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V O O R W O O R D
In verband, met de voorbereiding van de ruilverkaveling
Drijber v/erd door de Cultuurtechnische Dienst opdracht gegeven tot
het uitvoeren van een bodemkundig onderzoek in dit gebied. De op
pervlakte bedraagt 1.980 ha.
Dit onderzoek werd uitgevoerd door de afdeling Opdrachten
van de Stichting voor Bodemkartering. Het veldxtferk vond plaats in
de periode maart - oktober 1960 door de karteerders A.H. Booy (ge
deeltelijk), H. Makken en de assistent van de Nederlandse Heide
maatschappij W. Heyenk, die voor een bodemkundige opleiding bij de
Stichting voor Bodemkartering was gedetacheerd. De dagelijkse lei
ding van het onderzoek had de karteerder A.G. Beekman, die tevens
het rapport samenstelde.
De opzichter J. Wieringa van de provinciale afdeling
Drente verleende medewerking bij dit onderzoek. De in het gebied
geplaatste waterstandsbuizen werden beschikbaar gesteld door de
afdeling' Onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst te Assen, die
ook het zetten der buizen grotendeels voor haar rekening nam.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR VAK DE
STICHTING VOOR BODEMKARTERING,

(ir. R.P.H.P. van der Schans).

HET HOOFD VAN DE
AFDELING OPDRACHTEN,

(ir. G.J.W. Westerveld).
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KORTE SAMNVATTING VAN DE RESULTATEN AAN DE HAND VAN DE BODEMKUNDIGE
OVERZICHTSKAART, SCHAAL 1:25.000 Cbi.il. 2)
Het ruilverkavelingsgebied Drijber wordt in noordoostzuidwestelijke richting doorsneden door het smalle beekdal van het
Oude Diep. De oostelijke grens wordt geheel gevormd door het Linthorst-Homankanaal en de westelijke grens grotendeels door de spoor
lijn Hoogeveen-Beilen.
De resultaten van een onderzoek naar de bodemgesteldheid
van dit gebied zijn vastgelegd in dit rapport en op diverse kaarten,
nl. een bodemkaart, een grondwatertrappenkaart, een bovenlaagkaart,
een keileemdieptekaart, een afwijkende lagenkaart en een boorpuntenkaart,alle qpschaal 1:10.000. Bovendien werd een bodemkundige over
zichtskaart vervaardigd, schaal 1i25.000 (bijl. 2). Deze laatste
geeft in grote lijnen hetzelfde beeld weer als de bodemkaart in ge
detailleerd overzicht, schaal 1:10.000 (bijl. 1), doch het geheel
is aangepast aan de schaal, d.w.z. dat sommige bodemtypen zijn samen
gevoegd, onregelmatige grenzen afgerond en te kleine oppervlaktes
verwaarloosd.
Ook de veentussenlaag, venige en lutumrijke bo
venlaag en keileemdiepte zijn op deze overzichtskaart niet aangege
ven.
Ondanks die vereenvoudiging is op deze kaart nog duide
lijk de geologische opbouw van het gebied te herkennen. De veendobben en vennen zijn typerend voor zandgronden met een keileemondergrona en de veelal smalle hoge ruggen duiden op een dekzandlandschap. Ook de langgerekte, zich plaatselijk verbredende figuratie van
het beekdal komt duidelijk naar voren.
Deze overzichtskaart geeft tevens een indruk van het land
schap, temeer wanneer men daarbij de oude bouwlanden betrekt en de
zeer jonge ontginningen; het type "sterk verwerkte humuspodzolen".
Hieronder volgt een overzicht van de onderscheiden kaart
eenheden op de bodemkundige overzichtskaart, schaal 1:25*000 met
daarnaast de bodemtypen van de bodemkaart in gedetailleerd over
zicht, schaal 1 s 10.000, waaruit ze zijn samengesteld.
Overzichtskaart, schaal 1:25.000
H
Hn
HP
HPn
B
E
En
V
S

Bodemkaart, schaal 1:10.000

, hoge en middelhoge humuspodH2 en cH3
zolen
, lage humuspodzolen
Hn2, Hn4 en cHn4
, hoge en middelhoge, sterk
HO
verwerkte humuspodzolen
, lage, sterk verwerkte humusHnO
podzolen
, beekdalcomplex
Gn4, Gn6 en Vo
), hoge en middelhoge, oude bouw- E3
) graslandgronden
), lage, oude bouw-graslandgronden En4
, veendobben
Vs
, stuifzandcomplex
S en Sa

Humuspodzolen (H, Hn, HP, HPn)
De profielen, die tot deze groep behoren, hebben als
voornaamste kenmerk een meestal roodbruine humus B-laag, al dan
niet verwerkt.
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ïy£e_Hj. omvat de hoge en middelhoge humuspodzolen met een overwe
gend dunne of met een matig dikke, humushoudende bovenlaag. Eerst
genoemde komen verspreid over het gebied voorj de matig dikke rond
de Drijbersche Esch (behoren tot het oude bouwlandcomplex).
Deze gronden liggen meestal als verhogingen in het ter
rein en zijn overwegend in gebruik als bouwland. Hiervoor zijn ze,
gezien hun ligging t.o.v. het grondvrater en het doorgaans geringe
leemgehalte, ook het meest geschikt.
TyjDe_Hn. Deze gronden beslaan verreweg de grootste oppervlakte
in het gebied. Het zijn vrijwel geheel jonge en zeer jonge ontgin
ningen. Verwerking komt veel voor en soms heeft egalisatie plaats
gehad. Bijna steeds wordt in deze profielen, in tegenstelling tot
de vorige groep, de keileemondergrond aangeboord. Het leemgehalte
is sterk wisselend, meestal zwak of sterk lemig. De bovenlaag is
vrijwel steeds humeus of humusrijk, een enkele keer venig. Veentussenlag3n worden plaatselijk aangetroffen. De geschiktheid is,
afhankelijk van hoogteligging en profielopbouw, matig tot goed,
zowel voor bouw- als voor grasland. Een gedeelte van deze gronden
heeft voor bouwland eigenlijk te vaak waterlast en een ander ge
deelte heeft te kampen met vochttekort wanneer het in grasland ligt.
Het bodemgebruik is ongeveer gelijk verdeeld over gras- en bouwland.
TyjoerL HP_en HPn. Deze beide typen komen naast elkaar voor in de
zuidwesthoek van het gebied en vormen de sterk vergraven en geegaliseerde gronden. Overigens zijn deze gronden gelijk aan de
beide voorgaande groepen. Het kenmerkende verschil is dus gelegen
in de vergraving en egalisatie met alle gevolgen van dien, zoals
grote heterogeniteit in dikte en humusgehalte van de humushoudende
bovenlaag. Het geheel heeft verder een vlakkere ligging en zowel
de ontwatering als ontsluiting is beter. Het bodemgebruik is nage
noeg uitsluitend bouwland.
Tyj)e_Bs Be£kdaJ.C£m]DleX' Deze gronden bestaan uit een drietal bodem
typen Xvan de bodemkaart 1;10.000), waarvan de profielontwikkeling
in een wat rijker milieu dan bij de humuspodzolen heeft plaatsge
had. Het zijn de zogenaamde gleygronden of roestige A/C-profielen,
waarin enkele kleine oppervlaktes "dargveen" voorkomen. De in ver
houding tot de humuspodzolen mildere bovengrond is overwegend
sterk humeus of humusrijk en soms lutumrijk. In de bleke, meestal
roestige en gebleekte ondergrond komen vaak zware leemlagen voor.
De detailontwatering van dit complex laat, evenals de ontsluiting,
nogal eens te wensen over. Ze zijn als grasland in gebruik met een
goede tot matige (te nat) geschiktheid.
De^oud.e bouw^ _en_graslandgroncLen (E en En). Deze gronden komen
voor op de Drijbersche Esch. Ze worden gekenmerkt door een homo
gene, humushoudende (5-10"fo humus) bovenlaag van minstens 50 cm
dikte, die is ontstaan door een jarenlange potstalbemesting. Een
onderverdeling is gemaakt naar de diepte van de gemiddelde hoog
ste grondwaterstand.
Tyj)e_ E is een diep humeuze, overwegend zwak lemige zandgrond met
een gemiddeld, hoogste grondwaterstand dieper dan 40 cm - m.v. De
grondwaterstand reikt dikwijls niet tot in het humeuze dek, ter
wijl de ondergrond soms verkit (hard) is. Mede door deze twee oor
zaken kan op deze gronden ondanks het behoorlijke vochthoudend
vermogen van de bovenlaag, in de zomer een vochttekort optreden.
De geschiktheid voor akkerbouw is hierdoor matig tot goed. Het
grondgebruik is uitsluitend akkerbouw.

Ty£e_En is een diep humeuze, lemige zandgrond, met een gemiddelde
hoogste grondwaterstand ondieper dan 40 cm - m.v. Deze slechts
weinig voorkomende gronden liggen dus dichter bij het grondwater
dan het voorgaande type. Het gehalte aan leem en humus is door
gaans ook iets hoger en dit alles maakt dit type goed geschikt
voor akkerbouw, terwijl ze ook voor grasland geschikt zijn.
Bodemkundig bestaan de oude bouwlanden uitsluitend uit
de typen E en En, maar het complex van de Drijbersche Esch vormt
een landschappelijke eenheid, waarvan de randen uit humuspodzolgronden met een matig dik humushoudend dek bestaan (op de over
zichtskaart zijn deze laatste aangegeven als H en Hn). Ten-einde
het landschappelijk oude bouwlandcomplex duidelijk te laten uit
komen op deze overzichtskaart is de Drijbersche Esch met een on
derbroken lijn afgegrensd (toevoeging).
Ty.£e_V£
•Dû' zijn overwegend komvormige laagten in het
pleistocene dekzandlandschap, die in een later stadium zijn opge
vuld met veen. In de ondergrond is meestal een humuspodzol aanwe
zig en op de overgang van zand naar veen vaak een g'liedelaag. De
veenlaag is minstens 40 cm dik en, voor zover de grond in cultuur
is
genomen, voorzien van een bezandingsdek. Dit type gronden is
doorgaans beter geschikt voor grasland dan voor bouwland, doch
het bodemgebruik is vaak akkerbouw.
ïy.2eJSj_ £tuifzandc£m]3lex. Dit type omvat een klein oppervlak uitof afgestoven grond en daarop aansluitend een klein oppervlak op
gestoven grond. Beide zijn, vooral door het geringe humusgehalte,
van weinig betekenis voor de akker- of weidebouw. Ze liggen in bos
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Schaal 1150.000
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1. INLEIDING
1.1. Ligging en grootte van het gebied
Het ruilverkavelingsgebied Drijber omvat het grondgebied
van het dorp Drijber en een gedeelte van het dorp Wijster. Beide
dorpen horen tot de gemeente Beilen, provincie Drente.
Het gebied wordt in het oosten begrensd door het Linthorst-Homankanaal en in het westen door de spoorlijn HoogeveenAssen. De zuidelijke grens wordt achtereenvolgens gevormd door
de Haarweg, het landgoed Kremboong, de gemeentegrens Beilen-Ruinen
en de V.A.M.-spoorlijn. De noordgrens wordt grotendeels gevormd
door Zuideresch en Nieuwe Esch nabij Wijster, vervolgens door de
weg Wijster-Maàftinge tot aan- en verder door een weg, die in noord
oostelijke richting lopend uitkomt bij draaibrug no. 3 over het
Linthorst-Homankanaal (zie afbeelding 1). In deze begrenzing is
tijdens het onderzoek nog een wijziging gekomen, doordat + 55 ha
in het noordwesten bij de ruilverkaveling Spier-Wijster is ge
trokken. Het betreft hier een nagenoeg driehoekig stuk, gelegen
aan de spoorlijn Hoogeveen-Assen, zuidoostelijk van de Zuideresch.
De oppervlakte van het gekarteerde gebied bedraagt
1.980 ha.
Op de topografische kaarten, schaal 1:25.000, komt het
gebied voor op de bladen?17B Westerbork, 17C Hoogeveen en 17D
Nieuweroord.
1.2. Gebruikt kaartmateriaal
Als veldkaart voor de kartering is gebruik gemaakt van
luchtfoto's, schaal 1 s 20.000, beschikbaar gesteld door de Topogra
fische Dienst te Delft. Deze foto's zijn bij de Stichting voor
Bodemkartering vergroot naar schaal 1s5«000. De basis voor de defi
nitieve kaarten, schaal 1;10.000, is beschikbaar gesteld door de
opdrachtgever.
In verband met de fotografische reproductie der gekleurde
kaarten, waardoor het kaartformaat aan maximale afmetingen is ge
bonden, zijn alle kaarten, schaal 1 s 10.000, in twee bladen verdeeld,
met uitzondering van de boorpuntenkaart (bijl. 7) (afb. 1).
1.3* Uitvoering
De veldopname is begonnen in ma£,rt 1960 en \tferd afgesloten
in oktober 1960 met een onderbreking gedurende de maanden mei en
juni.
De verwerking van de verzamelde gegevens vond plaats op
het kantoor van de Stichting voor Bodemkartering te Bennekom in
de periode november 1960 - maart 1961. In maart 1961 werden aan de
opdrachtgever z.g. werktekeningen verstrekt.
De voor en tijdens de veldopname genomen grondmonsters
werden onderzocht door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en
Gewasonderzoek te Oosterbeek. Aan de hand van de analyseresultaten
werden de schattingen in het veld van het leemgehalte, de grofheid
van zand en humusgehalte getoetst.
In de maand oktober 1960 werden door medewerkers van de
Provinciale Directie van de Cultuurtechnische Dienst te Assen een
40-tal grondwaterstandsbuizen geplaatst in het gebied op plaatsen,
die door medewerkers van de Stichting voor Bodemkartering van te
voren waren uitgezocht. Laatstgenoemden verleenden assistentie bij
de plaatsing, maakten globale profielbeschrijvingen en zorgden te
vens voor de opname, die eens per 14 dagen gedurende één jaar zal
plaatsvinden.
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De tot op het tijdstip van afsluiting van dit rapport
(maart 196l) verzamelde waterstandsgegevens zijn in Hfdst. 7 ver
werkt 1 de nadien verzamelde gegevens zullen in een aanvullend
rapport in de winter 1961/1962 worden verwerkt.
1»4« Werkwijze
Er is geboord met een dichtheid van + 3 boringen per
2 ha tot een diepte van 120 cm - m.v. De plaatsen van deze borin
gen (boorpunten) zijn op de veldkaarten , schaal 1s5«000> vastge
legd met daarbij, in code aangegeven, de belangrijkste gegevens
van de profielopbouw, zoals dikte van de humushoudende bovenlaag,
humusgehalte, grofheid van het zand, lemigheid, grondwatertrap en
eventuele verdere bijzonderheden. Van gemiddeld één boring per ha
is een genummerde profielbeschrijving gemaakt. Deze genummerde
boringen zijn in een boorregister opgenomen (bijl. ö). Het totaal
aantal "beschreven en genummerde boringen" bedraagt 1982. Behal
ve deze en de gecodeerde z.g. "tussenboringen" zijn nog al eens
boringen, tot een wisselende diepte verricht in verband met aan
sluiting en vaststelling van bodemgrenzen.
1.5« "Verwerking van gegevens en vervaardigde kaarten
Voor het overbrengen van de in het veld verzamelde ge
gevens naar de af te leveren kaarten zijn eerst de veldkaartjes,
schaal 1s5«000 langs fotografische weg verkleind naar schaal
1 s 10.000. Daarna zijn de benodigde gegevens via. calques op de
verschillende af te leveren kaarten overgebracht.
De kaartgebruiker dient zich te realiseren, dat de waar
nemingsdichtheid en dus ook de betrouwbaarheid van de bodemgrenzen
en de inhoud v.an de verschillende vlakken, overeenkomt met een
kaartenschaal 1;20.000 tot 25.OOO. Dat de kaarten desondanks op
schaal 1;10.000 zijn afgeleverd, is op verzoek van de opdracht
gever gebeurd. De veldopname heeft plaatsgevonden op schaal
1s5«000, maar dit is in hoofdzaak gedaan, opdat zoveel mogelijk
gegevens op de veldkaarten genoteerd konden worden. Het raadple
gen van de profielbeschrijvingen bij de verwerking werd hierdoor
zeer beperkt.
Voor zover dat kaarttechnisch nogelijk was, zijn de be
langrijkste gegevens op de bodemkaart, schaal 1 s 10.000 (bijlage 1)
weergegeven. Eigenlijk zou deze alle informaties moeten geven,
doch terwille van de leesbaarheid van de kaart is met de opdracht
gever overeengekomen om verschillende gegevens op afgeleide kaar
ten te verwerken. De hoogteligging van de onderscheiden bodemtypen
ten opzichte van het grondwater is b.v. slechts in twee trappen
op de bodemkaart weergegeven. Vanzelfsprekend zijn de overeenkom
stige grenzen op bodemkaart en afgeleide kaart dezelfde: deze zijn
steeds van de bodemkaart overgenomen.
Een fotografische verkleining van de bodemkaart, schaal
12 10.000 naar 1 s 25«000 is gebruikt voor de samenstelling van de
bodemkundige overzichtskaart (bijlage 2). Voor een nog behoorlijke
leesbaarheid op deze schaal moesten uiteraard enkele onderscheidin
gen van de bodemkaart, schaal 1s10.000, worden samengevoegd en
andere met een gering oppervlak, worden weggelaten.
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De grondwatertrappenkaart, schaal 1s10.000 (bijlage 3)
geeft een inzicht omtrent de hoogteligging van de onderscheiden
bodemtypen ten opzichte van de gemiddelde hoogste en laagste grond
waterstanden.
Nadere informaties omtrent de humushoudende bovenlaag zijn
weer op een andere afgeleide kaart aangegeven, nl. op de bovenlaag
kaart, schaal 1i10.000 (bijlage 4)- Hierop is een indeling in
klassen gemaakt naar de dikte, het humusgehalte on de textuur van
de humushoudende bovenlaag. Op de keileemdieptekaart, schaal
1 s 10.000 (bijlage 5) is in vier klassen de diepte van hert voorko
men van de keileem aangegeven. In verband met een mogelijk storende
invloed op de waterhuishouding en/of de beworteling is een aantal
profiellagen, voorkomend ondieper dan 80 cm - m.v., apart vermeld
op de z.g. afwijkende-lagenkaart, schaal 1^10.000 (bijlage 6). In
tegenstelling tot de keileemdieptekaart en de bovenlaagkaart zijn
hier de informaties per boorpunt gegeven, omdat begrenzing in vlak
ken niet mogelijk was.
De op de bovenlaagkaart (bijlage 4) en keileemdieptekaart
(bijlage 5) aangegeven vlakken berusten, voor zover de grenzen
niet tevens op de bodemkaart voorkomen, op de gegevens per boor
punt. De grenzen zijn tussen de boringen doorgetrokken en dus niet
in het veld waarneembaar. Derhalve bezitten ze een mindere betrouw
baarheid dan de bodemgrenzen, die steeds in het veld zijn getrokken.
Ten einde de kaartgebruiker tevens in te lichten over de
afwijkingen binnen de kaartvlakken, zijn de z.g. werktekeningen van
de bovenlaag-en de keileemdieptekaart, waarop zowel gegevens per
boring als per vlak staan weergegeven als bijlage 4a en 5a? tevens
aan de opdrachtgever verstrekt. Om technische redenen zijn deze
gegevens per boring op de "definitieve kaarten" (bijlagen 4 en 5)
weggelaten.
De indeling van de veldkaarten, alsmede plaats en nummers
van de boringen en de waterstandsbuizen staan aangegeven op de boorpuntenkaart, schaal 1 s 10.000 (bijlage "]). Op deze kaart zijn tevens
de grondmonsterplekken vermeld.
De genummerde profielbeschrijvingen ten slotte zijn opge
nomen in het boorregister (bijlage 8), dat uitsluitend aan de op
drachtgever is verstrekt.
1.6. Opzet rapport
In hoofdstuk 2 wordt een opsomming en verkkairg gÉgeremm alle
in de tekst gebruikte "technische" termen, die niet zonder meer dui
delijk zijn (glossarium). Hoofdstuk 3 geeft een kort overzicht van
de geologische opbouw, terwijl in het 4e hoofdstuk een landschappe
lijke beschrijving van het gebied is gegeven.
De bodemvorming wordt in hoofdstùk 5 behandeld. Er wordt
in het kort weergegeven welke factoren van belang zijn geweest bij
het ontstaan van de in dit gebied voorkomende profieltypen.
Hoofdstuk 6 geeft een beschrijving van de legenda van de
boderakaa1*''"'> schaal 1 s 10.000, de legenda en de onderscheiden bodem
typen. Van deze laatste volgt verder in dit hoofdstuk een nadere
beschrijving omtrent ligging, voornaamste kenmerken, geschiktheid
en verdere bijzonderheden.
De grondwatertrappenkaart wordt beschreven in hoofdstuk
7« Hier wordt weer de legenda besproken en tevens een korte uiteen
zetting gegeven over de algemene betekenis van een grondwatertrap.
Verder worden in dit hoofdstuk de gemeten grondwaterstanden van de
winter 1960-1961 besproken.
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De hoofdstukken 8, 9 s 10 en 11 geven respectievelijk een
beschrijving van de bovenlaagkaart, keileemdieptekaart, afwijkendelagenkaart en de boorpuntenkaart.
De resultaten van het grondmonsteronderzoek worden behan
deld in hoofdstuk 12.
In hoofdstuk 13 wordt van elk der op de bodemkaart onder
scheiden bodemtypen één of meer schematische profielbeschrijvingen
gegeven.
Ten slotte is nog een aanhangsel opgenomen met een toe
lichting op het boorregister (bijlage 8).
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2. GLOSSARIUM. ("Verklaring van in de tekst gebruikte "technische"
termen).
a. Bodemkundige termen.
Het totaal van horizonten in de bodem,
die door pedogene (bodemvormende) pro
cessen zijn ontstaan.
Laag in de bodem, ongeveer evenwijdig
aan het oppervlak, met meer of minder
duidelijke kenmerken veroorzaakt door
bodemvormende processen.
(Kaarteenheid). Een aantal bodempro
fielen met gelijke profielmorfologie,
in een geografische uitgebreidheid.
De oppervlakte-horizont van een pro
fiel, gerekend tot de onderliggende
pedogene horizont, of tot een hori
zont van afwijkende texturele samen
stelling.
Gronden met een inspoelingshorizont
(B-horizont) hoofdzakelijk ontstaan
door inspoeling van humus, die colloïdaal verplaatst is.
Duidelijk zichtbare roest- en reductievlekken veroorzaakt door (grond)waterinvloed.
Bleekgrijze tot blauwgrijze vlekken
of horizont veroorzaakt door invloed
van permanente invloed van grondwater
in vol-capillaire zone.
Granulometrische (mechanische) samen
stelling van de grond.
Korrelgrootte, waarboven en waarbeneden 50% van de zandfractie (minerale
delen groter dan 50 mu) gelegen is.
Gemiddelde hoogste grondwaterstand.
Gemiddelde laagste grondwaterstand.

Bodemprofielj_
Horizont ;

Bodemt^pe_:
Bovenlaag;

Humu£P£dzo 1_ s

Reductie^

Textuurs
Mediaan (M50)

H.W.J_
L •W • ;

b. Bestanddelen van de grond.
Klei.(lutum)s minerale delen kleiner dan 2 mu ( mu = 0,001 mm,
Leem
"
" 50 mu
Zand
groter dan 50 mu en kleiner dan 2000 mu
Indeling_naar lutumg£halt_e£_
Lutumarm; minder dan ôfo lutum
Lutumryk; meer dan 8fo lutum
Indeling_naar ieemgeha^te:
niet lemig
s 0
zwak lemig
; 10
sterk lemig
5 17,5 sterk zandige leem; 32,5 zwak zandige leem ; 50

10 % leem
17,Jfo leem
32 ; * leem
50 i leem
85 i leem

- 13 Indeling_naar korrelgrootte van het_ _zand_(M50)s
Uiterst fijn zands M50 = 50 - 105 mu
Zeer fijn zand
s M50 = 105 - 150 mu
Matig fijn zand s M50 = I50 - 210 mu
Matig grof zand s M50 = 210 - 420 mu
Inde].ing_naar humusig£halte_Mj_lutumarme_grondenj>.
Humusarm
;
< 2,
Humeus/ Matig humeuss 2'5
( Zeer humeus 25
Humusrijk
: 8
Venig
;

- 5
- 8
-15
>15

%
%
i°
$

Inde3iing_dàikj^e_humushoudende_b£ven]iaagj[_
Dun
s 0 - 30 cm
Matig diks 30 - 50 cm
Dik
50 - 80 cm
2

c. Horizontbenamingen.
A1
A2
B
B2
B3
A+B
C
G

Bovenste horizont van het bodemprofiel met relatief hoog ge
halte aan organische stof.
Uitspoelingshorizont.
Horizont met accumulatie van in het profiel verplaatste ijzer
en/of humusbestanddelen.
Horizont met maximale accumulatie van in het profiel ver
plaatste ijzer en/of humusbestanddelen.
Onderste deel van B-horizont met geringe accumulatie
Verwerkt? A- en B-materiaal door elkaar
Relatief weinig of onverweerd materiaal
Intens gereduceerde laag, gekenmerkt door neutrale grijze
tot blauwgrijze kleuren.
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3.1 Algemeen.
De zandgronden van Noord-Nederland behoren praktisch ge
heel tot het Pleistoceen. Vooral de ijstijden Riss en Würm zijn
van invloed geweest op de vorming van de hier thans voorkomende
gronden.
Tijdens de Riss (+ 200.000 v. Chr.) bereikten de ijsmas
sa's van de enorme Noordeuropese ijskap ook Nederland. Bij het af
smelten daarvan werd het kleihoudende, lemige materiaal aan de ba
sis van het ijs tezamen met de op en in de gle-fêhers aanwezige ste
nen afgezet, de zgn. keileem. In de drie noordelijke provincies
wordt deze keileem regelmatig in de ondergrond aangetroffen.
Tijdens de Würm (een ijstijd waarbij het ijs niet tot in
Nederland reikte) heerste hier meestal een toendraklimaat met o.a.
zeer weinig begroeiing, en permanent bevroren ondergrond en veel
poolstormen, waarin behalve de wind ook de sneeuw een grote rol
speelde. Deze stormen kregen gemakkelijk vat op het veelal droge
nauwelijks door vegetatie bedekte zand en bedekten daarmee grote
gebieden. Dit zand draagt dan ook de naam dekzand.
Met het oplopen van de temperatuur na de ijstijden (in
het Holoceen) steeg ook de hoeveelheid neerslag en nam de vegetatie
toe. Het overtollige water vloeide af via de erosiedalen, die in
aanleg reeds door het smeltwater in de Würmijstijd waren ontstaan.
Deze dalen werden hierdoor dieper uitgeschuurd en kregen hun hui
dige vorm. Ze zijn bekend als beekdalen.
3.2 Geologie van het gebied.
De gronden in het karteringsgebied Drijber zijn ook gro
tendeels opgebouwd uit materiaal afkomstig uit het Pleistoceen. De
keileemondergrond wordt er over grote oppervlakten binnen boorbereik (l,20 m) aangetroffen, terwijl mag worden aangenomen dat de
leem ook daar, waar hij niet is aangeboord, vaak nog wel in de die
pere ondergrond zal voorkomen. Hoewel dus veel keileem aanwezig is,
komen echte keileemgronden (keileem of verweerde keileem tot in de
bovengrond) niet voor daar de leem praktisch overal is afgedekt
door een laag dekzand. In dit gebied is deze zandlaag vaak dun
(minder dan 1 m) waarmee een grotere wisseling in de textuur van
dit zand, zowel wat korrelgrootte als lemigheid betreft, gepaard
gaat. Dikkere pakketten dekzand zijn in de regel beter gesorteerd
(uniforme korrelgrootte en leemgehalte).
Verder komt in dit gebied een beekdal (Oude Diep) voor,
dat echter overwegend erg smal is. Er heeft hier veel af- en aan
voer van materiaal plaatsgehad, met als gevolg ook meer grote textuurverschillen en o.a. het voorkomen van beekleem en loessleem
in dit dal en de naaste omgeving.
Deze beekleem onderscheidt zich van de loessleem door
het hogere lutumgehalte, terwijl deze ook meer grovere bestandde
len bevat in tegenstelling tot de loessleem die een hoog percen
tage van de fractie 16-50 mu bezit. De loessleem is als windafzetting gevormd, waarschijnlijk in het laatste zeer koude gedeelte
van de Würmperiode. De beekleem is door het water aangevoerd en
meestal jonger dan de loessleem.
De loessleem kan na afzetting door de wind later door
het water verspoeld zijn en bevat dan meer grove bestanddelen. Het
onderscheid tussen beek- en loessleem is derhalve niet altijd
duidelijk vast te stellen.

- 15 Ten slotte wordt plaatselijk o.a. in het beekdal nog veen
aangetroffen, dat uit het ïïoloceen dateert en uit z.g. dargveen
bestaat. Ook in de laagste (natste) meestal komvormige gedeelten
van het dekzandgebied is tijdens het ïïoloceen veenvorming opgetre
den. Het veen in deze "dobben" is onder invloed van het voedselarme regenwater ontstaan en bestaat uit mosveen en gliede in tegen
stelling tot het "rijkere" dargveen in het beekdal.
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4.1 Algemeen.
Het landschap van de jonge ontginningen overheerst in dit
gebied. Grote gedeelten bestaan zelfs uit zeer jonge, moderne ont
ginningen waarin nogal wat is geëgaliseerd. Dit heeft uiteraard
sterk vervlakkend gewerkt hoewel niet alle hoge zandkoppen zijn
afgegraven. Deze koppen vertonen t.o.v. het beekdal dan ook soms
nog een hoogteverschil van enkele meters.
Het beekdal valt niet erg op in het landschap omdat daar,
waar een verharde weg het beekdal kruist, het juist erg smal is.
Verder komen in dit landschap nog enkele bosjes voor. Som
mige liggen op voor cultuurland weinig geschikte hoog gelegen grond
b.v. zeer droge zandgrond, stuifzand, langs het Linthorst-HomanKanaal en op zeer sterk opgehoogde gedeelten. Enkele andere bosjes
liggen op goede cultuurgrond, maar worden waarschijnlijk in verband
met behoud van natuurschoon in stand gehouden.
4•2 De landschappelijke indeling.
In dit gebied zijn de volgende landschappen te onderschei
dens
De ontginningsgrnnden of veldgronden
De oude bouwlandgronden of essen
De beekdalgronden, madelanden of stroomlanden.
4»3« De ontginningsgronden.
Deze ontginnings- of veldgronden zijn ontstaan door een
vrij recente of recente ontginning der heidevelden. Zoals reeds
werd opgemerkt hebben ze een vrij vlakke ligging door een meer of
minder sterke egalisatie. Zou men deze gronden nog weer gaan onder
verdelen in jonge en zeer jonge ontginningen dan geldt voor deze
laatste groep de vlakke ligging t.g.v. de egalisatie in sterkere
mate dan voor de eerste. Deze sterk geëgaliseerde gronden liggen
in hoofdzaak ten westen en ten zuiden van het V.A.M.-bedrijf tot
aan het Oude Diep. De jonge ontginningen en de overige zeer jonge
ontginningen ten noorden en ten oosten van het V.A.M.-bedrijf ken
nen nog wel behoorlijke hoogteverschillen doordat niet alle zand
koppen zijn uitgegraven en meerdere z.g. vennetjes zijn blijven
bestaan.
De natuurlijke afwatering die vóór de ontginning waar
schijnlijk slecht is geweest, is aanzienlijk verbeterd door het
graven van een aantal goede afwateringssloten. Dit geldt ook weer
speciaal in de zeer jonge ontginningen, die meestal een goede af
watering hebben via het Oude Diep. De zuidwest hoek van het ge
bied, waar zoals vermeld de meeste zeer jonge ontginningen liggen,
heeft bovendien het voordeel, dat van het Oude Diep juist de wes
telijke helft is gekanaliseerd (genormaliseerd). De jonge ontgin
ningen, in hoofdzaak gelegen oostelijk van de weg Wijster-Drijber
en verder naar het zuiden, hebben minder goede afwateringssloten
en de lage gedeelten hier zullen dan ook nog al eens mat water
overlast te kampen hebben.
In de zeer jonge ontginningen gelegen ten zuiden van de
weg Drijber-Tiendeveen (waar deze nagenoeg noordoost-zuidwest
loopt) mankeert er nogal eens iets aan de detailontwatering, ter
wijl langs deze weg wel een goede afwateringssloot aanwezig is.

- 17 De gehele ontginning heeft hier trouwens minder sterk ingegrepen
op de oorspronkelijke toestand. De percelen zijn overwegend minder
sterk vergraven en geëgaliseerd, maar dit kan ook in verhand ge
bracht worden deels met het vaak zeer ondiep voorkomen van de keileem en deels met de vroegere verhouding tussen de hogere en de
lagere delen. Het meest zuidelijke deel (tussen afweg Kremboong en
de Haarweg) is nl. overwegend hoog en de rest overwegend laag. Een
goede detailontwatering is juist daarom niet minder noodzakelijk.
Wat de ontsluiting betreft sluit deze hoek ook beter bij
de jonge ontginningen aan. Ook hier staan de boerderijen wel aan
een verharde weg, maar de kavels zijn overwegend lang en de meeste
toegangswegen tot de achterste percelen zijn in natte jaargetijden
vrijwel onbegaanbaar. De zeer jonge ontginningen ten westen en ten
zuiden van het V.A.M.-bedrijf hebben een goede ontsluiting. De be
drijven staan aan een verharde weg en overwegend temidden van het
erbij behorend land.
4*4 De oude bouwlandgronden.
De esgronden of oude bouwlanden vormen de oudste cultuur
gronden in het gebied, hetgeen o.a. blijkt uit de dikke humushoudende bovenlaag, ontstaan door de eeuwenlange bemesting met o.a.
plaggenmest (zie Hfdst. 5)« Ze beslaan slechts een gering opper
vlak ten zuiden van het dorp Drijber (Drijbersche Esch).
Evenals elders in het land zijn de oude bouwlanden ook
hier hoog gelegen doch missen het bekende steilrandje. De jongere
ontginningen gaan ongemerkt over in de oude bouwlandgronden.
De waterhuishouding in deze gronden is in het algemeen
goed door de hogere ligging en een behoorlijk waterbergend vermo
gen (dikke humushoudende bovenlaag). In het hoogste gedeelte ech
ter komen zogenaamde vacuumprofielen voor (het grondwater reikt
niet tot aan het humushoudende dek) en hier kan in droge perioden
de vochtvoorziening in het gedrang komen.
Ondanks de geringe oppervlakte van dit oudbouwlandcomplex
is de ontsluiting slecht te noemen. Ze bestaan uit een groot aan
tal kleine percelen en er loopt geen verharde weg door terwijl men
elkaar vaak moet "uitwegen". Niemand doet verder iets aan de paar
korte zandweggetjes, die er zijn, zodat deze vaak ook nog onbegaan
baar zijn.
De veelal lange, smalle percelen liggen dikwijls min of meer
haaks op elkaar en zijn in gebruik als bouwland.
De bebouwing ligt geheel buiten dit gebied in de dorps
kern.
4« 5 De beekdalgronden.
De beekdalgronden liggen in een smalle strook aan weers
zijden van het Oude Diep, dat van noordoost naar zuidwest door het
onderzochte gebied stroomt. Het beekdal is, in verhouding tot an
dere beekdalen (madelanden) in Drente, erg smal maar heeft binnen
het karteringsgebied nog een verschil in breedte van + 70 m tot
+ 700 m. De overgang naar de ernaast liggende gronden verloopt
soms zeer geleidelijk, soms scherp.
De beekdalgronden liggen als geheel genomen laag, hoewel
binnen deze groep nog geringere, hoogteverschillen voorkomen.
Het verval van het beekdal bedraagt binnen het karterings
gebied + 1,5 m, namelijk van oost naar west, van + 14 1 tot
+ 12,5 m boven EL A.P..
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zelfstandig afwateringssysteem wel goed. Door ook de oostelijke
helft van het smalle beekje te kanaliseren zou de afwatering maar
vooral de waterbeheersing nog verbeterd kunnen worden. Plaatselijk
zal dan nog wateroverlast op kunnen treden, daar de detailontwate
ring niet overal in orde is. Teveel sloten zijn niet of nagenoeg
niet open. Was dit wel het geval dan zou men wellicht met minder
sloten betere resultaten bereiken. Dit zou tevens de verkaveling
verbeteren en de ontsluiting vergemakkelijken.
De ontsluiting is hier, evenals in de meeste madelanden
slecht. Een verbetering van de weg die op de scheiding van de beek
dalgronden en de aangrenzende gronden ligt zou hier veel goed kun
nen doen.
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5«1 Algemeen.
De verschillende onderscheiden profielvormen in de zand
gronden zijn ontstaan onder invloed van een groot aantal factoren,
zoalss granulaire samenstelling van het zand, verschil in hoogte
ligging en fluctuatie van het grondwater, diepteligging van de keileem, vegetatie, klimaat, invloed van de mens, enz..
Eigenlijk is het meer een samenspel van factoren daar de
ene factor vaak de andere beïnvloed of daarvan afhankelijk is.
Toen na de ijstijden de temperatuur geleidelijk opliep
werden de omstandigheden steeds gunstiger voor de plantengroei. De
neerslag nam ook toe, waardoor het gehele gebied met een meer of
minder dichte vegetatie werd bedekt en een geleidelijke opeenho
ping van organische stof in de bovenste bodemlaag plaatsvond. Deze
vegetatie was het dichtst in de lage, natte delen, waar veenvorming
optrad (dobben en beekdal).
5« 2 Podzolen.
In ons Nederlandse klimaat overtreft de neerslag de ver
damping met het gevolg, dat er een neerwaartse waterbeweging in de
grond optreedt, waardoor in doorlatende afzettingen stoffen uit de
bovengrond kunnen worden meegenomen naar beneden. De mate van door
stroming is o.a. afhankelijk van de granulaire samenstelling van de
bodemlagen.
Door deze uitspoeling werden naast verschillende andere
stoffen, zoals ijzer ook de door vertering van organische stoffen
gevormde humusverbindingen meegevoerd naar dieper gelegen lagen en
daar weer afgezet. Als gevolg hiervan ontstonden verschillende ho
rizonten in de bodem. Van boven naar beneden; een ophopings- en
uitspoelingshorizont, A-horizont genoemd (hfdst. 2), een inspoelingshorizont (b) en de onveranderde humusarme ondergrond (C-horizont). Op deze wijze is eenvoudig voorgesteld het z.g. podzolprofiel (A-B-C-profiel) in de Nederlandse zandgronden gevormd.
De hierbij optredende bodemvormende processen staan bekend
onder de naam van podzolering.
De verschillen in kleur en dikte met name van de inspoelingshorizont (B) vormen belangrijke criteria bij het maken van on
derscheidingen in deze podzolen, vooral in verband met de hoogte
ligging t.o.v. het grondwater, de z.g. grondwatertrap (zie hfdst.7).
Een bodemkundig hoge, droge grond had, voordat de mens
er enig invloed op kon uitoefenen een minder dichte plantengroei
dan een bodemkundig lage natte zandgrond. De vorming van organi
sche stof was in deze hoge gronden daardoor ook geringer terwijl
dit materiaal hier bovendien vollediger werd afgebroken. Er bleef
dus in de hoge gronden minder over om verplaatst te worden (uit
te spoelen) dan in de bodemkundig lage gronden. De inspoelingshorizont geeft dit doorgaans goed weer.
Op de hoge gronden zien we meestal een dunne okerbruine
tot felrode B-horizont, op de lage gronden een diepe donker
(rood) bruine tot bijna zwarte inspoelingslaag. Vooral op de natte
gronden waar,door de weelderige vegetatie en de onvolledige af
braak, een sterke opeenhoping van organisch materiaal plaatsvond,
zijn sterk ontwikkelde B-lagen gevormd. Soms zijn deze nog eens
extra diep "uitgetrokken" door de fluctuatie van het grondwater
tot in B-laag. De kleurintensiteit neemt dan geleidelijk naar be
neden toe af.

- 20 Ook de aard van de humus in de B-laag verschilt in hoge
en lage profielen. Naarmate het profiel lager ligt voelt de B-laag
soms vettig aan, dit wordt uitgedrukt door het begrip "kazigheid".
De mate van kazigheid (door wrijven tussen de vingers bepaald)
vormt tevens een hulpmiddel voor de vaststelling van de hoogtelig
ging t.o.v. het grondwater.
5»3* A/C-gronden
De afbraak van door de vegetatie gevormde organische stof
vond veel minder sterk plaats op de laagst t.o.v. de grondwaterstand
gelegen gronden. Ook de uitspoeling was door de hoge grondwaterstan
den (o.a. ten gevolge van kwelwater uit de aangrenzende hogere de
len) veel minder of afwezig. Er werd dan ook geen of slechts een
onduidelijke B-horizont gevormd. De hier ontstane profielen noemt
men wel A/C-gronden (de B ontbreekt) of gleygronden. De meestal
nogal veel humus bevattende A-horizont rust direct op de humusarme
C-horizont. Ook het ijzer is in deze A/C-profielen, althans in het
onderzochte gebied, niet uitgespoeld en het profiel heeft meestal
veel bruine-roodbruine roestvlekken (z.g. roestige A/C-gronden).
3.4«Menseli.jke invloed
Na de in het voorgaande beschreven bodemvorming onder na
tuurlijke omstandigheden heeft de mens eeuwenlang invloed uitge
oefend op de thans voorkomende profielvormen. Bij de ontginning is
vaak een gedeelte van de B-laag met de A-laag vermengd, waardoor
juist de laag met de maximale inspoeling (bovenste gedeelte van de
B) in de bovengrond is opgenomen. In de hoge gronden,waar niet meer
dan een dunne B-laag gevormd is, is deze soms geheel in de boven
grond opgenomen, zodat er eigenlijk een A/C-profiel is overgeble
ven.
Verder is door de mens een aantal meestal hogere gronden,
door middel van een eeuwenlange bemesting met zand- en plaggenmest
uit de potstal opgehoogd. Deze profielen hebben thans een homogene
humushoudende bovenlaag van meestal meer dan 50 cm dikte. Ze wor
den met de naam es-, enk- of oude bouwlandgronden aangeduid. Deze
gronden liggen vaak hoog in het terrein, doch het waterbergend
vermogen van de bovenlaag maakt ze geschikt voor bouwland.
Ongetwijfeld heeft in het karteringsgebied Drijber het
vaak ondiep voorkomen van de keileemondergrond een rol gespeeld
bij de profielontwikkeling. Bij eenzelfde hoogteligging hebben de
gronden met ondiep keileem hogere wintergrondwaterstanden en daar
door meestal een nattere profielontwikkeling dan de zandgronden
zonder keileemondergrond. De dikte van de inspoelingshorizont is.
vaak geringer, omdat ook de uitspoeling door de keileem is belemme rd.
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HOGE EN MIDDELHOGE4* ZANDGROTMDEN
H2

niet en zwak lemig^ fijn zand^

cH3

E3

overwegend zwak lemig fijn zand

sterk verwerkte^ gronden met wisselende
textuur

HO

LAGE4) ZANDGRONDEN

I

Hn2

niet en zwak lemig fijn zand

Hn4

Gn4

En4

cHn4

Gnó

zwak en sterk lemig fijn zand

sterk lemig zand tot zandige leem
sterk verwerkte gronden met wisselende
textuur

HnO

VEENGRONDEN« minstens 40 cm veen ondieper dan 80 cm

TOEVOEGINGEN
[

, v'
vvv)|

j venige^ bovengrond

~~l .

vv

,

'

j vëentüssenlaag dunner dan 40 cm en gelegen ondieper dan 80 cm

(x)f
4 keileem beginnend ondieper dan 120 cm
tiJ.J-J.-U
(I)

I

l

T

i lutumrijke bovenlaag
grenzen en symbolen van de grondwatertrappen, voor legenda zie bijlage 3

(..) symbool waarmede de toevoeging in de tekst wordt aangeduid
STERK VERGRAVEN GRONDEN, dieper dan 40 cm vergraven
Bodemtype
(Qhh)

Q

f

Toevoegingen
(hh)

(aa)

(Qpp)

Qpp

j

f

!__i_

opgehoogd

J

afgegraven

(pp) j

pp

J

(89) 1 •

<-

'

1

(g) J
(..)

j

1

<-

J

verwerkt
geëgaliseerd, terrein
ligt geheel vlak
geëgaliseerd, terrein
ligt niet geheel vlak

Letter(s) waarmede de onderscheiding in de tekst
wordt aangeduid

Afb. 2

Legenda van de bodemkaart in gedetailleerd overzicht
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6. DE BODEMKAART IN GEDETAILLEERD OVERZICHT, SCHAAL U10.000 (bijl. l)
6.1. De opzet van de legenda
De legenda is zodanig opgezet, dat de bodemkundige ver
schillen, die in verband met het doel van het onderzoek belangrijk
zijn, zoveel mogelijk konden worden aangegeven. Om kaarttechnische
reden zijn echter sommige onderscheidingen niet met een afzonder
lijke kleur, maar als toevoeging aangegeven en andere, in overleg
met de opdrachtgever, geheel of meer uitgebreid op één der afge
leide kaarten (bijl. 3 t/m 6). Is een onderscheiding als toevoe
ging op de bodemkaart weergegeven, dan wil dit geenszins zeggen,
dat deze van minder betekenis is.
Verder is de opzet van de legenda zoveel mogelijk aange
past bij het schema voor de bodemclassificatie van de Stichting
voor Bodemkartering. Veelal zijn dezelfde grenzen aangehouden erzonodig daarbinnen verdere onderverdelingen aangebracht in over
eenstemming met het doel en de mate van gedetailleerdheid van dit
onderzoek.
6.2. De legenda
De legenda van de bodemkaart is in tabelvorm weergegeven
op afbeelding 2. Er zijn drie hoofdbodemgroepen onderscheiden, nl.s
^Zandgronden, Ve£ngronden en Stuifzandgronden, terwijl de Vergraven
gronden grotendeels met een toevoeging zijn aangegeven.
6.2.1. Zandgronden
Deze hoofdbodemgroep bestaat uit lutumarme, fijnzandige
gronden al dan niet met veentussenlaag dunner dan 40 era en met een
humeuze tot venige bovenlaag , die in sommige gevallen lutumrijk
is.
Een nadere onderverdeling is gemaakt naars
Dikte van de humushoudende bovenlaag
Profieïontwikkeïing
opzichte van het grondwater
ïexïuür van'het zand
Dikte van de humushoudende bovenlaag
Hierin zijn drie klassen onderscheiden, nl.s
gronden met een bovenlaagdikte overwegend dunner dan 30 cm
"
"
"
"
"
tussen 30 en 50 cm
"
"
"
"
"
dikker dan 50 cm
Profielontwikkeling
Naar de aard van deze profielontwikkeling zijn drie
groepen onderscheiden, n l . s
humuspodzolen
roestige A/C-profielen
oude bouwlanden
In de oude bouwlanden, waarvan het huidige bodemprofiel
in hoofdzaak door menselijke invloed (ophoging door bemesting) is
ontstaan, wordt geen nadere onderverdeling meer gemaakt naar de
profielvorm, die onder het humushoudende dek aanwezig is. Gezien
de diepte, meer dan 50 cm beneden maaiveld, waarop het podzol of
de humusarme ondergrond (A/C-profiel) voorkomt, wordt dit in v rgelijking met de overheersende rol, die de humushoudende bovenlaag
in deze gronden speelt, niet meer van grote betekenis geacht.
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Hoogteligging ten opzichte van het grondwater
De legenda geeft hier slechts een splitsing in twee groe
pen . Aan de ene kant de gronden met een grondwaterinvloed dieper
dan 40 cm - maaiveld (hoog - middelhoog) en anderzijds gronden met
grondwaterinvloed ondieper dan 40 cm - maaiveld (laag). Een nadere
onderverdeling is op de bodemkaart achterwege gelaten, daar dit de
leesbaarheid van deze kaart zou benadelen. Een verdere opsplitsing
naar de hoogteligging t.o.v. het grondwater wordt gegeven op de
grondwatertrappenkaart (bijl. 3)» Wel zijn de grenzen en coderingen
van de grondwatertrappenkaart tevens in de basis van de bodemkaart
aangebracht.
Textuur van het zand
Be indeling naar de textuur van het zand, zoals die bij
de eerste opzet van de veldlegenda gedacht was, kon niet gehand
haafd blijven. De heterogeniteit van het gebied? vooral wat be
treft de lemigheid van het zand, noodzaakte tot het samenvoegen
van enkele gebruikelijke klassen en tot gebruiken van het woord
"overwegend" voor de textuuraanduiding in een aantal bodemtypen.
In het aaneengesloten gebied van sterk verwerkte gronden (typen
HO en HnO) is zelfs in het geheel geen onderverdeling naar tex
tuur gemaakt.
De aangegeven leemklasse heeft betrekking op de bovenste
JO cm van het profiel of, zo deze binnen Jö cm een klasse veran
dert, op de eerstvolgende laag.
De korrelgrootteverdeling van het zand schommelt tussen
de 140 en 17O mu. Een vastgestelde klassegrens in de korrelgroot
teverdeling is 150 mu, doch deze is in dit gebied niet gebruikt 5
enerzijds vanwege het geringe verschil in korrelgrootte en ander
zijds omdat deze twee mediaanklassen (zeer fijn zand en matig fijn
zand) vaak pleksgewijs en/of boven elkaar in hetzelfde profiel
voorkomen. In de legenda (afb. 2) wordt alleen gesproken van fijn
zand. (Voor de analyseresultaten van de genomen grondmonsters zie
hoofdstuk 12.)
6.2.2. De_veengronden
Hiertoe behoren alle profielen met minstens 40 cm veen
of 50 cm venig materiaal ondieper dan 80 cm - m.v., al of niet
met bovenlaag.
De onderscheiding binnen deze hoofdbodemgroep heeft be
trekking op de veensoort.
De veensoort
De totale oppervlakte veengronden is zeer gering. De
tweedeling in veenmosveen en ongedifferentieerd (darg)veen is dan
ook alleen geschied vanwege de grote verschillen in aard en lig
ging der beide bodemtypen. Het arme veenmosveen ligt in zogenaam
de dobben en laagten temidden van de humuspodzolen en het wat rij
kere dargveen in de lage plekken temidden van de beekdalgronden
(A/C-profi elen).
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6.2.3. j^tuifzandgronden
Met deze onderscheiding is een zeer kleine oppervlakte
gronden aangegeven, die vanwege hun geringe verbreiding, in het
gebied van zeer weinig betekenis zijn. Het betreft twee vlakken
opgestoven gronden en één vlak uitgestoven gronden.
6.2.4. Toe;v£egingen_en vergraven grjonden
Zoals reeds vermeld zijn sommige meer of minder belang
rijke onderscheidingen met een toevoeging op de bodemkaart weerge
geven terwille van de leesbaarheid van deze kaart. Het betreft de
veilige bovengrond, de veentussenlaag, de lutumrijke bovenlaag en
de keileem ondieper dan 120 cm beneden maaiveld.
De vergraven gronden zijn eveneens om kaarttechnische
reden niet alle op de bodemkaart weergegeven. De sterk vergraven
gronden zijn naar aard en mate van vergraving met een apart teken
behalve op de bodemkaart, op alle overige kaarten, schaal 1s10.000,
met uitzondering van de boorpuntenkaart, weergegeven. De ondiepe
verwerkingen worden in par. 6.3.7» besproken.
6.2.5» Al£emene_onder£cheidingen £n_aandui_di.n£;en
Deze komen op alle kaarten voor en omvatten in hoofdzaak
niet gekarteerde gedeelten.
6.2.6. Xe£k;laring_van_enk(5l£ iegendat£rmen
Hierin worden enkele in de legenda voorkomende termen
kort verklaard, waarvoor men anders het glossarium zou moeten
raadplegen.
6.3» De onderscheiden bodemgroepen en bodemtypen
Achtereenvolgens zullen nu de verschillende bodemgroepen
met de erbij behorende typen afzonderlijk worden besproken evenals
de toevoegingen, vergravingen, enz.
Er zal nader worden ingegaan op de verbreiding, grondwatertrappen, belangrijkste profielkenmerken, bijzonderheden, ge
schiktheid en gebruik. Eén of meer profielbeschrijvingen per type
zijn opgenomen in een afzonderlijk hoofdstuk (13)»
6.3»1. Humusp_odzol_en
Het karteringsgebied Drijber bestaat voor het overgrote
deel uit zandgronden, waarin een humuspodzol is ontwikkeld. Slechts
het beekdal bestaat uit zandgronden met een geheel andere profielopbouw en op de Drijbersche Esch heeft de dikte van het humushoudende dek geleid tot een andere bodemgroep (oude bouwlanden). Het
podzoleringsproces werd reeds in hoofdstuk 5 besproken. Aangegeven
werd daar o.a. het verschil in podzolering tussen hoog en laag
t.o.v. het grondwater gelegen zandgronden. Bij dit onderzoek zijn
vijf zogenaamde grondwatertrappen onderscheiden (hoofdstuk 7 s
bijlage 3)» Op de bodemkaart is echter wat het grondwater betreft
alleen onderscheid gemaakt in lage gronden met een gemiddelde
hoogste grondwaterstand ondieper dan 40 cm en hoge, middelhoge
gronden met een gemiddelde hoogste grondwaterstand dieper dan
40 cm beneden maaiveld.

Als belangrijkste profielkenmerk in de humuspodzolen geldt
de humusinspoelingslaag of B-laag. Deze wordt hier dan ook prak
tisch altijd aangetroffen, hoewel vaak gestoord en niet op de
plaats waar ze is gevormd.
Behalve bij de hoogste, t.o.v. het grondwater gelegen
podzolen bevindt de keileemondergrond zich meestal binnen boorbereik en vaak ondiep in het profiel.
Als bijzonder kenmerk voor de humuspodzolen in dit ge
bied in het algemeen, doch vooral in de gronden, die het meest
noordelijk gelegen zijn, geldt dat in de B- en/of C-laag ijzer
afzetting voorkomt in de vorm van roestvlekken of -vlammen. Daar
bij de bodemvorming algemeen wordt aangenomen dat ijzerverbindin
gen in een zandprofiel eerder podzoleren (uitspoelen) dan humusverbindingen, lijkt het voor de hand liggend dat dit ijzer hier
na de podzolering weer, op één of andere manier via aanvoer door
(grond)water, is neergeslagen. Dit is slechts een veronderstel
ling, doch het is wel merkwaardig dat dit verschijnsel zich juist
het sterkst voordoet op gronden met ondiep keileem, die topogra
fisch nogal hoog en op hellingen liggen. Het ijzer zou afkomstig
kunnen zijn van nog hogere delen, waaruit het door uitspoeling
is verdwenen en via de ondergrond afgevoerd.
De landbouwkundige geschiktheid van de zandgronden met
een humuspodzolprofiel is van nature slechts matig. Ze zijn arm
aan mineralen en de bodemkundig hoog gelegen gronden zijn droogtegevoelig.
De doorgaans behoorlijk humushoudende bovenlaag maakt
het profiel echter gunstiger? de kwaliteit van de humus is matig
(nogal "wrede" humus).
Het bodemgebruik, dat in hoofdzaak afhankelijk is van de
ligging ten opzichte van het grondwater en in mindere mate van de
ligging t.o.v. het bedrijf, is op deze gronden gemengd doch meren
deels akkerbouw.
Type H2. Hoge tot middelhoge humuspodzolen in niet tot zwak lemig
fijn_zand met een dun humeus dek "(analyses ï, TÖ en 12]
Verspreiding en grondwaterträppen (Gt).
Dit type komt hoofdzakelijk als ruggen en kopjes in het landschap
verspreid over het hele gebied voor. Het grootste gedeelte ligt in
een brede strook ten noorden van het V.A.M.-terrein en in de zui
delijkste hoek van het karteringsgebied.
Dit type ligt overwegend op Gt IV met daarbinnen enkele
kleinere gedeelten op Gt V (zie hoofd.stuk j).
Belangrijkste profielkenmerken.
Het humusgehalte van de bovengrond varieert in de niet
vergraven gronden van 4-7/^, het leemgehalte overwegend van 7-15^*
De B-laag van dit type is bijna altijd dun met een okerbruine
kleur in Gt V tot een (fel) roodbruine kleur op Gt IV. In verge
lijking tot de overige bodemtypen in de zandgronden komt de kei
leemondergrond hier dieper voor.
Bijzonderheden.
Dit type is vaak plaatselijk meer of minder uitgegraven
ten behoeve van de zandwinning^ soms treft men op deze plaatsen
een humusarme bovengrond aan en ontbreekt de B-laag of deze is
grotendeels verwerkt. In ongestoorde profielen is de B-laag nogal
eens verkit, vooral op hellingen.

- 25 -

Geschiktheid en gebruik.
Dit type is slechts en dan nog overwegend matig geschikt
voor bouwland. "Vooral het gedeelte op Gt V is zeer droogtegevoelig.
Ondanks deze droogtegevoeligheid treft men rxaast bouwland ook nog
blijvend grasland op dit type aan.
Type HO. Hoge tot middelhoge sterk verwerkte humuspodzolen met
wisselende textuur en een overwegend dun humeus dek.
Verbreiding en gröndwatertrappen.
Dit type komt alleen voor ten westen en zuiden van het V.A.M.-ter
rein in een aaneengesloten complex van gronden. Ze zijn als apart
type onderscheiden omdat ze sterk verwerkt en geëgaliseerd zijn.
Omdat deze gronden in een aaneengesloten oppervlakte voorkomen
zijn ze niet ingedeeld in de groep vergraven gronden doch als een
bodemtype weergegeven. De grondwatertrap is evenals bij het voor
gaande type overwegend Gt IV en voor de rest Gt V.
Belangrijkste profielkenmerken.
Uit het voorgaande blijkt reeds dat het belangrijkste
profielkenmerk waarop dit type berust in de verwerking ligt. Het
type is zeer heterogeen, hetgeen bij pas geploegde percelen reeds
op een afstand is te zien. Dit wordt dan meestal veroorzaakt door
een verschil in humusgehalte en kleur. De dikte van de humushoudende bovenlaag alsook het leemgehalte wisselen sterk. Bij de ont
ginning heeft men de bodemkundig hoog en laag gelegen gronden te
gelijk aangepakt en vaak is er verwerkt tot in of door veenlagen
of venige smeerlagen en soms ook tot in de keileem.
Bijzonderheden.
VIaar de grond is verwerkt tot in de keileem of waar, door
egalisatie, de keileem erg ondiep is komen te liggen, worden veel
stenen in de bovengrond aangetroffen. Pleksgewijs komen profielen
voor, die eigenlijk niet meer tot de humuspodzolen behoren aange
zien door afgraving de B-laag ontbreekt. Gezien de kaartschaal en
opnamedichtheid was het niet mogelijk deze plekken te omgrenzen.
Geschiktheid en gebruik.
De landbouwkundige geschiktheid is, vooral op grondwatertrap V, in verband met de droogtegevoeligheid slechts zeer matig.
Het grondgebruik is bijna uitsluitend akkerbouw;voor
grasland zijn deze gronden ook ongeschikt.
Type cH5. Hoge tot middelhoge humuspodzolen, in overwegend zwak
ïemig fijn zand met een matig dik humeuze tot huinusrijke
bovenlaag
Verbreiding en gröndwatertrappen.
Gronden behorende tot dit type komen slechts weinig voor in dit
gebied. Ze liggen tussen de oude bouwlanden en de jonge ontginnin
gen met een dun dek en vormen als het ware een overgang. Elders
komt dit type nog wel pleksgewijs voor, doch heeft dan zo'n ge
ring oppervlakte of ligt zo grillig dat het bij een kartering op
deze schaal, niet is te omgrenzen.
Het humusgehalte van de bovenlaag bedraagt 5~8/°s het
zand is overwegend zwak lemig. De grondwatertrap is IV.
Belangrijkste profielkenmerken en bijzonderheden.
In profielontwikkeling komt dit type het meest overeen
met type H2 op Gt IV. De B-laag is, voor zover aa,nwezig, meestal
fel van kleur en de keileem komt niet of diep in het profiel voor.
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De humeuze bovenlaag is door de langdurige bewerking meer homogeen
en bevat gemiddeld iets meer humus (hurneus tot humusrijk).
Bodemgebruik en geschiktheid.
Het bodemgebruik is bouwland, waarvoor dit type matig ge
schikt tot geschikt is? al naar gelang de dikte van de humushoudende bovenlaag. Tijdens een wat langere droogteperiode gedurende de
groei van het gewas zal echter ook hier het vochthoudend vermogen
van de bovenlaag onvoldoende blijken te zijn en vochttekort optre
den.
Type Hn2. Lage humuspodzolen in niet tot zwak lemig fijn zand met
een dun humeus dëk.
Verbreiding en grondwatertrap.
Dit type komt alleen in vlakken voor in de meest zuidelijke hoek
van het karteringsgebied naast het type H2. Het ligt overwegend
op grondwatertrap III met daarbinnen een paar vlakken grondwatertrap II.
Belangrijkste profielkenmerken.
De dunne humushoudende bovenlaag heeft, in verband met
het vaak verwerkt zijn der gronden, een humusgehalte dat sterk wis
selt. Het leemgehalte is laag (meestal minder dan 10°/o) evenals dat
van de B-laag die vaak intens roodbruin is.
Voor zover keileem is aangeboord komt deze diep in het
profiel voor.
Bijzonderheden.
Deze gronden zijn veelal verwerkt en speciaal Gt III heeft
nogal wat onzuiverheid in de profielopbouw in de vorm van een op
gehoogd oorspronkelijk laag profiel en vooral van een afgegraven,
oorspronkelijk hoger profiel.
Geschiktheid en gebruik.
Deze gronden zijn voor wat betreft het gedeelte op grond
watertrap III meer geschikt voor akkerbouw en het gedeelte op Gt II
meer geschikt voor weidebouw. In het algemeen wordt de geschiktheid
bij dit type beperkt door het lage leemgehalte. Het bodemgebruik is
overwegend bouwland.
Type Hn4. Lage humuspodzolen in overwegend zwak en sterk lemig fijn
zand met een overwegend dunne humeuze tôt humusrijke bovenlaag {analyses 37~57~9~~Ï3j
Verbreiding en grondwatertrappen.
Verreweg het grootste gedeelte van het gebied wordt door dit type
ingenomen. Het 'komt dan ook over het hele gebied voor. In de zuid
westelijke hoek zijn deze gronden dermate vergraven, dat ze als een
apart type (HnO) zijn aangegeven.
De grondwatertrap op dit type is overwegend Gt III en
voor de rest Gt II.
Belangrijkste profielkenmerken.
De overwegend dunne bovenlaag (l5 à JO cm) heeft een hu
musgehalte dat varieert in de humusklassen matig humeus tot venig,
gemiddeld is echter het humusgehalte 5 tot 9fo. De leemklasse is
overwegend zwak lemig met daarnaast pleksgewijs niet of sterk le
mig. De B-laag is meest roodbruin van kleur en gaat dieper door
op Gt II dan op Gt III. Ook het ondiep in het profiel voorkomen
van keileem geeft een snellere kleuromslag te zien. Echter juist
in deze profielen is vaak ijzer aanwezig in de vorm van oranje
gele "roestvlammen", die dan voor een groot gedeelte de kleur
van de B-laag bepalen.
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Bijzonderheden.
Het voorkomen van roestvlammen geldt in het "bij
zonder voor de topografisch hoog en op een helling gelegen
profielen met ondiep keileem (omgeving van Wijster). Soms
is dit ijzer tot een harde laag verkit.
Gezien de ligging van deze ree stige podzolen zou
het ijzer afkomstig kunnen zijn uit de hoge profielen on
der de huidige Es van Wijster.
Geschiktheid en gebruik.
De tot dit type behorende gronden zijn in het al
gemeen goede akkerbouwgronden en tevens geschikt voor gras
land. Het gedeelte op Gt III heeft een beperking voor blij
vend grasland in verband met droogtegevoeligheid in de
zomer en het gedeelte op Gt II zal in regenrijke perioden
voor bouwland te nat zijn. Het bodeingebruik is nagenoeg
half bouwland - half grasland.
Type HnO. Lage^ sterk verwerkte humuspodzolen met wisselen
de textuur en een overwegend dunne humëus tot
humusrijke bovenlaag {analyse 47
Verbreiding en grondwatertrappen.
Dit type is evenals type HO speciaal onderscheiden t.b.v.
de sterk verwerkte en geëgaliseerde gronden ten westen en
ten zuiden van het V.A.M.-bedrijf en ligt evenals beide
voorgaande typen op de grondwatertrappen III en II.
Belangrijkste profielkenmerken.
Het belangrijkste profielkenmerk van deze gron
den is de sterke verwerking hetgeen betekent dat praktisch
elke boring binnen dit type een andeie profielopbouw te
zien geeft. Deze verwerking gaat nagenoeg altijd door tot
minstens 50 cm diep. Humusgehalte en lenigheid kunnen op
korte afstand nogal verschillen.
Bijzonderheden.
Waar voor de ontginning in de profielen veen en/
of gliedelagen voorkwamen, zijn deze doorgewerkt tot 50 cm
diepte al dan niet met zandbijmenging. Tezamen met nog
da.aronder voorkomend vast veen of gliede is deze laag
plaatselijk wel eens dikker dan 40 cm en staat aan toch
als veentussenlaag (dunner dan 40 cm) op de bodemkaart
aangegeven. Een begrenzing van veentussenlaag en veengrond
was in deze sterk geëgaliseerde gronden en bij de gebruik-r
te opname-intensiteit niet mogelijk.
Geschiktheid en gebruik.
Deze gronden zijn evenals het voorgaande type
goed geschikt voor bouwland en speciaal het gedeelte op
grondwatertrap II ook voor grasland. De hetero
geniteit van de profielopbouw zal echter in het gewas nog
wel eens tot uiting komen.
Het bodemgebruik is overwegend bouwland met daarnaast wat
kunstweide. Blijvend grasland is nagenoeg niet aanwezig.
Type cHn4* Lage humuspodzolen in zwak en sterk lemig fijn
zand met een matig dikke, hümëüze~töt~humusrïjkë_bövënïaagT
Verbreiding en grondwatertrappen.
Deze humuspodzolen met een matig dik dek komen naast type
cH3 voor op de overgang van de oude bouwlanden naar de
jonge ontginningen. Ze beslaan een gering oppervlak dat
geheel op grondwatertrap III ligt.
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Belangrijkste profielkenmerken.
De dikte van de humushoudende bovenlaag bedraagt
30 tot 50 cm terwijl het humusgehalte in hoofdzaak varieert
tussen 5 en SfL Deze bovenlaag is verder zeer homogeen van
kleur en zwak tot sterk lemig. De B-laag is roodbruin tot
bruin, terwijl vaak keileem binnen boorbereik wordt aange
troffen.
Bijzonderheden.
V/aar de keileemondergrond binnen éO à 70 om - m.v.
voorkomt, kan uiteraard de B-laag niet dik zijn en is deze
waarschijnlijk gedeeltelijk in de bovenlaag opgenomen.
Geschiktheid en gebruik.
De geschiktheid is goed voor bouwland en matig tot
goed voor grasland. Het gebruik is overwegend bouwland.

6.3«2 Oude_bouwlanden
In de groep oude bouwlanden (esgronden of dikke
humushoudende zandgronden) zijn slechts twee typen onder
scheiden n.l. E3 en En4> naar gemiddeld hoogste grondwater
stand.
Het gezamenlijk oppervlak van deze gronden is be
trekkelijk gering. Ze vormen de Drijbersche Esch. Het opper
vlak, dat landschappelijk met die naam wordt aangeduid is
groter dan het oppervlak van de dikke humushoudende zand
gronden dat op de bodemkaart als zodanig staat aangegeven,
daar deze laatste ongemerkt overgaan in de jonge ontgin
ningen met een dun of matig dik humushoudend dek.
Het belangrijkste profielkenmerk van deze gronden
is dus de minstens 50 cm dikke homogene, humushoudende bo
venlaag. Dit dek is voor deze gronden ook in hoofdzaak de
waardebepalende factor voor de landbouw.
Het bodemgebruik is praktisch altijd akkerbouw.
Type E3. Hoge en middelhoge, dikke humeuze tot humusri^ke
zandgröndên~ïn"övërwëgënd~zwak~ïëmig, fïjii zand
tanalyseS~7~ën~8j7
Verbreiding en grondwatertrap.
Het centrum van de Drijbersche Esch en een kleine opper
vlakte gronden bij de dorpskern behoren tot type E3, dat
overwegend op Gt IV en voor de rest op Gt V ligt.
Belangrijkste profielkenmerken»
De dikte van het humushoudende dek bedraagt meest
al 50 tot 70 cm, terwijl het humusgehalte varieert van 5
tot 9/0. Deze bovenlaag is door langdurige bewerking zeer
homogeen. De ondergrond heeft een dunne B-laag en is niet
tot zwak zwak lemig.
Bijzonderheden.
Door afgraving of mogelijk ook door oppervlakkige
egalisatie kan plaatselijk, vooral bij de dorpskern, een
dekdikte Van minder dan 50 cm voorkomen. Hoewel de oude
bouwlanden als regel open prpfielen hebben, komt hier nogal
eens verkitting voor in de B-laag onder het humushoudende
dek.
Geschiktheid en gebruik.
De geschiktheid voor bouwland is voor dit type
afhankelijk van de dikte van het dek, daar het erop groeien
de gewas grotendeels is aangewezen op het hangwater in ver-
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band met de diepe grondwaterstanden, vooral in de zomer. Waar
deze "bovenlaag minder dik en de vaak leemarme ondergrond boven
dien veikit is, kan in droge jaren droogte schade optreden.
Type En4« Lage, dikke, humeuze tot humusri^ke zandgronden_in
zwak tot sterk lemig fijn zand
Verbreiding en gröndwatërtrap.
Van dit type komen slechts twee vlakken voor op de Drijbersche
Esch, beide op gröndwatërtrap III.
Belangrijkste profielkenmerken.
Het humusgehalte van de minstens 50 cm dikke boven
laag varieert van 5 tot 10$. De leemklasse is zwak tot sterk
lemig. De keileemondergrond ligt meestal binnen boorbereik en
de B-laag is ook hier roodbruin tot bruin, soms gedeeltelijk
in de bovenlaag opgenomen.
Geschiktheid en gebruik.
Eén vlak ligt gedeeltelijk in bos en grasland en de
rest is als bouwland in gebruik. De geschiktheid is voor akker
bouw zeer goed en voor weidebouw goed te noemen.
6.3.5« Roestige A/C-gronden (gleygronden)
Deze gronden treft men in het onderzochte gebied
alleen aan in een langgerekte strook langs het Oude Diep. Ze
liggen als het ware in het dal van dit beekje, waardoor ze,
tezamen met de aanwezige stukjes veengrond, wel worden aange
duid als beekdalgronden. Ze zijn doorgaans onder aanmerkelijk
gunstiger omstandigheden gevormd dan de humuspodzolen. Terwijl
in laatstgenoemde profielen de overtollige neerslag grotendeels
door de grond moest wegzakken, waarbij door "uitspoeling" voe
dingsstoffen werden afgevoerd, was in de beekdalen de grondwa
terstand dermate hoog, dat geen uitspoeling ko,n plaatsvinden en
integendeel soms een "aanrijking" met voedingsstoffen voor
kwam door toestromend "voedselrijker" water.
De humus van de humushoudende bovenlaag in deze pro
fielen doel: milder aan dan die der humuspodzolen, plaatselijk
is ze lutumrijk en meestal roestig. De bleke ondergrond is,
met een enkele kleine onderbreking, ook roestig tot aan de zone,
die permanent onder invloed van het grondwater staat en meest
grijsblauw van kleur is.
Er zijn twee typen in onderscheiden, ni. Gn4 en Gn6.
Dit is een tweedeling naar textuur. Gn4 is een complex van de
leemklassen zwak lemig en sterk lemig^ Gn6 een complex van
sterk lemig zand en zandige leem.
Op een paar plaatsen in het beekdal zijn, in kleine
kopjes, profielen aangetroffen, die over een grote diepte zeer
rijk waren aan ijzerconcreties. Door een boer werd beweerd,
dat in deze omgeving ijzeroer was gedolven, doch een mogelijk
verband met de ijzerrijke profielen is niet nader onderzocht.
Type Gn4.

A^C-gronden (gleygronden) in zwak tot
sterk_lemig fijn zand met een overwegend dun humeuze
tot_hümüsrijke bovenlaag
Verbreiding en grondwatertrappen.
Dit type komt verspreid voor langs het Oude Diep,
speciaal daar waar het dal erg smal is.
De gronden liggen in hoofdzaak op gröndwatërtrap II,
enkele kleinere plekken hebben Gt I.
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Belangrijkste -profielkenmerken.
De meest 15 tot 30 cm dikke bovenlaag heeft een humusgehalte, dat varieert van 5 tot Sfo en een leemgehalte, dat sterk
wisselt? + 10 tot 25
Het profiel is doorgaans roestig tot aan de gereduceerde
ondergrond en heeft vanaf de bovenlaag een vuilgrijze tot grijs
blauwe kleur.
Bijzonderheden.
Plaatselijk wordt in deze profielen een zware leemla'ag
in de ondergrond aangetroffen, die mogelijk storend kan zijn voor
de waterhuishouding.
Geschiktheid en gebruik.
Wanneer de tot dit type behorende gronden op Gt II
liggen, zijn ze goed geschikt voor grasland en matig geschikt
voor bouwland (tijdelijk te nat). Op Gt I alleen geschikt voor
grasland met kans op vertrappen van de zode in natte jaargetijden.
Het bodemgebruik is grasland.
Type Gn6. Lage, roestige A^C-gronden (gleygronden^ in sterk lemig
Fijn zand of zandige ïeem met een dun humeuze tot humusrijke ,__pïaatsëïïjk veilige bovenlaag.
Verbreiding en gröndwatërtrappen.
De verbreiding van dit type is in hoofdzaak beperkt tot het brede
(minst smalle) gedeelte van het beekdal. De oppervlakte is groter
dan die van type Gn4, doch in verhouding tot het hele gebied slechts
klein. Iets meer dan de helft der gronden heeft grondwatertrap I,
de rest Gt II.
Belangrijkste profielkenmerken.
De overwegend humusrijke, plaatselijk venige bovenlaag
is zwaar ten opzichte van de overige bodemtypen en bevat plaatse
lijk meer dan 60% leem. De ondergrond bestaat vaak grotendeels
uit loessachtige leem of beekleem.
Bijzonderheden.
Waar de bovenlaag venig en/of lutumrijk is, is dit met
een toevoeging aangegeven.
Geschiktheid en gebruik.
Dit type gronden is goed geschikt voor grasland met,
vooral op grondwatertrap I, kans op vertrappen van de zode in regenrijke perioden. Door moeilijkheden bij de afvoer van grote
hoeveelheden neerslag is dit type, ook op Gt II, nagenoeg niet
voor akkerbouw te gebruiken.
Het bodemgebruik is dan ook uitsluitend grasland.
6.3«4» Xe£ngrcmden
Zoals reeds in het voorgaande werd vermeld, is de opper
vlakte veengronden zeer gering in vergelijking met de zandgronden.
In deze groep is een tweedeling gemaakt naar veensoort. De meestal
in dobben temidden van humuspodzolen gelegen veengronden bestaan
uit veenmosveen en/of gliede, terwijl de kleine stukjes veengrond
in het beekdal uit het zogenaamde dargveen zijn opgebouwd. Een
nadere onderverdeling naar b.v. aard van de bovengrond of diepte
van de zandondergrond is niet gemaakt daar de dan omgrensde vlak
ken veel te klein zouden zijn om weergegeven te worden op een
kaart, schaal 1 s 10.000.

Type Vs. Meer dan 40 cm veenmosveen en^of gliede binnen 80 cm
- m.v. al dän niet mét minerale bovenlaag.
"Verbreiding en gröndwatertrappen.
Dit type komt zeer verspreid en in kleine oppervlakten voor. Het
heeft grondwatertrap I of II, aangezien de indruk bestaat, dat
in dit soort gronden een tijdelijk zeer hoge grondwaterstand op
kan treden, maar dat in het ene geval de gemiddeld laagste
grondwaterstand dieper voorkomt dan in het andere.
Belangrijkste profielkenmerken.
Wanneer deze veengronden in cultuur genomen zijn, is
er praktisch altijd een zandlaag opgebracht, meestal vermengd
met wat veen. De niet in cultuur zijnde veenmosveengronden zijn
bovenin iets veraard. De overgang van het veen naar de zandondergrond (waarin praktisch altijd een humuspodzolprofiel) bestaat
heel vaak uit gliede of een gliedeachtige smeerlaag. De vorm van de
deze veendobben is meestal afgerond, terwijl de kern nogal eens
bestaat uit een ven. De diepte van de zandondergrond neemt snel
toe in de richting van het ven.
Bijzonderheden.
Wanneer dit type binnen een vlak sterk verwerkte gronden
ligt, is de kans groot, dat het profiel plaatselijk uit een zandveenmengsel bestaat.
Geschiktheid en gebruik.
De geschiktheid van deze gronden is slechts zeer matig.
Door de komvormige ligging zijn ze snel te nat en de droogkracht,
vooral wanneer geen bezandingsdek aanwezig is, is zeer gering. De
wel bezande profielen zijn matig geschikt voor grasland. Bij af
wezigheid van een zanddek, zijn het woeste gronden; het bodemgebruik op de bezande gedeelten is sterk wisselend.
Type Vo. Minstens_40 cm ongedifferentieerd veen binnen 80 cm m.v. al of niet met minerale bovenlaag.
Verbreiding en gröndwatertrappen.
Van dit type komen slechts vier vlakken voor en wel in het beek
dal op het zuidelijke kaartblad. Ze liggen alle op grondwatertrap I.
Belangrijkste profielkenmerken.
Deze veengronden hebben een br-venlaag, die humusrijk of
venig is en vaak sterk lemig tot lutumrijk. Het veen, dat hier
"darg" genoemd wordt, bevat nogal wat houtresten en is niet zo
dicht als het onvergraven veenmosveen. De overgangslaag naar de
zandondergrond kan wel "smerend" zijn en is meerbodemachtig, doch
meestal niet zo dik en zo dicht als de gliedelagen in het voor
gaande type. De zandondergrond (zonder humuspodzol B) komt over
wegend binnen 1.20 m - m.v. voor.
Bijzonderheden.
Het meest westelijk gelegen vlak is gedeeltelijk bezand.
Geschiktheid en gebruik.
Dit type gronden is geschikt voor grasland met de beper
king, dat in voor- en najaar kans op vertrappen van de zode aan
wezig isHet bodemgebruik is grasland.
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6.3• 5 • jStuifzandgronden
Hiertoe behoren alleen de op- en uitgestoven stuifzandgronden. De drie voorkomende vlakken beslaan een zeer gering opper
vlak en liggen geheel in bos.
Het zand in deze stuifzandgronden is overwegend matig
fijn.
Type S. Stuifzandgronden met een matig dikke tot zeer dikke (30Z§2 §S)_humusarme, overwegend niet ïemige bovenlaag (opge
stoven stuifzandgrond
Verbreiding ën grondwatertrappen.
Van dit type komt slechts één vlak voor op het zuidblad en een smalle
strook op het noordblad. De grondwatertrap is resp. IV en V.
Profielkenmerken.
Het profiel bestaat soms geheel uit los structuurloos zand
met hier en daar wat humeus materiaal. Op wisselende diepte begint
de vaste ondergrond met een geheel of gedeeltelijk humuspodzolprofiel.
Geschiktheid en gebruik.
Als landbouwgrond is dit type nagenoeg ongeschikt.
Type Sa. Overwegend zwak Ïemige stuifzandgrond zonder humushoudende
bovenlaag "[uitgestoven stuifzandgrond)
Van dit type komt slechts een vlak voor. Het is een afge
stoven stuk, d.w.z. van het oorspronkelijke bodemprofiel is slechts
een restant over. Dit bestaat dan overwegend uit een laag humusarm
zand op keileem. De afwezigheid van een humushoudend dek maakt dit
type ondanks grondwatertrap III nagenoeg ongeschikt voor de landbouw.
6.3•6. Toevoegingen
Omdat de bodemkaart anders, vooral plaatselijk, te druk
zou worden, is een aantal onderscheidingen met een toevoeging weer
gegeven. Deze hebben betrekking zowel op de bovenlaag (l en v) en
op de ondergrond (x), als op een tussenliggende laag (vv).
V = venige bovengrond
Waar deze toevoeging voorkomt, heeft de bovengrond over
wegend een humusgehalte van meer dan 15°/o» Dit was op een kaart,
schaal 1;10.000, in dit gebied vaak niet te omgrenzen. Op de bodemkaart komen dan ook maar weinig vlakken met deze toevoeging voor,
nl. twee in het beekdal en enkele in de jonge ontginningen. De ver
spreide profielen met een venige bovengrond zijn niet aangegeven.
In het beekdal is het bodemgebruik grasland, waarop men snel last
heeft van vertrappen van de zode. De venige, jonge ontginningen zijn
voor akkerbouw in gebruik en daar treden moeilijkheden op bij be
werken en oogsten.
VV =_veentussenlaag dunner dan 40 cm en ondieper dan 80 cm beneden
maaiveld
Deze laag, die in hoofdzaak op het zuidelijk kaartblad
voorkomt en zowel uit veenmosveen als uit gliede kan bestaan, heeft
meestal een belemmerende invloed op de waterhuishouding. Ze staat
als zodanig ook op de afwijkende lagenkaart aangegeven, weshalve
er hier niet nader op wordt ingegaan (Hfdst. 10).
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X = keileem beginnend, ondieper dan 120 cm - m.v.
Met deze toevoeging is op de bodemkaart aangegeven, waar
regelmatig wel en waar geen keileem binnen 120 cm is aangetroffen.
De toevoeging is, evenals de overige toevoegingen per vlak en niet
per boorpunt aangegeven. Aanvankelijk lag het in de bedoeling om
meer keileemdieptegrenzen op de bodemkaart te plaatsen, doch dit
is achterwege gelaten terwille van het kaartbeeld.
Voor een nadere klasseindeling zij verwezen naar de keileemdieptekaart (Hfdst. 9)«
l_=_lutumrijke_bovenlaag
Deze toevoeging komt alleen voor in de typen Gn6 en Vo,
dus in het beekdal van het Oude Diep. Bij type Gn6 met een lutumrijke bovenlaag heeft men altijd te doen met een grond, die meer
dan 32-§^o leem bevat (zandige leem). Dit zijn dus wel de "zwaarste"
gronden met alle voor- en nadelen daaraan verbonden (zie ook par.
6.3.3.).
6.3.7.

gronden

Op de bodemkaart staan alleen de sterk vergraven gronden
(diepei" dan 40 cm) vermeld. De ondiep (tussen 20 en 40 cm) vergra
ven gronden worden bij bodemkarteringen elders ook wel op de bodem
kaart aangegeven, doch in een karteringsgebied als Drijber met zo
veel jonge en zeer jonge ontginningen zou dit betekenen, dat het
overgrote deel van de kaart vol met verwerkingstekens kwam te staan.
Immers, wanneer een jonge ontginning niet valt onder de
diep vergraven gronden, dan is ze, bij de ontginning toch meestal
wel 30 a 40 cm geploegd en zou dan bij de ondiep verwerkte gronden
gerekend moeten worden. Over het algemeen kan men dan ook stellen,
dat in de gronden, aangegeven zonder enig verwerkingsteken en niet
gelegen in het beekdal of op de Drijbersche Esch (oudere ontgin
ningen) meestal wel een ondiepe verwerking heeft plaatsgehad. Deze
verwerking is de ene keer uitgevoerd voor het breken of verwijde
ren van een storende laag, de andere keer voor het oppervlakkig
egaliseren van een perceel of gedeelte daarvan. Alleen de profie
len van de ontginningen dicht bij de dorpskernen (dit zijn meest
topografisch hooggelegen gronden met ondiepe keileem) zijn wellicht,
door het wat langer in cultuur zijn en een actief biologisch bodem
leven, dermate gehomogeniseerd, dat een eventuele vergraving alleen
nog is te zien aan het ontbreken van een volledige B-laag.
De diepe vergravingen staan aangegeven op alle kaarten
behalve de boorpuntenkaart en ze zijn onderverdeeld naar de aard
van de vergraving. Een klein gedeelte daarvan staat als een to
taal afwijkend bodemtype op de diverse kaarten (Q,hh en Qpp), ter
wijl een groot aaneengesloten complex van geëgaliseerde gronden
als een apart type binnen de humuspodzolen is aangegeven (HO en
HnO) (zie par. 6.3.1.).
Sibe£k:_opgehoogd. ^toevoeging hh)
Deze toevoeging komt slechts weinig voor. Het betreft
hier ofwel een dobbeachtige laagte, die met materiaal uit de omge
ving is opgehoogd of een vroeger betrekkelijk laaggelegen gedeelte,
dat met materiaal uit het Linthorst-Homankanaal is opgehoogd.
Hierna heeft meestal egalisatie plaatsgehad, soms met behoud van
de humushoudende bovenlaag.
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Sterk opgehoogd (type Qhh)
Dit type komt alleen voor in een smalle strook langs het
Linthorst-Homankanaal. Met materiaal uit dit kanaal zijn deze gron
den minstens 40 cm (soms enkele meters) opgehoogd zonder dat daarna
egalisp^tie heeft plaatsgehad. Ze hebben nu een zeer ongelijke lig
ging en kunnen soms alleen uit keileem bestaan. Door de voor de
hand liggende, zeer grote heterogeniteit in de profielopbouw kon
den deze gronden niet bij een der voorkomende bodemtypen worden in
gedeeld en zijn derhalve als apart bodemtype (Q) weergegeven, ter
wijl op de afgeleide kaarten geen nadere details zijn weergegeven.
Sterk afgegraven (toevoeging aa)
Op een enkele plaats, waar duidelijk een flinke laag zand
was weggegraven, is deze toevoeging gebruikt. Een humus-B-laag is
meestal niet meer aanwezig.
Sterk verwerkt (toevoeging pp)
Dit algemeen verwerkingsteken komt veel voor, vaak in
combinatie met de toevoeging voor afgegraven of opgehoogd. Wanneer
het alleen voorkomt, wil dit zeggen, dat de profielen binnen dit
vlak tot een diepte van minstens 40 cm zijn verwerkt. Duidelijk
zichtbare egalisatie heeft hier niet plaatsgehad.
Sterk verwerkt _£type Qpp)
Dit afwijkende type is ingevoerd voor die gronden, die
door hun verwerking zo onherkenbaar waren geworden (in ieder geval
per vlak), dat ze bij geen bestaa.nd bodemtype konden worden onder
gebracht. Over het algemeen komen hier de bodemtypen humuspodzol,
veengrond en roestloze A/C (humuspodzol, waarvan de B-laag geheel
verdwenen is) door elkaar voor. De twee vlakken in de hoek V.A.M.
kanaal - Linthorst-Homankanaal liggen in bos en bestaan voor +1/3
uit sloten en voor 2/3 uit grond, die is opgehoogd met materiaal
uit die sloten.
Geëgaliseerd (toevoeging g) terrein ligt niet geheel vlak
Deze toevoeging komt alleen vour in combinatie met de toe
voeging pp en duidt aan, dat naast verwerking ook, meestal opper
vlakkige, egalisatie heeft plaatsgehad. Er zijn echter nog duidelijke
hoogteverschillen aanwezig.
Geëgaliseerd ^toevoeging gg) terrein ligt geheel vlak
Ook deze toevoeging komt alleen in combinatie met pp voor.
De sterk geëgaliseerde humuspodzolen (typen HO en HnO) zijn groten
deels met deze combinatie van toevoegingen voorzien. Hier is veel
materiaal verplaatst en het terrein sterk afgevlakt, maar toch heeft
de grote meerderheid van boringen duidelijke humus-B-resten in het
profiel, waardoor ze tot de groep "humuspodzolen" gerekend zijn.
Natuurlijk is de vlakke ligging zelden volkomen.
Waar veen is ondergespit, treedt meestal klink op, ter
wijl men zandgronden met een keileemondergrond niet onbeperkt kan
afgraven. Ook zijn enkele percelen "onder helling" geëgaliseerd.
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7.1. Inleiding
Bij de beschrijving der verschillende bodemtypen in het
vorige hoofdstuk werd steeds vermeld op welke grondwatertrap elk
type voorkomt. Vaak bleek de geschiktheid in grote mate afhanke
lijk te zijn van deze grondwatertrap. Hieruit blijkt al direct de
belangrijkheid van de grondwatertrap met name in de zandgronden.
Het is dus wenselijk
bodemkaart en grondwatertrappenkaart
naast elkaar te gebruiken bij de beoordeling der gronden.
Beide kaarten moeten dan ook als één geheel worden ge
zien met name voor de vaststelling van de landbouwkundige ge
schiktheid van de zandgronden. Meer dan door alle andere bodemkundige factoren wordt deze bepaald door de grondwatertrap,
d.w.z. de hoogteligging van het profiel t.o.v. het grondwater.
Zoals in par. 6.2.1. reeds werd opgemerkt, zijn om kaarttechnische redenen de grondwatertrappen niet op de bodemkaart
weergegeven met uitzondering van de grens tussen laag en middel
hoog. Wel zijn de bodemgrenzen en coderingen van de bodemkaart
in de basis van de grondwatertrappenkaart aangebracht, terwijl
omgekeerd de vochtgrenzen en codes van de grondwatertrappenkaart
in de basis van de bodemkaart zijn opgenomen.
Een indeling der gronden naar hun grondwatertrappen wil
zeggen, dat men vlakken omgrenst, waarbinnen nagenoeg dezelfde
gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste grondwaterstand voorkomen.
Deze gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste grondwaterstand die
nen gemeten te zijn in buizen, putten, boorgaten, etc. over een
aantal jaren (minstens vijf jaren). Dikwijls is,
althans een deel
der benodigde waterstandsgegevens aanwezig in het Archief voor
Grondwaterstanden (T.ÏT.O.) te Den Haag, waar ook de gegevens voor
het karteringsgebied Drijber werden aangevraagd en verkregen.
Deze gegevens bleken echter onvolledig te zijn, over max. 3 jaren
opgenomen en soms gemeten op plaatsen, waarvan men niet mag ver
wachten, dat ze representatief zijn voor de omliggende bodemtypen.
Bovendien moet men in een gebied als Drijber, waar de keileemondergrond meestal binnen 1.20 m - m.v. voorkomt, met een zogenaamde
schijngrondwaterspiegel rekening houden, zodat uit de gemeten water
standen niet altijd zonder meer duidelijk is of de "echte" dan wel
de "schijnspiegel" gemeten is.
De natte herfst van 196O bewees, dat ook de topografisch
hooggelegen profielen met keileem binnen 1.20 m vrij snel "vol"
zijn en dan moeilijkheden veroorzaken o.a. bij het binnenhalen van
de oogst.
De ontvangen waterstandsgegevens hebben overigens voor
de z.g. peilbuizen betrekking op de data 28/4, 2ö/8, I4/1O en 1 4/1 2
van elk jaar en voor de z.g. stamhuizen op de 14e en 28e van iedere
maand. Bij een goede correlatie tussen de waterstanden van peilbuis
en stambuis, gemeten op dezelfde data, kan men aan de hand daarvan
een gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste grondwaterstand bereke
nen. Dit is aanvankelijk ook voor dit gebied gedaan, doch deze
correlatie bleek slechts een enkele keer aanwezig te zijn, terwijl
ook de gegevens van de stamhuizen maar van drie jaren volledig
waren. V/el kwamen sommige gemiddelden, voor zover die uit de be
schikbare gegevens berekend konden worden, vrij goed overeen met
de in het veld geschatte gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste
grondwaterstanden bij de profielen. Dit schatten was mogelijk
door de gelukkige omstandigheid, dat de profielontwikkeling in
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de zandgronden nauw verband houdt met de waterhuishouding (zie
Hfdat. 5) en men door ervaringen en gegevens van elders een inde
ling in grondwatertrappen kan maken aan de hand v an deze profiel
ontwikkeling. Men onderscheidt dan in de humuspodzolen zogenaamde
vegetatietypen en kent daaraan een "bepaalde grondwaterstand toe.
In de A/C-profielen (gleygronden) geeft de diepteligging van de
gereduceerde ondergrond (te herkennen aan de blauwgrijze kleur)
nadere inlichtingen omtrent de gemiddeld laagste grondwaterstand,
terwijl uit het voorkomen van roest-en reductieverschijnselen op
een bepaalde hoogte in het profiel soms nadere informaties omtrent
de gemiddeld hoogste grondwaterstand kunnen worden afgeleid. Naar
mate de keileem ondieper in het profiel voorkomt, zijn deze laatst
genoemde verschijnselen echter minder betrouwbaar.
7• 2. Opzet van de legenda
Op de in de inleiding omschreven wijze is men voor het
karteringsgebied Drijber gekomen tot een indeling in vijf grondwatertrappen. Eén voor de "droogste" gronden, die niet zoveel
voorkomen, één voor de "natste", waarvan het totaal oppervlak
ook vrij gering is met daartussen een driedeling voor de grootste
oppervlakte gronden.
In de onderstaande tabel zijn de onderscheiden grondwatertrappen met hun gem. hoogste en gem. laagste grondwaterstand weer
gegeven en de profieltypen, waarop ze voorkomen.

Grond Diepte gem.
water- hoogste grond
trap
waterstand in
cm
Gt
H.W.

Diepte gem.
Bodemtype
laagste grond
waterstand in
cm
L.W.

I

<40

80-120

II

<40

120-160

III

<40

IV
V

40-80
>80

>160
> 200
> 200

Hn4, HnO, Gn6, Gn4? Vs, Vo
Hn4, HnO, Gn6, Gn4* Vs
Hn4, HnO, Hn2, cHn4, En4> Sa
H2, HO, cH3, E3, S
H2, HO, E3, S

7•3• Beschrijving der onderscheiden grondwatertrappen
4°_CHIJjJAL 80-1 20_cm)
Deze grondwatertrap komt het meest voor in het beekdal,
speciaal daar, waar het dal op zijn breedst is. Verder enkele klei
nere oppervlakten in meestal komvormige laagten.
In gronden op Gt I is de kans op een tijdelijk te hoge
grondwaterstand zeer groot, waardoor in grasland late groei in
het voorjaar optreedt en gemakkelijk de zode wordt stukgetrapt,
temeer daar deze gronden vaak een humusrijke of zelfs venige bo
vengrond hebben. Wanneer de te hoge waterstanden door een doelma
tige ontwatering zoveel mogelijk worden voorkomen, dan zijn de
gronden op deze Gt goed geschikt voor grasland, echter te nat voor
bouwland. De gevoeligheid van de humusrijke tot venige zode voor
stuktrappen is met een bezanding te verbeteren.
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Gt_II XHJJaL <40 cmj. L.W._120-l60_cm)
Gronden op deze Gt komen aanmerkelijk meer dan op de voor
noemde voor, ni. in de
rest van het beekdal en daarop aanslui
tend een "behoorlijk oppervlak humuspodzolen. Ook komen een groot
aantal kleinere oppervlaktes humuspodzolen verspreid over het hele
gebied en de veengronden, voor zover ze niet tot Gt I behoren, voor.
Het verschil tussen Gt I en Gt II ligt in het verschil,
tussen de gemiddeld laagste grondwaterstand. Dit houdt ins dat
hetzelfde profiel op Gt II overwegend over een groter waterbergend
vermogen beschikt dan op Gt I en dus minder vaak en minder snel
"vol" zit. Afgezien van alle andere factoren, die van invloed zijn
op een goede waterhuishouding, moet een grond op Gt II gezien wor
den als goed geschikt voor grasland en geschikt tot matig geschikt
voor zomergewassen. Een minder gunstige profieleigenschap bij
humuspodzolen op deze Gt is het vaak voorkomen van storende lagen,
zoals een sterk kazige B- of een gliedelaag en het soms zeer on
diep aanwezig zijn van de keileem, waardoor het waterbergend ver
mogen sterk vermindert en te hoge grondwaterstanden optreden.
Gt_IIl"_(H.W._< 40_cm$_L.}lj_ _>1 £0_cm)
Dit is de grondwatertrap met de grootste oppervlakte op
de Gt-kaart. Deze grote middengroep van gronden zou men voor dit
gebied althans de bodemkundig "middelhoge" kunnen noemen. De ge
middelde hoogste grondwaterstand ligt echter ook bij deze Gt on
dieper dan 40 cm - m.v. en derhalve horen ze bij de bodemkundig
"lage" gronden. Gezien de landbouwkundige belangrijkheid van deze
grens tussen laag en middelhoog-hoog is die als onderscheiding op
de bodemkaart aangegeven.
Een gedeelte der gronden op Gt III hebben deze hoge wa
terstand te danken aan het ondiep voorkomen van keileem, dat door
een gering poriënvolume en een beperkte doorlatendheid bij zware
regenval de grondwaterstand snel doet oplopen. Hierdoor horen topo
grafisch hoger en soms zelfs hoog gelegen gronden (reeds vaker
genoemd en in hoofdzaak liggend rond Wijster en ten oosten van
Drijber) ook tot de
h°demkundig lage. Ze zijn in regenrijke pe
rioden erg nat ondanks een gemiddelde laagste grondwatefstand van
wellicht dieper dan 2.25
Bij de overige gronden zonder ondiep
keileem op Gt III is de fluctuatie minder groot en ligt de gem.
laagste grondwaterstand tussen 1.60 m en 2.25 m.
Gt III, die praktisch alleen voorkomt in de verschillen
de typen humuspodzolen, komt zowel voor bouw- als grasland in aan
merking. Als grasland zullen zomerdepressies optreden en als bouw
land zullen de profielen tijdelijk te nat kunnen zijn. Dit laatste
vanzelfsprekend weer vlugger en vaker naarmate de keileem ondieper
in het profiel vooi'komt.
Gt_IV

4P^80 cmj_ D"W._> 200 £m_}_

Deze Gt omvat tezamen met Gt V de bodemtypen, die als
bodemkundig middelhoog, resp. hoog zijn aangegeven en het type S
(stuifzand). Ze komen verspreid over het hele gebied voor en lig
gen in de regel iets hoger in het terrein.
Voor blijvend grasland zijn de gronden op Gt IV te droog
hoewel ze in dit gebied nog wel als zodanig voorkomen. Dit laatste
doet een beetje vreemd aan als men daax^naast ziet, dat vaak natte
gronden in gebruik zijn als bouwland. Wellicht is dit een kwestie
van de geaardheid van de boer. Kunstweide wordt op deze Gt ook wel
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Afb. 6 Gemeten grondwaterstanden binnen grondwatertrap H in de periode nov.150_ febr.'61
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aangetroffen al is dit waarschijnlijk meer bedoeld als vruchtwis
seling met aardappelen en voor het verkrijgen van een straks on
der te ploegen hoeveelheid organische stof. Het meest geschikt
zijn bovenbedoelde gronden voor akkerbouw met lichte vruchtwisse
ling, terwijl de geschiktheid toeneemt naarmate de humushoudende
bovenlaag dikker is (type cH3 en vooral E3). Het type S is zelfs
voor bouwland te droog.
Gt-J-(I•ï•J> §°_c22.»

>_20°_cïï)

De oppervlakte gronden op Gt V is niet erg grootj ze
vormen vaak de kern in Gt IV. Ze zijn te droog voor grasland en
alleen bij aanwezigheid van een behoorlijke humushoudende boven
laag, matig geschikt voor akkerbouw (droge lichte vruchtwisseling).
7«4* Verwerking van de waterstandsgegevens over de maanden novem
ber I960 t/m februari 1961
~
Ten einde over meer en exacter gegevens te kunnen beschik
ken werd, zoals reeds eerder vermeld, in de herfst van 196O een aan
tal buizen geplaatst (zie boorpuntenkaart, bijlage 7)? die eenmaal
per 14 dagen zijn opgemeten. De aldus verkregen gegevens zijn ver
werkt in een aantal grafieken (afb. 3 t/m 6). De opname is na
deze datum voortgezet en zal in totaal ongeveer een jaar plaats
vinden. De resultaten zullen te zijner tijd in een aanvullend rap
port worden verstrekt.
Bij het plaatsen der buizen is er voor gezorgd, dat deze
werden verdeeld over de reeds aan de hand van profielkenmerken on
derscheiden grondwatertrappen. Ook werd rekening gehouden met de
totale oppervlakte gronden op elke grondwatertrap met dien ver
stande, dat op de Gt met de grootste verbreiding ook de meeste
buizen zijn geplaatst en geen buizen op de allerdroogste gronden.
Op afbeelding 3 zijn van alle buizen, ingedeeld naar de
Gt waarop ze voorkomen, de waterstanden en opnamedata aangegeven.
Op de afbeeldingen 4> 5 en 6 staan deze waterstanden per
Gt grafisch weergegeven. De onderbroken lijn verbindt de punten,
die het gemiddelde aangeven van de waterstand t.o.v. het maaiveld
in de erbij vermelde buizen op een bepaalde datum.
Zo ziet men op afb. 4B, dat de gemiddelde waterstand op
28 december 1960 van de buizen gelegen op Gt I, 16 cm - m.v. be
droeg. Ook staat nog vermeld de gemiddelde stand van de negen op
namedata, nl. 10 cm - m.v.
In grafiek A op deze afbeelding is hetzelfde weergegeven,
maar nu zijn de gegevens van buis no. 22 niet meegerekend. Deze
wijkt n.l. sterk af op enkele data en heeft dan een aanmerkelijk
lagere stand. Het water schijnt hier op een of andere wijze gemak
kelijk afgevoerd te kunnèn worden. Bij een groter aantal metingen
'kan één afwijking het gemiddelde natuurlijk niet zo sterk beïn
vloeden als in dit geval.
De gemiddelde waterstand van de buizen op Gt II is: in
afb. 4C weergegeven. Het gemiddelde ligt nu lager t.o.v. het maai
veld, doch het algemene verloop van de waterstand in de metingspe
riode november 1960 tot februari 1961 is nagenoeg gelijk;. Dit is
overigens ook bij de volgende Gt's het geval. Het gemiddelde van
de negen data op Gt II is 23.5 cm - m.v.
Op afb. 5 staan drie grafieken, die alle betrekking
hebben op waterstanden, gemeten in buizen op Gt III. Er is n.l.
in deze gronden vlak naast sommige normale 2 en 3 meter l.ange bui
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zen nog een aantal korte buizen (a-nummers) geplaatst tot net in
de keileem (+ 30 cm). In de topografisch laaggelegen gronden gaf
dit tot nog toe geen verschil te zien (beide buizen hoge standen),
doch in de topografisch hooggelegen gronden met ondiep keileem
kreeg men hierdoor met twee totaal verschillende waterstanden te
doen.
In grafiek A op afbeelding 5 zijn de gegevens verwerkt
van de normale (lange) buizen op Gt III en do waterstanden in. de
korte buizen op de hoge "keileemgronden", n.l. de buizen 2a, 4a,
5a en 13a. In de volgende grafiek (B) zijn deze korte buizen apart
weergegeven, terwijl in grafiek C de standen van de erbij behoren
de "lange buizen" zijn verwerkt (2,4» 5 en 13)«
De grafieken A en B geven nagenoeg hetzelfde beeld. Voor
al het gemiddelde van de negen opnamen loopt zeer weinig uiteen.
Dit komt overeen met de opgenomen profielontwikkeling en recht
vaardigt ons inziens het in één Gt opnemen van deze gronden, daar,
zoals reeds in de inleiding opgemerkt werd, deze hoogste stand
(dus op de keileem, grafiek B) vaak zeer belangrijk is. De water
stand in de "lange buizen" (c) is aanmerkelijk lager (gemiddeld
+ 80 cm). Alleen afgaand op deze standen zou de betreffende grond
gerekend moeten worden tot de zeer droge gronden, terwijl dit in
werkelijkheid geenszins het geval is. In regenrijke perioden
treedt zelfs wateroverlast op, hetgeen vermoedelijk ook de reden
is voor het vaak in gebruik zijn als grasland.
Het gemiddelde van de gemeten waterstanden in de buizen
op Gt IV staat weergegeven op afbeelding 6. Grafiek A geeft het
beste de gemiddelde waterstand weer in gronden met Gt IV. In de
grafiek B zijn ook de waterstanden van d" buizen 15 en 16 opgeno
men en deze bleken een flinke afwijking te vertonen naar beneden,
d.w.z. diepere grondwaterstanden. Een mogelijke verklaring voor de
afwijking van buis no. 16 is de plaats er van op de rand van het
beekdal, waardoor het water zeer snel tot diep in het profiel kan
vrorden weggezogen. Bij buis no. 15 is een kortere buis geplaatst
tot net in de keileem, die veel ondiepere standen te zien geeft.
Waarschijnlijk is de profielontwikkeling (en de indeling in Gt IV)
ook hier beter in overeenstemming met de stand in de "korte buis".
Het gemiddelde van grafiek A is 75*5 era - m.v.
Het gemiddelde van de drie hoogste standen (normaal ge
bruikelijk voor het berekenen van de gemiddeld hoogste grondwater
stand, maar dan moeten metingen van ten minste vijf jaar beschik
baar zijn), ligt echter aanmerkelijk ondieper, n.l. op 50 cm - m.v.
Het op deze wijze berekenen van de gem. hoogste stand is voor elke
grafiek gebeurd en wel op de volgende manier. Van elke buis, die
bij het opzetten van een bepaalde grafiek is gebruikt, zijn eerst
de drie hoogste standen gemiddeld. De uitkomsten hiervan zijn bij
elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal buizen. De hierdoor ver
kregen gem. hoogste standen zijn resp. voox afbeelding 4A 2 cm +
m.v.j 4B 2 cm + m.v.j 4C 11.5 cm - m.v. Afbeelding 5A 12.67 cm
- m.v.| 5B 10 cm - m.v. en 5C 90 cm - m.v.
De aldus berekende gemiddelden zijn aanzienlijk hoger
dan de op grafieken aangegeven gemiddelden, ontstaan door alle
metingen per buis te middelen. Voor een deel wordt dit verschil
extra versterkt door enkele zeer hoge standen, o.a. op 5 decem
ber i960 en 8 februari 1961. Wanneer bovendien meerjarige waarne
mingen beschikbaar waren, zou het verschil ook minder groot zijn.
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Daar het voorgaande alleen betrekking heeft op waterstan
den gedurende het tijdvak november 1960 tot en met februari 1961,
mag men hieraan slechts een beperkte waarde toekennen. Wel kan men
nu weer constateren, dat s
1e. de gemiddelde hoogste standen van Gt I naar Gt IV steeds iets
lager t.o.v. het maaiveld zijn gelegen^
2e. de gemiddelde hoogste standen voor Gt I, II en III zodanig zijn,
dat mag worden aangenomen, dat ze, ook bij metingen over een
aantal jaren, toch steeds binnen 40 era - m.v. zullen komen (zie
Gt-indeling);
3e. de topografisch hooggelegen gronden met ondiep keileem door
hun periodiek hoge waterstanden, tot de bodemkundig lage gron
den gerekend moeten worden.
Verder is bij een vergelijking tussen alle buizen op de
zelfde grondwatertrap gebleken, dat ook bij meerjarige gegevens
het zeer moeilijk zal zijn om voor de Gt1 s I t/m III een nadere
onderverdeling te maken naar hun hoogste grondwaterstanden, althans
voor dit gebied. Deze verschillen n.l. nogal eens binnen één Gt,
o.a. door een meer of minder goede ontwatering. Deze betere ontwa
tering dateert soms uit vrij recente tijd.
Omtrent de gemiddeld laagste grondwaterstanden waren bij
het afsluiten van dit rapport nog geen voldoende waterstandsmetingen
voorhanden. De in de legenda, aangegeven laagste standen zijn o.a.
gebaseerd op profielkenmerken en vergelijking met soortgelijke pro
fielen elders. Hierbij is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat de
in de zomer van 1961 nog te verrichten metingen, enige afwijkingen
van de thans opgegeven laagste standen te zien zullen geven. Hierop
zal in het reeds genoemde aanvullende rapport nader worden terug
gekomen.

- 41 8. DE BOVENLAAGKAART. SCHAAL 1:10.000 (bijlage 4)
8.1. Inleiding
Er is in dit rapport reeds enkele malen op gewezen, dat
men niet alle gegevens op één kaart kan verwerken zonder een min
der goed leesbare kaart over te houden. Dit houdt echter ander
zijds niet in, dat men op een bovenlaagkaart alles wat de boven
laag betreft in omgrensbare vlakken kan weergeven. Dit geldt met
name voor dit gebied, waarin zoveel diep verwerkte gronden voor
komen. In werkelijkheid is het dus met de bovengrond niet zo een
voudig gesteld als de kaart doet vermoeden. Dit als gevolg van
het feit, dat men in verband met de heterogeniteit geen nauwere
grenzen heeft kunnen trekken. Bovendien zijn de grenzen op deze
kaart, voor zover ze niet reeds op de bodemkaart voorkomen, niet
in het veld, maar aan de hand van de boorpuntgegevens getrokken.
De grenzen, die wel op de bodemkaart zijn aangegeven, zijn dus
overgenomen. Deze "achter het bureau" getrokken grenzen hebben
een aanmerkelijk mindere betrouwbaarheid dan grenzen, die in het
veld, o.a. met behulp van landschappelijke kenmerken en tussenboringen, kunnen worden getrokken. Aan de opdrachtgever wordt der
halve naast de officiële bovenlaagkaart, ook de werktekening (bijl.
4a) met de gegevens per boorpunt en de profielbeschrijvingen ver
strekt.
8.2. Opzet legenda
Bij de indeling van de gronden in dit gebied naar hun
bovenlaag heeft men allereerst de veengronden afgescheiden en
hierin geen nadere onderverdeling gemaakt, daar de vlakken daar
voor te klein zijn. Over het algemeen kan men zeggen, dat de mos
veengronden (type Vs), wanneer ze in cultuur genomen zijn, een bezandingsdek hebben van wisselende dikte. De "woeste" veengronden
hebben geen bezandingsdek, terwijl de dargveengronden overwegend
een humusrijke tot venige, sterk lemige en soms lutumrijke boven
laag hebben. Na de veengronden zijn ook de sterk verwerkte gronden
apart onderscheiden en hierin is alleen een onderverdeling naar
textuur gemaakt. De overige gronden zijn, wat hun bovenlaag betreft,
ingedeeld naar humusgehalte, dikte en textuur.
De kaart is ingekleurd naar hu .usgehaite en dikte; de
textuur is als toevoeging en in de code weergegeven.
8.2.1. ïïe_t humusgehalte_
Het humusgehalte is in het veld per boring in procenten
geschat en genoteerd. De indeling op deze kaart is gemaakt naar de
humusklassen, waarbij van de gebruikelijke humusklasse (zie glossa
rium, hoofdstuk 2) enkele zijn samengevoegd. De aangegeven klassen
zijns
1 = humus arm (0-2-g$)
2 = humeus (2i-8$)
3 = humusrijk (8-15$)
4 = venig of veen (>15$)
5 = wisselend (alleen voor de sterk verwerkte gronden)
Als humusarm staat alleen een oppervlakte stuifzandgronden
aangegeven. De overige grenzen zijn praktisch allemaal aan de hand
van de gegevens per boorpunt getrokken. Deze zal men dan ook meestal
niet zo in het veld terugvinden, al is zoveel mogelijk rekening ge
houden met bestaande grenzen op bodemkaart of grondwatertrappenkaart.
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8.2.2. De_di_kte_van_d.£ ^ovenlaag
De dikte van de humushoudende bovenlaag staat op de
werktekening per boorpunt in cm uitgedrukt. Hierbij dient direct
te worden opgemerkt, dat bij verwerkte profielen, ook al is niet
het hele perceel als zodanig omgrensd, dit niet altijd een homo
gene humushoudende laag is. Hier is n.l. vaak een mengsel van Aen B-materiaal (dus humushoudend) bij de humushoudende bovenlaag
geteld. Evenzo kan in een dergelijk profiel nog behoorlijk wat
humeus materiaal op grotere diepte aanwezig zijn, dat dan evenwel
geen contact heeft met de humushoudende bovenlaag en daar dan ook
niet is bijgeteld. In deze gevallen geven de profielbeschrijvingen
nadere informaties.
De indeling naar dikteklassen op de bodemkaart is op de
bovenlaagkaart bijna niet uitgebreid. De indeling is:
I - dun = 0-30 cm
II - matig dik = 30-50 cm
III - dik = meer dan 50 cm
IV - wisselend.
Alleen de klasse "wisselend" is hier dus toegevoegd, waar
door de klasse 0-30 cm aanmerkelijk zuiverder is geworden.
8.2.3. £e_t£xtuur
De gehaltes aan leem en lutum zijn, evenals dat bij de
humus het geval wa.s$ in het veld per boring geschat en genoteerd.
Dit schatten werd in het voorjaar 1960 erg bemoeilijkt door de
uitzonderlijke droogte. (Een humeuze, zwak tot sterk lemige boven
grond had vaak een lichtgrijze kleur en stoof uit de boor.) Van
zelfsprekend is hiermede rekening gehouden, maar toch bleek later
plaatselijk een correctie noodzakelijk. Bij een eventueel nog aan
wezige afwijking zal eerder te "licht" dan te "zwaar" geschat zijn.
De klasseindeling naar leemgehalte heeft uiteraard ook
alleen betrekking op de humushoudende bovenlaag en staat dus los
van die op de bodemkaart. Zoals reeds eerder in dit rapport ver
meld bleek bij de kartering een verschil in leemklasse meestal niet
te omgrenzen in het veld, zodat alle textuurgrenzen op deze kaart
naderhand "achter het bureau" getrokken zijn. De grens lutumrijk
is dezelfde als die op de bodemkaart5 de overige grenzen zijn, ook
weer aan de hand van de gegevens per boorpunt met in achtneming
van bestaande grenzen op bodem- of Gt-kaart, tussen de boorpunten
door getrokken. Het is dus eigenlijk meer een samenvatten van een
aantal boringen met dezelfde leemklasse dan een zuiver omgrenzen
van karteerbare vlakken. Dit is over het hele gebied gedaan, dus
ook in de sterk verwerkte gronden.
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9. DE KEILEBMDIEPTEKAART, SCHAAL 1 s 10.000 (bijlage 5)
Op deze kaart staat de diepteligging van de keileem in
de volgende vier klassen aangegeven?
I = keileem, beginnend ondieper dan bO cm - m.v.
II = keileem, beginnend tussen 60 en 90 cm - m.v.
III = keileem, beginnend tussen 90 en 120 cm - m.v.
IV = keileem, beginnend dieper dan 120 cm - m.v. of afwezig.
Hiervan staat alleen 1.20 m-grens als toevoeging op de
bodemkaart aangegeven.
Bij het omgrenzen van de diepteklassen is ook hier weer
rekening gehouden met de grenzen op de Gt-kaart, maar zijn de
lijnen toch in hoofdzaak getrokken aan de hand van de gegevens
per boorpunt. Deze staan vermeld op de werktekening (bijl. 5a)s
die aan de opdrachtgever is verstrekt.
Wanneer men deze keileemdieptekaart gaat vergelijken met
de Gt-kaart, dan valt het op, dat in de bodemkundig hoogste en
laagste gronden meestal geen keileem binnen 1.20 m is aangetrof
fen. Dit betekent doorgaans niet, dat geen keileem aanwezig is
in de diepere ondergrond. Boringen bij afgravingen of in sloten
bewezen het tegendeel. Toch zijn er ook enkele aanwijzingen, die
hier duiden op een plaatselijk dunne laag keileem.
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10. DE AFWIJKENDE-LAGENKAART, SCHAAL 1s10.000 (bijlage 6)
10.1 Inleiding
Op deze kaart zijn geen kaartvlakken onderscheiden, maar
uitsluitend gegevens per boorpunt. Er staat, door middel van let
ters en cijfers, op aangegeven de plaats, aard en diepteligging
(boven- en onderkant in dm - m.v.) van profiellagen, die meestal
"afwijken" van de rest van het profiel e:t de waterhuishouding
en/of de beworteling kunnen beinvloeden. In de veengronden is bo
vendien de veenlaag aangegeven, daar deze op de bodemkaart niet
naar dikte kon worden onderverdeeld en er geen afzonderlijke veenLaart is vervaardigd. Evenzo is dit het geval met sommige profielen
in het beekdal, die bijna geheel uit beekleem bestaan. Hier is dus
eigenlijk meer sprake van een afwijkend profiel dan van een afwij
kende laag. De overige "afwijkende lagen" zijn overwegend dunner
dan 40 cm.
Omdat de op deze kaart weergegeven lagen grotendeels ver
spreid voorkomen, zijn ze uitsluitend per boring aangegeven.
Aangezien alle verrichte boringen op de afwijkende lagenkaart staan vermeld, blijkt hieruit tevens de frequentie van voor
komen van een bepaalde laag.
10.2. Beschrijving van de onderscheiden lagen
e

=

^.clii£r_zânâ, °£_l£°iLz,äni-L-'-äa£

Deze laag is slechts een enkele keer aangetroffen. Het
is de uitspoelingshorizont of A2 van het podzolprofiel. De storende
werking van deze humus- en leemarme laag ligt in het feit, dat de
plantenwortels er moeilijk in doordringen, terwijl bij de dikke
loodzandlagen ook de capillaire watervoorziening kan worden be
moeilijkt.
Kb = Sterk kazige__laag
Van de lagere humuspodzolen is de B-laag vaak sterk kazig. De boor draait er zich in vast en is dan moeilijk naar boven
te krijgen. Deze laag komt dikwijls in combinatie voor met een
veen- of gliedelaagje. In regenrijke perioden kan door zo'n laag
het water niet snel genoeg weg, waardoor wateroverlast kan optreden.
Onder het begrip kazig wordt hier een vette, smerende
laag verstaan, waarschijnlijk veroorzaakt door een bepaald soort
humus (zie ook Hfdst. 5)»
o.b = Hard_e verkitte__laag
Dit teken komt vrij veel voor en duidt op een hai"de,
verkitte, meestal humus-B-laag. Wanneer deze verkitting, zoals
hier, met de boor is waargenomen (draaiende beweging) betekent
dit in de regel., dat de betreffende laag zeer hard is.
In de hoge humuspodzolen en op de overgang hiervan naar
de lagere podzolen komt deze laag het meest voor. Een goede,
diepgaande beworteling wordt er door bemoeilijkt, terwijl ook de
vertikale waterbeweging hier slechts traag verloopt.
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yb = IJzero^rlaag
Deze afwijkende laag is zowel in de humuspodzolen als
in de roestige A/C-gronden aangetroffen, doch komt in totaal slechts
weinig voor.
De hooggelegen humuspodzolen met ondiep keileem hebben,
zoals reeds vermeld, nogal eens wat ijzer in het profiel in de
vorm van roestvlekken of roestvlammen. Een enkele keer komt in het
profiel zoveel ijzer voor, dat de betreffende laag erg hard is en
dan nagenoeg dezelfde storende werking heeft als de verkitte humusB-laag. Ook in de roestige A/C-gronden is een dergelijke laag wel
eens aangetroffen. In deze gronden is dit teken eveneens een paar
keer gebruikt voor een profiel, dat over een behoorlijke diepte
grotendeels bestaat uit ijzerconcreties.
bl = Be^kl-e^mlaag
Deze laag wordt uitsluitend in het beekdal aangetroffen
en wijkt af van de lössachtige leem door een groter percentage
grof materiaal. Zoals reeds vermeld bestaan sommige profielen van
boven naar beneden praktisch geheel uit dit materiaal. Meestal
komen er dan wel dunne grofzandige lenzen in het profiel voor. De
invloed, die deze laag uitoefend op de waterhuishouding is nagenoeg
dezelfde als die van de lössachtige leem.
I of 11 = IiÖ£sachti_ge_
Hoofdzakelijk in het beekdal en directe omgeving wordt
deze fijnzandige leem op wisselende diepte aangetroffen. Wanneer
zo'n leemlaag ondiep in het profiel voorkomt betekent dit, dat in
natte jaargetijden het water onvoldoende snel kan worden afgevœ rd.
Ook kan de capillaire opstijging stagneren, wanneer de leemlaag
scherp begrensd wordt door een laag, die veel minder leem bevat en
dan meestal ook grofzandiger is. Uiteraard is deze storende werking
groter naarmate de leemlaag zwaarder is. In verband hiermede is
naar deze zwaarte (leemgehalte) nog een onderscheid gemaakt ins
1 = 40-60% leem
II = >60fo leem
V = Ve^n^aag
Wanneer in een profiel minstens 40 cm veen voorkomt ondie
per dan 80 cm - m.v., dan is dit profiel op de bodemkaart als veen
grond aangegeven. De oppervlakte veengronden was echter zo klein,
dat geen indeling naar de dikte van het veen of naar de diepte van
de zandondergrond gemaakt kon worden. Voor zover die ondergrond
binnen 1.20 m - m.v. voorkomt, is de totale dikte van de veenlaag
op deze kaart weergegeven. Ook de dunne veenlagen (veentussenlagen),
die minder dan 40 cm dik zijn, werden met hetzelfde teken aangege
ven. Deze komen in de zandgronden voor.
Deze dunne veenlaag is vooral op het zuidelijk kaartblad
aangetroffen en ligt in het profiel meestal tussen de humushoudende
zandbovengrond en de zandondergrond. Vooral wanneer deze laag nog
nooit los is geweest, zal zowel de beworteling als de waterbewe
ging er door worden bemoeilijkt.
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V + Z = X.een_eri zandmeng_se_l
Waar dit teken staat aangegeven, heeft verwerking plaats
gehad. Zand en veen zijn net elkaar vermengd, waardoor het storende
karakter van het veen is teniet gedaan. Deze laag is goed doorwortelbaar en heeft een grote waterberging. Het veen en za.ndmengsel
vormt dus een gunstige profielafwijking in tegenstelling tot de mees
te andere afwijkende lagen.
De in het bovenstaande beschreven afwijkende lagen kun
nen zowel afzonderlijk als in combinatie van twee of drie in één
profiel worden aangetroffen. Dit laatste is tevens op de kaart
aangegeven, x^aarbij de diepte-maten gelden voor de totale dikte
van de lagen.
Enkele der boven elkaar voorkomende lagen in één pro
fiel zijn o.a.:
veen op gliede
gliede op meerbodem
gliede op sterk kazige laag
gescheiden veenlagen
veen op gliede op meerbodem
gl = Glied.e.laag
Deze doorgaans sterk venige, zwarte smeerlaag komt in
het profiel voor op de overgang van mosveen naar de zandondergrond,
soms in combinatie met een sterk kazige B-laag.
Bij het breken van deze laag moet er behoorlijk wat
zand doorgewerkt worden, daar ze anders spoedig weer "dicht" zit.
me = Meerbodemlaag
V/at dieper in het profiel komt plaatselijk een andere
vaak venige en iets smerende laag voor. Deze is echter meer bruin
van kleur en veel "milder" dan gliede. Ze bestaat naast de humus
uit fijnzandig en sterk lemig materiaal. De invloed van deze laag
op de waterhuishouding is gezien de diepere ligging van minder
betekenis.

- 47 -

11. DE BOORPÏÏHTENKAART, SCHAAL 1 s 10.000 (bijlage ?)
a.
b.
c.
d.
e.

Op deze kaart staat aangegevens
Plaats en nummer der beschreven boringen
Plaats der tussenboringen, die niet zijn beschreven
Begrenzing en nummers der veldkaarten
Plaats en nummers der grondmonsters (Hfdst. 12)
Plaats en nummers der grondwaterstandsbuizen (zie Hfdst. 7
en aanvullend rapport)

Voor de toelichting op het boorregister (bijl. 8),
waarin alle beschreven boringen zijn opgenomen? zij verwezen
naar het aanhangsel in dit rapport.
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12. HET GRONDMONSTERONDERZOEK
In totaal zijn in dit gebied dertien grondmonsters geno
men, waarbij acht van de humushoudende bovenlaag. De plaatsen, waar
deze monsters genomen zijn, staan aangegeven op de boorpuntenkaart
(bijlage 7).
De monsters werden onderzocht op het Laboratorium voor
Grond- en Gewassenonderzoek te Oosterbeek en de verkregen resulta
ten dienden o.a. ter toetsing van de schattingen in het veld. Deze
analyseresultaten zijn weergegeven op afbeelding 7 niet het bodem
type, het bodemgebruik en ook het berekende C/N-quotiënt (van de
bovenlaagmonsters). Uit deze laatste cijfers blijkt duidelijk de
gunstige C/N-verhouding in de beekdalgronden (monsters 2 en 6)
t.o.v. de humuspodzolgronden (monsters 1, 3? 4 en 5)«
Over het algemeen blijkt het zand, waarin een hoog humuspodzol is ontwikkeld (no. 1, 10, 12) niet lemig of maar net zwak
lemig te zijn. De lagere humuspodzolen zijn, gezien de analyses
(no. 39 4} 5s 9)? steeds sterk lemig. Dit geeft geen juist beeld
van het gemiddelde. Men treft in de lage podzolen n.l. even vaak
zwak lemige profielen aan en een enkele keer een niet lemige. De
mediaan van het zand blijkt steeds rond de 150 mu te liggen.
De analyses van de beekdalbovengrond (no. 2 en 6) geven
beide 15$ lutum aan; het leemgehalte verschilt echter aanmerkelijk.
Op afb. 8 staat de korrelgrootteverdeling nog eens gra
fisch weergegeven, waardoor men een duidelijk beeld krijgt van de
verhouding der verschillende fracties.
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1 3 - SCHEMATISCHE PROFIELBESCHRIJVINGEN JEE ONDERSCHEIDEN BODEM
TYPEN OF DE BODEMKAART (bi,-il7~H
Type H1. Gt; IY (veldkaart 12, boring 59)
O- 25 cm; zeer donkergrijs, matig humeus, zwak lemig, matig fijn
zand
25- 50 cm? roodbruin, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand
5O- 90 cm; bruinbleek, humusarm, niet lemig, matig fijn zand
(verkit en met weinig roest)
90-110 cm? bleek, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand (keizand)
>110 cm; keileem
Type H1. Gts IV (veldkaart 30, boring 36)
0-20 cm;
20-35 cm;
35-5O cm;
5O-55 cm;
55~70iïicm;
>70 cm;

donkergrijs, matig humeus, niet lemig, matig fijn zand
grijs, humusarm, niet lemig, matig fijn zand
roodbruin, humusarm, niet lemig, matig fijn zand
geelbruin, humusarm, niet lemig, matig fijn zand
geel, humusarm, niet lemig, matig fijn zand
geelwit, humusarm, niet lemig, matig fijn zand

Type H5« Gt; IV (veldkaart 19» boring 37)
0- 20 cm;
20- 50 cm;
5O- 90 cm;
90-110 cm;
>110 cm;

grijsbruin, matig humeus, zwak lemig, matig fijn zand
grijs + bruin, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand
geelbleek, humusarm, niet lemig, matig fijn zand
gebleekt, humusarm, niet lemig, matig fijn zand (keizand)
grijsbleke, zware keileem

Type Hn1. Gts III (veldkaart 30? boring 45)
0-15 cm;
15-3O cm;
3O-65 cm;
65-75 cm;
>75 cm;

donkergrijs, sterk humeus, niet lemig, matig fijn zand
bont, sterk humeus, niet lemig, matig fijn zand
roodbruin, humusarm, niet lemig, matig fijn zand
bruinbleek, humusarm, niet lemig, matig fijn zand
bleek, humusarm, niet lemig, matig fijn zand

Type Hn3° Gt; III (veldkaart 1, boring 42)
O-25
25-4O
4O-6O
6O-9O

cm;
cm;
cm;
cm;

>90 cm;

zeer donkergrijs, sterk humeus, zwak lemig, matig fijn zand
donkerbruin, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand
vaalbruin, humusarm, niet lemig, matig fijn zand
geelbleek, humusarm, niet lemig, matig fijn zand (kei
zand met roest)
bleke, matig zware keileem

Type Hn3- Gts III (veldkaart 5? boring 3)
0-30 cm;
3O-5O cm;
5O-65 cm;
65-75 cm;
>75 cm;

zwartgrijs, sterk humeus, zwak lemig, matig fijn zand
donker roodbruin, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand
bruinbleek, humusarm, sterk lemig, matig fijn zand
bruinbleek, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand
bleke, zandige keileem
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Type Hn3» Gt; II (veldkaart 16, boring 57)
0-20 cm; zwartbruin, venig, sterk lemig, zeer fijn zand
20-40 cm; donkerbruin, matig humeus, sterk lemig, zeer fijn zand
(sterk kazig)
40-80 cm; bleek, humusarm, sterk lemig, matig fijn zand (keizand)
> 80 cm; bleke, zandige keileem
Type Hn5» Gt; III (veldkaart 8, boring 62)
0-20 cm;
20-50 cm;
50-60 cm;
60-80 cm;
> 80 cm;

grijsbruin, humeus, zwak lemig, matig fijn zand
bont, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand
geel, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand
geelbleek, humusarm, niet lemig, matig fijn zand (keizand)
grijsbleke, zware keileem

Type Hn5» Gt; II (veldkaart 8, boring 4)
0-20 cm; grijsbruin, zeer humeus, zwak lemig, matig fijn zand
2O-7O cm; bont, zand + veen
> 70 cm; grijsbleke, zware keileem
Type cHn5* Gt; III (veldkaart 14? boring 70)
O-4O cm; zeer donkergrijs, zeer humeus, zwak lemig, matig fijn zand
4O-6O cm; bruin, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand
> 60 cm; bleke, zandige keileem
Type cH2. Gt: IV (veldkaart 17? boring 76)
0-45 cm;
45-60 cm;
60-80 cm;
> 80 cm;

zeer donkergrijs, zeer humeus, zwak lemig, matig fijn zand
roodbruin, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand
bruinbleek, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand
bleek, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand (keizand
met weinig roest)

Type E2. Gt; I (veldkaart 14, boring 21)
0-55 cm; zeer donkergrijs, zeer humeus, zwak lemig, matig fijn zand
55-90 cm; bruingeel, humusarm, niet lemig, matig fijn zand
> 90 cm; bleek, humusarm, niet lemig, matig fijn zand
Type E2. Gt; I (veldkaart 14» boring 22)
0-60 cm; donkergrijs, zeer humeus, zwak lemig, matig fijn zand
60-80 cm; geelbleek, humusarm, niet lemig, matig fijn zand (verkit)
> 80 cm; bleek, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand
Type En3* Gt; III (veldkaart 14? boring 20)
0- 55 cm; zeer donkergrijs, matig humusrijk, zwak lemig, matig
fijn zand
55- 70 cm; bleekbruin, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand
7O- 80 cm; bleek, humusarm, sterk lemig, matig fijn zand (kei
zand)
80-100 cm; bleke, zandige keileem
> 100 cm; bleek, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand

Type Gn3. Gts II (veld.ka3.rt 10, boring 16)
0-15 cm; zeer donker bruingrijs, zeer humeus, sterk lemig, matig
fijn zand met weinig roest
15-30 cm 1 bleekj humusarm, sterk lemig, matig fijn zand met weinig
roest
3O-6O cm; bleke, zware beekleem met matig veel roest
60cms grijsbleek, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand
60 cm; blauwgrijs, humusarm, sterk lemig, matig fijn zand
(gereduceerd)
Type Gn3« Gts II (veldkaart 16, boring i)
0 - 1 8 cm; zeer donkergrijs, matig humusrijk, zwak lemig, matig
fijn zand
18-100 cm; bleek, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand (gelaagd
en met matig veel roest)
)100 cm; bleek, humusarm, zwak lemig, matig grof zand (keizand
met matig veel roest en veel keien)
Type Gn4» Gts I (veldkaart 16, boring 4)
0- 25 cm;'donker grijsbruine, zeer humeuze, lutumrijke, sterk
zandige leem met matig veel roest
25- 60 cia5 bleek, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand met matig
veel roest
60-110 cm; bleek, humusarm, niet lemig, matig fijn zand
)110 cm; blauwgrijs, humusarm, niet lemig, matig fijn zand met
veel stenen(gereduceerd)
Type Gn4- Gts I (veldkaart 11, boring 52)
0 - 1 8 cm; donker grijsbruin, matig humusrijk, sterk zandige leem
met weinig roest
18- 90 cm; bleke, humusarme beekleem met matig veel roest
90-110 cm; grijsbleke, humusarme lössleem
)110 cm; vuilgrijs, matig humeus, sterk lemig, zeer fijn zand
met venige laagjes
Type Vs. Gts I (veldkaart 29, boring 40)
0- 15 cm;
15- 30 cm;
30-110 cm;
)110 cm;

donkerbont zand- en veenmengsel
zwart, korrelig veraard veen
bruinzwart, gliedeachtig mosveen
donkerbruin veen

Type Vo. Gts I (veldkaart 23, boring 28)
0- 30 cm; zeer donker grijsbruine, venige, lutumrijke, zwak
zandige leem
30-110 cm; sterk lemig, baggerachtig "darg"veen
)110 cm; donkerbruine, venige meerbodem
Type S. Gt: IV (veldkaart 22, boring 85)
O-5O cm; vuil geel bleek,humusarm, niet lemig, matig fijn zand
5O-9O cm; vuil bruingeel, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand
)90 cm; vuilgrijs, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand
Type Sa. Gts III (veldkaart 22, boring 83)
O-4O cm; bleek, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand
)40 cm; bleke, zandige keileem (gelaagd) met weinig roest
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Overzicht der beschreven boringen per veldkaart
no. veldkaart
i
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

no. boringen
1
1
1
1
l
l
1
1
l
1
l
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l
1
1
1
1
1
1
1

Totaal

t/m
"
»
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
»
"
"
"
"
"
"
"

6l
63
75
97
65
56
81
57
57
60
60
98
81
37
67
78
38
76
64
41
89
56
57
90
90
94
61
53
80

1982

extra no.

ontbrekende no.

27

15a

+ 1

- 1

1982

Verklaring der gebruikte afkortingen en codes in het boorregister
Boornummers Nummer van de veldkaart en boringnummer
Karteerder; Initialen
Bodemgebruiks Voluit aangegeven of met de volgende afkortingens
bwl = bouwland, grasl = grasla.nd, wo = woest
Koloms diepte onder maaiveld", diepte der onderscheiden la.gen
Kolom < 2 mus Voor bovenlagen met 8 cf of meer aan deeltjes kleiner dan
2 mu (lutum) is dit gehalte in procenten aangegeven
Kolom < 50 mus Het gehalte aan deeltjes kleiner dan 50 mu (leem) is in
procenten weergegeven
Kolom mediaan zand; Zie Glossarium (hoofdstuk 2)
Kolom humus s Het humusgehalte is in 'fo weergegeven

-2 Kolom blancos De in deze kolom gebruikte afkortingen of tekens zijn
naast de reeds in het Glossarium (hoofdstuk 2) vermelde
v

=

veen

harde, verkitte laag

77

=

keizand)^ zandig

sterk kazig

x

=

keileem)x^ matig zwaar

g

=

gliede )x3 zwaar

m

meerbodem

1

loessleem

<. 60 fo leem

4

loessleem

> 60 'fo leem

beekleem

< 40 /> leem

beekleem

> 4-0 fo leem

al

À
~"\
Kolom roest?

Kolom kleurs

1

weinig roest

2

matig veel roest

3

veel roest

4

zeer veel roest

schierzand of loodzand

zw = zwart
gr = grijs
br = bruin
ge = geel
do = donker
bl = bleek

Kolom opmerkingengHierin staan eventuele bijzonderheden vermeld

