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VOORWOORD

In het kader van het Facetplan Oost-Friesland werd van het
Stedebouwkundig Bureau R. Hajema N.V. te Assen opdracht ontvangen
tot het samenstellen van een globale bodemkaart en het geven van
een globale geschikt heidsbeoordeling van het oostelijk deel van
de provincie Friesland.
De benodigde werkzaamheden werden uitgevoerd door W.B. Kleinsman
en J.A. van den Hurk, onder leiding van Ir. G.J.W. Westerveld.

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

Bestanddelen van de grond

lutumfractie
leemfractie
zandfractie
klei

minerale delen < 2 mu
minerale delen < 50 mu
minerale delen < 50 mu en < 2000 mu
mineraal materiaal, dat minstons 8 %
lutumfractie bevat
mineraal materiaal, dat minstens 50
leemfractie bevat
mineraal materiaal, dat minder dan
8 % lutumfractie en minder dan 50 %
leemfractie bevat en waarvan de M50
beneden de 2000 mu ligt
korrelgrootte waarboven en waarbeneden de helft (in gewichtshoeveelheden) van de zandfractie ligt
0,001 mm

leem
zand

M50 = mediaan
mu = micron
b.

Textuurklassen

b1

]Inde]_ing_naar het JLutun^ehalte

% lutum
0 - 5
5 - 8
8 - 17,5
17,5 - 25
25 - 35
> 35

naam
kleiarm zand)
zand
kleiig zand )
lichte zavel )
zavel
zware zavel )
lichte klei
klei
zware klei

b2 ^^eJLing_naa_r het l_ejemgehal.te;
% leem
0 - 1 0

10 - 17,5
17 - 32,5
b3

naam
leemarm zand
zwak lemig zand
sterk lemig zand

lemig zand

Indeling naar de mediaan

M50 tussen:
50
en 105 inu
105 en 150 mu
150 en 210 mu

naam
uiterst fijn zand )
zeer fijn zand
) fijn zand
matig fijn zand
)

c.

Organische-stofklassen

cl

_Ind_e2.ing_ria.ar; het jirg._-s_tofg_ehal_te_v£or zand£ronden

fo org, stof
0 - 2,5
2,5- 8
8 - 15
15 - 22,5
> 22,5
c2

naam
humusarm zand
humeus zand
humusrijk zand
venig zand
zandig veen en veen

In^elir^_jraar het £rg.^s_to_fg_ehalte_van_kle_igi;ond_en

org.-stof
0 2,5/5
5/16
2,5/5 5/16 15/30
15/30 22,5A5.
>
22,5A5

naam
humusarme klei
humeuze klei
humusrijke klei
venige klei
kleiig veen en veen

- 5 Bij deze indeling zijn de klassegrenzen afhankelijk van het lu tumgehalte met dien verstande, dat hoe hoger het lutumgehalte is, hoe
hoger ook het vereiste org.-stofgehalte om een kleigrond tot een be
paalde org. stofklasse te rekenen.
d.

Indeling naar het kalkgehalte

CaCOz
< p"
> •§•

m

»

naam
kalkarm
kalkrijk

SAMENVATTING

Het onderzochte gebied van het Facetplan Oost-Friesland beslaat
het oostelijke deel van de provincie Friesland. De grootste oppervlak
te hiervan bestaat uit dekzandgronden, al of niet met keileem in de
ondergrond. Deze, voornamelijk in de Riss- en WUrmijstijd gevormde
afzettingen,werden in de navolgende warmere perioden gedeeltelijk door
veen bedekt. In meer recente tijd werd het veen echter grotendeels
weer afgegraven.
In het westen en zuidwesten komen nog grote oppervlakten niet-afgegraven veengronden voor, al of niet bedekt door een kleilaag.
In het noorden treft men de jongste en kleirijke afzettingen aan.
Ze bestaan gedeeltelijk uit kalkrijke klei-en zavelgronden, vooral
vlak langs de Lauwerszee en de Dokkumer Ee. Voor het overige zijn het
zware kleigronden, kalkarm en knippig.
De hoge, middelhoge en lage zandgronden zonder ke:ileenondergrond bieden de meeste mogelijkheden voor zowel bebossing, als voor
de aanleg van sportvelden, speel- en ligweiden en kampeerterreinen.
De overige zandgronden zijn voor één of meerdere van bovengenoemde
bodemgebruiksvormen minder geschikt.
Van de kleigronden komen voornamelijk de zavel- en de lichte
kleigronden in aanmerking voor meerdere bodemgebruiksvormen. De zware
kleigronden bieden alleen mogelijkheden voor bebossing. Dit geldt
eveneens voor de klei-op-veengronden.
In de gebroken kleigronden lopen de mogelijkheden sterk uiteen.
De veengronden bieden van nature voor de hiervoor vermelde bodemge
bruiksvormen weinig mogelijkheden.
Gezien de beschikbare gegevens dragen bodemkaart en rapport eai
globaal karakter.
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Situatiekaart van het gebied

Schaal 1 250.000

1.

ALGEMEEN

Het gebied waarvan een globale bodemkaart is samengesteld,
omvat de gemeenten Achtkarspelen, Danturcadeel, Heerenveen,
Kollumerland, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland,
Tietjerksteradeel en Weststellingwerf (afb.l).
De totale oppervlakte bedraagt + 11^3 900 ha. De veldopname
vond plaats in de periode 1952 - 195k» in het kader van de op
name voor de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 200 000
(zgn. NEB0-kaart).
De gemiddelde boringsdichtheid bedroeg 1 per 25 à 75 ha
tot een diepte van 1,20 m -mv.
De verwerking van de gegevens t.b.v. dit onderzoek vond
plaats in december 19^9 en januari 1970. De resultaten hiervan
zijn weergegeven in dit rapport en op de kaartbijlage, schaal
1 : 100 000. Gezien de boringsdichtheid zij er op gewezen dat
de kaart als globaal moet worden beschouwd.
Het verdient aanbeveling het rapport en de kaart gezamen
lijk te raadplegen.

2.
2.1

BESCHRIJVING VAN HET GEBIED
Bodemopbouw

De bodem en een belangrijk deel van het huidige landschap zijn in
verschillende geologische perioden ontstaan. Vooral de Riss- en de
WUrraijstijd zijn op de vorming van dit gebied van invloed geweest.
Tijdens de Rissijstijd was een groot deel van ons land door ijs bedekt.
Met dit ijs waren grote hoeveelheden stenen, zand en ook klei meege
voerd. Dit materiaal bleef, na het afsmelten van het ijs, vermengd
en vergruisd, als keileem achter en komt vrijwel in het gehele gebied
in de ondergrond voor.
In de Würmijstijd was geen ijsbedekking aanwezig. In het toen
heersende toendraklimaat, waarin nauwelijks plantengroei mogelijk was,
vond verstuiving van zand plaats en werd het zgn. dekzand afgezet.
De dikte van dit zandpakket varieert van enige decimeters tot meerdere
meters.
Ongeveer 10 000 jaar geleden eindigden de ijstijden en steeg de
temperatuur. Plantengroei werd weer mogelijk, de zandverstuivingen
werden grotendeels vastgelegd en vanuit de natte en lagere terrein
gedeelten trad veenvorming op. Dit veen heeft zich geleidelijk over
een groot deel van het gebied uitgebreid.
Ten gevolge van de stijging van het zeeniveau drong de zee steeds
verder landinwaarts en werden grote delen van het veen weggeslagen
en/of bedekt met een kleilaag. Binnen dit gebied is vooral rondom en
in de Lauwerszee veen weggeslagen. Elders werd alleen klei op het
veen afgezet.
Aan deze sedimentatie kwam omstreeks 1200 door de bedijking vrij
wel een einde. Alleen bij dijkdoorbraken (bijv. langs de Dokkumer Ee),
vond nadien nog enige sedimentatie van zand en klei plaats.
2.2

Landschap

Op basis van de bodemopboww is het gebied landschappelijk in te
delen in:
a.
b.
c.
a.

het zandlandschap
het kleilandschap
het veenlandschap
het zandlandschap

Dit omvat de "Priese Wouden" en daarmee de grootste oppervlakte.
Het is een hellend gebied, van west naar oost oplopend van ca. 1 meter
+ NAP tot ca. 15 m + NAP. Er zijn daarin twee sublandschapsvormen te
onderscheiden, nl. de "Zeven Wouden" ten zuiden van de lijn DrachtenSurhuisterveen en de "Dokkumer Wouden" ten noorden van deze lijn.
De "Zeven V/ouden" liggen op de zuidwestelijke helling van het
"Drentsplateau", waarvan de natuurlijke afwatering plaatsvindt via
de Drait, de Boorne, de Tjonger en de Linde. De dalen van deze noord
oost-zuidwest lopende riviertjes zijn vrij vlak en breed. Tussen de
dalen komen dekzandplateaus en langgerekte, betrekkelijk smalle dekzandruggen voor.
Met uitzondering van de dalen, waar ten gevolge van erosie de
keileem nog slechts plaatselijk voorkoirrfc, bevindt zich onder het dek
zand een keileemondergrond die in dikte varieert van + Ij. tot + 7 meter.
Het landschap van de "Dokkumer Wouden" wijkt af van dat van de
"Zeven Wouden". Doordat het gebied niet samenhangt met het Drentsplateau
vindt de afwatering plaats via vlakke en brede dalen die naar het
noorden, oosten of westen lopen.

De tussenliggende dekzandruggen zijn naar verhouding breder en
minder langgerekt dan in de "Zeven Wouden".
De keileemondergrond is dunner; plaatselijk is slechts een restant
in de vorm van een dunne laag stenen aanwezig.
De hydrologische toestand van het zandlandschap wordt voor een be
langrijk deel bepaald door de aard en de diepteligging van de keileemondergrond. In de "Zeven Wouden" zijn de gronden over het algemeen nat
ter dan in de "Dokkumer Wouden".
De bewoning in het zandgebied is vanouds geconcentreerd op de hoge
drogere gedeelten, waar ook de grote wegen liggen. Langs de randen van
de dalen komen in de "Zeven Wouden" de zgn. buitenwegen voor, die echter
in de "Dokkumer V/ouden" ontbreken.
De gronden worden overwegend als grasland gebruikt. Slechts op de
hogere gedeelten vindt men akkerbouw. Plaatselijk komen daar complexen
oude bouwlandgronden voor.
De hoger gelegen zandgronden zijn over het algemeen rijk aan be
groeiing. Er komen nog veel eikenhakhout- of wildwallen voor. In de
lager gelegen (natte) zandgronden vindt men langs de sloten veelal
een elzenbegroeiïng. De dalen zijn daarentegen geheel boomloos.
b.

het kleilandschap

Ten noorden en westen van het zandlandschap ligt een vrij vlak
kleilandschap met kleigronden, klei-op-veengronden en klei-op-zandgronden.
De lichtere kleigronden, langs de Dokkumer Ee en in de jonge pol
ders ten zuiden van de Lauwerszee, liggen over het algemeen ca. 1 meter
hoger dan de zwaardere kleigronden. Deze laatste liggen vrijwel gelijk
NAP. De helling verloopt echter zeer geleidelijk.
In de klei-op-zandgronden komt enig reliëf op korte afstand voor,
als gevolg van het verloop van de zandondergrond.
De gronden in dit landschap zijn overwegend vrij nat en als gras
land in gebruik. Alleen op de drogere lichtere gedeelten (zavels) komt
akkerbouw voor.
De bewoning is zeer verspreid of geconcentreerd langs dijken.
Begroeiing komt alleen voor cp plaatsen waar de zandondergrond ondiep
aanwezig is en rondom de boerderijen.
c.

het veenlandschap

Het grootste deel van dit veenlandschap ligt aan de west- en
zuidwestzijde van het gebied. Het maakt deel uit van het "Lage Midden"
van Friesland, Verder kernt in het zuidoosten nog een kleine oppervlakte
veengronden voor.
De vervening begon met kleine gedeelten, maar werd na 1600 op
grote schaal aangepakt. In het Lage Midden werd hierbij de turf ge
baggerd, terwijl in het zuidoosten de turf werd gestoken.
Na de vervening bleef vooral in de gedeelten met een diepe zand
ondergrond, nog een laag restveen achter. Plaatselijk is deze laag
meer dan 120 cm dik.
Het na vervening en ontginning ontstane landschap is kaal en vrij
vlak, met slechts begroeiing rondom de boerderijen en langs de oude
wegen.
In het Lage Midden bestaan de verveende, maar (nog) niet in
cultuur gebrachte gronden uit petgaten die geheel of gedeeltelijk
verland zijn. In het laatste geval komen nog gedeelten open water
voor.
De in cultuur gebrachte, verveende gronden zijn vooral in het
Lage Midden nat en overwegend als grasland in gebruik. Ia het zuid
oosten komt veel akkerbouw voor.

- 10 2.3 De globale bodemkaart, schaal 1 : 100 000 (bijlage 1)
2.3.1

]^deling_van_de gronden

Er zijn vijf hoofdklassen van gronden onderscheiden:
zandgronden
gebroken kleigronden
kleigronden
klei-op-veengronden
veengronden
Zandgronden, (code Z)
Deze hoofdklasse oinvat de gronden met meer dan lj.0 cm zand binnen
80 cm diepte. Het zand is zeer fijn tot matig fijn en leemarm, zwak
lemig of sterk lemig. De zandgronden zijn kalkarm.
Naar verschillen in profielontwikkeling en landschappelijke lig
ging zijn ze onderverdeeld in:
zandgronden met podzolprofiel, code Zp
beekdal(zand)gronden
, code Zb
stuifzandgronden
, code Zs
De zandgronden met podzolprofiel (code Zp) zijn op basis van de
diepteligging van het grondwater en het al of niet voorkomen van een
keileemondergrond birr.en 120 cm -rav. opgesplitst in:
hoge gronden, code Zp
middelhoge en lage gronden, code Zpn
middelhoge en lage gronden met overwegend een keileemondergrond
ondieper dan 120 cm ».mv., code Zpnx
"Gebroken" kleigronden, (code gK)
Hiertoe behoren de kleigronden waarvan de kleilaag vermengd is
met Pleistoceen zand en waarin de diepte van de (pleistocene) zandondergrond sterk wisselt. Het zand begint echter overwegend binnen
120 cm.
De gronden zijn geheel kalkarm. Ze zijn apart onderscheiden omdat
ze, door de vermenging met Pleistoceen zand, een afwijkende structuur
hebben.
Kleigronden, (code K)
Deze gronden bestaan tot ten minste 80 cm diepte uit zavel of
klei. Naar de aard, de zwaarte en de kalkrijkdom zijn ze onderverdeeld
in:
kalkrijke, niet-knippige,zavel- en lichte kleigronden,
kalkrijke, niet-knippige, zware kleigronden
,
kalkarme, knippige, zavel- en lichte kleigronden
,
kalkarme, knippige, zware kleigronden
,

code
code
code
code

KLc
KLc
KL
Kk

Het onderscheid tussen niet-knippige en knippige gronden is ge
maakt omdat knippige gronden, door ongunstige chemische en fysische
eigenschappen, veelal een slechtere structuur hebben, dan de nietknippige gronden.
KLei-op-veengronden, (code kV)
Bij deze gronden rust de kleilaag, die dunner is dan 80 cm, op
meer dan lj.0 cm veen.

Naar de dikte van het kleidek is onderscheid gemaakt in:
kalkarme, knippige, zware kleigronden op veen, beginnend tussen
20 en J+0 om -rnv, code kVI
kalkarme, knippige, zware kleigronden op veen, beginnend tussen
I4.O en 80 crn -mv, code kV2
Veengronden, (code V)
Deze gronden hebben binnen I4.0 cm diepte meer dan 20 cm veen.
Het zijn kalkloze gronden, die op basis van het al of niet uitgeveend
zijn en de diepte van de pleistocene zandondergrond onderverdeeld zijn
in:
niet-verveende veengronden met een zandondergrond beginnend dieper
dan 120 cm -mv., code V
uitgeveende veengronden met een zandondergrond beginnend ondieper
dan 120 cm -mv., code uVz
uit geve c-nde veengronden net ccn zandonde r^rond besinnend ondieper
of dieper'dan 120 cm -mv., code uV,
Toevoegingen
Op de bodemkaart zijn binnen de vijftien hiervoor genoemde kaart
eenheden drie toevoegingen gebruikt.
Zij duiden op profielkenmerken die slechts over een gedeelte van
het oppervlak van een kaarteenheid voorkomen.
In dit gebied is dat het geval met een venige of veenbovenlaag
(v) in de beekdal(zand)gronden, een keileemondergrond (x) in de uit
geveende en de klei-op-veengronden, en een zandondergrond (z) in de
kleigronden en de klei-op-veengronden. Beide ondergronden beginnen
binnen 120 cm -mv.
Overige onderscheidingen
Deze omvatten enkele landschappelijke kenmerken zoals terpen,
petgaten in open water, maar ook de bebouwde kommen van de belangrijk
ste plaatsen, e.d.
2.3.2 ^sc^ijving_van_de eenheden op de bodemkaart
In het navolgende gedeelte worden de op de bodemkaart aangegeven
bodemeenheden nader beschreven met behulp van een globale profielschets.

Zandgronden - kalkarm

Kaart eenheid:

Zp

Omschrijving:

hoge, fijnzandige zandgronden met podzolprofiel

Profielschets :
diepte in cm
O_j zeer donker grijs, humeus, sterk lemig, fijn zand
30—;
jdonkergrijs, humusarm, zwak lemig, fijn zand met veel
^ J witte zandkorrels (loodzandlaag)
6o~f donkerbruin, humeus, zwak lemig, fijn zand

J geel, humusarm, zwak lemig, fijn zand
120—

Verbreiding:

Verspreid over het hele zandgebied.

Toelichting:

Deze zandgronden liggen enigszins op ruggen.
Er komt meestal een humuspodzolprofiel in voor,
waarvan de B-laag (humusinspoelingslaag) eniszins
verkit is.
De humeuze bovenlaag varieert in dikte van
< 30 cm tot 30 ^ 50 cm.
De matig dikke bovengronden (30 - 50 om) zijn zo
wel ontstaan door de vroegere plaggenbemesting
als door de ontginningsactiviteiten na de ver
veningen.
Gronden met matig dikke bovengronden hebben een
groter vochthoudend vermogen dan die met dunne
bovengronden. De eerste zijn daardoor minder
droogtegevoelig. Het gewas is nl. voor een groot
deel van het groeiseizoen aangewezen op het
vocht dat het profiel kan vasthouden aangezien
het grondwater in de zomer dieper dan 120 cm
wegzakt. Vooral als er een verkitte B-laag in
het profiel aanwezig is,die storend werkt zowel
op de waterhuishouding als op de beworteling,
zijn de gronden droogtegevoelig.
De keileem begint bij deze gronden niet binnen
120 cm.
Het bodemgebruik is overvragend grasland; plaat
selijk konrt bouwland en bos voor.

Kaarteenheid:

Zpn

Omschrijving ;

middelhoge en lage, fijnzandige zandgronden met
podzolprofiel

Profielschets ;
diepte in cm
0—]
—jdonkerbruin, humeus, leemarm, fijn zand
I4.0—ï

—I bruin, humus arm, leemarm, fijn zand

60—1

i lichtbruin, humusarm, leemarm, fijn zand
110H.-bruingri js, humusarm, leemarm, fijn zand
12CM
Verbreiding :

Als een gordel aan de westzijde van het zandgebied.

Toelichting:

Dit zijn overwegend middelhoge en lage, vrij natte
gronden (met wintergrondwaterstanden ondieper dan
1^0 cm) die voor een groot deel met veen bedekt
zijn geweest.
Vooral tussen Heerenveen en Gorredijk komt bij
deze gronden nog vaak een restveenlaagje voor.
Ook de dikte en de samenstelling van de (plaat
selijk) humusrijke bovengrond, en de nog aanwezige
wijken bewijzen dat het oude veenontginningsgronden zijn.
Een groot gedeelte van de profielen heeft een humeuze bovengrond die 35 à. I4.O cm dik is. Deze dik
kere bovengronden zijn meestal lemiger dan de
dunnere, vanwege de bijmenging van keileem en
lemig dekzand, afkomstig uit de gegraven wijken
en vaarten.
Het restveenlaagje werkt storend op de waterhuis
houding en op de beworteling.
De B-laag van het humuspodzolprofiel is vaak verkit
en in het bovenste gedeelte bovendien "kazig"
(d.w.z. smerend bij wrijven tussen de vingers).
De laag Is vaak enkele decimeters dik en veelal
eveneens storend voor de waterhuishouding en de
beworteling. In de profielen ten noorden van
Drachten is de B-laag veel minder sterk ontwikkeld,
waardoor de doorlatendheid aanmerkelijk beter is.
De middelhoge en lage zandgronden zijn overwegend
in gebruik als grasland.

- lu Kaarteenheid:
Orrschrijving;

Zpnx
middelhoge en lage, fijnzandige zandgronden met
een keileemondergrond overwegend ondieper dan
120 cm -rav.

Profielschets :
diepte in cm
.. zwart tot zeer donker bruin, humeus, zwak lemig, fijn
zand
jPp' donker grijsbruin, humeus, zwak lemig, fijn zand met
J

veel witte zandkorrels (loodzandlaag)

60H'""••roodbruin, humeus, sterk lemig, fijn zand
geelbruin, humusarm, zwak lemig fijn zand
90—I
-j lichtgrijze keileem
120-

Verbreiding:

Vrijwel over het gehele zandgebied met uitzondering
van een strook langs de westzijde.

Toelichting;:

Deze overwegend middelhoge gronden bestaan uit een
dekzandpakket dat in dikte Varieert van I4.O tot
100 cm, op keileem. In het zandpakket, dat uit
zwak en sterk lemig fijn zand is opgebouwd, heeft
zich een podzolprofiel ontwikkeld.
Vooral in de gebieden rond de beekdalzandgronden
en over vrij grote oppervlakten ten noorden van
Ureterp, oostelijk van de lijn Drachten-Bergum,
hebben de
profielen een 30 à 50 cm dikke humeuze
bovengrond. In de overige gebieden is de boven
grond meestal dunner dan 30 cm.
Plaatselijk komt onder de bovengrond een dun restveenlaagje voor, dat vaak platerig is en storend
werkt op de waterhuishouding. Dit laatste is even
eens het geval in profielen met een ondiep voor
komende keileemondergrond. Periodiek zijn deze
gedeelten zeer nat, met winte rgrondwaterstanden
tot in het maaiveld. In de zomer daarentegen
kunnen de grondwaterstanden vrij diep wegzakken.
Verdroging komt echter zelden voor.
Het zijn goede graslandgronden, waarvoor ze
dan ook overwegend in gebruik zijn.

- 15 Kaarteenheid:

Zb

Omschrijving ;

lage fijnzandige beekdal(zand)gronden

Toevoeging:

v = venige bovenlaag, plaatselijk veen dikker
dan 1^.0 cm

Profielschets:
diepte in cm
donkerbruin, humeus, sterk lemig, fijn zand

3<K .grijsbruin, hurausarm, sterk lemig, fijn zand
H licht grijsbruine, huirrusarme, zandige leem

75J grijze, humusarme, gereduceerde, zandige leem
120-

Verbreiding:

Overvragend in de beek- of rivierdalen van Boorne,
Tjonger, Linde en Drait en in de omgeving van het
Bergumermeer en de Leien.

Toelichting:

Deze gronden beslaan het laagste deel van het zand
landschap. Door de natte omstandigheden, de grond
waterstanden zijn steeds hoog geweest, heeft de
ondergrond een bleekgrijze kleur en wordt naar be
neden volledig gereduceerd en blauwgrijs van kleur.
In de ondergrond komt zeer onregelmatig keileem
voor.
In het gedeelte ten zuiden van Drachten hebben de gron
den een opgebracht mestdek met een dikte van 50 à. 50 cm.
Dit zijn de betere beekdalgronden.
In de beekdal(zand)gronden met toevoeging v (venige
bovenlaag en plaatselijk veen dikker dan l+O cm) komen
op korte afstand zeer grote verschillen voor: diepere
veenprofielen naast lemige en leemarme beekdalzandgronden.
In het Draitdal hebben de gronden een humusrijke tot ve
nige bovengrond die 30 à 50 cm dik is als gevolg van
vroegere verveningen en de daarop volgende ontginnings
wijze. Plaatselijk komt hier op wisselende diepte keileem
in de ondergrond voor.
De beekdalzandgronden worden uitsluitend als grasland
gebruikt. Door hun ligging in de dalen en de hoge grond
waterstanden zijn het natte graslanden.
De gedeelten met een venige bovenlaag (toevoeging v)
hebben een geringe draagkracht en worden gemakkelijk ver
trapt.

- 16 Kaarteenheid:

Zs

Omschrijving;

hoge, fijnzandige stuifzandgronden

Profielschets:
diepte in cm
0J bruingrijs, humusarm, leemarm, fijn zand

50-j

geelgrijs, humusarm, leemarm, fijn zand

120-

Verbreiding:

Ih de omgeving van Bakkeveen en Appelscha.

Toelichting:

Deze gronden zijn ontstaan uit dekzand en over
het algemeen zeer jong; in het opgestoven materiaal
heeft nog bijna geen profielvorming plaatsgehad.
Door het steeds in beweging zijn is de fijne
fractie vrijwel geheel verdwenen. De pakking is
hierdoor losser.
Het zijn overwegend vrij hoge, droge zandgronden
die meestal in bos liggen. Het reliëf is nogal
onregelmatig.
Alleen de grote complexen van deze stuifzanden
zijn op de bodemkaart weergegeven. In kleinere
oppervlakten komen ze echter op meerdere plaatsen
in het zandgebied voor.

- 17 "Gebroken" kleigronden

Kaarteenheid:

gK

Omschrijving;

kalkarme zavel, lichte en zware klei, vermengd
met zand; zandondergrond ondieper dan 120 cm -mv

Profielschets ;
diepte in cm
0—!
—; donker grijsbruine, humeuze, lichte zavel met bijmenging
2CH van fijn zand uit de ondergrond
, oJ''donkergrijze, humeuze, lichte zavel, met bijmenging van
fijn zand uit de ondergrond
'donkerbruin, humeus, zwak lemig, fijn zand
J geelbruin, humusarm, leemarm, fijn zand

120-

Verbreiding:

In het noorden en het noordoosten,waar de
zeeklei grenst aan de zandgronden van de
Dokkumer Wouden.

Toelichting;

üi de "gebroken" kleigronden is de klei vermengd
met Pleistoceen zand uit de ondergrond of uit
de kavelsloten. Deze vermenging van twee totaal
verschillende sedimenten veroorzaakt dikwijls
een zeer dichte structuur, de zgn. betonstructuur
De gebroken gronden zijn daarom berucht.
De menging is voor een groot deel het gevolg van
biologische activiteit in het profiel.
De zwaarte en de structuur zijn zeer verschillend
evenals de dikte van de kleilaag die sterk af
hankelijk is van het reliëf van de zandondergrond
De lichte gebroken gronden zijn over het algemeen
vruchtbaar en goed bewerkbaar.
Het bodemgebruik is overwegend grasland.

- 18 Kleigronden

Kaarteenheid:

KLc

Omschrijving:

kalkrijke, niet-knippige zavel- en lichte kleigronden

Profielschets :
diepte in cm
0—;

s

J donkergrijze, kalkrijke, lichte zavel
30-j
-j grijze, kalkrijke, zware zavel
5°H

|

I

j grijze, kalkrijke, lichte zavel
80—j

J grijs, kalkrijk, zeer fijn zand
120—^
Verbreiding:

;
In de naaste omgeving van de Lauwerszee en een
kleine oppervlakte ten noorden van Leeuwarden.

Toelichting: De profielen van deze kalkrijke zavel- en lichte
kleigronden (8 - 35 % lutum) worden meestal naar
beneden lichter (aflopend). Het hurnusgehalte in
de bovengrond bedraagt bij bouwland 2 à 3 % en
bij grasland 6 à 10
Met uitzondering van de gedeelten met een zwaar
dere bovengrond (meer dan 30 % lutum) zijn deze
gronden voor akkerbouw zeer geschikt. De zwaardere
profielen zijn moeilijker bewerkbaar en geven
speciaal moeilijkheden bij de pootaardappelteelt.
Over het algemeen is de ontwatering van deze
gronden gunstig en komen er geen extreem hoge
grondwaterstanden in voor.
De gedeelten ten zuidoosten van de Lauwerszee,
in de omgeving Munnekezijl, en ten noorden van
het Dokkermur Diep zijn voor het merendeel in
gebruik als bouwland, terwijl op de overige,
zwaardere gedeelten overwegend grasland wordt
aangetroffen.

- 19 Kaarteenheid:

Kkc

Omschrijving:

kalkrijke, niet-knippige, zware kleigronden

Profielschets:
diepte in om
O

donkergrijze, humeuze, zware klei

20H
—: grijze, kalkrijke, zware klei

70H
grijze, kalkrijke, lichte zavel
120-

Verbreiding:

Het grootste gedeelte ligt landinwaarts van de
eenheid KLc ten noorden van de weg Kallum-Visvliet
Kleine gedeelten komen voor ten noorden van het
Dokkumer Grootdiep en langs de Lauwerszee.

Toelichting;

Het zijn zware kleigronden (> 35 % lut um). De
profielen worden over het algemeen naar beneden
tussen 1|5 en 70 cm, lichter en gaan via lichte
klei over in zavel en soms in zeer lichte zavel.
Plaatselijk komen ook profielen voor die van
boven naar beneden homogeen zwaar blijven.
De gronden zijn overwegend kalkrijk, hoewel in
grasland de bovengrond wat is ontkalkt.
Ze zijn vanwege de moeilijke bewerkbaarheid
vrijwel geheel in gebruik als grasland, en voor
deze bodemgebruiksvorm redelijk tot goed ontwaterd

- 20 Kaarteenheid;

KL

Omschrijving:

kalkarme, knippige zavel- en lichte kleigronden

Profielschets:
diepte in cm
10-1

donkergrijze, humeuze, zware zavel (zodelaag)

grijze, zware zavel
70-i
grijze, kalkrijke, zware zavel
120-

Verbreiding:

In het noordoosten van het gebied, landinwaarts
van de eenheid Kkc.

Toelichting;

Deze zware zavel- en lichte kleigronden zijn
tot minstens 50 cm diepte kalkarm en hebben
knippige eigenschappen. De structuur wordt
hierdoor ongunstig beïnvloed. De gronden zijn
daardoor veelal natter en minder goed bewerk
baar dan de overeenkomstige kalkrijke, nietknippige gronden.
Het bodemgebruik is overwegend grasland.

- 21 -

Kaarteenheid:

Kk

Omschrijving:

kalkarme, knipppge, zware kleigronden

Profielschets :
diepte in cm
10-J donkergrijze, humeuze, zware klei (zodelaag)

H grijze, zware klei

70-ï
H blauwgrijze, zware klei
120-

Yerbreiding:

In het noorden en het noordwesten.

Toelichting: Deze overwegend zware knipkleigronden zijn
meestal tot dieper dan 120 cm kalkarm.
Ze hebben onder droge omstandigheden vrij
grote krimpscheuren, die tot een aanzienlijke
diepte doorlopen.
Onder natte omstandigheden zwelt de klei vrij
sterk, waardoor de toch al ongunstige doorlatendheid nog meer afneemt en de draagkracht
van de bovengrond snel vermindert. Als gevolg
van de knippige eigenschappen zijn ze gevoelig
voor structuurverval. De oppervlakte-ontwatering
die meestal wordt toegepast, door middel van
greppels en rondliggende akkers, is de beste
manier van ontwatering.
Deze ronde akkers en diepe greppels vormen het
karakteristieke beeld van het knipkleigebied.
De gronden zijn in gebruik als grasland.

- 22 KLei-op-veengronden

Kaarteehheid:

kV1

Omschrijving:

kalkarme, knippige, zware klei-op-veengronden;
veen beginnend tussen 20 en l+O cm -mv.

Toevoegingen:

z = pleistocene zandondergrond, ondieper dan 120 cm -mv.
x = keileemondergrond, ondieper dan 120 cm -mv.

Profielschets :
diepte in cm
zeer donker grijze, venige klei
15b donkergrijze tot grijze, humusarme, zware knippige klei
30zwart veenmosveen

!

70bruin veenmosveen

Verbreiding:

Hoofdzakelijk aan de westzijde (Lage Midden).

Toelichting:

Het veengebied in het Lage Midden is door over
stromingen, als gevolg van inbraken door de zee,
met een kleilaag bedekt geraakt. De dikte van de
kleilaag varieert binnen deze eenheid van + 20
tot 1+0 cm. Is de kleilaag dunner dan komt ze voor
als een 15 à. 20 cm dikke laag humusrijke of venige
klei. De kleilaag is slecht doorlatend en heeft
onder natte omstandigheden slechts een geringe
draagkracht. De overgang van klei naar veen is
meestal zeer geleidelijk.
De veenondergrond bestaat overwegend uit veenmos
veen dat meestal binnen "JQ cm gereduceerd is,
hetgeen wijst op grondwaterstanden die in de zomer
meestal niet dieper dan 7° cm wegzakten.
In deze gronden treedt vooral na een droge periode
het zgn. schalterverschijnsel op als gevolg van
het platerig indrogen van het vezelige veenmosveen.
Hierdoor is de ligging van het maaiveld meestal zeer
ongelijk. Dit verschijnsel treedt het sterkste naar
voren op de profielen met een dunne bovenlaag en kan
zelfs het machinaal maaien van het gras onmogelijk
maken.
Naarmate in deze eenheid de zandondergrond (toevoe
ging z) ondieper voorkomt volgt het maaiveld het
reliëf van de zandondergrond. Plaatselijk kan het
veen.ontbreken, zodat het kleidek direct cp het
zand rust.
Deze gronden zijn in gebruik als grasland.

- 23 Kaarteenheid :

kY2

Omschrijving :

kalkarme, knippige, zware klei-op-veengronden;
veen beginnend tussen J+0 en 80 cm -mv.

Toevoeging:

z = pleistocene zandondergrond ondieper dan 120 cm -mv.

Profielschsts:
diepte in cm
O

10H

zeer donker grijze, humusrijke, zware klei

—idonkergrijze tot grijze, humusarme, zware knippige klei
50—i donkergrijze, venige klei
60—I
bruin veenmosveen

120-

Verbreiding;

In het noorden rond de Dokkumer Wouden.

Toelichting :

De gronden van deze kaarteenheid treft men
meestal aan op plaatsen waar de zware klei
uitwigt over het veen. Vanwege het dikkere
kleidek vertonen deze gronden veel overeen
komst met de zware knipkleigronden (eenheid
Kk). Ze zijn echter door de veenondergrond
en de lagere ligging meestal natter.
Een uitzondering hierop vormen de gedeelten
met een zandondergrond beginnend ondieper
dan 120 cm (toevoeging z). Door de geringere
klink ten opzichte van de gronden met het zand
dieper dan 120 cm, liggen deze gedeelten hoger
en zijn daardoor minder nat.
Deze gronden zijn in gebruik als grasland.

- 2k -

Veengronden
Kaarteenheid:

V

Omschrijving:

kalkarme, niet-verveende veengronden;
zandondergrond dieper dan 120 cm -mv.

Profielschets :
diepte in cm
0-

—• lichtbruin jong veenmosveen

80—|

—I zwartbruin oud veenmosveen
120-

Verbreiding:

Een kaartvlak bij Pochtelo ten oosten van
Oosterwolde.

Toelichting:

Het maaiveld is bij deze gronden zeer ongelijk,
door de pollenvormende vegetatie. Ze zijn ondanks
de begreppeling nog zeer nat en niet in cultuur.
In deze veengronden wordt plaatselijk nog veen
afgegraven.

- 25 Kaarteenheid:

uVz

Omschrijving :

kalkarme, uitgeveende veengronden;
zandondergrond ondieper dan 120 cm -mv.

Toevoeging i

x = keileem beginnend ondieper dan 120 cm -mv.

Profielschets:
diepte in cm
grijsbruine venige klei met zandbijmenging
20—

J bruin vergraven veen
50H
bruin rietzeggeveen
80—I

grijs, humusarm, zwak lemig, fijn zand
120-

Verbreiding;

Voor het grootste gedeelte in het westen
(lage Midden') en voor een kleiner gedeelte
ten oosten van Oosterwolde.

Toelichting:

Ih de uitgeveende gronden van het 'tage Midden"
bestaat de bovengrond veelal uit kleiig veen
of uit veen al of niet met zandbijmenging.
Van de veenondergrond bestaat het bovenste
gedeelte meestal uit vergraven veenmosveen
of zeggeveen; het onderste gedeelte uit al
dan niet losgemaakt zeggeveen of rietzegge
veen. De diepte van de zandondergrond, meestal
minder dan 120 cm, wisselt vrij sterk. Vooral
in oostelijke richting komt het zand ondiep en
plaatselijk zelfs aan de oppervlakte voor. In
deze hogere gedeelten bestaat het profiel dan
geheel uit fijn zand, waarin een podzolprofiel
voorkomt.
Ten oosten van Oosterwolde bestaat de boven
grond van de uitgeveende gronden veelal uit
humusrijk zand waaronder meestal een restveenlaagje aanwezig is dat in dikte varieert van
+ 5 "tot 20 à 30 cm. Ih de hogere gedeelten is
het restveenlaagje vaak geheel weggeploegd.
De zandondergrond bestaat uit fijn zand waarin
meestal een podzolprofiel aanwezig is. Binnen
120 cm treft men vaak keileem aan. Plaatselijk,
vooral in de lagere delen, begint de keileem
ondieper dan 60 cm -mv. Deze gedeelten hebben
spoedig wateroverlast.
De uitgeveende gronden zijn voor het merendeel
in gebruik als grasland. Ten oosten van Oosterwolde
komt echter ook bouwland voor.

- 26

Kaart eenheid:

uV

Omschrijving:

kalkarme, uitgeveende veengronden;
zandondergrond ondieper of dieper dan 120 cm

Profielschets :
diepte in cm
0-

20-i

grijsbruin, veraard kleiïg veen

J zwartbruin, zeggeveen of veenmosveen (meestal vergraven)

50H

—j bruin, zeggeveen of rietzeggeveen
120-

Verbreiding:

De grootste oppervlakte in het noordwesten van het
gebied, ten noorden van Veenwouden en een kleinere
oppervlakte in de Groote Veenpolder ten noorden
van Nieuw-Beets.

Toelichting:

Deze eenheid bestaat overwegend uit trek- of pet
gaten die na de vervening van het "laag gelegen"
veen overbleven en daarna werden drooggemalen en
ontgonnen. De oorspronkelijke bovenlaag werd bij
de vervening meestal teruggestort. Bij de ontgin
ning werd de krogge veelal doorgespit, de zethagen
geëgaliseerd en het nog vaste veen werd, afhanke
lijk van de dikte, geheel of gedeeltelijk losgemaakt.
De bovenlaag bestaat thans meestal uit een veenlaag
met kleibijmenging. Het gehalte aan klei neenrt ten
noorden van Veenwouden in noordelijke richting iets
toe waardoor de bovenlaag daar meestal iets steviger
is.
In gedeelten waar de zandondergrond vrij ondiep
voorkomt, is het veen meestal geheel vergraven,
terwijl de dikkere veenlagen tot lj.0 à 50 cm zijn
vergraven. De gedeelten met zand ondiep in het
profiel of zand in de omgeving, zijn vaak wat
bezand, waardoor de draagkracht aanmerkelijk werd
vergroot. De diepte van de zandondergrond varieert
van + I4.0 cm tot meer dan 120 cm.
De gronden van deze kaarteenheid zijn overwegend
in gebruik als grasland. De draagkracht is, behalve
in de gedeelten die zijn bezand, vrij gering.
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- 27 5. DE BODEMGESCHIKTHEID VOOR BEBOSSING EN VOOR DE AANLEG VAN SPORTVEL
DEN, SPEEL- EN LIGWEIDEN EN KAMPEERTERREINEN (afb. 2)
3.1 Inleiding
Gezien het globale karakter van de bodernkaart moet worden volstaan
met een aantal algemene opmerkingen omtrent de bodemgeschiktheid voor
de bovengenoemde bestemmingen.
In de beoordelingstabel (afb. 2) is per kaarteenheid van de bodemkaart (bijlage 1) een beoordeling gegeven van de geschiktheid van de
gronden, gebaseerd op de aanwezige beperkingen. Per kaarteenheid is
aangegeven in hoeverre er bodemkundige en hydrologische beperkingen be
staan die van invloed zijn op de beoordeelde bodemgebruiksvormen. Deze
beperkingen bepalen in hoge mate de gebruikswaarde en vestigen de aan
dacht op de knelpunten. Er kunnen echter ook niet-bodemkundige factoren
een rol spelen en soms doorslaggevend zijn. Zo zal bijvoorbeeld bij be
bossing rekening gehouden moeten worden met de gemiddeld lagere tempe
raturen en de grotere windkracht in dit deel van Nederland, vergeleken
met bijvoorbeeld Oost- en Zuid-Nederland. Hierdoor wordt de keuze van
de houtsoorten eveneens beperkt. Ook bijvoorbeeld planologische, geo
grafische en verkeerstechnische factoren zullen dikwijls een belangrij
ke rol spelen.
3.2 Beperkingen
Ten aanzien van de beoordeelde vormen van bodemgebruik zijn de vol
gende bodemkundig-hydrologische beperkingen in de gronden van dit ge
bied van belang.
Verdroging £d)
Verdroging geldt voor alle beoordeelde gebruiksvormen als beper
king. Een tekort aan water veroorzaakt een stagnatie in de groei van
bomen en gras met in het ongunstigste geval afsterving. Op kampeerter
reinen bijv. kan hierdoor verstuiving van zand optreden.
Wateroverlast (n^
Een teveel aan water veroorzaakt zuurstofgebrek en beperkt de diep
te van de beworteling, waardoor de groei van bomen en gras stagneert of
zelfs onmogelijk wordt. Wateroverlast belemmert verder in sterke mate
het regelmatig gebruik van sportvelden, speel- en ligweiden en van kam
peerterreinen. De mate van wateroverlast is beoordeeld aan de hand van
de hoogte van het grondwater in zomer-en winterperioden en aan andere
bodemkundige eigenschappen» zoals aard en doorlatendheid van het materi
aal (klei, zand, veen).
Chemische_armoede £a^ - beperking voor loofhout
Hiermee is aangegeven of er voldoende voedingsstoffen in de gron
den aanwezig zijn en of de zuurgraad niet te hoog (lage pH) is voor
een goede groei van loofhout. Loofhout stelt hogere eisen aan de chemi
sche vruchtbaarheid dan naaldhout. Aanwijzingen hiervoor geven de bodem
materialen (klei, zand en veen) en het kalkgehalte.
een_diepe_beworteling verhinderen £p) - beper
king voor loof- en naaldhout
~
~ ~ ~.
Beoordeeld is in hoeverre profieleigenschappen een diepe beworte
ling verhinderen. Een oppervlakkige beworteling kan een onvoldoende
voedselopname en een slechte verankering van de bomen tot gevolg hebben.
Dit resulteert in een minder goede groei en een grotere kans op omwaai
en.
Een pH hoger dan l|,5 à 5 (lage zuurgraad) werkt sterk belemmerend
op de groei van naaldhout, terwijl zeer hoge pH's de groei zelfs onmo
gelijk maken.
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aard en het kalkgehalte van het bodemmateriaal (klei), de bodemopbouw
(klei-op-veen en klei-op-zand), de aanwezigheid-van humus (in zand) en
de grondwaterstand.
Draagkracht (dk) - beperking_voor sportvelden,_speel-_en_ligweiden_en
kampêêrtirfêïnën
Hiervoor is nagegaan of de bovenste 10 à 20 cm van het profiel
bij belasting (betreding en berijden) voldoende weerstand kan bieden.
Bij een onvoldoende draagkracht wordt de graszode door vertrapping
beschadigd of vernield. Het is dan moeilijk om een goed gesloten gras
mat te handhaven.
Bepalend voor de draagkracht is de aard van de bovenlaag (org.stofgehalte en textuur), de grondwaterstand en de doorlatendheid van
het bodemmateriaal.
3.3 Gradaties in de beperkingen
De tovengenœmde beperkingen kunnen ieder aföcnäexüjk of in combinatie in meer of
minder ernstige mate voorkomen. Ten einde de mate van beperking aan te
geven zijn binnen elke beperking vier gradaties onderscheiden, aangege
ven met de cijfers 1 t/m Ij-, en als volgt omschreven:
1 = geen of weinig beperking
Er is geen nadelige invloed op het bodemgebruik.
2 = zwakke beperking
Er is een geringe nadelige invloed op het bodemgebruik
3 = sterke beperking
Er is een duidelijke nadelige invloed op het bodemgebruik
4 = zeer sterke beperking
De nadelige invloed is (zeer) groot. Een mislukking van de boomaanplant en de aanleg van sportvelden, speel- en ligweiden en kampeer
terreinen is waarschijnlijk. Alleen na ingrijpende cultuurtechni
sche maatregelen (hoge investeringen) is een meer of minder gun
stig resultaat te.verwachten.
Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn, dat naarmate een beper
king ernstiger is, de bodemgebruiksmogelijkheden minder zijn en/of
meer ingrijpende verbeteringsmaatregelen noodzakelijk zijn.
Verder dat geen of weinig beperkingen voor de aanleg van bijvoor
beeld sportvelden inhoudt, dat hierbij bepaalde cultuurtechnische in
grepen, zoals egalisatie, verschraling van de toplaag en in vele geval
len drainage, noodzakelijk2ijn. Deze ingrepen worden als normale maatre
gelen bij de aanleg van een sportveld beschouwd en derhalve niet als
beperking aangegeven.
3.1)- De gebruikswaarde der gronden
Uit de beoordelingstabel (afb. 2) is globaal het volgende af te
leiden:
Binnen het onderzochte gebied bieden de hoge, middelhoge en lage
zandgronden met een podzolprofiel (kaarteenhéden Zp en Zpn) de meeste
mogelijkheden voor alle beoordeelde bodemgebruiksvormen. De middelhoge
en lage zandgronden met podzolprofiel en keileem in de ondergrond
(kaarteenheid Zpnx) bieden ruime tot beperkte mogelijkheden, afhanke
lijk van de begindiepte van de keileem. Hoe ondieper deze voorkomt, hoe
geringer de mogelijkheden.
De mogelijkheden in de beekdalgronden en de stuif zandgronden
(kaarteenheden Zb resp. Zs) zijn over het algemeen beperkt of ze bieden
slechts mogelijkheden voor een beperkt aantal gebruiksvormen.
In de kleigronden bieden zowel de kalkarme als de kalkrijke zavelen lichte kleigronden (kaarteenheden Kl en Klc) de meeste mogelijkheden.
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lijk beperkt in hun geschiktheid voor de aanleg van sportvelden, speelen ligweiden en kampeerterreinen. De profielen zijn zeer zwaar, hebben
mede daardoor periodiek veel wateroverlast met als gevolg een vertrap
ping van de grasmat.
In de gebroken kleigronden (kaarteenheid gK) lopen de mogelijkhe
den uiteen, als gevolg van de heterogeniteit van het profiel.
De klei-op-veengronden (kaarteenheden kVl en kV2) en de veengron
den (kaarteenheden V, uVz, uV) bieden de minste mogelijkheden. Dit
wordt zowel veroorzaakt door hun profielopbouw als door de lage ligging.
Het zijn over het algemeen zeer natte gronden.
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k. OVERZICHT VAN GEDETATTJ.RF.PDE BODEM- EN ANDERE KAARTEN MET RAPPORTEN
DIE BETREKKING HEBBEN OP BEPAALDE GEDEELTEN UIT HET ONDERZOCHTE GE
BIED
Dit betreft bodemkundige onderzoekingen die in opdracht van der
den door de Stichting voor Bodemkartering zijn uitgevoerd. Kaarten en
rapporten zijn ter inzage verkrijgbaar. Kopieën kannen, behoudens toe
stemming van de betreffende opdrachtgevers, tegen kostprijs worden ver
strekt .
Object B10, rapport 35b, opp. 530 ha, jaar van publikatiej 1953Titel: Rapport bij het veenontginningsgebied Scheenekavel.
Kaartbijlagens
1 . Bodemkaart, schaal 1 : 5 000
2. Cultuurkaart, schaal 1 : 5 000
3. Zanddieptekaart, schaal 1 s 5 000
4. Werkobjectkaart, schaal 1 : 5 000.
Object BI5, rapport 3^1> opp. 350 ha, jaar van publikatie: 1953.
Titel: De bodemgesteldheid van de heide van Duurswoude.
Kaartbijlagen:
1 . Bodemkaart, schaal 1 : 10 000
2. Bodemgeschiktheidskaart, schaal 1 : 10 000.

Object Bl8, rapport k \ 6 , opp. 1+320 ha, jaar van publikatie: 1956.
Titel: De bodemgesteldheid van het object Achtkarspelen.
Kaartbijlagen:
1 . Bodemkaart, schaal 1 : 10 000
2. Kaart aangevende het voorkomen en de diepte van de keileem, schaal
1 : 10 000
3. Bodemgeschiktheidskaart voor grasland, schaal 1 : 10 000
Object B21, rapport 395/595a, opp. ca. 300 ha, jaar van publikatie:!955•
Titel: Bodemkundige en bouwtechnische gegevens ten behoeve van het uit
breidingsplan in onderdelen van Drachten (gemeente Smallingerland).
395a aanvulling van:
kaartbijlagen:
1 . Bodemkaart, schaal 1 : 5 000
2. Bouwtechnische kaart, schaal 1 : 5 000
3. Kaart van de keileemdiepte, schaal 1 : 5 000
Object B22, rapport b59> opp. 9260 ha, jaar van publikatie:1958.
Titel; De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsobject Garijp Wartena.
Kaartbijlagen:
1 . Bodemkaart, schaal 1 : 10 000
2. Kaart aangevende de dikte en het humusgehalte van de humeuze boven
grond in het zandgebied, schaal 1 : 10 000
3. Zanddieptekaart, schaal 1 : 10 000
lu Keileemdieptekaart, schaal 1 : lO 000
5. Boorpuntenkaart, schaal 1 : 10 000
Object B25, rapport 507, opp. 6l80 ha, jaar van publikatie: 1959.
Titel: De bodemgesteldheid van een deel van het ruilverkavelingsgebied
Linde-Zuid.
Kaartbijlagen:
1 . Bodemkaart, schaal 1 : 10 000
2. Grondwatertrappenkaart 0 en W, schaal 1 : 10 000
3. Bovenlaagkaart 0 en W, schaal 1 : 10 000
U. Keileemkaart 0 en W, schaal 1 : 10 000
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6.
7.
8.

Zandkaart 0 en W, schaal 1 : 10 000
Kaart van de afwijkende lagen O en W, schaal 1 : 10 000
Boorpuntenkaart 0 en W, schaal 1 : 10 000
Schematische dwarsdoorsneden, schaal horizontaal 1 : 5 000, verti
caal 1 : 50
9. Kaart van de cultuurtoestand anno 1850, schaal 1 : 50 000
10. Tabel met analyses der grondmonsters.
Object B29, rapport 600, opp. 8l40 ha, jaar van publikatie: 1965.
Titel: De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Oostellingwerf-Zuid.
Kaartbijlagen:
1. Bodemkundige overzichtskaart, schaal 1 j 50 000
2. Bodemkaart in gedetailleerd overzicht, schaal l : 10 000
3. Grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 10 000
1)-. Veen- en afwijkende lagenkaart, schaal 1 : 10 000
5. Zandkaart, schaal 1 : 10 000
6. Boorpuntenkaart, schaal 1 : 10 000.
Object B31, rapport 607, opp. 6415 ha, jaar van publikatie? 1964.
Titels De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Jubbega Schurega.
Kaartbijlagen:
1 . Bodemkundig-landschappelijke overzichtskaart, schaal 1 : 50 000
2. Bodemkaart in gedetailleerd overzicht, schaal 1 : 10 000
3. Grondwatertrappenkaart, schaal l • 10 000
4. Bovenlaagkaart van de veen- en moerige gronden, schaal 1 : 10 000
5. Zandkaart, schaal 1 j 10 000
6. Boorpuntenkaart, schaal 1 : 10 000.

Object B1 .33» rapport 629, opp. 4270 ha, jaar van publikatie; 1966.
Titel: De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied 01delamer.
Kaartbijlagen:
1 . Bodemkundig-landschappelijke overzichtskaart, schaal 1 : 25 000
2. Dwarsdoorsneden
3. Bodemkaart in gedetailleerd overzicht, schaal 1 : 10 000
4. Grondwatertrappenkaart, schaal 1 s 10 000
5. Bovenlaagkaart, schaal 1 : 10 000
6. Veenkaart, schaal 1 : 10 000
7. Zandkaart, schaal 1 • 10 000
8. Vertrappingskaart, schaal 1 : 10 000
9. Boorpuntenkaart, schaal 1 : 10 000.
Object B1.36, rapport 681, opp. 16l5 ha, jaar van publikatie: 1966.
Titel: De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Boornbergum.
Kaartbijlagen:
1 . Bodemkundig-landschappelijke overzichtskaart, schaal 1 : 25 000
2. Dwarsdoorsneden, schaal horizontaal 1 : 10 000, verticaal 1 : 500
3. Bodemkaart in gedetailleerd overzicht, schaal 1 : 10 000
4. Grondwatertrappenkaart, schaal 1 ; 10 000
5. Bovenlaagkaart, schaal 1 : 10 000
6. Veenkaart, schaal 1 : 10 000
7. Zandkaart, schaal 1 : 10 000
8. Vertrappingskaart, schaal 1 : 10 000
9. Boorpuntenkaart, schaal 1 : 10 000.

- 32 Object 6l.1604, rapport J]J, opp. 9380, jaar van publikatie;1968.
Titel; De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied De Veenpolders met aanhangsel.
Kaartbijlagen:
1 . Dwarsdoorsneden
2. Bodemkundige overzichtskaart, schaal 1 : 25 000
3. Bodemkaart in gedetailleerd overzicht, schaal 1 : 5 000
1»-. Bovenlaagkaart, schaal 1 : 10 000
5. Veenkaart, schaal 1 : 15 000
6. Zandkaart, schaal 1 : 15 000
7. Globale grondverbeteringskaart, schaal 1 : 25 000
8. Boorpuntenkaart, schaal 1 : 15 000.
Object 91+.016, rapport 789# opp. 950 ha, jaar van publikatie; 1968.
Titel; De bodemgesteldheid van het toekomstig recreatiegebied't>e Groote
en Kleine Wielen"bij Leeuwarden.
Kaartbijlagen;
Ta Bodemkaart, schaal 1 : 25 000
1b Grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 25 000
1c Zanddieptekaart, schaal 1 : 25 000
De Bodem van Friesland. Toelichting bij blad 2 van de Bodemkaart van
Nederland, schaal 1 : 200 000, door Ir. J. Cnossen (in voorbereiding).
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