in de bovenste bodemlaag, die onder zeer natte omstandigheden zelfs aan
leiding tot veenvorming gaf. Dit veen heeft tot meerdere meters dikte
het gebied van de huidige veenkoloniale gronden overdekt.
In ons klimaat, waai1 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 hoeveelheid
is, behalve van de hoeveelheid neerslag, afhankelijk van de granulaire
samenstelling van het zand. Met het naar beneden stromende water worden
verschillende stoffen uit de bovengrond opgelost, meegevoerd en soms
dieper in het profiel weer afgezet.
De stoffen,die uitspoelen, zijn hoofdzakelijk koolzure kalk,
lutum, ijzer (en mangaan) en 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 do zandgronden, omdat deze overwegend
mineralogisch arm en kleiarm zijn.
De voedingsstoffen, die door de vegetatie aan de grond worden
onttrokken, komen onder natuurlijke omstandigheden grotendeels weer in
de bovengrond terug en vormen de humushoudende bovenlaag. Door het ge
ringe adsorptievermogen verdwijnt echter een groot deel hiervan uit deze
bovengrond door uitspoeling. Aanvulling van elders vindt niet plaats,
waardoor o.a. de zuurgraad van deze bovenste laag stijgt (pH daalt).
Deze verzuring van de bovengrond, die nog wordt versneld door
de armere vegetatie en door de invloed van de mens, die het bos vernie
tigde, 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 diepere bodemlagen
afgevoerd. Het milieu daar is minder zuur, zodat ze er weer tot afzetting
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(A2) en de inspoelingshorizont (B).
Profielen, waarin deze horizonten voorkomen, worden podzolen
genoemd. Ze bestaan uit een humushoudende bovenste horizont (A1), uit
spoelingshorizont (A2), inspoelingshorizont (B) en het onveranderd moe
dermateriaal (C).
Aard en dikte van deze horizonten met name van de B-horizont
zijn o.a. sterk afhankelijk van de hoogteligging t.o.v. het grondwater
en de textuur.
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,
hetgeen o.a. veroorzaakt kan zijn door een ondiepe grondwaterstand of
waterstagnatie (b.v. leemlagen). Tevens werden in deze gronden soms
stoffen, voornamelijk ijzer, aangevoerd met het door de ondergrond toe
stromende water (kwel). Wel heeft er een organische-stofverrijking in
de bovengrond plaatsgehad door de natuurlijke begroeiing. Deze profie
len, waarin geen in- of uitspoeling plaatsvond, maar nagenoeg uitslui
tend organische-stofophoning in de bovengrond en toevoer van voorname
lijk ijzer, worden roestige A/C- of gleygronden genoemd. Ze worden ge
kenmerkt door een humushoudende A-horizont, rustend op het gebleekte
en meestal veel ijzervlekken (roest) bevattende C-materiaal. Door de
lage ligging van deze profielen is plaatselijk een humusrijke of venige
bovengrond ontstaan t.g.v. een sterke verrijking van organische stof.
Een overgangsvorm van de podzolen naar de gleygronden vormen
de zg. roestarme A/C-gronden. Hierin heeft geen sterke podzolering
plaatsgehad, waarschijnlijk onder invloed van te hoge grondwaterstanden.
Aanvoer van ijzerrijk grondwater was echter ook niet mogelijk. Deze
profielen worden gekenmerkt door een A-horizont rustend op een roest
arme (ijzerloze) C-horizont. Soms vertoont deze laatste een zeer zwakke
podzol-B, die soms diep doorgaat. Deze roestarme A/C-gronden zijn
slechts op vier plaatsen en over betrekkelijke kleine oppervlakten in
het onderzochte gebied aangetroffen.
Kenmerkend voor deze profielen is hun ligging aan de rand van
een bovenloop van een beekdal.
5.3 Bodemvorming onder invloed van de mens.
Zoals reeds opgemerkt heeft de mens grote invloed op het oor
spronkelijke landschap uitgeoefend. Door ontginning en ontwatering, af
graving, ophoging, etc. zijn geheel nieuwe bodemprofielen ontstaan
(oude bouw- en graslanden, veenkoloniale gronden). Anderzijds werd de
bodemvorming onder invloed van de natuurlijke factoren grotendeels tot
staan gebracht of verliep, o.a. door vernietiging van het bos en de
daarop volgende heidegroei, geheel anders,
De turfwinning en ontginning van de afgegraven hoogveengronden
mag als bekend worden verondersteld en zal hier niet verder worden be
sproken.
Een ander belangrijk aspect van de menselijke invloed op de bo
demvorming is de ophoging van zandgronden met potstalmest. In vroeger
tijden werden de in cultuur genomen gronden bemest met hoofdzakelijk uit
de potstal afkomstig materiaal, bestaande uit een mengsel van stalmest
met bosstrooisel, gras en/of heideplaggen, zavel, enz.. Deze wijze van
bemesting, die eeuwenlang gebruikelijk was, heeft tot gevolg gehad, dat
nogal afwijkende profielen ontstonden. De landschappelijk oude bouw- en
graslanden met de dikkere humushoudende dekken (meer dan 30 cm) en deels
ook de oude ontginningen zijn op deze wijze ontstaan. Behalve ophoging
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ophoging plaatsgehad. Hierbij is ook wel van zuiver zand gebruikt ge
maakt.
Dikte, kleur* humus- en leemgehalte van de opgebrachte mestdekken kunnen nogal sterk verschillen. Dit i.s o.m. afhankelijk van de aard,
de afstand tot de boerderij van de bemeste percelen, de ouderdom van de
ontginning, de hoogteligging t.o.v. het grondwater, enz..
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 aangrenzende jongere ontginningen.
Verschil in podzolering.
Een podzol of A-, B- en C-profiel is ontstaan ten gevolge van
uit- en inspoeling van ijzer en/of humus (per. 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 menresp, van
humuspodzolen en humusijzerpodzolen. Aangezien het verschil in deze bei
de podzolvormen ook landbouwkundige betekenis heeft, zijn ze afzonder
lijk op de bodemkaarten onderscheiden en zullen in het volgende 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 Al-horizont bevat weinig humus
(bruin van kleur), maar de kwaliteit ervan is goed. Een uitspoelingsho
rizont (A2) heeft zich hierin nauwelijks ontwikkeld. De B-horizont is
losser van structuur, nooit verkit en de kleur is zachter (geel tot
okerbruin); in de humuspodzol feller (bruin tot donker roodbruin). Ook
de scheiding der horizonten is bij de humusijzerpodzol veel minder scherp
dan bij de humuspodzol.
Humusijzerpodzolen keinen in dit gebied thans nog voor op gronden
die aan de volgende criteria voldoen:
a. geen grondwaterinvloed in de B-horizont (gemiddeld hoogste grondwater
stand dieper dan 30 cm);
b. ten minste zwak lemig (meer dan 10^ leem).
Evenwel vindt men op dergelijke gronden ook wel humuspodzolen.
De oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk in de aard van de vegetatie tij
dens het podzoleringsproces. Waar namelijk op deze hoge, lemige gronden
lange tijd een heidevegetatie voorkwam, is de humusijzerpodzol bijna ge
heel ontijzerd en tot humuspodzol gedegradeerd. Dit verschijnsel is al
thans op de Drentse zandgronden algemeen. Ook daar, waar het terrein
sterk helt, vindt men 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 hu
muspodzolen gedegradeerd ten gevolge van de grondwaterinvloed in of tot
vlak onder de B-horizont en verder waren hier textuur en vegetatie van
grote invloed.
De humuspodzol verschilt in een aantal opzichten duidelijk van
de humusijzerpodzol:
a. de Al-horizont is. vaak humeuzer, doch de humusvorm is minder gunstig
("wreder"). Hierdoor is de kleur blauwzwart (disperse humus).
b. meestal is wel een meer of minder duidelijke A2-horizont aanwezig.
Deze is bij de ontginning dikwijls met de AT vermengd, waardoor de
laatste nog slechter van kwaliteit is geworden.
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heel ontijzerd, meer roodbruin en donker van kleur en vaster van
structuur.
In de lagere hurauspodzolen 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
(zwaardere vegetatie) en de humus minder snel werd afgebroken. Onder
een "kazige" B verstaat men een dichte, vettig aanvoelende horizont,
veroorzaakt 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 of
op zandkoppen in de beekdalen. Het zijn gronden met sterk fluctuerende
grondwaterstanden.
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk, hetgeen ook reeds eer
der werd opgemerkt, dat de aard van de profielontwikkeling o.a. sterk
afhankelijk is van de hoogteligging van de gronden t.o.v. het grond
water.
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SCHAAL 1:10.000 (bijlage 2).

6.1 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 deze 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 van
zelf, dat daarnaast, gezien de waarnemingsdichtheid en de kaartschaal
een aantal eenheden verder opgesplitst zijn. De legenda is verder zo
veel mogelijk aangepast aan de wensen van de opdrachtgever en is in
overleg met deze opgesteld.
Op de bodemkaart, schaal 1 :10.000 zijn de volgende hoofdboderagroepen onderscheiden:
Zandgronden
Madeveengronden
Overgangs veengronden
Dalgronden
Binnen deze vier hoofdbodemgroepen zijn een wisselend aantal bodemtypen
onderscheiden, terwijl bovendien een aantal kenmerkende eigenschappen
om kaarttechnische redenen als zg. toevoegingen zijn aangegeven.
Daarnaast komen op de bodemkaart en op alle afgeleide kaarten
de vergraven gronden en de zg. algemene onderscheidingen en aanduidin
gen voor. Deze laatste omvatten o.a. bebouwing, water, wegen, etc..
Voor de beschrijving der afzonderlijke bodemtypen zij verwe
zen naar hoofdstuk 8.

6.2 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. 30 cm (venig) en 25 cm (veen).
Deze gronden zijn verder onderverdeeld naar:
1 , Humusklasse vaja de_bovengrond:
Humeus tot humusrijk
Venig

15

- 15/» humus
- 22$ humus

2. Dikt£ van de_hi^^houd£nde_b£venlaag_£
Dun
= minder dan 50 cm
Matig dik =30-50 cm
Dik
= 5 0 - 8 0 cm
3. Pr^f^elontwikteling (profielbenaming):
Y
H
G
Z
E

=
=
=
=
=

humusijzerpodzol
humuspodzol
A/C-roestig
A/C-roestarm
Oud bouw- of grasland (hierin is geen nadere onderverdeling ge
maakt naar de profielontwikkeling onder de humushoudende boven
laag).

1+. Hoogteligging t.o.v._het_grondwater (zie hfdst. 7)«
Hoog en middelhoog = G.H.W. dieper dan 1+0 cm beneden maaiveld
Laag en zeer laag = G.H.W. ondieper dan 1+0 cm beneden maaiveld.
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De textuurindeling heeft betrekking op:
leemgehalte
zandgrofheid (M50)
Leemgehalte:
1 = leeraarm .
5 = zwak lemig
3 = sterk lemig
7 = zeer sterk lemig

= minder dan 10$ leem
=10
-17*5$ leem
= 17*5 - 32,5$ leem
=32,5-50 $ leem

Zandgrofheid (M50):
3 = zeer fijn
, M50 = 105 - 150 rau
4 = matig fijn + zeer fijn , M50 = 105 - 210 mu
5 = matig fijn
, M50 = 150 - 210 mu.
De zandgronden hebben overwegend een kleiarme bovenlaag.
Het voorkomen van keileem binnen 120 cm is met de toevoeging (x) aange
geven.

6.3 Madeveengronden.
Tot deze hoofdbodemgroep behoren alle broekig mesotrofe veen
gronden in de beekdalen. Deze groep is dus sterk landschappelijk be
paald. Uit de aard van het veenpakket volgt, dat het profiel in de
zandondergrond een A/C-profiel is.
In deze hoofdgroep is een onderverdeling gemaakt naar:
1. Dij3pte_van_de zand£ndergrond_;
ondiep
: minder dan MD cm
matig diep: 1+0 - 80 cm
diep
: 80 - 120 cm
zeer diep : meer dan 120 cm
N.B. In verband met de in het schema voor bodemclassificatie belang
rijke grens is in de madeveen- en de overgangsveengronden de
zanddieptegrens bij 1+0 cm geleed en in de dalgronden bij 50 cm.
2. Textuur van d.e_bovenlaag_£
De textuur van deze 20 cm tot maximaal 30 cm dikke, meestal matig
veraarde venige tot veenbovenlaag wisselt nogal en is bovendien in
verband met het hoge humusgehalte moeilijk nauwkeurig in het veld te
schatten. Derhalve is slechts een globale tweedeling gemaakt:
1. overwegend lutumarm
2. overwegend lutumrijk
De aanduiding "overwegend" slaat zowel op het lutum- als op het leem
gehalte; tussen beide grootheden bestaat tevens een bepaald verband.
Ter verbetering van o.a. de draagkracht zijn een aantal made
veengronden bezand, dit is met de toevoeging (z) aangegeven.
6.h Overgangsveengrnnden.
Deze hoofdbodemgroep omvat:
Ie. veengronden, die landschappelijk en bodemkundig een overgang
vormen tussen de madeveengronden en de dalgronden
2e. de zg. dobbeveengrorden, hoofdzakelijk oligotrofe mosveengron
den, die in verband met de geringe oppervlakte niet als aparte
hoofdbodemgroep zijn onderscheiden.
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veen een meer oligotroof karakter heeft dan dat in de madelanden,
hetgeen speciaal zichtbaar is aan de zwartere bovengrond. Ook de
zandondergrond heeft bij deze gronden een minder duidelijk A/C-profiel (veelal een zeer zwakke podzol-B).
In deze hoofdgroep is dezelfde onderverdeling gemaakt naar de
diepte van de zandondergrond als bij de madeveengronden, nl. in
vier klassen.
Verder is onderscheid gemaakt naar de profielontwikkeling in
de zandondergrond:
humuspodzol
A/C.

6.5 Dalgronden.
Binnen deze hoofdbodemgroep vallen de gronden, die ontstaan
zijn door
ontginning van de hoogveengronden. Nagenoeg altijd is in
deze gronden een min of meer dunne laag veenmosveen aanwezig. Bij de
vervening is meestal een meer of minder groot gedeelte van het veen af
gegraven. De bovenlaag is teruggestort en voorzien van een bezandingslaag, deze rust derhalve op een vergraven veenlaag.
De belangrijkste indelingscriteria zijn:
1 . De_di.epte van de_zandondergrond:
ondiep
: minder dan 50 cm
matig diep; 50 - 80 cm
diep
: 80 - 120 cm
zeer diep : meer dan 120 cm.
2. Profielontwikkeling; ,in_de zand£ndergrond£
Idem als bij de overgangsveengronden.
Deze profielontwikkeling is belangrijk in verband met de samen
hang tussen de aard van het veen direct boven de zandondergrond en het
daarin 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 de veenlaag in een veenkoloniaal profiel op humuspod
zol geheel uit veenmosveen bestaat en bij een overeenkomstig profiel op
A/C voor het bovenste deel uit veenmosveen en voor het onderste deel uit
broekveen. Vaak komt er een meerbodemlaag tussen het broekveen en de
zandondergrond voor.

LEGENDA

O p m . : De vermelde d i e p t e c i j f e r s hebben b e t r e k k i n g op de overwegend voorkomende G H W e n / o f G L W
O n d e r b r o k e n l i j n e n i n de omgrenzing van de (gekleurde) legendahokjes geven a a n , d a t de
juiste b e g r e n z i n g van G H W en / o f G L W n i e t bekend is.

rR

g r e n z e n en symbolen van de bodemkaart, b i j l a g e 2.

Afb.13 Legenda van de grondwatertrappenkaart
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- 30 7. OPZET EN LEGENDA VAN DE GRONDWATERTRAPPENKAART, SCHAAL 1 :10.OOP
(bijlage 3).
7.1 Het begrip grondwatertrap.
De grondwaterstand neemt een belangrijke plaats in onder de
factoren, die de geschiktheid van een grond, met name van een zandgrond,
als cultuurgrond bepalen. Het is mede daarom gewenst op bodemkaarten
over de diepteligging van het grondwater informatie te geven. Dit ge
beurt door middel van grondwatertrappen.
De diepteligging van de grondwaterspiegel op een bepaalde
plaats is in de loop van een jaar aan sterke variaties onderhevig. In
het algemeen zal het niveau in de winter hoog zijn en in de zomer laag.
Bovendien zullen ook van jaar tot jaar verschillen optreden, m.a.w.
jaarlijks zullen de curven, die het verband tussen de diepteligging van
de grondwaterspiegel beneden maaiveld en de tijd aangeven (tijdstijghoogtelijnen) een verschillend beloop vertonen (afb. 12).
Het is mogelijk door deze bundel tijdstijghoogtelijnen een ge
middelde grondwaterstandscurve te tekenen, zoals in afb. 12 is aangege
ven (zie ook Stat. Landbouwkundig Tijdschrift 72 (i960) 18 pp. 7W--755)•
Deze gemiddelde curve geeft het gemiddelde verloop van de grondwater
stand weer. Top resp. dal van de curve laten zien tot welke stand het
grondwater gemiddeld in de winter stijgt, resp. in de zomer daalt. De
waarden afgelezen bij top resp. dal van de gemiddelde curve zijn de ge
middeld hoogste grondwaterstand (G.H.W.) resp. de gemiddeld laagste
grondwaterstand (G.L.W.).
Uit afb. 12 blijkt, dat er tussen de jaarcurven grote verschil
len bestaan. Een gemiddelde curve, die geconstrueerd zou worden op
grond van metingen, die zich slechts over b.v. twee of drie jaar uit
strekken, zou dus in het algemeen geen juist beeld geven van het gemid
deld grondwaterstandverloop.
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
grondwaterstandverloop en daarmee de waarden, die men vindt voor G.H.W.
en G.L.W. sterk variëren. De grondwatertrappenindeling nu, is een klas
senindeling van grondwaterstandverlopen (gekenschetst door G.H.W. en
G.L.W.). Elke klasse van deze indeling, die grondwatertrap (Gt) genoemd
wordt, is gedefinieerd door aan te geven, birnen welke grenzen G.H.W. en
G.L.W. voor die Gt mogen variëren.
Wanneer aan een kaartvlak op de grondwatertrappenkaart een be
paalde Gt is toegekend, wil dat zeggen, dat de G.H.W.'s au G.L.W.'s van
de gronden binnen dat kaartvlak, afgezien van afwijkingen t.g.v. het
voorkomen van onzuiverheden, zullen variëren binnen de klassegrenzen,
die gesteld zijn voor de betreffende Gt.
7.2 De legenda van de grondwatertrappenkaart.
Afbeelding 13 geeft de legenda van deze kaart met de negen
grondwatertrappen en hun G.H.W.- en G.L.W.-grenzen weer, die in dit ge
bied zijn orderscheiden. Deze indeling sluit nauw aan bij die van het
in i960 onderzochte ruilverkavelingsgebied Dalen (rapport no. 52óa).
Uit de aangegeven G.H.W.-grenzen in de lage Gt's blijkt, dat
er enige overlap optreedt (<20 en <40). Gezien de ligging der gronden
en de gebruikte waarnemingsdichtheid per hectare w.as een verdere op
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breuk te doen.
Voor de beschrijving der afzonderlijke grondwatertrappen zij
verwezen naar hoofdstuk 10.
7.3 Verband bodemkaart - grondwatertrappenkaart.
Gezien de belangrijkheid van de hoogteligging der (zand)gron
den t.o.v. het grondwater voor hun landbouwkundige gebruikswaarde, cul
tuurtechnische ingrepen, etc., 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 tussen hoge en middelhoge zandgronden (G.H.W.
dieper dan ij-O cm) en lage en zeer lage zandgronden (G.H.W. ondieper dan
^0 cm) aangegeven. Deze grens komt overeen met die tussen de Gt II en
III op de grondwatertrappenkaart.
Voor de geschiktheidsbeoordeling der gronden, etc. 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 an 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 zandgron
den nog meerdere Gt-grenzen geheel of gedeeltelijk samenvallen met bo
demgrenzen.
7.i+ Het bepalen van de grondwatertrappen in het terrein.
De hoogte en het verloop van de grondwaterstand in de verschil
lende bodemtypen kan worden bepaald aan de hand van gemeten waterstanden
en daaruit berekende G.H.W» en G.L.W. (afb. 12).
Hiervoor zijn echter zeer veel waterstandmetingen over een
reeks van jaren noodzakelijk, die in de meesje ruilverkavelingsgebieden
niet voorhanden zijn en gezien de tijdsduur beschikbaar voor het bodemkundig onderzoek, ook niet verzameld kunnen worden.
Derhalve werden tijdens het veldwerk 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 betref
fende bodemprofiel af. Verder wordt voor het trekken der Gt-grenzen, even
als voor de bodemgrenzen, gebruik gemaakt van topografische en landschap
pelijke 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 hierom
trent is vergaard door profielstudie die op plaatsen, waar gedurende vele
jaren grondwaterstanden zijn gemeten, zoals bij C.O.L.N.')- stamhuizen.
Ook is gebruik gemaakt van de verkregen ervaring en aanwezige waterstand
metingen uit het in i960 uitgevoerde bodemkundige onderzoek in het aan
grenzende ruilverkavelingsgebied Dalen (rapport no. 526a).
') C.O.L.N. - Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland.
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van de Cultuurtechnische Dienst in Assen (Ir. Bijkerk, c.s.) nog een
aantal waterstanden in nieuw geplaatste of nog aanwezige buizen gemeten
en een tweetal z,g. momentopnamen verricht. De resultaten hiervan en de
plaatsen der waterstandmetingen zijn op de waterstandehkaart (bijlage 7)
en in hoofdstuk 1^ weergegeven.
7.5 Profielkenmerken voor bepaling van G.H.W. en G.L.W.
7.5-1 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 pro
fielen, zoals humusijzerpodzolen en roestige A/C-gronden) of blekingsverschijnselen (ontijzerde profielen, zoals humuspodzolen en roestarme
A/C-gronden). Deze verschijnselen zijn t.g.v. het op-en neergaande
grondwater in het profiel ontstaanj ook de aard van de profielontwikke
ling (b.v. kleur, dikte en kazigheid van de podzol-B-horizont) geeft
binnen een bepaalde textuurklasse van het zand aanwijzingen omtrent de
laagte van de G.H.W.
De bovengenoemde verschijnselen zijn echter minder betrouwbaar
in sterk lemige, zeer fijnzandige profielen, waar de roest-, reductieen/of blekingsvlekken meestal hoger in het profiel voorkomen dan de
G.H.W., berekend uit in buizen gemeten waterstanden. Dit wordt veroor
zaakt door een dikke vol-capillaire zone in deze profielen, die land
bouwkundig "natter" zijn dan minder lernige en/of fijnzandige profielen
bij dezelfde G.H.W. en G.L.W..
7.5.2 Gemiddeld laag£te grondwaterstand (G.L.W.).
De bovenzijde van de totaal gereduceerde zone (zg. G-zone) in
de profielen, die zich in zand, leem en klei kenmerkt door een gebleekte,
grijze of grijsblauwe tot blauwe kleur zonder roest en in veen door de
oorspronkelijke kleur van het niet geoxydeerde veen, dient als belang
rijkste hulpmiddel voor de schatting van de G.L.W..Beneden het niveau
van deze zone daalt het grondwater bijna nooit, tenzij na ingrijpen in
de hydrologie van het gebied, waarbij zich na enige tijd een nieuwe
totaal gereduceerd niveau instelt.
De G.L.W. ligt afhankelijk van de textuur gemiddeld 20 cm boven
de totaal gereduceerde zone. In ontijzerde profielen is de bovengrens
van deze zone veel minder scherp dan in ijzerhoudende profielen.
Voor zover deze "G" binnen boorbereik (120 cm) voorkomt (zeer
lage en een deel der lage gronden), is zij het belangrijkste hulpmiddel
voor de schatting van de Gt.
Er zij nog op gewezen, dat de genoemde profielkenmerken, zoals
"begin duidelijke roest- en reductievlekken", "begin volledige reductie",
etc. slechts na veel training door een ervaren karteerder in de profielen
te herkennen zijn en meestal niet in morfometrisehe 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 dan een belangrijk hulpmiddel, terwijl reeds
aanwezige of tijdens de opname gemeten waterstanden steeds nodig zijn ter
controle van de geschatte waterstanden (hfdst. 1U).
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1:10.000 (bijlage 2).

8.1 Algemeen.
Bij de beschrijving van de onderscheiden bodemtypen zal speci
aal 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 bodemtypen
zij verwezen naar hoofdstuk 15-

8.2 Zandgronden.
8.2.1 Stuifzandgronden_(code St).
Beslaan slechts een betrekkelijk kleine oppervlakte en hebben
een stuifzandlaag dikker dan 1+0 cm. Deze gronden komen het meeste voor
op het Ermer Veld, waar ze in cultuur gebracht zijn.
De bovengrond is + 20 cm dik, licht bruingrijs van kleur en
heeft 2-1$ humus. Het leemgehalte van het stuifzanddeel van het pro
fiel varieert van 1+ - Qfo. De stuifzandlaag is doorgaans niet veel meer
dan 1+0 cm dik. Daaronder ligt meestal leem- en humusarm zand; waaruit
de B-horizont verdwenen is door uitstuiving of door egalisatie.
Meer ongerepte stuifzandgronden vindt men op en aan de rand van
de Sleener Essen. Het zijn slechts zeer kleine oppervlakten, sterk geac
cidenteerd door het voorkomen van enige meters hoge stuifduintjes en
uitgestoven laagten.
Grondwatertrappen Ilia, IV en V.
Geschiktheid^
~~•

•

'• ' •

•

•

Op Gt lila: komt plaatselijk keileem ondieper dan 120 cm voor. Het blij
ven echter matige akkerbouwgronden, alleen geschikt voor
rogge en aardappelen.
Op Gt IV : zijn dit slechte landbouwgronden, waar rogge en aardappelen
alleen resultaten kunnen opleveren in natte jaren.

8.2.2 Humusij_z£rpodzolgronden (code Y).
Men vindt deze profielen nagenoeg alleen op de oudere esgronden,
ze liggen hoog, hebben een overwegend matig dikke humushoudende boven
laag en bestaan uit zwak tot sterk lemig zand.
Wanneer men de gronden met een humushoudend dek dikker dan 50
cm, waaronder een humusijzerpodzol voorkomt (code E), ook erbij rekent,
vormen deze humusijzerpodzolen de kern en de meerderheid van de land
schappelijk begrensde esgronden in dit gebied.
Bodemtype Y33: Hoge en middelhoge, dun humeuze tot humusrijke humusijzerpodzolgronden in zwak lemig, zeer fijn zand.
Het opmerkelijke bij dit bodemtype is de dunne A1, die bij humusijzerpod
zolen een uitzondering is. Het type komt voornamelijk voor aan de west
rand van de es tussen Noordsleen en Sleen, genaamd Het Loo. Het is waar
schijnlijk een jonger, maar nog wel uit bos ontgonnen esgedeelte.
De humeuze bovenlaag is 20 - 30 cm dik, is zwart grijsbruin van
kleur en heeft 5 humus. De B-horizont is okerbruin. Het M-cijfer
van het zand ligt tussen 11+0 en 11+5 mu.

-

3k -

Dit type ligt hier op de grondwatertrappen Illb, IV en V;
G.L.W, steeds dieper dan 200 cm, G.H.W. kan variëren van ^0 tot dieper
dan 120 cm. Deze variatie staat, wat de ondiepere G.H.W.'s betreft, in
verband met het voorkomen van keileem in de ondergrond,
Gesenikthe_id_:
"""•

•

•""""•

•

•

Deze gronden zijn matig geschikt voor bouwland (rogge, aard
appelen). Voor kunstweide is alleen subtype Y33-IIIb matig geschikt.
Bodemtype cY35! Hoge, matig dik humeuze tot humusrijke humusijzerpodzolgronden in zwak lemig, matig fijn zand.
Bodemtype cY33: Hoge, matig dik humeuze tot humusrijke humusijzerpodzolgronden in zwak lemig, zeer fijn zand.
Deze beide bodemtypen nemen een betrekkelijk kleine oppervlakte in.
Ten noorden van Sleen komen nog vrij grote oppervlakten van deze gron
den voor.
De humeuze bovenlaag is gemiddeld 35 - 50 cm dik, bruinzwart
van kleur en heeft + 5 - 1% humus. Het leemgehalte bedraagt gemiddeld
1^ - 1?% in de bovenlaag en 10 - 15$ in de ondergrond.
Deze gronden liggen op de grondwatertrappen IV en V.
Geschiktheid^
•

•

•

«

•

•

cY33 heeft door zijn fijnere zand een iets gunstiger vochthoudend vermogen, doch beide typen zijn alleen geschikt voor rogge en
aardappelen.
Bodemtype cY55' Hoge en middelhoge, matig dik humeuze tot humusrijke
humusijzerpodzolgronden in sterk lemig,matig fijn zand.
Bodemtype cY53î Hoge en middelhoge, matig dik humeuze tot humusrijke
humusijzerpodzolgronden in sterk lemig, xeer fijn zand.
Deze gronden vormen het belangrijkste deel van de landschappelijke esgronden; speciaal van de esgronden op humusijzerpodzol.
De humeuze bovenlaag is 30 - 50 cm dik, bruinzwart van kleur,
heeft een humusgehalte van 6 en een leemgehalte van 13 - 22$.
Naar beneden neemt het leemgehalte meestal c*f. Waar echter keileem in
de ondergrond voorkomt, kan het zeer snel toenemen.
Grondwatertrappen; plaatselijk Illb; IV en V.,
Geschiktheid^
Op Gt Illb: is het geschikt voor rogge, haver, aardappelen, bieten en
kunstweide
Op Gt IV : komt dit type in grote lijnen met het vorige subtype overeen
maar ligt iets gunstiger t.a.v. de watervoorziening
Op Gt V
: geschikt voor rogge, haver en aardappelen; kunstweide en
bieten krijgen in de zomer snel vochtgebrek.
Blijvend grasland geeft op deze gronden een matige zomerdepressie.
8.2.3 Hujnuspod^olgronden^
8.2.3.1 Hoge en middelhoge humuspodzolgronden (code H).
Dit zijn in het algemeen de hoge en middelhoge heide-ontginningen met een gemiddeld hoogste grondwaterstand dieper dan ^0 cm be
neden maaiveld. De humushoudende bovenlaag varieert in dikte van 15 tot
h-0 cm, de textuur van niet tot sterk lemig. Binnen deze bodemgroep ko
nen veel verschillen voor.

Afb. "I J+. Het Barger Westerveld; hoge en
middelhoge veldgronden. Op de
achtergrond het Staatsbos.
Foto: J. Wieringa
(Archief no. R25-129)

- 35 Bodemtype H15: Hoge en middelhoge, dun humeuze tot humusrijke humuspodzolgronden in leemarm, ma'oig fijn zand.
Bodemtype H13: Hoge en middelhoge, dun humeuze tot humusrijke humuspodzolgronden in leemarm, zeer fijn zand.
Deze gronden treft men in het jonge deüzand aan (hfdst. 2)> voornamelijk
in de omgeving van Het Haantje en op het Ermer Veld. Ze liggen als rug
gen in het terrein.
De humushoudende covenlaag is doorgaans 15 - 25 cm dik en heeft
een humusgehalte van 4 - 6%. De B-horizont heeft een roodbruine kleur
die feller wordt naarmate het profiel hoger boven het grondwater ligt.
Het leemgehalte varieert van 7 - 10$ en is in de bovengrond meestal
iets hoger dan in de ondergrond.
Grondwatertrappen: lila, XV en V.
Ge£chikthei.d_:
•

•

•

•

<>

Op Gt lila: matig geschikt voor rogge en aardappelen. Veel kans op ver
droging vanwege de dun humeuze bovenlaag en het leemarme
zand
Op Gt IV : weinig geschikt voor bouwland,in natte jaren echter goede
rogge-opbrengsten; te droog voor grasland
Op Gt V
: weinig geschikt voor de landbouw, te droog.
Bodemtype H35: Hoge en middelhoge, dun humeuze tot humusrijke humuspodzolgronden in zwak lemig, matig fijn zand.
Bodemtype H3^î Hoge en middelhoge, dun humeuze tot humusrijke hurauspodzolgronden in zwak lemig, matig fijn en zeer fijn zand.
Bodemtype H33; Hoge en middelhoge, dun humeuze tot humusrijke humuspodzolgronden in zwak lemig, zeer fijn zand.
Dit zijn in het onderzochte gebied de meest voorkomende ontginningsgronden, die een aanzienlijke oppervlakte beslaan (afb. 1^).
De dikte van het humushoudende dek varieert van 15 - 30 cm en
het humusgehalte van 3 - '1%. De lemigheid kan plaatselijk sterk vari
eren tussen 10 en 17*5$. Ook hier is de ligging t.o.v. het grondwater
zeer belangrijk, daar de humeuze bovenlaag maar dun is.
Grondwatertrappen: Ilia, IIIb, IV en V.
Gesch.ikthei.d_:
'•

•

•

"•

•

»""

Op Gt lila: geschikt voor bouwland, matig geschikt voor kunstweide en
te droog voor blijvend grasland
Op Gt IIId: geschikt voor akkerbouw, rogge, haver en aardappelen, behou
dens verdroging in droge zomers. Voor kunstweide minder ge
schikt,- voor blijvend grasland te droog
Op Gt IV : matig geschikt voor akkerbouw, rogge en aardappelen, minder
voor haver (beperkte droge vruchtwisseling) en ongeschikt
voor grasland.
Op Gt V
: weinig geschikt voor akkerbouw, alleen matig voor rogge,
komt overigens weinig voor.
Bodemtype_H55» Hoge en middelhoge, dun humeuze tot humusrijke humuspodzolgronden in sterk lemig, matig fijn zand.
Bodemtype_H5^î Hoge en middelhoge, dun humeuze tot humusrijke humuspodzolgronden in sterk lemig, matig fijn en zeer fijn zand.

- 56 Bodemtype H53; Hoge en middelhoge, dun humeuze tot humusrijke humuspodzolgronden in sterk lemig, zeer fijn zand.
Dit zijn de betere gronden in de jonge ontginningen. De totale opper
vlakte is veel geringer dan die van de drie voorgaande bodemtypen. De
belangrijkste gebieden waar deze voorkomen zijn het Blikveld en het
Wanderveld, beide topografisch hoog gelegen.
De humeuze bovengrond is hier doorgaans wat bruiner van kleur,
het humusgehalte varieert hier van 5 - 8$.
Grondwatertrappen: Ilia, IV en V.
Geschiktheid^
H55 op Gt lila: zie H53 - lila - 2e
H55 op Gt IV : voornamelijk op het Blikveld. Een redelijk goede akker
bouwgrond met een kans op droogteschade. Voor rogge en
aardappelen goed geschikt, maar voor kunstweide te
droog en voor blijvend grasland ongeschikt
H55 op Gt V
: een matige akkerbouwgrond, voor rogge en aardappelen
in natte jaren geschikt. Voor kunstweide te droog
H53 op Gt lila: Ie op het Wanderveld
zeer geschikt zowel voor akker- als weidebouw. In ver
band met het zeer fijne zand tijdelijk wel eens te nat.
Dank zij de relatief hoge ligging is dit echter nooit
van lange duur. Voor haver, bieten en kunstweide zeer
geschikt, terwijl blijvend grasland ook goed mogelijk
is
2e elders
Een goede bouwlandgrond, ook goed geschikt voor kunstweide. Voor blijvend grasland in droge perioden een
kleine kans op groeidepressie
H53 op Gt IV : hoofdzakelijk op het Wanderveld. Een goede landbouw
grond. De grondwaterinvloed komt hier tot +60-70 cm
onder maaiveld. Rogge, haver, aardappelen, bieten en
kunstweide zijn hier zeer goed mogelijk. Voor blijvend
grasland nog geringe zomerdepressie.
H53 op Gt V
: redelijke akkerbouwgrond. Komt met name voor op het
Wanderveld. De fijnheid van het zand (M50 = 110 - lij-O
mu) speelt een belangrijke rol bij het vasthouden en
doorgeven van water. De capillaire opstijging is hier
oorzaak dat de grondwaterinvloed aanmerkelijk hoger ia
het profiel komt dan het grondwater en wel tot 100 h
80 cm beneden maaiveld. Voor Isjinstweide nog te droog
en voor blijvend grasland ongeschikt.
Bodemtype cH35' Hoge en middelhoge, matig dik humeuze tot humusrijke
humuspodzolgronden in zwak lemig, matig fijn zand.
Bodemtype cH33î Hoge en middelhoge, matig dik humeuze tot humusrijke
humuspodzolgronden in zwak lemig, zeer fijn zand.
Deze komen slechts over een geringe oppervlakte voor, o.a. hier en daar
aan de randen van de Sleener Essen en verder verspreid over kleine op
pervlakten.
Langs de Sleener Essen is het humusgehalte van de bovenlaag ij- 6$, de overige gedeelten hebben meer variatie in humusgehalte,
Grendwatertrappen: lila, IV (overwegend) en V.

;•

I
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Ge£chikthe_idj.
Op Gt Ilia: goede landbouwgrond, geschikt voor rogge, aardappelen en
haver. Voor bieten en kunstweide matig geschikt; te droog
voor blijvend grasland
Op Gt IV : matige akkerbouwgrond, matig geschikt voor rogge-en aard
appelen.
Op Gt V
: zeer matige akkerbouwgrond. Gronden waarvan het humusgehalte
lager dan 5$ is (Noordbarge), alleen geschikt voor rogge en
aardappelen.
Bodemtype cH55î Hoge en middelhoge, matig dik humeuze tot humusrijke
humuspodzolgronden in sterk lemig, matig fijn zand.
Bodemtype cH53: Hoge en middelhoge, matig dik humeuze tot humusrijke
humuspodzolgronden in sterk lemig, zeer fijn zand.
Deze gronden komen, evenals de overige matig dikke humuspodzolgronden
over een geringe oppervlakte voor, uitsluitend op de Sleenor Essen. Er
is hier meestal een verband tussen keileem ondieper dan 120 cm onder
maaiveld en het voorkomen van deze sterk lemige gronden. Dit is vooral
duidelijk op de relatief grote oppervlakten rondom Noordsleen.
De dikte van het donker bruingrijze humeuze dek varieert van
35 tot 50 em, het humusgehalte van 5-7!$. Het leemgehalte van de boven
grond ligt tussen l8 en 22%; het neemt naar beneden meestal eerst iets
af en vervolgens op + 70 cm diepte weer snel toe tot op de keileem.
Grondwatertrappen: Ilia, Illb, IV en V.
Geschiktheid s
• • • •
Op Gt lila: goede landbouwgrond. Geschikt zowel voor rogge, haver en
aardappelen als voor bieten en kunstweide
Op Gt Illb: bij dit type keileem ondieper dan 120 cm onder maaiveld. Hier
is een ruimere gewassenkeuze mogelijk, geschikt voor bieten
en kunstweide. In natte perioden tijdelijk wateroverlast
Op Gt IV : iets beter dan op Gt V. Goed voor rogge, haver, aardappelen
en bieten. Voor kunstweide nog te droog
Op Gt V
: vrij goede akkerbouwgrond voor rogge, haver en aardappelen.
Voor bieten en kunstweide te droog.
8.2.3.2 Lageren zeer lage humuspodzolgronden (code Hn).
Deze bodemgroep beslaat een aanzienlijke oppervlakte en heeft
een gemiddeld hoogste grondwaterstand ondieper dan i)-0 cm beneden maai
veld.
De gronden komen voor op de grondwatertrappen: IIa, IIb en Ile.
Het is juist Gt IIb die grote oppervlakten inneemt. Dit staat ten dele
in verband met het voorkomen van keileem binnen 120 cm over aanzienlijke
oppervlakten in do lage humuspodzolen.
Bodemtype Hn35 '• Lage en zeer lage, dun humeuze tot humusrijke humuspod
zolgronden in zwak lemig,matig fijn zand.
Boderatype Hn3l+: Lage en zeer lage, dun humeuze tot humusrijke humuspod
zolgronden in zwak lemig, matig fijn en zeer fijn zand.
Bodemtype Hn33: Lage en zeer lage, dun humeuze tot humusrijke humuspod
zolgronden in zwak lemig, zeer fijn zand.
Deze gronden komen in de westelijke helft van het gebied slechts over
kleine verspreide oppervlakten voor,in het oostelijke deel daarentegen,
waar de keileem een veel minder grote rol speelt over grotere oppervlak
ten, speciaal in de Hullen en verder in de Barger Stroeten.

- 38 De humushoudendej donker bruingrijze bovenlaag is gemiddeld
20 - JO cm dik en heeft sterk variërende humusgehalten: van ij- - 15%.
Deze hoge humusgehalten staan in verband met de natte ligging. Het leemgehalte van de bovenste 30 cm ligt tussen 12 en 1ö%; de zandgrofheid va
rieert van 114-O tot 17O mu.
Grondwatertrappen lia en IIb.
Ge£chiktheid_:
Op Gt IIa: goede graslandgronden, voor akkerbouw alleen zomergewassen
Op Gt IIb: vrij goede landbouwgronden, geschikt voor akker1- (tarwe, ha
ver, aardappelen en bieten) zowel als voor weidebouw, spe
ciaal kunstweide. Door de sterk fluctuerende grondwaterstan
den voor bouwland aan de natte kant;er moet bij blijvend
grasland op zomerdepressies gerekend worden.
Bodemtype Hn55ï Lage en zeer lage dun,humeuze tot humusrijke humuspodzolgronden in sterk lemig, matig fijn zand.
Bodemtype Hn5^: Lage en zeer lage, dun humeuze tot humusrijke humuspodzolgronden in sterk lemig, matig fijn en zeer fijn zand.
Bodemtype_Hn53• Lage en zeer lage, dun humeuze tot humusrijke humuspodzolgronden in sterk lemig, zeer fijn zand.
Deze bodemtypen beslaan grote oppervlakten, vooral in het westelijke
deel met keileem binnen 120 cm. Men vindt ze vooral op het Sleener
Westerveld. De bruin grijszwarte bovenlaag is 20 - 30 cm dik en heeft
I4- - 8% humus. Het leemgehalte varieert van 18 - 25$. De B-horizont
heeft een donker roodbruine kleur en is sterk "kazig".
Grondwatertrappen: IIa, IIb en Ile. Gt IIb neemt de grootste
oppervlakte in, terwijl Gt Ile slechts weinig voorkomt.
Geschiktheid^
"""•

~•

Op Gt IIa: komen deze gronden over een vrij grote oppervlakte voor met
keileem ondieper dan 120 cm beneden maaiveld en in vele ge
vallen ondieper dan 60 cm. Ze zijn geschikt voor blijvend
grasland en kunstweide. De verbouw van zomergewassen is hier
af te raden.
Op Gt IIb: komt over grote oppervlakten voor. Deze gronden liggen hier
overwegend in grasland, waarvoor ze beter geschikt, zijn dan
voor bouwland. Ook hier speelt de keileem, die overwegend
op een diepte van 60 - 100 cm onder maaiveld voorkomt, een
belangrij-ke rol in samenwerking met het sterk lemige zand
er boven. Ongeveer 1/5 van de oppervlakte met keileem heeft
deze zelfs op 1+0 - 50 cm diepte; deze ondiepe keileem komt
verspreid voor.
V/at akkerbouw betreft, derhalve alleen geschikt voor zomer
gewassen, zoals haver, bieten en ook tarwe. Voor kunstweide
zijn ze zonder meer geschikt, terwijl blijvend grasland nog
van kleine zomerdepressies te lijden heeft in verband met het
diep wegzakken van het grondwater. Bij oordeelkundige ont
watering en gebruik behoren deze gronden tot de beste in het
onderzochte gebied.
Op Gt IIc: beälaan deze gronden slechts een geringe oppervlakte, die
grotendeels als grasland in gebruik is. Dit staat ook hier
weer in verband met het voorkomen van keileem op 60 - 80 cm
onder maaiveld en het daar boven liggende sterk lemige zand.

- 59 In regenrijke perioden zit de-^e grond snel vol water, waar
door wat minder geschikt voor bouwland. Grasland krijgt in
droge zomers echter met zomerdepressies te kampen. Ondanks
de bovengenoemde bezwaren echter geschikt voor bieten, ha
ver en kunstweide.

Bodemtype Hn75: Lage en zeer lage,dun humeuze tot humusrijke humuspodzolgronden in zeer sterk lemig, zeer fijn zand.
Dit bodemtype komt alleen voor in het noordelijke deel van de Barger
Weilanden. Het zand is loessachtig en zeer fijn. Het is grotendeels
als grasland, doch ook als bouwland in gebruik.
De humushoudende bruingrijze bovenlaag is 15 - 50 cm dik
en het humusgehalte varieert van 8 - 15$. Het leemgehalte van de boven
ste 50 cm van het profiel is gemiddeld 52,5 - ^Q%, dieper neemt dit
meestal snel af tot zwak lemig. Dit hangt samen met de grote fijnheid
van het zand in de bovenste lagen; het M-eijfer ligt gemiddeld tussen
110 en 150 rnu.
Grondwatertrappen: lia en IIb (overwegend).
Ge_schiktheidj_
""""

•

•

•

•

•" ""

Op Gt IIa: alleen geschikt voor grasland
Op Gt lib: is een zeer goede graslandgrond. Wat akkerbouw betreft al

leen geschikt voor zomergewassen (haver en vooral zomertarwe).
Bodemtype cHn55: Lage en zeer lage, matig dik humeuze tot humusrijke
humuspodzolgronden in zwak lemig, matig fijn zand.
Bodemtype_cHn5^: Lage en zeer lage, matig dik humeuze tot humusrijke
humuspodzolgronden in zwak lemig, matig fijn en zeer
fijn zand.
Deze gronden komen slechts over kleine oppervlakten voor, ten zuidoos
ten van Het Haantje en liggen bijna geheel op grondwatertrap IIb.
Geschiktheid^
•

•

•

i~«

Goede akkerbouwgrond. In regenrijke perioden snel te nat. Ge
schikt voor kunstweide. Bij blijvend grasland een kleine kans op zomerdepressie.
Bodemtype cHn55: Lage en zeer lage, matig dik humeuze tot humusrijke
humuspodzolgronden in sterk lemig, matig fijn zand.
Bodemtype cHn55î Lage en zeer lage, matig dik humeuze tot humusrijke
humuspodzolgronden in sterk lemig, zeer fijn zand.
Beslaan slechts zeer kleine oppervlakten, resp. ten noordwesten en ten
noordoosten van Noordsleen, direct tegen de bebouwing aan.
Ze liggen resp. op Gt lib en IIc.
Geschiktheid^
"""" •~~~•

•

•

Het zijn goede graslandgronden, met name cHn53; cHn55 heeft

vanwege de hoge ligging nog wel met zomerdepressies te kampen.

8.2.5.5 Lage en zeer lage, venige humuspodzolgronden (code vHn).
Deze gronden komen meestal voor als lagere gedeelten in de
lage, niet venige humuspodzolgronden, ook wel op de overgang van de
veldgronden naar de madelanden of de dalgronden. Men vindt ze in ver-

- l+o spreide ligging over het gehele gebied. De term venig duidt op een veen
laag van 5 - 25 cm dikte of op een venige laag van 15 - 25 cm dikte in
de bovengrond.
Bodemtype vHnJ5: Lage en zeer lage, overwegend dun venige humuspodzolgronden in zwak lemig, matig fijn zand.
Bodemtype vHnJ^•' Lage en zeer lage, overwegend dun venige humuspodzolgronden in zwak lemig, matig fijn en zeer fijn zand.
Bodemtype vHn33: Lage en zeer lage, overwegend dun venige humuspodzolgronden in zwak lemig, zeer fijn zand.
Deze omvatten slechts kleine oppervlakten met de grondwatertrappen Ib,
lia en IIb.
Geschikthe_id_:

Op Gt Ib : een graslandgrond, maar spoedig vertrapping van de zode
Op Gt IIa: een goede grasland, maar te nat voor bouwland
Op Gt IIb: beter geschikt voor gras- dan voor bouwland, in verband met
de slappe bovengrond in natte perioden. Grasland kan echter
op deze grond een vrij sterke zomerdepressie hebben door in
droging van de venige of veenlagen.
Bodemtype vHn55! Lage en zeer lage, overwegend dun venige humuspodzolgronden in sterk lemig, matig fijn zand.
Bodemtype vHn5^: Lage en zeer lage, overwegend dun venige humuspodzolgronden in sterk lemig, matig fijn en zeer fijn zand.
Bodemtype vHn53: Lage en zeer lage, overwegend dun venige humuspodzolgronden in sterk lemig, zeer fijn zand.
Deze gronden komen over grotere oppervlakten voor dan de voorgaande
drie bodemtypen.

De bovengrond is doorgaans 25 - 30 cm dik en kan zowel uit
een dunne veenlaag als uit een venige laag bestaan. Het leemgehalte va- ,
rieert van 17,5 - 25%.
Grondwatertrappen Ib, lia en IIb.
Ge£chikthe_id_:
Op Gt Ib : een redelijke graslandgrond, die echter gemakkelijk vertrapt
wordt
Op Gt IIa: goed geschikt voor grasland en ongeschikt voor bouwland
Op Gt IIb: beter geschikt voor gras- dan voor bouwland. Deze gronden

zijn tijdelijk zeer nat, wat mede veroorzaakt wordt door het
voorkomen van stagnerende lagen in de ondergrond, zoals keileem en loessleem. Zomertarwe zou nog met enig succes ver
bouwd kunnen worden. Grasland kan in droge zomers vanwege het
indrogen der venige of veenlagen van droogte te lijden hebben.

8.2.1+ Roestarrne zandgronden (A/C).
Deze gronden, die slechts een geringe oppervlakte beslaan,
zijn grotendeels (tot minstens 35 cm diepte) ontijzerd, evenals de humuspodzolgronden. Ook in de zode vindt men nagenoeg geen roest (roestarme A/C). De typerende ligging voor deze gronden is aan de rand van de
bovenloop van een beekdal. Men treft vaak een zeer zwakke zeer dunne
podzol-B-horizont in de profielen aan.

- M 8.2.1+.1 Lage en zeer lage, roestarme zandgronden (code Zn).
Bodemtype Zn55ï Lage en zeer lage, dun humeuze tot humusrijke, roest. arme zandgronden in sterk lemig, matig fijn zand.
Bodemtype Zn53: Lage en zeer lage, dun humeuze tot humusrijke, roest
arme zandgronden in sterk lemig, zeeg? fijn zand.
Deze liggen aan de noordwestelijke rand van de Vledders en ten noorden
van de Oude Delft in twee betrekkelijk kleine oppervlakten. De donker
grijze humushoudende bovenlaag is 15 - 30 cm dik met een humusgehalte
van 6 - 15$; leemgehalte 17*5 - 25$; M-cijfer 120 - 155 mu.
Overwegend op grondwatertrap lia en voor een klein gedeelte IIb.
Ge£chiktheid_:

""""
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Op Gt IIa: goede graslandgrond
Op Gt IIb: een vrij goede graslandgrond. De kwaliteit van het gras zal
op de bodemtypen Gn5.., echter iets beter kunnen zijn van
wege het rijkere milieu. Kans op groeidepressie in droge
zomers.

Bodemtype vZn53: Lage en zeer lage, venige, roestarme zandgronden in
sterk lemig, zeer fijn zand.
Dit bodemtype treft men aan langs de oostrand van de Ermer Landen in
het uiterste noorden van de Barger Stroeten.
De donkerbruine, venige bovenlaag is doorgaans 20 - 30 cm dik;
leemgehalte tussen 17*5 en 25$; zandgrofheid 120 - 150 mu.
Op grondwatertrap IIa in de Emmer Landen en op IIb in de Bar
ger Stroeten.
Geschiktheid^
•

•

• •

Op Gt IIa: een vrij goede graslandgrond zonder zomerdepressies,doch
wel enige vertrapping van de zode in natte perioden
Op Gt IIb: een goede graslandgrond. Weinig vertrapping van de zode.
Groeidepressies kunnen wel voorkomen.
8.2.5 Roestige_zandgrond£n_(A/c).
In tegenstelling tot de roestarme A/C-gronden zijn dit de echte
madezandgronden. Grassen vormden hier min of meer de natuurlijke vegeta
tie.
8.2.5.1 Lage en zeer^lage,roestige (made)zandgronden (code Gn).
Deze vindt men aan de randen van de beekdalen en op de lagere
zandkoppen in deze dalen. Z^ liggen verspreid over het gehele gebied en
beslaan een betrekkelijk grcce oppervlakte.
Bodemtype Gn35: Lage en zeer lage, dun humeuze tot humusrijke, roestige
(made)zandgronden in zwak lemig, matig fijn zand.
Bodemtype Gn33: Lage en zeer lage, dun humeuze tot humusrijke, roestige
(made)zandgronden in zwak lemig, zeer fijn zand.
Deze gronden komen hoofdzakelijk voor in het dal van de Sleenerstroom
tussen de weg Noordsleen - Emmen en de Klenkmolenbrug.
De roestige, bruingrijze humushoudende bovenlaag is 20 - 30 cm
dik met 5-7$ humus. Het leemgehalte is 13 - 17*5$ en loopt naar bene
den geleidelijk af. Plaatselijk komt zelfs een leemarme ondergrond voor.
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Zandgrofheid "\b5 - l60 mu; meestal blijft dit echter beneden 150 mu
(Gn33).
Deze gronden hebben bijna uitsluitend grondwatertrap IIa; een
zeer kleine oppervlakte heeft IIb.
Ge£chiktheid£
"""*•
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Op Gt IIa: een vrij goede graslandgrond. Daar de humeuze bovenlaag dun
is kan bij een leemarme ondergrond groeidepressie in droge
zomers optreden. Als bouwland alleen geschikt voor zomerge
wassen.
Bodemtype Gn55' Lage en zeer lage, dun humeuze tot humusrijke, roestige
(made)zandgronden in sterk lemig, matig fijn zand.
Bodemtype Gn53: Lage en zeer lage, dun humeuze tot humusrijke, roestige
(made)zandgronden in sterk lemig, zeer fijn zand.
Verspreid voorkomen in de beekdalen, vooral ten westen van de lijn Erm Noordsleen. Bodemtype Gn55 beslaat slechts een zeer geringe oppervlakte.
De overwegend bruingrijze humeuze bovenlaag is 20 - 30 cm dik.
Plaatselijk in de Barger Weilanden een bruine bovenlaag, maar dit is,
gezien de geringe verbreiding, niet afzonderlijk onderscheiden. Humusgehalte tussen 6 en 12$, leemgehalte 17*5 "tot 25%; in de Barger Weilanden
veel hoger, nl.: 25 - 32,5$- Het profiel is meestal aflopend tot + J0
cm diepte, daarna wordt het weer zwaarder. Ook de zandgrofheid is in hst
laatstgenoemde gebied lager (110 - 130 mu) dan in de overige gronden
(130 - 150 mu).
Grondwatertrappen: Ib, IIa (het meest voorkomend) en IIb.
Geschiktheid^
"™"
• • • i~* » •
Op Gt Ib : een goede graslandgrond met in natte perioden kans op ver
trapping van de zode
Op Gt Ha: goed geschikt voor grasland. Bij een goede waterbeheersing
is zomertarwe eveneens mogelijk
Op Gt IIb: een goede graslandgrond, die echter in een droge zomer en
bij een snel aflopende ondergrond groeidepessies kan veroor
zaken. Wat akkerbouw betreft kan men met redelijke kans op
succes zomertarwe verbouwen.
Bodemtype Gn73: Lage en zeer lage, dun humeuze tot humusrijke, roestige
(made)zandgronden in zeer sterk lemig, zeer fijn zand.
Deze gronden komen over een betrekkelijk kleine oppervlakte voor hoofd
zakelijk in de Barger Weilanden langs de Oude Delft
De humeuze bovengrond is 20 - 30 cm dik, bruingrijs tot grijs
bruin van kleur en heeft 6-15$ humus. Leemgehalte tussen 32,5en^5$*
zandgrofheid 120 - ll+O mu. Het leemgehalte is meestal aflopend, maar
neent soms dieper dan + 70 cm onder maaiveld weer toe. Storende loessleemlagen komen plaatselijk voor.
Grondwatertrappen: Ib, IIa (meerderheid) en IIb.
GejSchikthei.dj_

Op Gt Ib : geschikt voor grasland, maar in natte perioden kans op
vertrapping
Op Gt IIa: een zeer goede graslandgrond, die te nat is voor bouwland.
Op Gt IIb: een goede graslandgrond met kans op kleine zomerdepressie,
• daar waar de lemigheid snel afloopt. Ook voor zomertarwe ge
schikt.

Bodemtype cGn53: Lage en zeer lage, matig dik humeuze tot humusrijke,
roestige (made)zandgronden in sterk lemig, zeer fijn
zand.
Slechts een kleine oppervlakte in de Barger Stroeten op Gt IIb.
Geschiktheid^
™*~•
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•

Een goede graslandgrond. Een zomergewas als tarwe kan bij een
goede waterbeheersing goede resultaten leveren.
8.2.5.2 Venige roestige (made)zs^S^o^den (code vGn).
Deze gronden vormen de overgang tussen de lage aandgronden en
de madeveengronden. Ze komen verspreid over het gehele gebied voor, voor
al ten noorden van de weg Noordsleen - Emmen.
Bodemtype vGn35• Lage en zeer lage,venige, roestige (made)zandgronden
in zwak lemig, matig fijn zand.
Bodemtype vGn335 Lage en zeer lage, venige, roestige (made)zandgronden
in zwak lemig, zeer fijn zand.
Deze gronden vindt men in het zuidelijke deel van de Stukken en weste
lijk van het Blikveld (blad 2).
De venige bruingrijze bovenlaag is 20 - 30 cm dik, het leemgehalte ligt tussen 1 11 en 17*5$. Het M-cijfer tussen 1U0 en 1o0 rau. Direct
onder de bovenlaag neemt de lemigheid meestal af en vanaf + 50 cm onder
maaiveld weer toe. Er komen vaak loessleemlagen in de ondergrond voor
op 80 - 100 crn beneden maaiveld.
Bijna uitsluitend op Gt IIa.
Geschiktheid^
•

•

•

•
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Het zijn redelijk goede graslandgronden, in natte perioden vrij
veel kans op vertrapping van de zode, vooral daar waar een loessleemlaag
in de ondergrond voorkomt. Voor akkerbouw te slap en te nat.
Bodemtype vGn55: Lage en zeer lage, venige, roestige (made)zandgronden
in sterk lemig, matig fijn zand.
Bodemtype vGn5^: Lage en zeer lage, venige, roestige (made)zandgronden
in sterk lemig, matig fijn en zeer fijn zand.
Bodemtype vGn53: Lage en zeer lage, venige, roestige (made)zandgronden
in sterk lemig, zeer fijn zand.
Deze bodemtypen nemen onder de venige madezandgronden de grootste opper
vlakte in. Ze liggen vaak iets lager en hebben vaker een veenlaag in het
profiel dan de beide voorgaande bodemtypen. De bovenlaag is 20 - 30 cm
dik.
Het leemgehalte bedraagt 25 - 32;5$. Op de overgang van de bo
venlaag naar de ondergrond veelal een + 100 cm dikke zware beekkleilaag,
die storend werkt op de waterbeweging, Leemarm zand komt soms dieper
dan 100 cm onder maaiveld voor. maar vaker vindt men op 80 - 100 cm
diepte een loessleemlaag.
Grondwatertrappen Ib en IIa.
Ge_schikth.ei.d_:
•

•

•
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•

Op Gt Ib : een matig tot slecht grasland. Vanwege de lagere ligging
gelden de boven beschreven bezwaren hier nog in toenemende
mate.

Afb. 15- Overgang van de Ermer Es naar
het madeland, langs de Sleenerstroom.
Foto: J. Wieringa
(Archief no. R25-128)

T 44 Op Gt IIa: goed tot matig grasland. De meerbodemachtige beekkleilaag
ondiep in het profiel werkt de vertrapping van de zode sterk
in de hand. Ook de loessleemlagen in de diepere ondergrond
zijn storend. De beekkleilaag is in deze gronden meer alge
meen dan de loessleemlaag.
Bodemtype vGn73s Lage en zeer lage, venige, roestige (made)zandgronden
in zeer sterk lemig, zeer fijn zand.
Deze gronden liggen in de Marsstukken ten zuxden van Erm en langs de
Oude Delft. In het eerste geval is er een duidelijk verband tussen de
zware bovengrond en de binnen 60 cm voorkomende loessleemondergrond; in
het laatste geval veroorzaakt het zeer fijne, soms uiterst fijne, loessachtige zand de zeer sterk lemige bovengrond.
De meestal venige bovenlaag is 20 - 30 cm dik; leemgehalte 35 k5%; M-cijfer tussen 105 en 1 it-0 mu. Langs de Oude Delft is het zand wat
fijner dan in de Marsstukken.
Grondwatertrappen: Ib, lia en IIb.
Geschiktheid^
p m~~~
Op Gt Ib : een matige tot slechte graslandgrond; komt vooral voor in de
Marsstukken. De loessleem komt hier grotendeels ondieper dan
60 cm onder maaiveld voor. In natte perioden stagneert het
water hierop en wordt de zode vertrapt.
Op Gt IIa: een goede tot matige graslandgrond. In natte perioden kans
op vertrapping, vooral bij loessleem in de ondergrond. Beekklei is weinig aangetroffen.
Op Gt IIb: een goede graslandgrond. Deze gronden liggen in de Barger
Stroeten, waar de Oude Delft ontspringt. Dit terrein ligt
topografisch vrij hoog, doch laag t.o.v. de naaste omgeving.
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8.2.6 Oude_bouw-_en graslandgrorden (code E).
Dit zijn de esgronden (afb. 15) met een humushoudende bovenlaag
dikker dan 50 cm. Wat de bodemvorming in de zandondergrond betreft ver
schillen ze in principe niet van de humusijzerpodzolen, want ook de esgronden hebben meestal een humusijzerpodzolprofiel onder het humushou
dende dek. In het terrein vormen deze gronden dan ook één complex met
de humusijzerpodzolen; het zijn de oudste gedeelten.
Bodemtype E33: Hoge, dik humeuze tot humusrijke oude bouw- en graslandgronden in zwak lemig, zeer fijn zand.
Dit bodemtype ligt ten noordoosten van Sleen en ten westen van Diphoorn.
De humushoudende bovenlaag is gemiddeld 70 cm dik, het humusgehalte is
in de bovenste 25 cm 6 - 8% en neemt naar beneden gaand snel af tot 3 k%. Het leemgehalte is 12 - 15$ en neemt eveneens naar beneden doorgaans
af. Het M-cijfer bedraagt 140 - 145 mu.
Grondwatertrappen IV en V.
Geschikthei.d:
Deze gronden zijn geschikt voor rogge, haver en aardappelen.
In droge zomers is er bij haver kans op droogteschade. Voor bieten en
kunstweide zijn ze te droog.
Bodemtype E55: Hoge en middelhoge, dik humeuze tot humusrijke oude bouw
en graslandgronden in sterk lemig, matig fijn zand.
Bodemtype E53: Hoge, dik humeuze tot humusrijke oucfe bouw- en graslandgronden in sterk lemig, zeer fijn zand.

-
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Deze sterk leraige esgronden liggen hoofdzakelijk ten noorden en ten
zuiden van Noordsleen.
Het humushoudende donker bruingrijze dek is 50 - 70 cm dik,
met in de bovenste 25 cm 1+ - 8% humus. Het leemgehalte varieert tussen
18 en 22%.
Ten zuiden van Noordsleen ligt bodemtype E55 en ten noorden
van dit dorp E53.> respectievelijk dus de matig fijnzandige en zeer fijnzandige variant. In de eerste speelt de keileem in de ondergrond een
belangrijke rol; de grovere zandfractie wordt veroorzaakt door keizand,
het gehele profiel is lemiger en bruiner van kleur bij een iets gerin
ger humusgehalte.
Geschiktheid^
•

•

•
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Bodemtype E55 heeft hier hoofdzakelijk grondwatertrap Illb en
is geschikt voor rogge en aardappelen met een kans op tijdelijk water
overlast. Zeer geschikt voor haver en bieten. Geschikt voor kunstweide
met kans op een kleine zomerdepressie.
Boderatype E53 ligt op grondwatertrap V en is geschikt voor
rogge, haver en aardappelen. Voor bieten iets te droog en voor kunstweide weinig geschikt.
8.3 Madeveengronden.
Deze gronden hebben een veenlaag of venige laag in de boven
grond dikker dam 25 cm, die binnen UO cm onder maaiveld begint.
Het broekig, mesotroof madeveen bestaat grotendeels uit el
zen- en zeggeveen.
Deze gronden liggen voor verreweg het grootste deel in het
dal van de Sleener Stroom. De zandondergrond begint overwegend ondie
per dan 80 cm onder maaiveld. Het madeveengebied zowel als de zandon
dergrond vertoont een grillig patroon van "geulen" en "eilandjes".
De bovenste 20 - 1+0 cm van het veonprofiel is doorgaans wei
nig tot matig veraard. In het algemeen is de veraarding geringer naar
mate het maaiveld dichter bij het grondwater ligt.
Tijdens de veldopname is de doorlatendheid van het veenprofiel
geschat en op de boorstaten (bijl. 9' Boorregister) aangegeven in vier
klassen:
1 = goed doorlatend
2 = matig goed doorlatend
3 = matig slecht doorlatend
1; = slecht doorlatend.
In de madeveengronden komen verschillende meer of minder voor de water
beweging storende lagen voor. IJzeroer vindt men bovenin het veenpro
fiel; voornamelijk langs de Sleenerstroom ten zuiden van de Klenkmolenbrug. Tussen veerven zandondergrond en soms in het veen treft men een
beekklei/leemlaag aan, die vaak meerbodemachtig is ontwikkeld. In de
zandondergrond komen ten slotte loessleemlagen voor. Bovengenoemde
lagen zijn niet op de bodemkaart, doch op de afwijkende lagenkaart
(bijlage 6) of op de leemkaart (bijlage 5)weergegeven.
Door een tweedeling in de textuur van de bovenlaag en een in
deling in vier diepteklassen voor de zandondergrond zijn in de made
veengronden acht bodemtypen onderscheiden.
Bodemtype Vm1: Ondiepe madeveengronden met een overwegend lutumarme
bovenlaag van venig zand tot veen; zandondergrond on
dieper dan 1+0 cm beneden maaiveld.
Dit bodemtype ligt hoofdzakelijk ten noorden van de straatweg EmmenNoordsleen. Aangezien de veenlaag maximaal 40 cm dik is, kan men
meestal moeilijk een afzonderlijke bovenlaag onderscheiden.
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Het lutumgehalte ligt overwegend, tussen 5 en 8^. Het leemgehalte tussen 30 en 50$. De veenlaag als geheel is matig goed doorlatend. In
verreweg de meeste gevallen wordt hier onder het veen een storende laag
aangetroffen* hetzij beekleem op,of loessleem in de zandondergrond. Voor
al in het eerste geval is het waterbergend vermogen van het profiel zeer
klein en wordt de bovenlaag snel vertrapt.
Overwegend grondwatertrap Ib, slechts een kleine oppervlakte
met grondwatertrap Ia.
Geschiktheidj_
""""•""""•

Het zijn matigptot slechte graslanden.
Bodemtype IVml : Ondiepe madeveengronden met een overwegend lutumrijke
bovenlaag van venig zand tot veen en met de zandonder
grond binnen 1+0 cm beneden maaiveld.
Deze gronden komen over vrij geringe oppervlakten voor, voornamelijk
tussen de straatweg Emmen - Noordsleen en de Klenkmolenbrug. De doorlatendheid van het veen is matig goed tot slecht. De bovengrond heeft
circa 8 - 2C$ lutum en 50 - SOfo leem. Beekleem en of loessleem in de
ondergrond komt algemeen voor.
Grondwatertrappen Ia en Ib.
Ge£3chiktheid_:
Op Gt Ia: in de Barger Landen een slechte graslandgrond, die regelmatig
. vertrapt wordt
Op Gt Ib: komt dit bodemtype verspreid voor en zou bij een goede water
beheersing een matig goede graslandgrond kunnen zijn. Het ge
ringe waterbergend vermogen van het profiel en de storende
leemlagen vormen echter de ongunstige factoren.
Bodemtype Vm2: Matig diepe madeveengronden, met een overwegend lutum
arme bovenlaag van venig zand tot veen en met de zand
ondergrond tussen lf-0 en 80 cm beneden maaiveld.
Dit bodemtype beslaat ten noorden van de weg Emmen - Noordsleen grote
oppervlakten,overigens komt het behalve langs de Laak en de Vleddersloot weinig voor.
Bodemtype Vm3: Diepe madeveengronden, met een overwegend lutumarme bo
vengrond van venig zand tot veen en mot de zandondergrond
tussen 80 en 120 cm beneden maaiveld.
Verspreid in vrij kleine oppervlakten voorkomend.
Bodemtype Vmij-: Zeer diepe madeveengronden, met een overwegend lutumarme
bovenlaag van venig zand tot veen en met de zandonder
grond dieper dan 120 cm beneden maaiveld.
Deze gronden beslaan slechts een geringe oppervlakte,* het zijn de diepe
kommen in de zandondergrond, verspreid over de madegebieden.
In enkele gevallen ligt de zandondergrond dieper dan 200 cm en
zelfs dieper dan 300 cm beneden maaiveld (zandkaart, bijlage 1+).
Deze 3 voorgaande bodemtypen hebben doorgaans een 20 - 25 cm
dikke matig veraarde bovenlaag met een lutumgehalte van 5 tot Q% en een
leetfigehalte overwegend tussen 30 en 50fo. De doorlatendheid van de boven
laag is matig goed, het onderliggend veen goed doorlatend. Beekleemlagen
van + 10 - 15 cm dikte komen regelmatig bij Vrn2 en Vm3 direct onder het
veen (binnen 120 cm) voor. Bij Vm2 komen deze lagen uiteraard ondieper

Afb. 16. Zeer nat madeland met liesgras
aan de Boerdijk. Op de achter
grond links de Ermer Es, zie
afb. 15«
Poto: J. Wieringa
(Archief no. R25-130)
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dan 80 cm beneden maaiveld voor, waardoor deze profielen een gering wa
terbergend vermogen bezitten. De bodemtypen VmJ en VmU hebben een groter
waterbergend vermogen.
Grondwatertrappen: overwegend Ib.
Geschiktheid^
Het zijn goede graslandgronden met kans op vertrapping.
Bodemtype lVm2: Matig diepe made veengronden met een overwegend lutum-1
rijke bovenlaag van venig zand tot veen en met de zandondergrond tussen lt-0 en 80 cm beneden maaiveld.
Grote oppervlakten ijl twee gebieden; tussen de straatweg Emmen - Noordsleen en de Klenkmolenbrug en in de Ermer Landen; daarbuiten komt het
weinig voor.
Bodemtype lVm3: Diepe madeveengronden met een overwegend lutumrijke
bovenlaag van venig zand tot veen en met de zandondergrond tussen 80 en 120 cm beneden maaiveld.
Deze grond neemt een grote oppervlakte in tussen Klenkmolenbrug en Boerdijk en wordt verder alleen nog als een smalle strook ten zuidwesten
van. de Boerdijk aangetroffen.
Bodemtype lVmli-: Zeer diepe madeveengronden met een overwegend lutumrijke
bovenlaag van venig zand tot veen en met de zandondergrond dieper dan 120 cm beneden maaiveld.
Dit bodemtype komt voor als lange stroken (diepe geulen in de zandondergrond) in het gebied langs de Sleenerstroom "beneden" de straatweg
Emmen - Noordsleen en vooral in het middengedeelte.
De doorlatendheid van de bovenlaag van de drie voorgaande bo
demtypen is matig slecht; die van het onderliggende veen matig goed tot
goed. Bij bodemtype lVm2 oefent de aanwezige beekleemlaag tussen veen
en zand weer een ongunstige invloed uit.
Orondwatnrtrappen: overwegend op Ib, doch tevens nog een aan
zienlijke oppervlakte op Ia.
Ge£chiktheid_:
~~~•""" •
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De bodemtypen IVmJ en lVml+ op Gt Ib iets beter voor grasland
geschikt dan het bodemtype lVm2, hoewel de aard van de bovenlaag in nat
te perioden spoedig aanleiding tot vertrapping geeft. Bodemtype lVm3 op
Gt Ia is beter geschikt voor hooiland dan voor weiland. Dit zijn z.g.
"madelanden" in hun oorspronkelijke vorm; moeilijk begaanbaar en slecht
verzorgd (veel liesgras e.a. ongewenste grassen (afb, 1 6 ) ) .
8.U Overgangsveengronden.
Dit zijn gronden, die de overgang vormen tussen de madeveen
gronden en de dalgronden en verder de dobbeveengronden. De bovenlaag is
overwegend lutumarm.
8.1+.1 Overgajigsveer^ronde^me^humuspodzol^
Bodemtype Vo1h: Ondiepe overgangsveengronden met een humuspodzol in de
zandondergrond ondieper dan 1+0 cm beneden maaiveld.
Deze gronden beslaan slechts een geringe oppervlakte: een langgerekte
laagte ten noorden van Ermerveen. Men vindt hier een zwak lemig humus-
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rijk zanddek van 15 - 20 era en een + 25 cm dikke losse veenlaag van
slechte kwaliteit.
De grondwatertrap is IIa.
Geschiktheid^:
•

•

•

•
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Het zijn matige graslandgronden.
Bodemtype Vo2h: Matig diepe overgangsveengronden met een humuspodzol in
de zandondergrond tussen UO °n 80 cm beneden maaiveld.
Bodemtype Vo3h: Diepe overgangsveengronden met een humuspodzol in de
zandondergrond tussen 80 en 120 cm beneden maaiveld.
Bodemtype Vok: Zeer diepe overgangsveengronden met of zonder humuspod
zol in de zandondergrond dieper dan 120 cm-beneden maafceOd.
Deze laatste drie bodemtypen omvatten bijna uitsluitend de dobbeveengronden. Ze zijn ontstaan in meer of minder diepe van de beekdalen
a£gesloten kommen, die dichtgegroeid zijn met hoofdzakelijk mosveen.
In de zandondergrond heeft zich een stugge en zeer sterk kazige humuspodzol-B-horizont ontwikkeld, waarboven een zware gliedelaag voorkomt,
vervolgens ligt hierop het oude veenmosveen, dat grotendeels is verturfd en ten slotte het jonge veenmosveen. De veendobben in dit gebied
zijn nagenoeg alle in cultuur gebracht. Meestal is dit gebeurd door het
opbrengen van een zandlaag van 30 - 50 cm dikte. De bovengenoemde dich
te lagen op en in de zandondergrond zijn praktisch nooit losgemaakt.
Ook deze bezande veendobben blijven kommen, waar het water heen loopt
en blijft staan.
De grondwatertrappen in deze gronden zijn Ib, lia en IIb.
Geschiktheid_:
Matig geschikt voor grasland, te nat voor bouwland.
8 A.2 Ov^rgai^sveergronden_met^A/C^profi£lj_
Bodemtype Vo2g: Matig diepe overgangsveengronden met een A/C-prpfiel in
de zandondergrond tussen ^0 en 80 cm beneden maaiveld.
Bodemtype Vo3g' Diepe overgangsveengronden met een A/C-profiel in de
zandondergrond tussen 80 en 120 cm beneden maaiveld.
Bodemtype Vo^g: Zeer diepe overgangsveengronden met een A/C-profiel in
de zandondergrond dieper dan 120 cm beneden maaiveld.
Dit zijn de eigenlijke overgangsveengronden, die zowel landschappelijk
als wat hun profielopbouw betreft, een overgang vormen tussen madeveen
en vergraven hoogveen. Ze liggen in de zuidwest hoek van het Ermer Veen
en grenzen aan de Ermer Landen. Dit terrein ligt topografisch niet ho
ger dan het aangrenzende madeland. Hier is vroeger baggerturf gegraven,
'•vaarvan wcesto niet in cultuur zijnde lange teer natte strcKen nog
getuigen.
Het bodemprofiel bestaat hier doorgaans uit een meer of min
der dikke dargveenlaag, die in vele gevallen via een beekleemachtige
meerbodemlaag in de zandondergrond overgaat. Op dit dargveen of broek
veen ligt een 20 à. î+0 cm dikke losse veenlaag van slechte tot matige
kwaliteit. Dit losse veen is blauwzwart van kleur en heeft neiging tot
irreversibel indrogen. Het zijn resten van vergraven oligotrofe veensoorten. Plaatselijk is een bezandingsdek van + 5 - 15 cm dikte aange
bracht. Deze gronden worden nagenoeg geheel als grasland gebruikt, waar-
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voor ze ook alleen geschikt zijn. De grondwatertrap is Ib. In de onder
grond komt behalve meerbodem ook veelvuldig op + 75 cm diepte een taaie
loessleemlaag voor.

8.5 Dalgronden.
8.5.1 Algemeen^

Oorspronkelijk waren dit hoogveengronden, waaruit, vooral se
dert het eind van de vorige eeuw het oude veenmosveen ("zwartveen") is
weggehaald voor turfwinning. Bij een juiste vervening moet 50 cm bol
ster (jong veenmosveen) worden teruggestort, hetgeen echter lang niet
altijd gebeurde. Plaatselijk ontbrak het jonge veenmosveen ook geheel
of was er maar weinig aanwezig. De laag los veen kan direct op de
zandondergrond rusten, maar er komen ook nog vaste broekveen- of oud
veenmosveenlagen tussen voor. Dit laatste duidt op het feit, dat dit
veen zich tijdens de vervening onder het grondwater bevond. Het broek
veen was niet geschikt voor turf. De hoogte van het grondwater was ook
de reden dat storende lagen zoals gliede en stugge B-horizonten in de
zandondergrond niet doorgespit zijn.
De basis van het veen bestaat uit dekzand met een tamelijk
golvende topografie. Het bovenstaande moge duidelijk hebben gemaakt,
dat het in de dalgronden moeilijk is
homogene bodemtypen aan te ge
ven en de bodemgrenzen juist te trekken.
Uit het bodemkundig onderzoek der dalgronden is gebleken, dat
er een belangrijke grens, wat de profielontwikkeling in de zandonder
grond betreft, ligt bij een zanddiepte van ongeveer 80 cm, hetgeen te
vens de grens is tussen de matig diepe en de diepe dalgronden.
In de diepe dalgronden vindt men bijna uitsluitend een A/C-profiel in de ondergrond met meestal een dargveen- of meerbodem-tussenlaag.
In de ondiepe en matig diepe dalgronden daarentegen treft men in de
zandondergrond overwegend een humuspodzol aan. Dit onderscheid is ech
ter in dit gebied niet zo overtuigend, hetgeen verband houdt met het
feit, dat het hier een randgedeelte van een dalgrondgebied betreft.
Een vrij grote oppervlakte der ondiepere dalgronden op A/C-profiel heeft
min of meer onder invloed van de beekdalen gestaan tijdens de profiel
ontwikkeling. Verder kan men zeggen, dat, ongeacht de diepte van de
zandondergrond, de dalgronden op A/C lager liggen t.o.v. het grondwater
dan die op een humuspodzol. De eerste hebbei. namelijk overwegend grond
watertrap IIa, de laatste overwegend IIb. Het bezandingsdek in de dal
gronden op A/C, dat praktisch samenvalt met de bouwvoor, is iets lemiger en bevat doorgaans ook wat meer lutum dan dat in de dalgronden op
humuspodzol en ook de humusvorm is vaak milder. Dit zijn ook landbouw
kundig belangrijke verschillen.
8.5.2 Da3^or^£n_m£t_humuspodzol^
Bodemtype Vd1h: Ondiepe dalgronden met een humuspodzol in de zandonder
grond ondieper dan 50 cm beneden maaiveld.
3it bodemtype neemt in het vrij kleine dalgrondengebied een relatief
grote oppervlakte in, verdeeld over enkele grote vlakken. Ze liggen met
name in de hoek tussen de spoorlijn en de Heerendijk en verder in de
Veenstukken. De dalgronden komen bijna uitsluitend voor op blad
van
de bodemkaart.
De bezandingslaag is gemiddeld 12 - 17 cm dik, heeft een hurrcusgehalte van 7 - 15^> en een leemgehalte van 7 - 12^. Hieronder ligt een
laag los min of meer bolsterrijk veen van 15 - 30 cm dikte en van matig
slechte tot matig goede kwaliteit. Vast oud veenmosveen wordt praktisch
niet meer aangetroffen, wel in veel profielen een ongestoorde gliedelaag
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verkitte B-horizont voor. Deze profielopbouw maakt deze gronden zeer
gevoelig t.o.v. hogere en lagere grondwaterstanden. De grondwatertrap
is hier in hoofdzaak lib en daarnaast komt een betrekkelijk grote opper
vlakte op lila voor. Gt IIb zal tijdelijk wateroverlast kunnen hebben
als gevolg van een minder goede kwaliteit van het losse veenpakket en
door de aanwezigheid van gliede- en/of stugge B-lagen in de ondergrond.
Vd1h-IIIa kan tijdelijk wateroverlast hebben, hoewel in mindere mate
dan op lib en ook tijdelijk te droog zijn ten gevolge van de bovenge
noemde dichtere lagen,
Ge£chikthe_id_£
Deze gronden zijn matig geschikt voor akkerbouw en matig tot
weinig geschikt voor grasland.
Bodemtype VdP.h: Matig diepe dalgronden met een humuspodzol in de zandondergrond tussen 50 en 80 cm beneden maaiveld.
Deze gronden nemen een betrekkelijk kleine oppervlakte in en liggen,
meer dan de vorige, over het gebied verspreid.
De bezandingslaag is 12 - 17 cm dik, heeft 7-15$ humus en is
overwegend leemarm (7 - 10$). Het losse veenpakket is 20 - i+0 cm dik en
het bestaat doorgaans uit matig goede bolster. Hieronder bevindt zich
een laag vast oud veenmosveen van + 20 cm dikte, waaronder meestal een
gliedelaag van + 10 - 20 cm. Stugge B-horizonten komen ook vrij veel
voor. Deze gronden zijn in het algemeen aanmerkelijk beter dan die van het vo
rige type.HetJosse veenpakket is van betere kwaliteit en cte meest starende lagen liggen
dieper.
De grondwatertrap is hoofdzakelijk Ha en IIb.
Geschiktheid_;
• »"*4 «
Op Gt IIa: een vrij goede akkerbouwgrond, die in voorjaar en herfst en
in regenrijke zomers wel eens te nat kan zijn. Geschikt voor
kunstweide en blijvend grasland
Op Gt IIb; een matig goede akkerbouwgrond voor haver en aardappelen en
matig geschikt voor kunstweide. In droge zomers zijn de op
brengsten aanmerkelijk minder.
8,5.3 Da3^roMen_nœt_A/c_2Profiel^
Dit zijn van oorsprong gronden, waarop na een aanvankelijke
broekveenvorming (ook zeggeveen en scheuchzeriaveen) een meer of minder
dikke laag veenmosveen is gevornxi.
Bodemtype Vd1g: Ondiope dalgronden met een A/C-profiel in de zandondergrond binnen 50 cm beneden maaiveld.
Dit bodemtype neemt een betrekkelijk kleine oppervlakte in en ligt voor
namelijk aan de noordrand van het dalgrondgebied. Het grenst meestal min
of meer aan een beekdal.
De bezandingslaag is 10 - 20 cm dik, heeft een humusgehalte van
5 tot 15$ en een leemgehalte tussen 8 en 2C$ (gemiddeld zwak lemig). Het
losse veenpakket is 15 - 35 cm dik, bevat weinig bolster, maar daarente
gen tamelijk ingedroogde veenresten, zodat het van overwegend slechte
kwaliteit is. Vast veen komt praktisch niet voor en meerbodem zelden.
Wel plaatselijk loessleemlagen in de zandondergrond,
Grondwatertrap IIa, voor een kleiner gedeelte Ib.
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Deze gronden zijn overwegend als grasland in gebruik, hiervoor
zijn ze matig geschikt vanwege de slechte kwaliteit van het veen. Onge
schikt voor bouwland.
Bodemtype Vd2g: Matig diepe dalgronden met een A/C-profiel in de zandondergrond tussen 50 en 80 cm beneden maaiveld.
Deze gronden komen over het gehele gebied in vrij grote oppervlakten
voor.
Het bezandingsdek is 10 - 20 cm dik, heeft 5-15$ humus en
is zwak tot sterk lemig. Het losse veenpakket is 20 - 1+0 cm dik en be
staat doorgaans uit een mengsel van bolster met resten ander veen van '
matig slechte kwaliteit. Hieronder komt een laag vast broekveen ("darg")
van 20 - 1+0 cm dikte. Aan de veenbasis ligt vrij dikwijls een meerbodemlaag van + 10 cm dikte.
De grondwatertrap is in hoofdzaak lia en verder Ib en IIb.
Geschiktheid^
"

Op Gt Ib : een goede graslandgrond
Op Gt IIa: bij een goede ontwateringstoestand (drainage) geschikt voor
haver, bieten, zomergerst en zomertarwe, voor kunstweide en
blijvend grasland.
Op Gt IIb: komt in de eerste plaats voor akkerbouw in aanmerking. Aard
appelen, haver, zomergerst, zomertarwe en bieten kunnen hier
bij niet te natte omstandigheden in voorjaar en herfst met
succes worden verbouwd. Ook voor kunstweide en blijvend gras
land zijn deze gronden geschikt.
Bodemtype Vdjg: Diepe dalgronden met een A/C-profiel in de zandondergrond tusson 80 en 120 cm beneden maaiveld.
Bodemtype Vdl+g: Zeer diepe dalgronden met een A/C-profiel in de zand. ondergrond dieper dan 120 cm beneden maaiveld.
Bodemtype Vdjg komt voornamelijk voor in het Barger Erfscheidenveen
als een vrij grote aaneengesloten oppervlakte en verder verspreid in
kleine oppervlakten. Bodemtype Vdl+g ligt verspreid over het dalgrond
gebied en is van weinig belang.
Het bezandingsdek is 12 - 17 cm dik, heeft 5 - 15$ humus en is
zwak tot sterk lemig. Het losse veenpakket is 20 - 1+0 cm dik en bestaat
doorgaans uit een mengsel van bolster en ander veen van matig slechte
tot matig goede kwaliteit. Hieronder ligt een vaste laag broekveen, bij
na steeds dikker dan 1+0 cm, meestal via een meerbodemlaag overgaand in
de zandondergrond.
De grondwatertrap is voor een kleine oppervlakte Ib en verder in
hoofdzaak IIa.
Geschikthei.d_:
' • """ a " • • •
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Op Gt Ib: alleen geschikt voor grasland
Op Gt IIa: geven bij gunstige ontwateringstoestand goede resultaten met
haver, bieten, zomergerst en zomertarwe en zijn eveneens ge
schikt voor blijvend grasland en kunstweide.
8.6 Toevoegingen, aangegeven per kaartvlak.
Zoals reeds in het voorgaande werd opgemerkt zijn een aantal
profieleigenschappen aangegeven met toevoegingen om kaarttechnische re
denen. Deze komen meestal in meerdere bodemtypen voor en zouden, indien
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uitgebreid en daardoor de bodemkaart moeilijk leesbaar gemaakt.
Toevoeging (z) = bezand (bij madeveengronden en overgangsveengronden).
Ter versteviging van de dikwijls zeer slappe zode zijn een
aantal percelen of gedeelten daarvan in de madeveen- en overgangsveen
gronden bezand met een laag van 10 - 15 cm dikte, meestal bestaande
uit niet tot zwak lemig, matig fijn zand.
Toevoeging (x^ = keileem ondieper dan 120 cm beneden maaiveld.
De keileemdiepte is in een aantal klassen en per boring op de
leemkaart (bijlage 5) aangegeven. Op de bodemkaart is uitsluitend aan
gegeven waar de keileera binnen 120 cm voorkomt.
Toevoeging (s) = stuifzandlaag dunner dan ij-O cm en ondieper dan 1+0 cm
beginnend.
Deze toevoeging komt alleen voor over een kleine oppervlakte
bij Het Haantje. De laag bestaat uit humusarm, zeer fijn zand.
8.7 Vergraven gronden.
Deze zijn behalve op de bodemkaart, schaal 1:10.000, op alle
afgeleide kaarten met dezelfde grenzen en symbolen weergegeven. Dit
geldt eveneens voor de in de volgende paragraaf te bespreken "Algemene
onderscheidingen en aanduidingen"(6.2.7).
Alle gronden, die over een diepte van meer dan 20 cm vergraven
zijn, horen in principe in deze groep thuis. Dit geldt echter niet voor
vergravingen, die kenmerkend zijn voor een bepaalde groep van gronden,
zoals bij voorbeeld het doorgewerkt (los) zijn van een gedeelte van het
veen in de dalgronden; het opgebrachte humushoudende dek op de oude
bouw- en graslanden.
Hier worden gronden bedoeld, die opvallende afwijkingen in
hun profielopbouw t.g.v» vergravingen vertonen ten opzichte van de niet
vergraven omliggende gronden. Deze vergraven gedeelten beslaan meestal
een betrekkelijk geringe oppervlakte. Gronden die meer dan 20 cm en
minder dan 1+0 cm vergraven zijn, komen zo weinig in dit gebied voor,
dat ze afzonderlijk zijn onderscheiden.
Binnen de groep der vergraven gronden is onderscheid gemaakt
naar:
1 . M8-^_van_d£ vergraving^
a. sterk vergraven
meer dan 1+0 cm diepte
b. zeer sterk vergraven meer dan 1+0 cm diepte
De sterk vergraven gronden worden met een toevoeging aangege
ven. Verder krijgen ze code en kleur van het bodemtype waar ze wat
hun profielopbouw betreft na de vergraving bij horen.
De zeer sterk vergraven gronden worden als een afzonderlijke
type (Q) weergegeven, daar ze zo heterogeen zijn van profielopbouw,
dat ze niet meer bij een der voorkomende bodemtypen kunnen worden
ondergebracht «,
2. Aard_van_d£ vergraving^
"ChJ opgehoogd
(a) afgegraven
(p) verwerkt of opgehoogd en afgegraven door elkaar
(g) geëgaliseerd.
Deze wordt altijd met een toevoeging weergegeven, terwijl ook
een combinatie van twee toevoegingen, bijvoorbeeld verwerkt en ge
ëgaliseerd mogelijk is.
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zijn op de bodemkaart de volgende toevoegingen en typen aangegeven.
Type Q: Zeer sterk vergraven gronden (afzonderlijk bodemtype)
(Qpp) i Zeer sterk verwerkte gronden (meer dan 1+-0 cm)
Deze komen over kleine oppervlakten en perceelsgewijs over
het gehele gebied voor, doch voornamelijk in de madelanden. In het
laatste geval betreft het verbeterde percelen, die met de schop diep
omgewerkt of gediepploegd zijn. Waar nodig, zijn ze ook bezand.
In de jonge ontginningen wordt dit type eveneens aangetroffen.
Sterk vergraven gronden (toevoeging).
£hh) Sterk opgehoogde gronden (meer dan ^-0 cm)
Deze komen weinig voor. Meestal betreft het stortgrond uit een
kanaal.
(aa) Sterk afgegraven gronden (meer dan ii-0 cm)
Deze gronden komen zeer weinig en verspreid in de hoge zand
gebieden voor. Grondverbetering en/of zandwinning was hier het doel.
(pp) Sterk verwerkte gronden
Min of meer perceelsgewijs en, hoewel geregeld onderbroken,
over vrij grote oppervlakten voorkomend, liggen deze gronden over het
gehele gebied verspreid. Het zijn meestal jonge ontginningen waar op
hoging en afgraving op korte afstand hebben plaatsgevonden. Het bodem
profiel is meestal nog wel te herkennen. Ook in het semi-veenkoloniale
gebied van Barger Erfscheidenveen tussen de Boerdijk en de spoorlijn
hier en daar in de madelanden (zandkoppen) komen ze voor.
Geëgaliseerde gronden (toevoeging)
£g) Het terrein ligt niet geheel vlak

In de bovengenoemde sterk verwerkte gronden (pp) komt deze
onderscheiding veel voor. Hier is het oorspronkelijke reliëf maar ten
dele afgevlakt,
(gg^_ Het terrein ligt geheel vlak

Dit komt vrij weel voor in de sterk verwerkte jonge ontginningsgronden, zoals op het Broekveld en plaatselijk in de madelanden. In het
laatste geval is meestal zand van afgegraven koppen door spitten over
door ploegen verbeterde venige of dunne veengronden (storende lagen)
gebracht.
8.8 Algemene onderscheidingen en aanduidingen.
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, onland, water, enz..
Verder de belangrijkste wegen en spoorlijnen.
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9.1 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.
9.2 Opzet van de legenda.
De grenzen van de onderscheiden bodemgroepen zijn zo gekozen,
dat ze de uit bodemkundig en landbouwkundig oogpunt belangrijkste on
derscheidingen weergeven, terwijl op deze overzichtskaart ook de land
schappelijke grenzen duidelijker naar voren komen dan op de bodemkaart, schaal 1 :10.000.
9.3 De onderscheiden kaarteenheden.
9.3.1 Hoge_en middelhoge_zandgronden_(G.H.W. dieper dan 40 cm beneden
maaiveld).

St_= Stuifzandgronden.
Deze gronden nemen relatief een kleine oppervlakte in. Ze heb
ben een stuifzandbovenlaag dikker dan 40 cm. Deze gronden komen het
meest voor op het Ermer Veld. De bovengrond is 20 - 40 cm dik en heeft
2 - b% humus. Het leemgehalte varieert van 1+ - 8$. Het zijn slechte
landbouwgronden,
Y = Humusijzerpodzolgronden.
Dit zijn eigenlijk de "oudste" gronden in het gebied (hfdst. 5).
Ze liggen op de hoogste terreingedeelten en vormen samen met de hoge
zandgronden met een dek van meer dan 50 cm dikte (E) de oudste kernen
der essen.
Kenmerk van deze gronden is de duidelijke humusijzerpodzol-Bhorizont, die okerbruin van kleur is. Ze hebben een humeuze tot humusrijke bovenlaag van 30 - 50 cm dikte (slechts een kleine oppervlakte
heeft een iets dunner dek).
Het humuspercentage van de bovengrond, die grotendeels door
geleidelijke ophoging met zandhoudende potstalmest is ontstaan, vari
eert van 5 - 9% en het leemgehalte van + 12 - 22%. De ligging t.o.v.
het grondwater is hoog. De G.H.W. ligt dieper dan 80 cm en de G.L.W,
dieper dan 200 cm beneden maaiveld. V/aar echter keileem binnen 120 cm
beneden maaiveld voorkomt, komt de G.H.W. tussen 40 en 80 cm. Het zijn
vrijwel uitsluitend akkerbouwgronden, waarvoor ze, afhankelijk van de
lemigheid, matig tot goed geschikt zijn,
H_=_Humuspodzolgronden.
Deze hogere humuspodzolen omvatten de grootste oppervlakte van
de zandgronden. Het zijn hoofdzakelijk voormalige heidevelden, maar ze
liggen ook op hellingen en jongere esgronden. Kenmerkend voor deze
profielen is de min of meer roodbruin gekleurde humus-B-horizont. De
dikte van de humushoudende bovenlaag varieert van 15 - 50 cm (gemiddeld
20 - 30 cm). Het humusgehalte ligt tussen 2-| en 9% (gemiddeld 6%) en
het leemgehalte varieert van 6 - 25%. Wat de grondwaterstanden betreft
ligt de G.H.W. dieper dan 40 cm en de G.L.W. dieper dan 140 cm beneden
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ook voor kunstweide geschikt. De lemigheid speelt hierbij een belangrij
ke rol, evenals het voorkomen van keileem binnen 120 cm onder maaiveld.
E = Oude bouw- en graslandgronden met een humushoudende bovenlaag dikker
dan 50 cm.
Dit zijn bijna altijd humusijzerpodzolen met een humeus tot
humusrijk dek dikker dan 50 cm. Het humusgehalte van de bovengrond varieei^t van 1+ - 9%, het leemgehalte van + 12 - 25$. De ligging t.o.v.
het grondwater is eveneens hoog: G.H.W. dieper dan 80 cm, G.H.W. tussen
1+0 en 80 cm bij keileem ondieper dan 120 cm en G.L.W. dieper dan 200
cm beneden maaiveld. Het zijn vrij goede tot goede akkerbouwgronden,
die voor een klein gedeelte als grasland in gebruik zijn.
9.3.2 Lage_en zeer_lag£ zandgronden (G.H.W. ondieper dan 1+0 cm beneden
maaiveld),
Hn t= Humuspodzolgronden.
De lage humuspodzolen beslaan in het onderzochte gebied een
grote oppervlakte. Mede onder invloed van de keileem zijn dit voor een
belangrijk deel gronden, die een G.H.W. ondieper dan ifO cm en een
G.L.W. dieper dan 11+0 cm onder maaiveld hebben. De overige lage humus
podzolen hebben dezelfde G.H.W., maar een G.L.W. ondieper dan ll+0 cm
en vormen de overgangsstroken naar de beekdalen. Ook de humuspodzolen
met venige lagen dunner dan 50 cm of veenlagen dunner dan 25 cm, zijn
bij deze groep ingedeeld. De humushoudende bovenlaag is 20 - 50 cm dik.
In verband met het ondiepere grondwater en het veelal sterk
lemige profiel op keileem zijn deze gronden beter geschikt voor grasdan voor bouwland. Aan de randen van de beekdalen worden plaatselijk
loessleemlagen in de ondergrond aangetroffen.
Gn = A/C-gronden (madezandgronden).
Deze bodemgroep neemt in het gebied een vrij belangrijke
plaats in. Hier ontbreekt een duidelijke humuspodzol-B-horizont, de pro
fielen zijn (de weinig voorkomende roestarme A/C-gronden (Zn) uitgezon
derd), niet ontijzerd en hebben meestal veel roest. Deze gronden zijn
gebonden aan de beekdalen»
De humushoudende bovenlaag is 15 - 50 cm dik (gemiddeld 20 1+0 era) en heeft een humusgehalte van 5 - 22$, aangezien de A/C-gronden
met venige bovenlaag ook tot deze bodemgroep zijn gerekend.
Het leemgehalte van de bovenlaag varieert van + 12 - + 1+5$.
Aanzienlijke verschillen die verband houden met de ligging t.o.v. de
hier veel voorkomende beekleem- en loessleemlagen.
De G.H.W. is ondieper dan 1+0 cm en gedeeltelijk ondieper dan
20 cm beneden maaiveld. De G.L.W. is ondieper dan 11+0 cm en gedeelte
lijk ondieper dan 100 cm beneden maaiveld. Tot deze groep behoren de
beste graslandgronden. De venige A/C-gronden zijn plaatselijk echter te
nat.

9.3'3.1 Mad.eveengrorri.en (Vm).
Dit zijn de "broekige mesotrofe" veengronden in de beekdalen.
Ze hebben doorgaans een matig veraarde bovenlaag van 20 - 30 cm dikte
met i n het minerale deel een leemgehalte dat varieert van + 3 t o t
+ 90%, het lutumgehalte van + 5$ - + 20$. Lutumrijk gaat hier in grote
lijnen samen met een leemgehalte van meer dan 50$. Deze lutum- en leem-

Afb. 17- Het Barger Erfscheidenveen;
wijken met typische veenkoloni
ale boerderijen.
Foto: J. Wieringa
(Archief no. R25-131)
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gelegen veen bevat veel minder leem en lutum en rust op een zandondergrond met een A/C-profiel. Tussen veen en zand ligt meestal een 1 0 - 2 0
cm dikke beekleemlaag, die gelijkenis vertoont met de meerbodem in de
dalgronden. Dieper in de zandondergrond komen plaatselijk loessleemlagen voor. De doorlatendheid van de bovenlaag is doorgaans matig goed in
de lutumarme groep en matig slecht in de lutumrijke (bodemkaart, schaal
1 .*10.000).
Het onderliggende veen is meestal goed doorlatend. De zandon
dergrond daarentegen is, vnl, in verband met bovengenoemde storende la
gen, vrij slecht doorlatend in vele gevallen. Om deze reden o.a. is
een tweedeling gemaakt naar de diepte van de zandondergrond.
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.
Subgroep Vma, die in deze madelanden de grootste oppervlakte
inneemt, heeft meestal een geringer waterbergend vermogen dan Vmb.
Vooral "beneden" de Boerdijk komt de groep Vma met zwaardere bovengrond
en loessleem in de zandondergrond voor. De geschiktheid voor grasland
hangt bij deze gronden hoofdzakelijk af van de doorlatendheid van de
bovenlaag, de diepte waarop storende lagen voorkomen en de grondwatertrap.
De G.H.W. komt in deze gronden altijd binnen 20 cm beneden
maaiveld en de G.L.W. steeds binnen 100 cm en soms binnen 50 cm beneden
maaiveld.
9.5.5.2 Dalgronden (Vd).
Dit zijn afgegraven en ten dele vergraven en bezande hoogveengronden. De profielopbouw kan op korte afstand sterk wisselen (afb. 17).
Ze zijn onderverdeeld in twee subgroepen:
Ydh = Dalgronden met een humuspodzol in de ondergrond
Vdg « Dalgronden met oen A/C-profiel in de ondergrond.
Vdh r: Dalgrcndon op humuspodzol.
De veenlaag bestaat hier geheel uit mosveen. Hierop is aen 10 17 cm dikke leemarme tot zwak lemige bezandingslaag aangebracht. Hier
onder ligt een 15 - ^0 cm dikke laag los, meer of minder bolsterrijk
veen van matig slechte tot goede kwaliteit. Dieper treft men doorgaans
een laag vast oud veenmosveen aan van + 10 - 50 cm dikte en tussen veen
en zand meestal een gliedelaag, + 10 cm dik. In de zandondergrond komt
in vele gevallen een stugge humuspodzol-B-horizont voor. Het zijn matig
goede akkerbouwgronden, die beter zijn in natte jaren.
Vdh ligt in het algemeen topografisch iets hoger dan Vdg. De
G.H.W. ligt overwegend ondieper dan 1+0 cm en verder tussen 1+0 en 80 cm
beneden maaiveld. De G.L.W. komt overwegend tussen 140 en 200 cm en
plaatselijk tussen 100 en 11+0 cm voor.
Vdg = Dalgronden op A/C-profiel.
Tussen de zandondergrond en het mosveen bevindt zich een meer
of minder dikke laag broekveen met veelal een meerbodemlaag direct boven
het zand. Verder komt de profielopbouw overeen met die bij Vdh. De bezandingslaag is hier echter lemiger; zwak tot sterk lemig en het losse
veen is minder bolsterrijk en daardoor van iets mindere kwaliteit. De
zandondergrond ligt voor het grootste deel ondieper dan 80 cm beneden
maaiveld.

- 57 De G.H.W, komt altijd ondieper dan J+0 cm beneden maaiveld en
ten dele binnen 20 cm, terwijl de G.L.W. overwegend tussen 100 en llK)
cm en gedeeltelijk tussen 50 en 100 cm voorkomt.
Het minst natte gedeelte van deze gronden is geschikt voor
zomergerst, tarwe en bieten,dank zij de lemige bouwvoor, die ook iets
lutumhoudender is en een mildere soort humus heeft dan die van de dal
gronden op humuspodzol. Het zijn goede graslandgronden.

Afb, 18. De grondwatertrappen en hun verdeling over de bodemtypen.

jGrond- Diepte gem.hoogste Diepte gem.laagste Bodemtypen
jwater- grondwaterstand
grondwaterstand
trap
in cm - m.v.
in cm - m.v.
(Gt)
(G.H.W.)
(G.L.W.)
Ia

<20

<50

Ib

<20

50-100

Vm1, Vm2, Vm3> Vm4, lVml, lVm2, lVm3,
lVm4, Yojh, Vo2g, Vo3g, Vo4, Vd1g, Vd2g,
Vd3g, Vd4, Va1h, Vd2hj vGn73, vGn55,
vGn53, vGn35, Gn55, Gn53, Gn33, Gn35,
vHn35> vHn33

IIa

<U0

100-140

Vm1, Vm2, Vm3, Volh, Vo2hj Vo3h, Vo2g,
Vd1g, Vd2g, Vd3g, Vd4, Vd1h, Vd2h,
vGn73> vGn53j vGn54, vGn55.> vGn33* Gn73>
Gn55> Gn53* Gn33j Gn35> vHn54, vHn55*
vHn34, vHn35, vHn33> vHn53> vZn53j Zn53*
Hn55^ Hh54, Hn53, Hn35* cHn53^ cHn35

IIb

<1+0

140-200

Vdlg, Vd2g, Vd3g, Vo4, Vd1h, Vd2h,
vGn73> vGn53^ vGn33> Gn73* Gn53* Gn35.»
Gn33> vZn53* vHn54, vHn53j vHn35> cHn55>
cHn53i cHn34, cHn35, Hn73, Hn53, Hn54,
Hn55i Hn35, Hn33, Hn34

Ile

<40

>200

Ilia

1+0- 80

140-200

H55i H54, H53, H35, H34, H33, H15, Hl3,
ST13j cH53, gY35, cH55, Vd1h, Vd2h

Illb

4o- 80

>200

cY55, CY53, cY33» Y33, E55, cH55, cH53,
H55, H53, H35, H34, H33

IV

80-120

>200

H55, H53, H35i H34, H33, Hl5, Hl3, CH55,
GH53> CH35, cH33, E53, Y33, CY55, CY53,
cY33, ST15, ST13, Vdlh

>120

>200

H55, H35, H34, H33» H15, Hl 3, CH53,
cH35, cH33, Y33, cY55, CY53, CY33, E53,
E33, ST15, ST13

V

Vm1, Vm2, Vm3, Vm4, lVm2, lVm3, lVm4

Hn55» Hn54, Hn53> cHn55

- 58 10. BESCHRIJVING VAN DE GRONDWATERTRAPPENKAART, SCHAAL 1 ;10.000
(bijlage 3).
De tabel (afb. 18) geeft de onderscheiden grondwatertrappen
weer met de daarop voorkomende bodemtypen.
10.1 Hoge gronden (G.H.W. dieper dan 80 cm; G.L.W. dieper dan 200 cm).
Gt_V (G.H.W._dieper dan 120 cmj_ G.L.W._dieper dan 200 cm]_.
Deze grondwatertrap komt alleen voo± op de hoogste plateaus en
ruggen. Het grondwater heeft hier geen enkele invloed meer op de groei
van de gewassen,, die derhalve volkomen afhankelijk zijn van de regenval
en het in het profiel vastgehouden regenwater. Dit laatste wordt in
hoofdzaak bepaald door de lemigheid van het profiel en dikte en humusgehalte van de humushoudende bovenlaag. Buiten de oude bouwlanden komt
deze grondwatertrap ook voor op de hoge dekzandruggen in de hogere
zandgronden.
Een afwijkend gebied met betrekking tot enkele grondwatertrap
pen en de watervoorziening van de gewassen is het Wanderveld en de
naaste omgeving daarvan. Hier ligt de G.H.W. dieper dan de profielont
wikkeling en het bodemgebruik zouden doen vermoeden. Dit wordt veroor
zaakt door het aanwezige sterk lemige, zeer fijne zand. De grondwater
invloed reikt hier via de capillaire opstijging aanmerkelijk hoger dan
de grondwaterstand (hfdst. 8.2).
Gt_IV XGJy^ 80_-_ 120_cm;_G_1L_lW_1_ dieper_dan_200_cm)_1
Deze grondwatertrap ligt aan de randen en op de kern van het
hoog gelegen oud bouwlandplateau, dat zich uitstrekt van Noordsleen naar
Erm. Het betreft hier humusijzerpodzolen of humuspodzolen met een over
wegend matig dik humushoudend dek. Dat de topografisch hoogst gelegen
kern van dit plateau een hogere gemiddeld hoogste grondwaterstand heeft
dan de lager gelegen helling van dit plateau wordt veroorzaakt door
keileem binnen 120 cm.
Verder komt deze grondwatertrap voor op de hogere zandruggen
en koppen in de hogere zandgronden met humuspodzolprofielen.
Het gewas kan in deze gronden tijdelijk (in het voorjaar) van
het grondwater profiteren. Dit is vooral het geval in de sterk lemige
zeer fijnzandige gronden (bodemtype H53)•
Ook bij deze Gt reikt op het Wanderveld de grondwaterinvloed
ten gevolge van het zeer fijne, sterk lemige zand belangrijk hoger dan
de G.H.W. en wel tot + 60 - 70 cm onder maaiveld. De gemeten grondwa
terstanden in dit gebied (waterstandenkaart, bijlage 7) liggen aanmer
kelijk dieper dan de in het veld waargenomen roest- en reductiever
schijnselen.
10.2 Middelhoge gronden (G.H.W. i+0 - 80 cm; G.L.W. dieper dan 1U0 cm).
Gt_IIIb iG^H^VL ^0_-_80 cmj_ G.L.W._dieper dan 200 crn^.
Deze gronden hebben een hoge topografische ligging maar de
stagnerende keileemlaag veroorzaakt een G.H.W. ondieper dan 80 cm. De
ze hoge waterstanden komen alleen voor tijdens natte perioden t.g.v.
een "schijngrondwaterspiegel". In droge zomers zal vochttekort optreden.
Naarmate het humushoudende dek dikker en het profiel lemiger is zal dit
minder zijn en worden de gebruiksmogelijkheden ruimer. Er komen op deze
grondwatertrap zowel humusijzerpodzolen als humuspodzolen en oude bouw
landen voor.
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i+0_-_80 crnj_ G.L.W._1^0_-_200_cm)^

Deze gronden komen verspreid over het gehele gebied voorden
zowel met als zonder keileem binnen 120 cm en liggen meestal in bouw
land. In het voor- en najaar kunnen ze tijdelijk te nat zijn. Voor
blijvend grasland zijn ze minder geschikt omdat in de zomer het grond
water te diep wegzakt. Deze grondwatertrap komt alleen voor op pro
fielen met humuspodzolen, namelijk op de hogere zandgronden en in de
dalgronden.
10.3 Lage gronden (G.H.W. ondieper dan 1+0 cm; G.L.W. sterk wisselend,
maar dieper dan 100 era).
Gt_IIc_(G.H.W._ondieper dan '+°_cj2J_GJLJW_!_ dieper_dan_200_cm)JL
Deze Gt omvat enkele kleine vlakken ten noordwesten van Noordsleen, die topografisch eigenlijk tot de hoge gronden behoren en over
wegend uit humuspodzolen bestaan. De hoge waterstanden worden veroor
zaakt door het ondiep voorkomen van keileem. Ze komen zowel voor bouwals grasland in aanmerking. Als bouwland zullen ze in regenrijke peri
oden tijdelijk te nat zijn, terwijl op grasland in droge zomers zomerdepressie kan optreden.
Gt_IIb_(G.H.W ,_ondie£er dan i+0_c m;_G_1LiWJ_l+0 - 200 _cm]_.
De gronden op deze Gt zijn zowel voor bouw- als voor grasland
in gebruik. De gewassenkeuze voor bouwland is echter niet groot, daar
deze gronden vooral in voor- en najaar zeer nat kunnen zijn; ook uitwinteren van granen komt vrij veel voor. De veenkoloniale gronden op
deze Gt zijn veelal beter ontwaterd en hebben bovendien een geheel
ander waterregime, waardoor ze meer geschikt zijn voor bouwland. Op de
ze gronden wordt dan ook meer bouwland aangetroffen dan op de overige
gronden met deze Gt.
Gt_IIa_(G.H.W._oMjLe£er dan i+0_cm;_G_1L_1W_;_ J_00 - 1 i+0
Het betreft hier humuspodzolen, A/o-gronden en veengronden,
die alleen geschikt zijn voor grasland. Periodiek kan er wateroverlast
optreden,waarbij veengronden of gronden met een venige bovengrond ge
makkelijk vertrapt worden. Een goede detailontwatering in het algemeen
en bezanding kan hier veel verbeteren. Een uitzondering vormen ook hier
de dalgronden met een geheel eigen waterregime en goede waterbeheer
sing, waaröoor bouwland mogelijk is.
10.1+ Zeer lage gronden (G.H.W.ordieper dan 20 cm; G.L.W. ondieper dan
100 cm).
Gt_Ib iG^HVW^ ondieper_dan 20 ern^ G.L.W._50 - J_00 cm|_.
Deze Gt omvat een kleine oppervlakte zeer lage humuspodzolen,
de zeer lage A/C-gronden en gedeelten van de veengronden, die praktisch
alleen voorkomen in en aan de randen van de madelanden. Ze zijn alleen
geschikt voor grasland. Vooral de veengronden zijn in het voorjaar lang
nat. Bij veel neerslag in de zomer zitten de gronden spoedig "vol" door
veelvuldig voorkomen van een storende laag. Bovendien treedt dan ver
trapping op. Bij een betere waterbeheersing en bezanding kunnen deze
gronden goede graslandgronden worden.
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Gt_Ia

£mi 2.,i,^.'_°ïï^ie£eîl âa2 50_cm)ii

Deze Gt komt voer op de laagst gelegen gronden voornamelijk
in de madelanden. Door de slechte ontwatering hebben ze veel waterover
last, waardoor ze praktisch ongeschikt zijn voor beweiding. Ze worden
dan ook meestal voor hooiland gebruikt.
Ook hier kan door een betere waterbeheersing met goede detail
ontwatering en bezanding veel verbeterd worden.

- 6i 11. DE ZANDKAART, SCHAAL. 1:10.000 (bijlage 4).
Op deze kaart is de diepteligging van de vaste bruikbare zandondergrond in de veengronden aangegeven. Onder bruikbare zandondergrond
wordt in dit verband verstaan een zandondergrond die van nut is bij
het bezanden of diepploegen van de veengronden.
Voorkomende leem- of gliedelagen zijn bij het veenpakket ge
rekend, waardoor andere dieptegrenzen zijn ontstaan dan in de veengron
den op de bodemkaart.
De geconstateerde zanddiepte per boring is in de volgende
klaasen ingedeeld;
1. beginnend tussen 25 en 40 cm (in de dalgronden tussen 25 en 50 cm)
2. beginnend tussen 1+0 en 80 cm (in de dalgronden tussen 50 en 80 cm)
5. beginnend tussen 80 en 120 cm
beginnend tussen 120 en 200 cm
5. beginnend tussen 200 en 300 cm
6. dieper dan 300 cm.
In de diepteklassen 1, 2 en 3 is de lemigheid als volgt weer
gegeven;
1. leemarm fijn zand
2. leemarm en zwak lemig fijn zand
3. zwak lemig fijn zand
4. zwak en sterk lemig fijn zand
5. sterk lemig fijn zand.
De combinaties van niet en zwak lemig en van zwak en sterk
lemig zijn gemaakt, omdat het leemgehalte van de bruikbare zandonder
grond per boring sterk kan verschillen.
In de diepteklassen k, 5 en 6 is geen textuur bepaald, omdat
de zandordergrond daar met behulp van een zandstang is gepeild.
De diepte van de bruikbare zandondergrond is behalve per
kaartvlak ook in dm beneden maaiveld per boorpunt aangegeven op de zg.
werktekening, die als bijlage 1+a uitsluitend aan de opdrachtgever is
verstrekt.
In de diepteklasse
komen boorpunten voor waar als diepte
>12 is aangegeven. Dit wordt veroorzaakt, door een laemlaag die op die
plaatsen onder het veenpakket voorkomt en dieper dan 120 cm doorgaat.
Deze leemlaag kan niet tot de bruikbare zandondergrond gerekend worden
en daarom wordt in die boringen niet de onderzijde van het veen, maar
indien aangeboord, de bovenzijde van de bruikbare zandondergrond aan
gegeven.
De zandondergrond bestaat in hoofdzaak uit zeer fijn en matig
fijn zand. Hierin komen plaatselijk nog wel dunne leemlaagjes voor.

- 62 12. DE LBEMKAART, SCHAAL 1 :10.000 (bijlage 5).
Op deze kaart zijn twee leemafzettingen aangegeven, nl. keileem en loessleem (de beekleeralagen zijn op de afwijkende-lagenkaart
weergegeven). Bij de laatste is de verspoelde keileem inbegrepen.
Aard, dikte en diepte der leemlagen zijn per boring en zo mogelijk
tevens per kaartvlak weergegeven.
De diepte en dikte der leemlagen is in dm per boring aangege
ven;als kaartvlakken zijn de diepteklassen ondieper dan 6o cm en tussen
60 en 120 cm afgegrensd.
De betrouwbaarheid van de grenzen tussen de kaartvlakken is
minder dan die der bodem- en grondwatertrappengrenzen, aangezien deze
laatste in het veld mede aan de hand van topografische kenmerken zijn
bepaald. Deze kenmerken zijn voor de diepere leemlagen niet altijd
aanwezig.
XI - X2 - x = keileem.
Deze grofzandige, meestal taaie leem komt vrijwel uitsluitend
voor in de bodemkundig iets hogere gronden, de humusijzerpodzolen en de
humuspodzolen. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit, dat
deze afzetting in de beekdalen is weggeërodeerd. De keileem binnen 120
cm beneden maaiveld komt vooral veel voor ten westen van de lijn Noordsleen - Erm. In de overige hogere zandgebieden is de keileem hoogst
waarschijnlijk in de diepere ondergrond nog wel aanwezig.
Keileem werkt stagnerend op de waterbeweging, doch het water
wordt slechts tijdelijk tegengehouden. Dit kan zowel gunstig als on
gunstig voor het gewas zijn, afhankelijk van de ligging t.o.v. het
maaiveld en het grondwaterniveau. Een keileemlaag ondieper dan 60 cm
is meestal ongunstig omdat een dergelijk profiel spoedig wateroverlast
heeft vanwege het geringe waterbergend vermogen. Deze ondiepe keileem
komt vooral voor op het Sleener Westerveld.
Bij iets komvormige en/of lage ligging en een slechte afwate
ring kan in natte perioden ook wateroverlast ontstaan op gronden met
keileem dieper dan 60 cm beneden maaiveld.
De verbreiding van de keileem is zowel per boorpunt als per
vlak weergegeven. De grenzen van deze vlakken lopen gedeeltelijk samen
met bodemgrenzen en/of grondwatertrapgrenzen.
LL1 - LL2 - 11 = loessleem.
Dit is een afzetting met een goed gesorteerde uiterst fijne
zandfractie en een zeer hoog leemgehalte. Gemiddeld 60 - 80% leem en
+ 15% lutum; de dikte wisselt sterk. Voor een deel betreft het hier
ook minder goed gesorteerde afzettingen van verspoelde keileem. Daar de
eigenlijke loess en de verspoelde keileem beide stagnerend werken en
zeer wisselend voorkomen, zijn ze niet afzonderlijk onderscheiden; echte
loesslagen komen het meeste voor.
In tegenstelling tot de keileem is de loessleem sterk gebonden
aan de beekdalen. Grote oppervlakten met loess in de ondergrond komen
voor in de Emmer en de Ermer Landen.
Ook hier veroorzaakt de ligging van de leemlaag ondieper dan
60 cm beneden maaiveld regelmatig wateroverlast. Deze ondiepe ligging
komt betrekkelijk weinig voor; een duidelijk voorbeeld vindt men in
de Marsstukken ten zuiden van Erm.

- 65 13. AFWIJKENDE-LAGENKAART, SCHAAL 1:10.000 (bijlage 6).
13.1 Inleiding.
Op deze kaart zijn geen kaartvlakken onderscheiden, maar uit
sluitend gegevens per boorpunt aangegeven. Aard en dikte der lagen zijn
in code per boring vermeld.
Afwijkende lagen zijn lagen, die de waterbeweging en/of de beworteling ongunstig kunnen beïnvloeden. Aangezien alle verrichte borin
gen op de kaart zijn aangegeven, kan hieruit do frequentie van het voor
komen van een bepaalde laag worden afgelezen.
De diepteligging van de bovenzijde van de afwijkende laag is in
twee klassen onderscheiden, nl.:
1. beginnend ondieper dan 60 cm
2. beginnend tussen 60 en 120 cm.
Deze onderverdeling in diepte is gemaakt, omdat de dieptelig
ging de storende invloed van de laag mede bepaalt.
De afwijkende lagen zijn in het algemeen dunner dan 1+0 cm.
13.2 Omschrijving van de onderscheiden lagen.
^^^stuif^andtuss^nlaag^
Dit is een humusarme meestal leemarme zandlaag, die de capil
laire watervoorziening kan verstoren, terwijl door het geringe humusgehalte het waterbergend vermogen van het profiel sterk vermindert. De
stuifzandlaag begint altijd ondieper dan 60 cm beneden maaiveld. Komt
o a. voor op het Ermer Veld.
yc_=__ij_zeroer.
De ijzeroer is in hoofdzaak aangetroffen langs de hoofdstroom
in het beekdal van de Sleenerstroom ten oosten en zuidoosten van Ach
terste Erm. Deze laag kan o.a. het fosfaat dat toegediend wordt als
meststof, vastleggen tot onoplosbare fosfaten. In droge zomers zal de
grasmat boven deze ijzeroerbanken spoedig verdrogen.
— zL veentu^senlaag^

Deze lagen komen voor in de bezande veendobben en/of iaagten.
Wanneer deze laag nog niet eerder los geweest, is, zal zowel de beworteling als de waterbeweging er door worden bemoeilijkt.
gl_=_gliede.
Deze veelal sterk humeuze zwarte smeerlaag komt voor op de over
gang van mosveen naar de minerale ondergrond. De gliedelaag wordt door
de plantewortels gemeden, waardoor een diepere beworteling niet mogelijk
is. Tevens zal deze laag de waterbeweging ongunstig beïnvloeden. Ook hier
bepaalt de diepteligging weer de mate van storing.
b = £tugge_of verkitte_B-horizont,
De stugge B-horizonten komen meestal voor in de lagere humuspodzolen; in hoofdzaak in de dalgronden van Barger Erfscheidenveen. In
deze dalgronden komt boven de stugge B-horizont vaak een gliedelaag
voor. De stugge B-horizont is meestal kazig, soms sterk kazig. Deze kazigheid wordt veroorzaakt door ingespoelde disperse humus.
In regenrijke perioden kan door deze stugge B-horizont het wa
ter niet snel genoeg wegzakken; in droge tijden zal het gewas boven een
dergelijke laag spoediger vochtgebrek krijgen, doordat de capillaire op
stijging wordt geremd.
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De verkitte B-horizont komt in hoofdzaal' voor in de humuspodzolen ten zuiden van Ermerveen. Diepgaande beworteling wordt bemoeilijkt
terwijl de waterbeweging erdoor kan worden verstoord.
De mate van storing is het grootst wanneer de laag ondieper
dan 60 cm voorkomt.
me ~_beekleem of meerboden^
Beekleem en meerbodem zijn met dezelfde onderscheiding aange
geven. Deze beide afzettingen zijn niet altijd gemakkelijk van elkaar
te onderscheiden; de meerbodemlaag in de dalgronden op A/C komt even
als de beekleemlaag in de madelanden onder dargveen voor, doch dit
dargveen is in de dalgronden veel minder lutumhoudend en de meerbodem
laag humeuzer en loessachtiger (hfdst. 2.2). Er komen in deze lagen
zoveel verschillen voor, dat niet aangegeven kan worden welke het meeste
stoort, de beekleem-of de meerbodemlaag. De mate van storing is wel
weer sterk afhankelijk van de diepteligging. Deze laag is meestal 10 cm
dik, in enkele gevallen + 20 cm.
De storende werking berust in de eerste plaats op de slechte
doorlatendheid voor van boven komend water. Dit in verband met de lage
ligging van de gronden, waarin deze lagen voorkomen.
gr__=_grind-_of _scherpzandlaag_.
Deze komen bijna altijd voor in de hogere gronden. Men treft
ze over kleine oppervlakten aan bij Het Haantje en ten westen van
Westenes en Noordbarge. Ze zullen o.a. door hun grofheid de capillaire
opstijging van het grondwater verstoren en het regenwater zal sneller
wegzakken en voor de plantewortels onbereikbaar worden.

- 65 I k . DE GRONDWATERSTANDENKAART (bijlage 7) EN DE BEWERKING VAN GROND

WATERSTANDGEGEVENS TER CONTROLE VAN DE GRONDWATERTRAPPENKAART.
De grondwaterstandenkaart, bijlage 7Aangezien de opdtachtgever wenste te beschikken over concrete
grondwaterstandgegevens naast de gegevens over de grondwaterhuishou
ding vervat in de grondwatertrappenkaart, werd de grondwaterstandenkaart, bijlage 7> samengesteld. Hierop zijn de resultaten weergegeven
van twee metingen van de grondwaterstand, die verricht werden in een
aantal boorgaten, putten en grondwaterstandbuizen, verspreid liggend
over het gehele gebied, Bij elk waarnemingspunt staan de twee grond
waterstanden vermeld, met bij elke stand de datum, waarop deze geme
ten werd (bij sommige punten slechts één stand, zie hierna). In over
eenstemming met de wens van de opdrachtgever is er, voor zover de om
standigheden dat toelieten, naar- gestreefd met de eerste van de beide
standen een typische winterstand te geven, met de tweede een typische
zorr.erstand.
Hieronder volgt een overzicht van d>3 soorten waarnemingspunten, met telkens gegevens over de data van de opnamen.
- 7 C.O.L.N.-peilbuizen; winterstand 29-1-1962;zomerstand 5-7-1962
- 29 plastieken buizen, geplaatst door Stiboka in samenwerking met de
C.D., Assen; winterstand 29-1-1962; zomerstand 5-7-1962
- 29 "madeland"-buizen, geplaatst en gemeten in de periode 195^ t/m
1957 door de C.D., Assen; winterstand 11+-12-1956; van de zomer
stand waren geen betrouwbare gegevens bekend
-125 boorgaten, gemaakt minstens een halve dag voordat de opname plaats
vond; winterstand 25-2-1961, 27-2-1961, 1-5-1961 of 15-5-1961;
zomerstand 5-7-1962
- 80 welputten, gebruikt voor de drinkwatervoorziening van het vee;
winterstand 10, 15.» 16 of 17-5-1961; zomerstand 5-7-19Ö2, de op
name van de winterstand in de boorgaten en welputten moest i.v.m.
de weersomstandigheden over meerdere dagen worden uitgesmeerd
- 15 "Heidemij"-buizen, geplaatst en in de periode 9-10-1961 tot 14-lj-1962 dagelijks door de Heiddmij opgenomen; winterstand 29-1-1962.
Bewerking van grondwaterstandgegevens ter controle van de grondwater
trappenkaart.
De 29 door Stiboka en de C.D., Assen, in het karteringsgebied geplaatste buizen (zie hiervoor) zijn met de 7 C.O.L.N.-peil
buizen in het gebied in de periode april 1961 tot april 1962 elke 1i+
dagen gemeten. De 29 buizen waren zo goed mogelijk over de in het ge
bied voorkomende bodemtypen verdeeld; slechts op de allerhoogste en
allerlaagste gronden waren geen buizen geplaatst. De waarnemingen von
den plaats met het vooropgestelde doel de gegevens te gebruiken ter
controle van de schattingen van de grondwatertrappen bij de kartering.
Op grond van gedurende slechts één jaar verrichte waarnemingen van de
grondwaterstand kan echter uiteraard zonder meer geen uitspraak gedaan
worden over de op die plaats voorkomende gemiddeld hoogste en gemid
deld laagste grondwaterstanden (G.H.W. en G.L.W.). Door bepaalde be
werkingen van de grondwaterstandgegevens slaAgt men daarin soms toch.
Een voorwaarde daarvoor is echter dat er één of enkele grondwater
standbuizen voorhanden zijn, waarin gedurende een groot aantal jaren
(méér dan 5 à 7) metingen uitgevoerd zijn (zie hiervoor rapport no.
5^-8: Luttenberg). 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.

Afb. 19- Grondwaterstandbuizen met geschatte grondwatertrap, berekende
gemiddeld hoogste en laagste waterstand uit de periode april '61april '62, de eenmalige winter- en zomeropname en bodemtype.
A

Nummer
buis

C

B

Igeschatte Gt en klasse Berekend uit opname
ngrenzen volgens legenda april '61 -•april '62

i Gt

l
j

B3
Bk
I IIb
B5 ! IIa
Bö ! IIb
B7 I IIa
b8 ! Ib
i IIb
B9
BI0 i Ib
B11 ! IIb
B12 I lila
BI 3 ! Ib
BI4 I IIb
B15 ! IIIa
BI6 i lila
B17 I IV
bi8 ; lila
B20 ! IIIa
B21 ! Ib
B22 ! IIa
B23 ! Illb
B24 ! lila
B25 ! lila
B27 ! Illb
B28 ! lila
B31 ! Ib
B32 I IIIa
B33 ! IIIa
B34 I IIb
B36 ! IV
4-21+1|IIb
11-241 j IIa
17-242|afw.
26-242 I IIa
36-242 i lila
45-242 ! Ia
30-242 ! iv

G.H.W.

G.L.W.

G.H.W.

G.L.W.

Bodem
type

Eenmalige
winter- zomer
opname opname

in cm beneden maaiveld
< 40
< 40
< 40
< 40
< 20
40- 80
< 20
< 40
40- 80
< 20
40- 80
80-120
40- 80
80-120
40- 80
40- 80
< 20
< 40
40- 80
40- 80
80-120
40- 80
40- 80
< 40
40- 80
40- 80
< 40

140-200
100-140
140-200
100-140
50-100
140-200
50-100
140-200
140-200
50-100
140-200
>200
140-200
>200
140-200
140-200
50-100
100-140
>200
140-200
>200
>200
140-200
100-140
140-200
140-200
140-200

< 40
< 40
+ 40
80-120
40- 80
< 20
>120

140-200
100-140
+ 90
>200
140-200
50-100
>200

42
33
4
18
10
8
37
12
6
14
0
21
51
39
70
42
30
45
12
65
29
40
38
23
18
58
45
36
100
13
15
52
63

43
8

94

161
137
115
112
101
64
133
53
120
119
65
140
152
155
187
147
154
60
85
>200
130
138
160
150
67
148
145
126
>200
116
101
88
170
139
44
>200

61
—

20
48
25
13
53
25
25
35
10
33
67
50
86
49
43
26
28
119
50
39
49
44
15
65
57
52
111
28
23
57
79
57
16
110

>200
135
130
129
61
68
135
72
145
146
44
152
187
171
188
168
174
-

>200
150
-

162
84
156
156
138
195
124
116
105
167
142
44
>200

cH3
Hn55
Hn53
Hn53
Hn33
Gn55
H34
lVm2
Hn35
H35
Gn53
Hn53
H33
H34
H13
cH15
H33
Gn35
Hn55
cH35
H53
H33
cH35
H33
Vd1 g
H35
H35
Hn55
Y33
Hn53
Hn53
Vd3g
H13
!
H35
Vm2
H53
i

62061/D24-30

- 66 Van elk van de 56 hiervoor genoemde buizen zijn de 3 hoogst
en de 3 laagst gemeten standen uit de periode april 1961 tot april
1962 gemiddeld. Men krijgt aldus voor elke huis twee waarden die men
als gemiddeld hoogste stand resp. gemiddeld laagste stand van de bettreffende periode kan beschouwen, en die zeer grove benaderingen zijn
van G.H.W. en G.L.W.. In afb. 19 zijn voor alle buizen deze waarder
opgenomen. Tevens staan er de voor de profielen ter plaatse van de
grondwaterstandbuizen geschatte Gt's met hun bijbehorende G.L.W.'s en
G.H.W.'s in vermeld. Bij vergelijking blijkt dat de op grond van de
grondwaterstandmetingen in de periode april 1961 - april 1962 verkre
gen benaderingen van G.H.W. en G.L.W. lager, dus natter, zijn dan de
schattingen (vergelijk kolom A œet B).
De verschillen tussen genoemde standen vinden hun verklaring
in de omstandigheden dat de periodo april 1961 - april 1962 in de
landbouw als natter dan normaal bekend staat. Dit kan ook de op vol
gende manier gedemonstreerd worden, waarbij een methode is gevolgd
beschreven door Stol (Landbuuwk. Tijdschrift 72 (i960), pag. 7^-755.
Op afb. 20 geven de getrokken en de gestippelde lijnen resp. de
neerslag en verdamping weer voor de periode april 1961 tot april 1962
(regencijfers: Zweelo, verdamping). Op de tweede figuur van deze afb.
stellen de beide lijnen hetzelfde voor voor dezelfde plaatsen, maar
nu gemiddeld voor de periode april 1952 tot april 1962. Uit verge
lijking van beide figuren blijkt duidelijk dat de periode april 1961
tot april 1962 natter was dan normaal.

• < 16ju
O < 50 yu
+ < 105 / j

Af b. 21a Diagram van de voornaamste analyses
in de zandgronden

bodem
type

Verhouding minerale delen
10
20
30
40
50
60

70

80

m o n sier

90 100°/o nr.

Organische stof
10
20
30
40

Vm1
IVml

12

17
lVm2

21

23
5a
5b

lVm4

15

Vd2g

= bovengrond - monster

X

< 2/j

• < 16 ju

O < 50 /j
+ < 105 ju
• < 150 yu

Afb.21b Diagram van de voornaamste analyses
in de veengronden
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15- DE RESULTATEN VAN HET GRONDMCjJSTERONDERZQEK•
15.1 Inleiding.
In het gebied zijn een aantal (bugo) grondmonsters genomen,
voornamelijk van de bovengrond, maar ook van dieper gelegen lagen
(afb. 22). Deze monsters vierden geanalyseerd op het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek. De schattingen in
het veld zijn aan deze analyses getoetst. In een aantal monsters is
tevens het N-totaal bepaald, waaruit dan het C/N-quoti'ént kon worden
berekend (het C-gehalte van de humus is als 55^5^ aangenomen).
Op afbeelding 21 zijn de belangrijkste analysegegevens
grafisch weergegeven.
15.2 Enkele opmerkingen bij de analyses.
15.2.1 Zandgronden.
De verschillende lagen der profielen in de zandgronden ver
tonen sterke wisseling in de percentages van de fracties groter dan
16 mu (afb. 22). Een hoog percentage <105 mu resp. <150 mu valt op
in de monsters no. 1*j-a resp. Ia. Het eerste is afkomstig van het
Wanderveld, waar een grote oppervlakte zeer fijn zand voorkomt met
een M-cijfer van + 120 mu.
Het c/N-quoti'ént dat een maat ±s voor de kwaliteit van de
humus is het laagste (dus het gunstigste) in de A/C-gronden (D2^-9>
D2Î4--13)j daarop volgt een humuspodzolgrond met ijzer en een zwak ont
wikkelde B-horizont (humusijzerpodzolachtig profiel)(D2l+-l+a), dan de
humusijzerpodzolen (D2i+-2, D2b-6), de lage humuspodzolen (D2l|-1, D2h~
8) en ten slotte de hogere humuspodzolen (D2l)--10 en D2^-1U) en de
oude bouwlandgronden (D2^-3)•
Oorspronkelijk is het verschil tusser de C/N-quotiè'nten in
de verschillende profielvormen veel groter geweest, maar door de be
mesting is dit sterk genivelleerd. De tendens dat in de humuspodzol
het C/N-quotiënt lager is dan in de A/C-grond en de humusijzerpodzol
is nog steeds aanwezig.
15.2.2 Veengronden.
Bij deze groep komen aanzienlijke verschillen voor, vooral weer
in de grovere fracties. Wat textuur betreft, zijn de madeveengronden
uiterst grillig van opbouw. Dit hangt samen met het ontstaan van deze
gronden. De verhouding zand - slib - lutum wisselt sterk.
In de gehalten organische stof komen eveneens grote verschil
len voor, enkele bovengronden zijn zelfs niet venig doch bevatten hoge
percentages slib en vooral zand. Een vijftal madeveenmonsters is niet
grafisch weergegeven, hierin komen organische-stofgehalten van 57 tot
75/0 voor, waarbij het niet meer mogelijk is een betrouwbare bugo-bepaling te verrichten.
De grilligheid in de textuur en de grote verschillen in organische-stofgehalten maken de schattingen in de madeveengronden min
der betrouwbaar.
Het o4ï- quotient in de veengronden van dit gebied ligt gemid
deld hoger dan in het madeveengebied van de ruilverkaveling Dalen.
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Afb.23 Situatie van de standaardprofielen

- 6ö l6. DE STANDAAJRDPROPIELEN.
16.1 Inleiding.
Ten behoeve van de schatting der gronden voor de toekomstige
ruilverkaveling, zijn op verzoek van en in overleg met de opdrachtge
ver, een aantal standaardprofielen uitgezocht. Hieronder verstaat men
het beste en slechtste profiel die binnen een bepaalde hoofdbodemgroep
voorkomen met daartussen nog een aantal profielen, die, wat betreft
hun landbouwkundige mogelijkheden, geacht worden daartussenin te lig
gen en daarbij tevens over een behoorlijke oppervlakte voorkomen.
De beoordeling van de standaardprofielen vindt grotendeels
plaats naar hun actuele waarde en ten dele naar- hun verwachtingswaarde.
In het laatste geval wordt dit bij de behandeling van het profiel ver
meld. De verwachtingswaarde van een profiel is de waarde, die bij nor
male gunstige omstandigheden verwacht mag worden. Bij beoordeling naar
verwachtingswaarde is er sprake van een mogelijkheid tot verbetering
die in
dit rapport uitsluitend betrekking heeft op een verbetering
van de ontwatering. De verwachtingswaarde wordt dan ook voorafgegaan
door de zinsnede
"Bij een goede waterbeheersing".
Het aantal standaardprofielen is afhankelijk van de variatie
in bodemgesteldheid en de grootte van het gebied. In dit gebied zijn
in totaal 2k standaardprofielen aangegeven, verdeeld over vier land
schappelijk bepaalde bodemeenheden: esgronden (5)* ontginningszandgron
den (9), madeveen- en madezandgronden (6) en dalgronden (!+).
Enkele namen van deze landschapsgroepen behoeven nadere toe
lichting.
Esgronden zijn landschappelijk bepaalde oude bouwlandgronden.
Ze kunnen zowel een matig dikke als een dikke en zelfs in een enkel
geval een dunne (profiel nummer 5) humeuze bovengrond bezitten.
Ontg^nningszandgroriien zijn hier alle zandgronden buiten de
esgronden en madezandgronden. Het zijn boderakundig bijna uitsluitend
hurnuspodzolen, doch ook de kleine oppervlakten stuifzanden vallen hier
onder.
Madezandgronden zijn hier uitsluitend A/C-gronden, gebonden aan
de beekdalen.
De volgorde binnen deze landschapsgroepen zegt iets omtrent
een zekere afname van landbouwkundige mogelijkheden. Een absolute rang
orde is moeilijk te geven; deze wordt in Drenthe door de schattingscom
missie binnen de landschapsgroep bepaald.
Van elk der profielen is een schematische profielopbouw met
situatieschets van de plaats binnen het perceel gegeven. Tevens is het
bodemtype en de grondwater-trap, zoals die op de bcdemkaart resp. grondwatertrappenkaart voorkomen, vermeld. Op de afbeelding 23 zijn de plaat
sen en de nummers van de standaardprofielen weergegeven.
l6.2 Overzicht der standaardprofielen met korte omschrijving.
Reeks esgrorien.
Volgnr. Nr.in de reeks Bodemtype Omschrijving
1
(1)
cY55(x) Middelhoge, matig dik humeuze humusijzerpodzolgrond in sterk lemig, ma
tig fijn zand met keileem ondieper
dan 120 cm - m.v. (toev. x).
2
(2)
E53
Hoge, dik humeuze oude bouwlandgrond
in sterk lemig, zeer fijn zand.
3
(3)
cY53
Hoge, matig dik humeuze humusijserpodzolgrond in sterk lemig,zeer fijn
zand.

- 69 Volgnr.
^

Nr.in de reeks Bodemtype
cH35
(*0
(5)

H35

Omschrijving
Hoge, matig dik humeuze humuspodzolgrond in zwak lemig, matig fijn
zand.
Hoge, dun humeuze humuspodzolgrond
in zwak lemig, matig fijn zand.

Reeks
_ _6_ ontginningszandgronden.
(1)
Hn5^

(2)
(3)
0)
10

(5)

11

(6)

12

(7)

13

(6)

Ik

(9)

Lage, dim humeuze humuspodzolgrond
in sterk lemig, matig fijn en zeer
fijn zand.
Middelhoge, dun humeuze humuspodzol
H53
grond in sterk lemig, zeer fijn zand.
Middelhoge, dun humeuze humuspodzol
U3k
grond in zwak lemig, matig fijn en
zeer fijn zand.
Lage, dun humeuze humuspodzolgrond
Hn3^
in zwak lemig, matig fijn en zeer
fijn zand.
Lage, dun humeuze humuspodzolgrond
Hn53
in sterk lemig, zeer fijn zand.
Middelhoge, dun humeuze humuspodzol
H53
grond in sterk lemig, zeer fijn zand.
Hoge, dun humeuze humuspodzolgrond
HI5
in leemarm, matig fijn zand.
H15(st) Hoge, dun humeuze humuspodzolgrond
in leemarm, matig fijn zand met
stuifzandtuesonlaag (toev. st).
Hoge, humusarme stuifzandgrond in
ST13
leemarm, zeer fijn zand.

Reeks raâdeveen^ £n_madezandgronden^
15"
(1)
lVm3(z) Diepe madeveengrond met een (over
wegend) lutumrijke bovenlaag van bezand, lemig dargveen; zandondergrond
(beekleemlaag) tussen 80 en 120 cm
beneden maaiveld (toev. 0 voor bezanding).
16
(2)
Diepe madoveengrond met een (over
Vra3
wegend) lutumarme bovenlaag van zwak
lemig dargveen; zandondergrond tussen
80 en 120 cm beneden maaiveld.
(3)
Ondiepe (A) en matig diepe (B) made
Vm1 -2
17
veengrond met een (overwegend) lutum
arme bovenlaag van zwak lemig darg
veen; zandondergrond (beekleemlaag)
ondieper dan J+0 cm (A) en tussen ^0
en 80 cm (B) beneden maaiveld.
18
Ondiepe overgangsveengrond met een
Vol)
W
A/C-profiel in de zandondergrond
(loessleem) ondieper dan ^0 cm beneden
maaiveld.
(5)
Lage, dun humeuze roestige madezand
19
Gn55
grond in sterk lemig, matig fijn zand.
20
(6)
Zeer lage, venige, roestige (made)
vGn55
zandgrond in sterk lemig, matig fijn
zand.

- 70 Reeks dalgronden^
Volgnr. Nr, in de reeks Bodemtype
21
(1)
Vd2g

22

(2)

Vd2g

23

(3)

Vd1h

2k

(1+)

Vd2h

Omschrijving
Matig diepe dalgrond met een A/Cprofiel in de zandondergrond tussen
50 en 30 cm beneden maaiveld. Sterk
lemige bovengrond en een bolsterlaag
van goede kwaliteit.
Matig diepe dalgrond met een A/Cprofiel in de zandondergrond tussen
50 en 80 cm beneden maaiveld. Zwak
lemige bovengrond en een bolsterlaag
van matige kwaliteit.
Ondiepe dalgrond met een humuspodzol in de zandondergrond ondieper
dan 50 cm beneden maaiveld. Zwak
lemige bovengrond en een ingedroog
de veentussenlaag (zg. versleten
dalgrond).
Matig diepe dalgrond met een humuspodzol in de zandondergrond tussen
50 en 80 cm beneden maaiveld. Een
venige sterk lemige bovengrond en
een gliedetussenlaag van slechte
kwaliteit (zg. versleten dalgrond).

16.3 Verklaring van enkele der gebruikte tekens en afkortingen in si

tuatieschetsen en beschrijvingen.
harde of zandweg
perceelsgrens

perceelsgrens (draad) of greppel
3

G

•

plaats en nummer standaardprofielen
gebouwen

bw.

bouwland

gr.

grasland

Gt

grondwatertrap

G.H.W.

gemiddeld hoogste grondwaterstand in cm - m.v.

G.L.W.

gemiddeld laagste grondwaterstand in cm - rn.v.

- 71 16.4 Schematische profielopbouw, situatieschets, omschrijving en clas
sificatie van de standaardprofielen.

- 72 Reeks ; Esgronden

Profielnummer; 1 (1).

Profielopbouw

Bodemtype: cY55 (toev. x)
Grondwatertrap: Illb
80 era
G.H.W. bO
>200 cm
G.L.W.
Omschrijving:

Middelhoge, matig dik humeuze humusijzerpodzolgrond in sterk
lemig, matig fijn zand met keileem ondieper dan 120 cm - m.v.
(toev. x).

Classificatie ;

Bouwgraslandgrond, geschikt voor rogge, haver, aardappelen,
bieten en kunstweide. Tevens geschikt voor blijvend grasland,
echter met een lichte tot matige zomerdepressie.
Door het vrij hoog voorkomen van de keileemondergrond, zijn
deze gronden minder droogtegevoelig en kunnen met redelijk
succes alle akkerbouwgewassen van de zandgronden verbouwd wor
den. Voor blijvend grasland kan in de zomer aen lichte tot ma
tige zomerdepressie optreden.

- 73 Reeks; Esgronden

Profielnummer 2 (2)

Profielopbouw

10-

Situatieschets

bruingrijs
7% humus
25% leem

Schoonlo
Af
Bos

20-

1+0

50-

grxjs
y/o humus
22F/Ó leem

2 9 <.

...L: 5® telefoonpaal

60-

bruingeel
70- minder dan
22^ leem

humus

80-

90100-

N.Sleen

110-

120-1Bodemtype: E55
Grondwatertrap î V
G.H.W. >120 cm
G.L.W. >200 cm
Omschrijving î

Hoge, dik humeuze oude bouwlandgrond in sterk lemig, zeer
fijn zand.

Classificatie

Bouwgraslandgrond, geschikt voor rogge, haver en aardappelen.
Minder geschikt voor bieten en kunstweide door vochtgebrek in
de zomer. Voor blijvend grasland te droog.

- 7^ Reeks: Esgronden
0+
10-

Profielnunroer 3 (3).

Profielopbouw
zwartgrijs
7% humus
20% leem

Situatieschets
N.Sleen

20-

30 -•
grijs
humus
ko~
20$ leem
50- bruin
minder dan
2C$ leem
6o

humus

geel
70- minder dan \% humus
16% leem
80-

90100
110
120

Bodemtype: cY53
Grondwatertrap; V
G.H.W. >120 cm
G.L.W. >200 cm
Omschrijving:

Hoge, matig dik humeuze humusijzerpodzolgrond in sterk lemig,
zeer fijn zand.

Classificatie :

Bouwlandgrond, geschikt voor rogge, haver en aardappelen en
weinig geschikt voor kunstweide en bieten. Voor blijvend gras
land te droog.

75 Reeks: Esgronden
0.
10

Profielnummer ij- (IQ

Profielopbouw
zwartgrijs
6$ humus
15$ leem

N.Sleen

20

Situatieschets

50
grijs (loodzand)
U O - 2$ humus
10$ leem

* Randweg

5060-

zwartbruin
2$ humus
10fo leem

70- geelbruin
minder dan 1$ humus
10$
leem
80
geel
90- minder dan 1$ humus
10$ leem
100-

Sleen

110120-

Bodemtype: cH55
Grondwatertrap' V
G.H.W. >120 cm
G.L.W. >200 cm
Omschrijving ;

Hoge, matig dik humeuze humuspodzolgrond in zwak lemig, matig
fijn zand.

Classificatie: Bouwlandgrond, geschikt voor rogge en minder geschikt voor
haver en aardappelen door het geringe vochthoudend vermogen.
Voor blijvend grasland te droog.

- 76 -

Reeks: Esgronden

Profielnummer 5 (5).

Profielopbouw

Bodenrtype: H35
Grondwatertrap; V
G.H.W. >120 cm
G.L.W. >200 cm
Omschrijving ;

Hoge, dun humeuze humuspodzolgrond in zwak lemig, matig fijn
zand.

Classificatie: Bouwlandgrondj matig geschikt voor rogge en matig tot weinig
geschikt voor haver en aardappelen. Voor alle overige gewas
sen en grasland te droog.

- 77 -

Reeks ; Ontginnlngszandgronden

Profielnummer 6 (1).

Profielopbouw
Or

donkergrijs
ia 8$ humus
2h% leem

Situatieschets

20
50 donkerbruin
1,5% humus
leem
lj-0
i+e boom

50bleekgeel

60 <\% humus

-> Sleen

î
®ó

9

2Qf/o leem

70
80-

bleek
<\%
humus
90
20fo leem
100
110
120-

Bodemtype: Hn5^
Grondwatertrap: IIb
i|0 cm
G.H.W.
O
G.L.W. 1}+0 - 200 cm
Omschrijving:

Lage, dun humeuze humuspodzolgrond in sterk lemig, matig
fijn en zeer fijn zand

Classificatie: Bouwgraslandgrond, geschikt voor tarwe, haver, aardappelen,
bieten en geschikt voor blijven! grasland met regelmatige
grasgroei. Voor bouwland soms wat slempgevoelig en in vooren najaar soms te nat door hoge waterstanden, waardoor de
bewerking en de oogst in gevaar komen.
Bij een goede waterbeheersing zullen deze minder gunstige
eigenschappen en omstandigheden echter verdwijnen.

- 78 -

Reeks: Ontginningszandgronden
0.
10-

Profielopbouw

Profielnummer 7 (2).
Het iaantje
A

donkergrijs
10$ humus
28$ leem

Situatieschets

20.

30' geelbruin
1,5$ humus
11-O - 25$ leem
7
e
64

506o

geel
<1$ humus
2leem

6e boom
schooi

7080-

bleek
<1$ humus
9025$ leem
100-

110-

v
N.Sleen

120Bodemtype ; H53

Grondwatertrap: lila
G.H.W. 1+0 - 80 cm
G.L.W. 11+0 - 200 cm
Omschrijving:

Middelhoge, dun humeuze humuspodzolgrond in sterk lemig, zeer
fijn zand.

Classificatie :

Bouwgraslandgrondj geschikt voor alle akkerbouwgewassen van de
zandgronden en geschikt voor blijvend grasland met soms een
lichte zomerdepressie. Als bouwland iets slempgevoelig.

- 79 Reeks! Ontginningszandgronden

Profielnummer 8 (5).

Profielopbouw
donkergrijs
1 0 - 5% humus
15# leem

Situatieschets

2030- donkerbruin
2°/o humus
1*0- 15# leem

bouwland

grasland

50-

3-v •"""
" grasland

bouwland

60-

geel
70- <1# humus
15# leem

ajidweg

—•tornen

80

bleekgeel
<1$ humus
90 15# leem
100110 120

Bodemtype: HJk
Grondwatertrap: lila
G.H.W. UO - 80 cm
G.L.W. lUO - 200 cm
Omschrijving:

Middelhoge, dun humeuze humuspodzolgrond in zwak lemig, matig
fijn en zeer fijn zand.

Classificatie

Bouwgraslandgrond, geschikt voor rogge, haver, aardappelen en
minder geschikt voor bieten en kunstweide. Geschikt voor blij
vend grasland, echter met matige zomerdepressie.

- 80 Reeks: Ontginningszandgronden

Profielnummer 9 W »

Profielopbouw

Bodemtype ; Hn5^+
Grondwatertrap: lib
G.H.W.
0 - 1+.0 cm
G.L.W. ikO - 200 cm
Omschrijving:

Lage, dun humeuze humuspodzolgrond in zwak lemig, matig fijn
en zeer fijn zand.

Classificatie: Bouwgraslandgrond, geschikt voor tarwe, haver, aardappelen en
bieten. Voor rogge minder geschikt door de hoge wintergrondwaterstanden. Geschikt voor blijvend grasland met regelmatige
grasgroei.
Bij een goede waterbeheersing geschikt voor alle akkerbouwge
wassen van de zandgronden en voor blijvend grasland.

- 81 -

Reeks: Ontginningszandgronden

Profielnummer 10 (5).

Profielopbouw
0
bruingrijs
10$
humus
1023$ leem
20-

Situatieschets

donkerbruin
2$ humus
30
20$ leem
1+0

geel
5oH <1$ humus
25$ leem

bouwland

6o
bleek
humus
70
>32,5% leem

PA"\28

<1$

80-|

90
100110-

120

Bodemtype: Hn53
Grondwatertrap .• IIb
G.H.W. 0 - 1+0 cm
G.L.W. 11+0 - 200 cm
Omschrijving ;

Lagej dun humeuze humuspodzolgrond in sterk lemig, zeer fijn
zand.

Classificatie :

Bouwgraslandgrond, geschikt voor tarwe, haver, aardappelen en
bieten. Door de vrij hoge wintergrondwaterstand weinig geschikt
voor rogge. Geschikt voor blijvend grasland, echter met een
lichte zomerdepressie.
Bij een goede waterbeheersing geschikt voor alle akkerbouwge
wassen van de zandgronden en voor blijvend grasland.

- 82 -

Reeks: Ontginningszandgronden

Profielnummer 11 (6).

Profielopbouw
0donkergrijs
10-

Situatieschets
Emmen

6fo humus
2kfó leem

it

20-

t

30- bruin
1,% humus
1+0- 2h% leem

—26—

50lefoonpalen

60-

70+

A

bruingeel
80- <1$ humus
t> leem

N.Barge
zandweg

90-

11

100geel
110-

N.Amsterdam

<1jb humus

16% leem

120

Bodemtype ; H53
Grondwatertrap: Ilia
G.H.W. 1+0 - 80 cm
G.L.W. 11+0 - 200 cm
Omschrijving :

Middelhoge, dun humeuze humuspodzolgrond in sterk lemig,
zeer fijn zand.

Classificatie :

Bouwgraslandgrorxi, geschikt voor rogge, haver, aardappelen,
bieten en kunstweide. Tevens geschikt voor blijvend grasland,
echter met lichte tot matige zomerdepressie

- 83 -

Reeks: Ontginningszandgronden

Profielnuriimer 12 (7)«

Profielopbouw

0
10-

donkergrijs
5% humus
10$ leem

Situatieschets

grijs
2$ humus (loodzand)
8$ leem
30roodbruin
1,5% humus
UO- 8% leem
geelbruin
50 <1% humus
8% leem

20i

6O7
707 geel
<1$ humus
80
90100-

N.Amsterdam

110
120
Bodemtype: H15
Grondwatertrap ; V
G.H.W. >120 cm
G.L.W. >200 cm
Omschrijving:

Hoge, dun humeuze humuspodzolgrond in leemarm,matig fijn zand.

Classificatie :

Bouwlandgrond, geschikt voor rogge, matig tot weinig geschikt
voor haver en aardappelen, voor kunstweide en blijvend gras
land te droog.

- 8k -

Reeks: Ontginningszandgronden

Profielnuramer 13 (8).

Profielopbouw

10-

20-

Grijs
2,5$ humus
8% leem
geel (stuifzand)
<\% humus
5^ leera

30- gïijs
y/o nurrius
12^
leem
1+0- •
zwart
5/0 yhumus
50- • jl$.....l£&m
donker roodbruin
2% humus
60- 4.5^-leem
bruingee1
70- <1% humus
J /o leem

Het
Haantje

c

80-

90100-

N.Sleen^-»

110120-

Bodemtype ; HI5 (toev. st).
Grondwatertrap: V
G.H.W. >120 em
G.L.W. >200 cm
Omschrijving:

Hoge, dun humeuze humuspodzolgrond in leemarm, matig fijn
zand met stuifzandtussenlaag (toev. st.]

Classificatie

Bouwlandgrond, alleen geschikt voor rogge, matig tot weinig
geschikt voor haver en aardappelen. Te droog voor grasland.

- 85 Profielnummer 1^ (9)

Reeks: Ontginningszandgronden
Profielopbouw

10-

bleek
1.5$ humus
6% leem
(stuifzand)

Situatieschets

1*0-

50.
60

grijs
b /o humus
70 12# leem
geel
<1# humus
80 12$ leem
c

betonnen
paaltjes

90" bleekgeel
<1$ humus
- 12% leem

120

,

Bodemtype: ST13
Grondwatertrap î IV
G.H.W. 80 - 120 em
>200 cm
G.L.W.
Omschrijvingi

Hoge, humusarme stuifzandgrond in leemarm zeer fijn zand.

Classificatie !

Weinig geschikte landbouwgrond, niet of weinig geschikt voor
akkerbouwgewassen en blijvend grasland, vanwege te diepe
grondwaterstanden en het geringe vochthoudend vermogen.

- 86 Reeks i Madeveen- en madezandgronden

Profielnummer 15 (1).

Profielopbouw
gr'ijs
bezandingsdek

Situatieschets

10—
20-

Sleenerstroora
leraig dargveen
(weinig hout)

301+0-

5060-

70niet lemig broekveen
80- houtrijk

90100-

110-

grijze beekleem
>32,5^ó leem

120-

Bodemtype: lVra3 (toev, z)
Grondwatertrap s Ib
G.H.W. 0 - 20 cm
G «L «W. 50 - 100 cm
Omschrijving:

Diepe lemige madeveengrond met een (overwegend) lutuairijke
bovenlaag van bezand lemig dargveen; zandondergrond (beekleemlaag) tussen 80 en 120 cm beneden maaiveld (toevoeging z
voor bezanding).

Classificatie :

Graslandgrond, matig geschikt voor blijvend grasland (te hoge
grondwaterstand). Goede grassen kunnen zich moeilijk handha
ven. Niet geschikt voor akkerbouw.
Bij een goede waterbeheersing goed geschikt voor blijvend
grasland met regelmatige grasgroei gedurende het gehele jaar.

- 87 Reeks: Madeveen- en madezandgronden

Profielnummer l6 (2).

Profielopbouw

Situatieschets

zwak leraig dargveen
1020-

30-

•dikke boom

h0- leemarm broekveen

(houtrijk)
50-

gras
land

6o~

grasland

grasland

4&. -> S
16

70-

grasland

8o90100-

venig zand
110-

120Bodemtype: VmJ
Grondwatortrap: Ib
G.H.W. 0 - 20 cm
G.L.W.50 -100 cm
Omschrijving:

Diepe madeveengrond met een (overwegend) lutumarme bovenlaag
van zwak leraig dargveen; zandondergrond tussen 80 en 120 cm
beneden maaiveld.

Classificatie: Graslandgrond, matig tot weinig geschikt voor blijvend gras
land. Slappe zode, veel vertrapping, mede door hoge grond
waterstanden. Goede grassen kunnen zich moeilijk handhaven.
Voor bouwland ongeschikt.

- 88 -

Reeks: Madeveen- en madezandgronden

Profielnummer 17 (5).

Bodemtypen: A s Vm1
B = Vm2
Grondwatertrap:

= Ib G.H.W. 0 - 2 0 cm; G.L.W. 50 - 100 cm
< 50 cm
= Ia G.H.W. 0 - 2 0 cm; G.L.W.

Omschrijving:

Ondiepe ( A ) en matig diepe (B) madeveengrond met een (over
wegend) lutumarme bovenlaag van zwak lemig dargveen; zandondergrond (beekleemlaag) ondieper dan 1*0 cm (A) en tussen UO en
80 cm beneden maaiveld (B).

Classificatie

Graslandgrond, weinig geschikt voor blijvend grasland. Mede
door hoge grondwaterstanden veel vertrapping. Voor bouwland
ongeschikt.

- 89 Reeks: Madeveen- en mad.ezaxidgrond.en
Profielopbouw ^

10-

lernig dargveen
(iets ingedroogd)

10
20-

30-.

30

î+0- grijKô loessleem
>32,5/S leem

l+o-

50-

50

70

Erm

B

20-

6o

Profielnummer 18 (IQ.

lemig dargveen
(iets ingedroogd)

Situatieschets

grijze loessleem
>32,5% leera

6a

grijs
<1$ humus
7% leem

70

80
blauwe loessleem
90- >32,5$ leem

80 •
90

blauwe loessleem
>32,5^ leem

100-

100

110.

no

120-

120-

N.Amsterdam

Bodemtypen: Volg (onzuiverheid in kaartvlak Vo2g)
Grondwatertrap: Ib
G.H.W. 0 - 20 cm
G.L.W. 50-100 cm
Omschrijving

Ondiepe overgangsveengrond met een A/C-profiel in de zandondergrond (loessleem) ondieper dan 1+0 cm beneden maaiveld.

Classificatie

Graslandgrond, niet tot weinig geschikt voor blijvend gras
land. Veel vertrapping, mede door de hoge wintergrondwaterstand en de ondiepe loessleemondergrond. Weinig geschikt voor
bouwland.

- 90 Reeks ; Madeveen- en mad.ezajxlgrond.en

Profielnummer 19 (5).

Profielopbouw

Boderntype: Gn55
Grondwatertrap: lia
G.H.W.
0 - UO cm
G.L.W. 100 - 1^0 cm
Omschrijving

: Lage, dun humeuze, roestige zandgrond in sterk lemig, matig
fijn zand.

Classificatie : Eouwgraslandgrond, geschikt voor tarwe, haver, aardappelen en
bieten en blijvend grasland. Voor rogge kunnen deze gronden
's winters te nat zijn. Blijvend grasland heeft een regelmatige
grasgroei gedurende het hele seizoen.
Bij een goede waterbeheersing geschikt voor blijvend grasland
en alle akkerbouwgewassen van de zandgronden.

- 91 Reeks: Madeveen- en madezandgronden

Profielnummer 20 (6).

Profielopbouw

Bodemtype: vGn55
ffrondwatertrap : Ib
G.H.W. 0 - 20 cm
G.L.W. 50 - 100 cm
Omschrijving

: Zeer lage, venige roestige madezandgrond in sterk lemig, matig
fijn zand.

Classificatie : Graslandgrond, matig tot weinig geschikt voor blijvend gras
land. Veel vertrapping, mede door de hoge grondwaterstanden.
In herfst en voorjaar koud un nat.
Bij een goede waterbeheersing: Bouwgraelandgrond met mogelijk
heden voor haver, aardappelen en bieten en geschikt voor
blijvend grasland.

- 92 Reeks i Dalgronden

Profielnummer 21 (l).

Profielopbouw
0- grijs ~
15$ humus
10- 18$ leem
2a

bruine bolster e.a.

Situatieschets
Emmen
, A'

30i^O- zeggeveen
506a...
grijs
23% leem, 3% humus
7a...
bleekbruin
2J/o
leem
8a
<1% humus

brug

90....
bleek
23^ leem
100<1$ humus
N.Amsterdam

110120J
Bodemtype: Vd2g
Grondwatertrap: IIb
0 - *1-0 cm
G.H.W.
G.L.W. llj-0 - 200 cm
Omschrijving

Matig diepe dalgrond met een A/C-profiel in de zandondergrond
tussen 50 en 80 cm beneden maaiveld. Sterk lemige bovengrond
en een bolsterlaag van goede kwaliteit.

Classificatie

Bouwgraslandgrond, geschikt voor tarwe, haver, aardappelen.
Tevens geschikt voor blijvend grasland, echter met lichte zomerdepressie

- 93 Reeks: Dalgronden

Profielnummer 22 (2)

Profielopbouw
0
Situatieschets

grijs
10 -l l8$6 humus

Emmen

16$ leem
20

&

bolsterige rommel (los)

30
1+0
zeggeveen (vast)
50

60

broekig zeggeveen (vast)

70
80
90

bruingrijs
]hc/ó humus, 1leem

bruingeel
100 <]% humus
leem

N.Amsterdam

110-

120
Bodegrfcype: W2g
Grondwatertrap: IIa
G.H.W. 0 - 1+0 cm
G.L.W. 100 - 1*1.0 cm
Omschrijving

Classificatie

: Matig diepe dalgrond met een A/C-profiel in de zandondergrond
. tussen 50 en 80 cm beneden maaiveld. Zwak lemige bovengrond
en een bolsterlaag van matige kwaliteit.
Bouwgraslandgrond, geschikt voor haver en aardappelen, minder
geschikt voor tarwe en bieten, vanwege de zwak lemige boven
grond, Tevens geschikt voor blijvend grasland echter met zo
merde pressie.

- 9k -

Reeks: Dalgronden
Profielopbouw

Profielnummer 25 (3)•
Situatieschets

0grijs
ufo humus
10-j
15$ leem

Wilhelmsoord

\t\

20. zwart ingedroogd veen

30-

grijs (loodzand)
l+o- 1,5% humus
,12$....le.e.ra

50- roodbruin
15$ humus
60- 11$ leem
7080--

bruin
<1
% humus
90"\k% leem
100110120-

N.Amsterdam
modemtype: Vd1h
Grondwatertrap: IV
G.H.W. 80-120 cm
G.L.W.
>200 cm
Omschrijving

: Ondiepe dalgrond met een humuspodzol in de zandondergrond
ondieper dan 50 cm beneden maaiveld. Zwak lemige bovengrond
en een ingedroogde veentussenlaag (zg. versleten dalgrond).

Classificatie : Bouwlandgrond, geschikt tot matig geschikt voor rogge, haver
en aardappelen en voor blijvend grasland, echter voor gras
land matige tot- sterke zomerdepressie,

- 95 Reeks: Dalgronden
Profielopbouw

Situatieschets

0
10

donkergrijs
20$ humus
2C$ leem

20-1

zwarte ingedroogde gliede

30 zwarte vaste gliede
ko
50

60
70

Profielnummer 2U (if)

bouwland

bouwland

grasland

grasland

2k

donker roodbruin
18$ leem

6$ humus

bruin
leem

Ü1!
bouwland

bouwland

bleekbruin

80 \\% leem

zandweg

90
100110-

120.

Bodemtype: Vd2h
Grondwatertrap s IIa.
G.H.W.
< li-O cm
G.L.W. 100 - lUO cm
Omschrijving

: Matig diepe dalgrond met een humuspodzol in de zandondergrond
tussen 50 en 80 cm beneden maaiveld. Venige sterk lemige boven
grond en een gliedetussenlaag van slechte kwaliteit (zg. ver
sleten dalgrond).

Classificatie : Bouwgraslandgrond, matig tüt weinig geschikt voor rogge, haver
en aardappelen, matig geschikt voor blijvend grasland. De zure
gliedelaag heeft in dit profiel een sterk storende invloed op
beworteling en waterhuishouding.

- 96 17. SCHEMATISCHE PROFIELBESCHRIJVINGEN VAN DE ONDERSCHEIDEN BODEMTYPEN
OP DE BODEMKAART, SCHAAL 1 ü0.000
17.1 Zandgronden.

1

Y33

2 CY33

3

1+

5

6

CY53

E55

H15

H13

7 H35

8 H33

9 H55

10

H53

Gt
Illb

V

V

Illb

V

III

IV

lila

V

lila

No.
Diepte Hor. <2 <50
veldkrt.
boorpunt
5^/51

78/9

79Ä8

53/27

67/11

117/53

33/20

71+/13

86b/8l

92/21

0- 20 Al
20- 1+0 B
1+0- 60 C11
6O-IOO C12
100-120 D
0- 1+5
1+5- 55
55- 90
90-120

A1
B
C11
C12

0- 1+5
1+5- 55
55- 65
65- 80
80-120

A1
AB
B
BC
C

0- 60 Al
60- 70 B
70- 80 C
80-120 D
0- 20
20- l+o
1+0- 50
50-120

A1
A2
B
C

0- 18
18- 50
50- 70
70-100
100-120

A1
B
BC
C1 1
Cl 2

0- 25
25- 1+0
1+0- 60
60-110
110-120

A1
B21
B22
C1
Cl 2

0- 30
30- 50
50- 60
60-100
100-120

A1
B21
B22
BC
C

0- 20 A1
20- 30 B
30- 50 BC
50- 80 C
80-120 D
0- 50
30- 50
50- 80
80-120

A1
B
BC
C

- - - -

0
ê

No. Type

Hum. Roest

11+
11+
11+
11

11+0
11+0
1l+0
160

6

geen donker bruingrijs
geen vaal geelbruin
geen bleekgeel
grijsgeel keizand
3
geelgrijs keileem
2

16
12
12
15

11+5
11+5
11+5
11+5

6

geen bruingrijs
geen vaal geelbruin
geen geel
geen bleekgeel

22
18
18
11+
11+

150
11+0
11+0
150
150

8 geen donker bruingrijs
geen bruingrijs
geen okerbruin
geen bruingeel
bleekgeel
2

- -

- —
—
—

- -

__
- —

- - -

18 160
19 160
19 170

6

- -

- —

- —

__
- —

- - - - —

__
- -

- —

- —
—
—
—

- —
- —

Kleur en eventuele
bijzonderheden

geen grijsbruin
geen bruin
geen bleekgeel
grijs keileem
2

6
1+
7
6

150
155
150
150

5 geen
geen
geen
1

8
1+
11
11+
11+

11+5
11+5
11+5
11+0
11+0

5

11+
15
11+
9
3

160
150
150
160
170

5 geen donkergrijs
geen roodbruin
geen bruin
geel
2
geen bleekgeel

16
19
21
20
23

ll+O
1U0
11+0
11+0
11+0

1+

23
18
17
17
16

180
150
150
11+0
21+0

8 geen bruingrijs keizand
geen roodbruin
geen bruingeel
geen geel
geen bleekgeel scherp
zand

30
25
18
28

130
130
11+0
130

13

grijszwart
grijs
roodbruin
geel

geen zwartgrijs
geen roodbruin
geen bleekbruin
geen bleekgeel
bleekgeel
2

geen donkergrijs
geen zwartbruin
geen donkerbruin
geen bruin bleekgeel
geen bleekgeel

geen zwart
geen bruin
geen bruin bleekgeel
geen bleekgeel

1
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No. Type
11

oH33

Gt
IV

No.
Diepte Hor. <2 <50 M50 Hum. Hoest
veldkrt.
boorpunt
_ - 15 11+5
0- 1+5 A1
78/22
5 geen
geen
12 11+5
50 B
geen
10 11+5
50- 80 C11
geen
8 150
8O-IOO C12
geen
100-120 C13
18 160
- - - -

- -

12

cH55

13 ST1 3

Illb

IV

53/19

115/13

0- 1+5
h5- 55
55- 70
70- 85
85-105
105-120

A1 1
A2
B
BC
D11
D12

11+

Hn35

lib

108/22

15

Hn53

lib

71/26

I

I16 Hn73 lib

91M

18

h9

"|20
13i

vHn35 lib

vHn53 Ha

Gn33

IIa

51/23

89/89

89/67

82/21+

- -

170
170
170
170

- - -

—

9 11+5

20- l+o CI

- -

9 11+5

0- 20 AI
20- 1+0 B
1+0- 60 C
60- 80 D1
80-120 D2
0- 15
15- i+o
1+0- 80
80-120

AI
B
C
D

0- 30 A+B
30- 1+0 B
1+0- 70 CI
70-120 C2

17 cHn55 lie

- -

22
10
20
25

0- 20 AI

1+0- 50 B
50-100 C2
100-120 D
II
!1
1I
j

- - -

0- 35
35- i+5
1+5- 60
60-120

A1
B
C
D

0- 25 AI
25- 50 B
50-120 C
0- 20 A1
20- 1+0 B
1+0- 90 C
90-120 D
0- 20 A1
20- 80 C11
80-120 CI 2

- - - -

- - - -

—
- - -

17 155
17 155
13 155
7 11+0

- - —

- -

—
—

- - -

3
—
- -

licht bruingrijs
stuifzand
geen geelgrijs stuif
zand
geen roodbruin
geen grijsgeel
geelgrijs
2
grijszwart
donkerbruin
bleekgeel
grijs keileem
geelgrijs premorenaal zand

7 geen donkergrijs
geen bruin sterk kazig
bleekgeel keizand
1
geelgrijs keileem
1

1+6 120

8 geen

grijsgeel+bruin
verwerkt
geen vaalbruin
geelgrijs
1
geen grijs

1+0 120
i+5 110
11+ 160
22 11+5
23 11+0
20 160

6

geen bruingrijs
geen bruin
geen bleekgeel keizand
grijs keileem
3

16
11+ ISO
12 150

21

geen zwartbruin-venig
geen bruin matig kazig
geen vuilgeel
geen zwartbruin veen
geen vaalbruin
geen vuilgeel
geen grijsbruin loess

__
- -

bruingrijs
grijs
donkerbruin
bruinbleek
geelgrijs keileem
blauwgrijs keileem

geen

8 geen
geen
geen
3
geen

- -

- -

donkergrijs
roodbruin
geel
bleekgeel
grijsgeel

23 11+0
20 11+0
25 11+0

—

6

1+

9 11+5
11+ 11+5
11+5

- —

7 geen
geen
geen
geen
2
2

Kleur en eventuele
bijzonderheden

20 11+5
25 11+5
65 80
16 11+5
11+ 11+5
20 11+5

7

1
1
1

bruingrijs
geelgrijs
grijs
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No. Type
21

Gn53

Gt I

Kleur en eventuele
No.
Diepte Hor. <2 <50 M50 Hum. Roest
bijzonderheden
veldkrt.
boorpunt
55/18

Ib

;

22 Gn73

lib

91/69

• •
:

:

0- 15
15- 25
25-100
100-120

A1
C11
C12
C13

0- 25
25- 45
45- 80
80-120

AI
C11
C12
C13

28
28
23
23

140
140
140
140

5

geen zwartgrijs
bruingrijs
1
geelgrijs
1
geen blauwgrijs totale
reductie

7 38
45
28
12

130
110
130
170

12

grijsbruin
3
grijs
3
geen blauwgrijs
geen grijsblauw totale
reductie

29 135
18 140
7 140

8

6
—
—
- -

- -

- - -

:

cGn53 IIa

23

9V75

:

6

0- 40 A1
40- 70 CI
70-120 C2

- -

0- 35 AI
35- 90 C11
90-120 012

- -

0- 30 AI
30- 85 C11
85-120 012

- -

- -

1
1
1

grijszwart
bleekgeel
geelgrijs-premorenaal

1
3
2

bruin veen
grijsgeel
blauwgrijs

!
:

24

25

26

vGn35 IIa

vGn53 IIa

vGn73 Ib

27 Zn53

IIa

17/89

17/55

0- 25 AI
25- 50 C1
50- 90 D
90-120 C2

63/19

0224055-

76A5

22 Al
40 C11
55 Cl 2
80 D

80-115 C13
115-120 C14
28

vZn53 Ib

14/28

0- 20 Al
20- 50 Cl 1
50- 95 C12
95-120 D

3
- -

6
—

16 160
14 160
18 160

geen zwartbruin veen
geelgrijs
3
grijs
2

30 145
18 150
12 150
18

7 40 140
14 150

- -

- —

—
—
—

14 150

7 geen zwart
geen vaal geelgrijs
geelgrijs
geelgrijs loess
1
leem
geelgrijs
1
geen grijsblauw totale
reductie

22 145
18 145
4 160

- -

—
—

- -

—
—

zwartbruin venig
1
geelgrijs
1
grijs loessleem
1
geen totale reductie

12 160
12 160

geen grijsbruin sterk
veraard veen
geen wit geelgrijs
vaal bruingrijs
1
geen grijs totale re
ductie loessleem

30 145
5 170
8 170

—

17- 2 Made^/•eengi"onden.
29

Vm1

Ib

0- 30 veen 7 +45

14/71
j

30- 55 D
55- 70 C11
70- 90 C12
90-120 E
;

- —
- - -

65 100
36 130
10 160

donkergrijs sterk
veraard dargveen
matig goed doorla
tend
grijs beekleem
3
grijs
2
geen grijs
geen grijsblauw loess
leem totale reduc
tie
2

!

I.
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No. Type
50 jlVml

Gt
Ib

Kleur en eventuele
No.
Diepte Hor. <2 <50 M50 j Hum. Roest
bijzonderheden
veldkrt.
boorpunt
99/29

0- 20 veen 1 0 +70

20- 40 veen

ko- 80 Dl 1
80-120 Dl 2

51

Ym2

Ib

15a/58

0- 50 veen

+40

50- 65 veen
65- 85 D
85-120 C
52

Vm5

Ia

97/12

0- 40 veen

24 155
+45

40-100 veen
100-110 D
110-120 C
55

lVm2 Ib

100/57

28 125

0- 20 veen 15 +75

20- 60 veen
60- 70 D1
70- 80 D2
80-120 C
54

lVm5

Ib

98/54 I

14 145

0- 25 veen 10 +70

25- 50 veen
50-100 veen
100-120

25 150|

geen grijsbruin matig
veraard dargveen
matig slecht door
latend
geen zwartbruin darg
veen matig goed
doorlatend
blauwgrijs loess1
leem
geen grijsblauw loessleem totale reduc
tie
j geen zwartbruin iets
veraard dargveen
matig goed door
latend
geen bruin dargveen
goed doorlatend
geen grijs beekleem
geen grijsblauw totale
reductie
geen zwartbruin matig
veraard dargveen
lmatig goed doorjlatend
geen |bruin dargveen
jgoed doorlatend
geen !blauwgrijs beekI leem
geen |geelgrijs
geen Igrijsbruin dargjveen matig ver
gaard matig slecht
ldoorlatend
geen bruinzwart darg
veen matig goed
doorlatend
geen grijsbruin beekleem meerbodemachtig
blauwgrijs loessleem
geen grijsblauw totale
reductie
geen

zwartbruin darg
veen matig ver
aard slecht door
latend matig ijzeroer
geen idem niet veraard
geen bruin dargveen ma
tig goed doorlatend
geen grijs totale re
ductie
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No.
Diepte Hor. <2 <50
veldkrt.
boorpunt
'

Gt

0
ë

|No. Type

Hum. Roest

!

Kleur en eventuele
bijzonderheden

|l 7 -:5 Overfsangst/eengrondem.
j35

Vol h IIa

1 01+/89

0- 15 Ap

r- -t

25 130

17 geen

15- 35 veen

geen

35- 1+5 B
1+5--80 -C11
80-110 C12
110-120 D
|36

Vo3h lb

62/13

0- 20 Ap
20- 55 veen

- -

30 110
8 175
8 175

geen
geen
geen
geen

10 140

20 geen
geen

- -

1
\

Vo2g

lb

10l/ll+

0

1
(37

0
1

55- 70 M
70- 90 B
90-110 C
110-120 D

I

veen

I58

«ij
!
1

Vo3g

lb

IOI/26

j
i
j
j
|1 7.k Daig]"onde:1.
|39 Ydlh

lib

Hi/30

i

veen

30- 90 veen
90-100 M
100-120 C

0- 10 Ap

20 150
30 150

__
- - -

8 155

geen zwart brokjes oud
veenmosveen en
broekveen slecht j
geen bruin broekveen
geen grijs beekleem
geen grijsblauw totale j
reductie

- -

__

25 130

- -

11+ 150

:I

30- 60 B
60- 90 C1
90-120 C2
Vd1h

Ha

109/3I+

0- 15 Ap

8

geen grijszwart bezan- j
ding
geen bruin bolster ma
tig slecht
geen donkerbruin
geen geelgrijs
geen grijs premorenaal j
zand

9

geen grijszwart bezan
ding
geen zwartbruin bolster
en brokjes oud
veenmosveen.slecht j
geen zwart gliede
geen bruin vrij vast
geen bruingrijs

11+
20
15
- -

17 150

15- bo veen
i
i
i

]
j

1+0- 50 G
50- 80 B
80-120 C

28 11+0
8 11+5

veendobbe grijs
zwart bezanding
zwart ongedifferen
tieerd veen matig
slecht doorlatend
bruin meerbodem
bruin
grijs
blauwgrijs leem

geen zwartbruin brokjes
oud veenmosveen en
broekveen matig
slecht
geen bruin broekveen
geen grijs beekleem
geen blauwgrijs totale
reductie

- -

10- 30 veen

»

l+o

0
1
V>J
O

30- 60 veen
60- 70 M
70-120 C

geen
geen
geen
geen

__

geelgrijs+zwart
bezanding
zwart ongediffe
rentieerd veen ma
tig slecht door
latend
vaalbruin
vaal bruingeel
geelgrijs
grijs loessleem
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No. Type
1*1

Vd2h

rt i NoDiepte Hor. <2
!veldkrt.
i boorpunt
__
lib j 105/29
0- 15 Ap

M50jHum. Roest
8 155:

15- 1*0 veen
1*0- 70 veen

j
1*2

Vd1g

IIb I 106/50

70- 80 G
8O-IOO B
100-120 BC

- -

0- 15 Ap

- -

I

15- 1*0 veen

ij
!
J

1+0- 50 M

Vd2g

Ha j 109/22

- -

- -

__

j
1*0- 60

—

60- 70

- -

!

70- 90
90-120
1*1*

Vd3g

Ha

106/59
j

0- 13 Ap

17 155j

- -

0- 15 Ap
15- 1*0

i

22 135!
8 11*0;
:

50- 90 011
90-120 012
1*3

--

- —

- -

13- 35 veen

- -

35-100 veen

—

12 155!
8 11*0 j

—

110-120 C

- -

7 geen grijszwart bezan
ding
geen bruin bolster en
brokjes oud veenmosveen slecht
zwartbruin
oud
geen
veenmosveen
geen zwart
geen roodbruin
geen bruingrijs

j

8 geen grijszwart bezan- j
ding
geen zwartbruin broek
veen en bolster
matig goed
geen grijsbruin meerbodem
geen geelgrijs
geen geelgrijs

8 1551 12 geen grijszwart bezan
ding
geen
zwartbruin
bolster
is
en rommelig ander
i
veen slecht
geen bruinzwart broek
veen
geen bruingrijs meer
bodem
28 130!
geen geelgrijs
8 11+0]
geen bruingrijs
16 150 j 12 geen grijszwart bezanding
geen bruin bolster en !
rommelig ander
veen matig slecht ]
geen zwartbruin broek- |
veen
geen bruingrijs meer]
bodem
geen geelgrijs
17 1l*5i
!
J

100-110 M

Kleur en eventuele I
bijzonderheden

- 102 18. DE BOORFUNIEMKAART, SCHAAL 1 il0.000 (bijlage 8).
Op deze kaart is aangegeven:
a. Begrenzing en nummers van de veldkaarten
b. De op de boorstaten beschreven en in het boorregister (bijl. 9) opge
nomen boringen met een doorlopende nummering per veldkaart.
c. De niet beschreven ongenummerde boringen.
Voor het overzicht van de aantallen boringen per veldkaart en
de gebruikte afkortingen op de boorstaten zij verwezen naar het aan
hangsel in dit rapport.
Alle genummerde boorstaten zijn in het boorregister (bijl. 9)
opgenomen, dat uitsluitend aan de opdrachtgever is verstrekt.

Stichting voor Bodemkartering
WAGENINGEN

Aanhar5gsel_b_ij_rap£ort_no._5^7_i "De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Sleenerstroom"•
A. Verklaring van de in het boorregister (bij1.9) gebruikte afkortingen
en coderingen (voor zover niet voorkomend in de verklarende woorden
lijst vóór in het rapport).
Horizonten^
Al
A2
B
C
Ap

=
=
=
=
=

humushoudende bovengrond
uitspoelingshorizont (loodzand)
inspoelingshorizont
onveranderde ondergrond
opgebracht dek in dalgronden.

Kleuren.
ge
gr
br
ro
zw

=
=
=
=
=

geel
grijs
bruin
rood
zwart

bla
bl
1-li
d-do
va

=
=
=
=
=

blauw
bleek
licht
donker
vaal

Afwijkende_lagen_in de_ond£rgrond.
Keil. (X) = keileem
X1 = zandige keileem
Loess (^ ) = loessleem
- zandige loess
Me = meerbodem of beekleemlaag
mei = zandige meerbodem of -beekleemlaag
me2 = zware meerbodem of -beekleemlaag
Gl = gliede

gl1 = zandige gliede

D = broekveen (darg)

X2 = zware keileem
^ = zware loess

gl2 = zware gliede

Da = matig veraard

Daa = sterk veraard

B(ol)=bolster
) kwallteit: 1 = slecht
R
=los veen (geen bolster) )
2 = matig slecht
0
=oud veenmosveen
S
=scheuchzereaveen (scheu.)
H
=hypnaceeënveen (hypn.)
D°£rlatendhe_id_v£e n.
1 = goed
2 = matig goed

3 = matig slecht
U = slecht

Voorkomen van roestvlekkeru_
1
2
3
k

=
=
=
=

zwak
matig
sterk
zeer sterk

IJzeroer_= ^
^ = matig ijzeroer
= veel ijzeroer

5 = goed
Ij- = zeer goed

- 2B. Nummers der veldkaarten met aantal beschreven boringen, opgenomen in
het boorregister (bijl.9).
Veldkaart
no.

Aantal
boringen

10a
10b
12
15a
15b
11+
15
16
17
18
19
52
55
1+6
1+7
1+8
1+9
50
51
52
55
51+
55
57
59
60
61
62
65
61+
65
66
67
68
69
70
71
72
75
71+
75
76
77
78
79
80
81
82
85
81+
85
86a
86b

75
20
87
51+
98
79
100
77
121+
62
8i
1+2
1+1
67
1+8
92
55
29
72
60
82
61+
62
12
95
1+1+
18
11+
1+2
69
51
77
77
87
69
112
71+
55
102
1+6
55
85
59
1+2
101+
82
72
9^
76
72
97
68
98

!
!
1
!
!
j
!
!
1
i

!
!

i
1
!
j

Ontbrekende
no's

Extra no1s

Schematische profielbe-|
schrijving van no's
(hfdst. 17).

58
28,71
55,89

20

25
19,27
51
18

15
19

11
52 t/m 56

26
15
1+5
9,22
1+8

,

21+
i

81
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Veldkaart
no.
87
88
89
90
91
92
93
9b

j
i
!
!
i

95
96
97
98
99
100
101
1C2
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
111».
115
116
117
118

Ontbrekende
Aantal
boringen
no's
94
57
95
133
108
103
33
83
100
92
86
81
85
91
88
61
61
92
93
67
73
54
63
53
77
101
69
54
79
57
84

Extra no 1 s Schematische profielbe- !
schrijving van no's
(hfdst. 17)

67,89
69,9b

21
75
29

12
5b

29
37
14,26

b5

89
29
50,59
22
22,34
30

13
33,47,48

53

N.B. De ontbrekende nummers der veldkaarten zijn ontstaan doordat tijdens
het veldwerk wijzigingen in de begrenzing van het te onderzoeken ge
bied zijn aangebracht.

