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- 1 VOORWOORD
In opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Schoonebeek werd een oriënterend onderzoek ingesteld naar de "bodem
gesteldheid en tuinbouwkundige mogelijkheden in een gedeelte van de
gemeente Schoonebeek.
De veldopname werd in het voorjaar 1961 uitgevoerd door de
karteerders A.H. Booy van de Provinciale Afdeling Drente en G.Kamping
en W.J.M.v.d. Voort van de Afdeling Opdrachten van de Stichting voor
Bodemkartering.
Het rapport werd samengesteld door u/'.J.M.v.d« Voort, terwijl
opzichter W.v.d. Knaap van de Afdeling Tuinbouw medewerking hiervoor
verleende, met name voor het tuinbouwkundige gedeelte.
Ir.C.J. Gerritsen van het Rijkstuinboutoconsulentschap
Frederiksoord en Ir.B. van Heuveln, karteringsleider voor Drente bij
de Stichting voor Bodemkartering namen gedeelten van het rapport
kritisch door.

DE DIRECTEUR VAN DE STICHTING
VOOR BODEMKARTERING,

(Dr.Ir.F.W.G. Pijls).

HET HOOFD VAN DE AFDELING OP
DRACHTEN,

(ir.G.J.W. Westerveld)«

- 2 SAMENVATTING
He.t onderzochte gebied valt globaal gezien in twee delen uit
een, die gescheiden worden door kanaal A. Ten zuidwesten hiervan
treffen we voornamelijk zandgronden, onvergraven dunnere hoogveengronden en venige gronden in beekdalen aan (madelanden). Het gebied
ten noordoosten van genoemd kanaal bestaat grotendeels uit al dan
niet vergraven hoogveengronden. Een gedeelte van de verveende kavels is
geleidelijk vanaf omstreeks 1900 tot cultuurland ontgonnen (dalgron
den). Het noordoostelijke deel is nog grotendeels in vervening. De
traditionele wijken optbreken daar veelal.
Ten zuidwesten van kanaal A is het moeilijk om een gebied te
vinden met tamelijk uniforme groeiomstandigheden. De profielopbouw
is te wisselend en veelal ongunstig. De vaak golvende ligging maakt
waterbeheersing moeilijk . Het water in de ondergrond en de slootjes
is veelal ijzerhoudend en daardoor weinig geschikt voor gietwater.
Verontreiniging met olie en zout door de oliewinning is ter plaatse
lang niet denkbeeldig. De verveende gronden ten noorden van kanaal A,
die reeds in cultuur genomen zijn, worden doorsneden door wijken met
goed gietwater. De ligging is tamelijk vlak, zodat waterstandsbeheersing betrekkelijk eenvoudig is. Het bezandingsdek is reeds in meerde
re of mindere mate tot een goed humeuze bovengrond omgevormd.
De bezwaren voor de groenteteelt zijn, dat de bouwvoor slechts 10 à
15 cm dik is, terwijl 25 cm gewenst is.
Bovendien komen op wisselende diepte meer of minder storende lagen
voor, die de grondwaterbeweging belemmeren. Hierdoor kan de grondwa
terinvloed op eenzelfde perceel nogal wisselen , hetgeen bezwaarlijk
is. Deze verschillen worden nog versterkt doordat uiteenlopende veensoorten onder de bouwvoor voorkomen.
Om hier een tuinbouwgebied in te richten, zou een aanvullende bezanding nodig zijn tot een bouwvoor van 25 cm. Tevens is het zeer ge
wenst, dat de grond wordt geëgaliseerd en losgespit tot 80 cm diepte,
waarbij zoveel mogelijk een bolsterlaag van gelijke dikte onder het
bezandingsdek wordt aangebracht. Hierdoor verkrijgt men een tamelijk
gelijkmatig gebied, waarin iedere kweker ongeveer dezelfde teeltme
thode kan toepassen en ieder kan meewerken aan verbetering van deze
teeltmethode.
In het gebied in de noordoosthoek, dat nog in vervening is, is
het klaarmaken van een tamelijk uniform gebied nog beter mogelijk.
Hier komen stroken voor met meer en betere bolster dan in de noord
westhoek. Bovendien zijn daar nog geen ontginningskosten gemaakt.
Het enige bezwaar is, dat daar de bovengrond nog geheel gevormd moet
worden. In het bestaande tuinbouwcentrum in Erica wordt dit echter
volgens de Tuinbouwvoorlichtingsdienst niet als een bezwaar ge
zien.
,
Voor enkele teelten, zoals vroege stooktomaten en wintersla, waarvoor
enige groeibeheersing nodig is, zijn de kavels met een sterk lemig
bezandingsdek in de noordwesthoek beter geschikt.
Uit het voorgaande volgt, dat er in dit gebied praktisch geen
gronden voorkomen, die zonder meer goed geschikt zijn voor een groen
te teeltcentrum, doch dat er wel mogelijkheden zijn om door cultuur
technische maatregelen een dergelijk gebied klaar te maken. Hiervoor
is echter van te voren in de betreffende gebieden een gedetailleerd
bodemkundig onderzoek noodzakelijk.
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1. INLEIDING
1.1 Ligging en grootte van het gebied
Het onderzochte gebied omvat het grootste deel van de gemeente
Schoonebeek.
In het noorden strekt het gebied zich uit tot aan de gemeente
grens.
De oostgrens loopt op + l-§- km afstand van en evenwijdig aan de
rijksgrens. De zuidoostgrens wordt gevormd door de Zuiderweg en de
Dordseweg.
De zuidelijke begrenzing is grillig en wordt ongeveer gevormd
door de weg Nieuw-Schoonebeek - Coevorden tot aan de gemeentegrens,
die tevens de westgrens vormt.(afb. 1 situatiekaart).
De totale oppervlakte van het onderzochte gebied bedraagt
2.645 ha.
1.2 Gebruikt kaartmateriaal
Bij de veldopname is gebruikgemaakt van een kaart, schaal
1:25*000, beschikbaar gesteld door de Topografische Dienst te Delft.
Door deze Dienst werden tevens luchtfoto's verstrekt, schaal
ls20.000. Deze luchtfoto's, die van zeer recente datvim zijn, gaven
de huidige toestand van de veenafgraving goed weer en vormden een
waardevol hulpmiddel bij het veldwerk. Na controle in het veld zijn
vele begrenzingen van recent afgegraven stukken in het veen van deze
luchtfoto's overgenomen.
De basis voor de bij dit rapport gevoegde bodemkundigo over
zichtskaart en bodemgeschiktheidskaart is eveneens afkomstig van de
Topografische Dienst.
1.3 Uitvoering
Het veldwerk werd verricht in de periode van half maart tot
eind april 1961. Daar het weer zeer gunstig was, kon deze veldopname
snel uitgevoerd worden. De verwerking van de gegevens en de samen
stelling van het rapport vondai in de maanden mei en juni 1961 plaats.
1.4 Werkwijze
Voor de aanvang van het veldwerk is de basiskaart, schaal
ls25*000, van het te karteren gebied onderverdeeld in een aantal
zogenaamde veldkaarten. Tijdens het veldwerk werden op deze veld
kaart jes de plaats en het nummer van de boringen aangetekend. Ook wer
den hierop alle bodemgrenzen getekend, waarbij de reeds eerder ver
melde luchtfoto's een grote dienst hebben bewezen.
De boringsdichtheid bedroeg één boring per 4 à 7 ha tot een diep
te van minstens 120 cm. Van elke boring is een genummerde profielbe
schrijving vcrvr.nrdigd. De proficlbcschrijvingc-n zijn opgonomon in het
Archief van de Stichting voor Bcdemkartering. Naast de beschreven bo
ringen zijn nog een aantal controle-boringen verricht.
Na afloop van het veldwerk zijn alle gegevens en bodemgrenzen
van de veldkaarten overgenomen op een calque van dezelfde schaal. Van
deze calque is de definitieve bodemkundige overzichtskaart (bijl. l)
vervaardigd, waaruit de bodemgeschiktheidskaart (bijl. 2) is afgeleid.
1.5 Gebruikswaarde van de kaarten
De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in dit rapport
en de volgende twee bijlagen»

- 4 1) Globale bodemkundige overzichtskaart, schaal 1;25.000, aangevende
de omgrenzing en aard van de onderscheiden kaarteenheden.
2) Globale bodemgeschiktheidskaart voor groenteteelt, schaal ls25.000,
aangevende de geschiktheid van de onderscheiden kaarteenheden voor
groenteteelt in een aantal klassen.
Zoals reeds uit de in par. 1.4 opgegeven waarnemingsdichtheid
en de aanduiding "Globaal" op de bijlagen blijkt, draagt dit onder
zoek een oriënterend karakter. Het is in overleg met de opdrachtge
ver op deze wijze uitgevoerd en men moet bij het gebruik en de inter
pretatie van de verstrekte gegevens op de kaarten en in het rapport
hiermede rekening
houden.
De getrokken bodem- en geschiktheidsgrenzen zijn globaal, ter
wijl binnen de met êên kleur en code aangegeven kaartvlakken nog
aanmerkelijke verschillen in profielopbouw en geschiktheid voor kun
nen komen.
Deze kaarten kunnen dan ook niet gebruikt worden als informa
tiebron per perceel. Aan een definitieve bestemming en de noodzake
lijk© verbetering van de gronden zal dan ook een gedetailleerder on
derzoek vooraf moeten gaan.

2.

ONTSTAAN VAN HET HUIDIGE LANDSCHAP

2.1 Geologische opbouw
Voor de veenvorming bestond dit gebied uit een golvend zand
landschap van matig tot zeer fijn, zwak tot sterk lemig zand, dat
door het nagenoeg ontbreken van begroeiing in het toen heersende kou
de en droge klimaat, voor een groot deel onder invloed van zand- en
sneeuwstormen is ontstaan. Vooral de fijnere bodemdeeltjes werden
over grotere afstand met de wind meegevoerd en in de laagste delen
van het landschap weer afgezet als leem en/of lemige lagen (leems
minerale delen kleiner dan 50 mu, 1 mu »
*
Na deze droge en koude periode wera het klimaat vochtiger en
warmer» Het zand werd vastgelegd door de plantengroei, die zich het
eerst en het sterkst in de lagere, natte delen ontwikkelde en gelei
delijk zich over het gehele gebied uitbreidde. Tijdens deze klimato
logische veranderingen begon bodemvorming op te treden (zie 2.2).
Mede als gevolg van het vochtige klimaat, steeg het grondwater
en begon zich in de laagten veen te vormen, dat zich door de stijgende
grondwaterstand geleidelijk over een groot deel van het gebied uit
breidde.
In de dalen van het oorspronkelijke zandlandschap ontwikkelde
zich o.a. onder invloed van het meer voedingsstoffen bevattende wa
ter, dat aangevoerd werd door stroompjes en/of via de ondergrond door
kwel vanuit aangrenzende hogere delen, een rijke Richte vegetatie,
waaruit broekveen, dat veel houtresten bevat en het wat minder rijke
zeggeveen ontstond. Dit broekveen bevat vaak leem, dat hierin door
overstromingswater en/of instuiven is afgezet.
Naarmate het veenpakket dikker werd, raakten niet alleen de ho
gere delen van het landschap met veen bedekt, maar nam ook de invloed
van de chemisch rijkere zandondergrond en het voedselrijkere water
af, waardoor de vegetatie en dus ook de veensoort armer werden.De ve
getatie groeide onder invloed van voedselarm regenwater en bestond
overwegend uit heide, veenmos en wollegras, die het z.g. oud-mosveen
vormen. Alleen in de laagste delen (madelanden), waar via stroompjes
de aanvoer van voedselrijk water doorging, blaef rijker veen groeien.
Tijdens de veenvorming heerste er afwisselend een droger en een
vochtiger klimaat. Hiermede ging een langzamere of snellere veengroei
gepaard. In de drogere periode stagneerde de veenvorming-en -varteeniQ (ver
weerde) d© bovenlaag van het veen vrij snel, hetgeen o.a. blijkt uit de
soms hoge verteringsgraad van het oud-mosveen en de aanwezigheid van
sterk gelaagd veen, z.g. spalterveen.
Op het oud-mosveen heeft zich ten slotte het jong-mosveen of wel
bolster gevormd. Deze bolster bestaat hoofdzakelijk uit veenmosveen
en is praktisch onverteerd.
In het noordoosten van het gebied is in het laatste stadium van
de veenvorming een gedeelte van de boLsfcer verdwenen af rist gevormd ceder ingoed
•vanwater,dat van hoger gelegen delen naar de laagten stroomden. De hui
dige zandrug lag toen lager dan het omliggende hoogveen. Het veen groei
de namelijk bolvormig, zodat het veen, voordat het zich over de hogere
delen uitbreidde, in de voormalige lagere delen van het landschap reeds
hoger lag. Het afvloeiende water van hoger gelegen delen in het noord
oosten heeft zich via deze lage zandstrook een weg gebaand naar de
madelanden in het zuidwesten.
Door de ontwatering van het hoogveen met als gevolg
inklinking van het veen ligt de voormalige stroombedding nu als een
rug in het landschap.

- 6 Op de hierboven beschreven wijze is een zeer groot deel van het
onderzochte gebied met een veenlaag van wisselende dikte bedekt (ge
weest) •
Aan deze veengroei kwam door de menselijke invloed in de vorm
van ontwatering en veenafgraving, later gevolgd door de ontginning
van het reeds afgegraven veen,een einde.
2.2 Bodemvorming
Onder invloed van de vegetatie en het klimaat is de bovenlaag
van het zand reeds voor de veenvorming uitgeloogd, hetgeen vooral op
de hogere delen aanleiding gaf tot podzolvorming. De gronden, waarin
dit proces is opgetreden, worden podzolen genoemd. Podzolprofielen
zijn opgebouwd uit een humushoudende bovenlaag (Al-laag) en een grijze
uitspoelingslaag (A2-laag), rustend op een bruine inspoelingslaag
(B-laag). Da bruine B-laag gaat naar beneden geleidelijk over in de
humusarme, gele tot gebleekte zandondergrond (C-laag). Van deze theo
retische opbouw kan in het veld het podzolprofiel nogal afwijken,
ten gevolge van verschillen in vegetatie, grondwaterstand, textuur
van het zand enz.
De Al-laag in dit gebied is, vooral wanneer deze door veen be
dekt is (geweest), meestal zwart en venig (gliede). De A2-laag ont
breekt meestal. De dikte en kleur van de B-laag wisselen stork.
In de laagten, die onder invloed van kwelwater stonden, vond
bijna geen uitspoeling plaats. Hier bestaat de Al-laag vaak uit een
z.g. meerbodemlaag, die zwartbruin van kleur is en nogal wat leem kan
bevatten. Deze meerbodemlaag onderscheidt zich van de bovengenoemde
gliedelaag o.a. door de meer bruine af .grijze klßur,hcger leemgehalto en een
lager humusgehalte, terwijl deze humus minder zuur is. Meestal ont
breekt onder de meerbodemlaag zowel de uitspoelingslaag (A2-laag) als
de inspoelingslaag (B-laag), zodat de Al-laag direct op
de humusarme zandondergrond(C-laag) Egt. Men spreekt in dit geval van een A/Cprofielin tegenstelling tot het podzolprofiel, dat een A/B/C-profiel
is.
2.3 Invloed van de mens
Een gedeelte van het onvergraven hoogveen werd aanvankelijk ge
bruikt voor de boekwoitbrandcultuur. Door een intensieve begreppeling,
waardoor een oppervlakkige ontwatering werd verkregen en door het ver
branden ran ('.e bovenste , droge veenlaag, werd een milieu verkregen,
waarin het verbouwen van boekweit mogelijk was. De op het onvergraven
hoogveen soms nog aanwezig evenwijdige begreppeling en de poederach
tige brandlaag, vormen de restanten van deze brandcultuur.
Het grootste deel van het hoogveen in het onderzochte gebied is
verdwenen door afgraving ten behoeve van de turfwinning.
Door het graven van kanalen en wijken, waardoor grotendeels
rechthoekige kavels ontstonden, ging de vervening gepaard met ont
watering en ontsluiting van het gebied.
Bij de vervening werd ca. 50 cm bolster (jong-mosveen), of indien
niet aanwezig, ander veen teruggestort op het afgeveende gedeelte,
waarin men meestal de onderste veen- en gliedelaag boven het zand heeft
laten zitten.
Zodra een kavel was verveend, werd deze ontgonnen. De ontginning
bestond uit egalisatie en bezanding, waarvoor het zand, afkomstig uit
de gegraven wijken werd benut. Dit werd zonodig aangevuld met zand uit
de ondergrond, waar dit ondiep voorkwam. Maar lang niet alle zandkoppen
in de ondergrond zijn afgegraven en geëgaliseerd.

- 7 Op deze wijze zijn de thans in het gebied aanwezige dalgronden
ontstaan. Uit de beschreven wijze van ontginnig blijkt, dat er in deze
gronden grote verschillen in profielopbouw kunnen voorkomen, namelijk
verschillen in textuur en dikte van het bezandingsdek (huidige bouwvoor), de kwaliteit en dikte van de bolster en de diepte en aard van
de zandondergrond.

LEGENDA
I

VEENKOLONIALE GRONDEN

o DALGRONDEN
Ondiep* dalgrondenj

Diepe dalgronden

ondieper dan 50

tussen 50 en 80

tussen 80 en 120

dieper dan 120

humuspodzol

A/C

humuspodzol

A/C

humuspodzol

A/C

humuspodzol

A/C

profielbenaming in de zand
ondergrond

Dlh

D1 z

D2h__

D2z

D3h

D3z

D4h

D4z

afgegraven hoogveen
(bezand)

b BOVENVEENCULTUURGRONDEN

ondieper dan 120

II

diepte von de zandondergrond
in cm beneden maaiveld

dieper dan 120

humuspodzol

A/C

wisselend

bVh

bVz

bV

diepte van'de zandondergrond
in cm beneden maaiveld
profielbenaming in de zand
ondergrond

niet afgegraven hoogveen

HOOGVEEN IN AFGRAVING
met bolster

zonder bolster

hVB

hV

III MADELANDEN

ondieper dan 40

Viz

40-120

dieper dan 120

Vz

V

1

diepte van de zandondergrond
in cm beneden maaiveld
overwegend sterk lemig en veraard

IV ZANDGRONDEN, SOMS MET VEEN- OF VENIGE LAAG
DUNNER DAN 40em

dunner dan 30 cm

aard van de bovenlaag

lage humuspodzol

profielbenaming

Hn2

Afb. 2

zwak lemig« matig
fijn zand

Legenda van de bodemkaart

Schoone beek ïï
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DE LEGENDA VAN DE GLOBALE BODEkKUHDIGE OVERZICHTSKAART,
SCHAAL li25.000 (BIJL. 1)

3.1 Opzet van de legenda
De indeling der gronden In dit gebied is grotendeels aangepast
aan de bij Stichting voor Bodemkartering in gebruik zijnde legenda
voor de kaartbladenkartering, schaal ls50.000. De veldopname voor
deze kaartbladenkartering vindt eveneens op schaal ls25.000 plaats.
3.2 Onderscheiden bodemgroepen.
Op de globale bodemkundige overzichtskaart zijn vier bodsmgroepen onderscheiden, namelijks
I
Veenkoloniale gronden, bestaande uit dalgronden en bovenveencultuurgronden.
II Hoogveen in afgraving.
III Madelanden, bestaande uit madezand- en madeveengronden.
IV

Zandgronden.

I

Veenkoloniale gronden
a. Dalgronden

Wanneer het bruikbare veen voor de fabricage van turf is afge
graven en het teruggestorte veen 3a bezsnd en geëgaliseerd,spreekt msn van dalgrcnderuOnda' het teruggestorte veen komt meestal nog vast veen voor. De dik
te van het bezandingsdek varieert van 10 tot 15 cm.
b. Bovenveencultuurgronden
Door het gebruik van zandhoudende plaggenmest en veen uit
sleuven, die voor de ontwatering gegraven werden, is er op het hoog
veen een cultuurdek ontstaan, bestaande uit veraard zandig veen of
venig zand.
Door de ontwatering is vaak het onderliggende veen verwea?d»
somsvrel veraard.
II

Hoogveen_in afgraving

In deze bodemgroep komen smalle stroken onvergraven hoogveen en
zetvelden (teruggestort veen, dat nog niet bezand is) naast elkaar
voor. In verband met de kaartschaal kinden deze twee onderscheidin
gen niet afzonderlijk worden aangegeven, maar zijn ze in één bodemgroep
verenigd.
III Madelanden
In de madelanden komen zowel made-zandgronden (veenlaag dunner
dan 40 cm) als made-veengronden (veenlaag dikker dan 40 om) voor. Het
veen bestaat uit broekveen.
De lemige tot sterk lemige bovenlaag bevat 'meestal veel ijzer
en droogt daardoor gemakkelijk in.
IV

Zandgronden
Hieronder worden verstaan minerale gronden met minder dan 8$ lutum (deeltjes kleiner dan 2 mu), plaatselijk met een veenlaag (mosveen)
dunner dan 40 cm.De made-zandgronden zijn niet in deze groep opgenomen.
In deze bodemgroep komen uitsluitend podzolgronden voor.

- 9 De A-laag van deze podzolen is niet tot zwak leraig (minder dan
17,5$ leem).
3 . 3 De onderscheiden kaarteenheden

De hierboven genoemde bodemgroepen zijn naar de diepte van de
zandondergrond, de profielontwikkeling in het zand en soms het al dan
niet aanwezig zijn van bolster, onderverdeeld in de volgende kaart
eenheden, die op de bodemkundige overzichtskaart met een afzonderlijke
kleur
en code per kaartvlak zijn aangegeven.
Veenkoloniale gronden
a. Dalgronden (code D)
Profielopbouw
Humushoudend zand (dikte 10 & 15 cm) meestal op bolster overgaand
in vast-veen (hiertoe ook gliede gerekend) met de minerale ondergrond
op wisselende diepte.
De diepte van de zandondergrond is aangegeven in de volgende
klassens
1 » ondieper dan 50 om ïeneden maaiveld ) 0 n d l
dalgrondell
2 » tussen 50 en oO cm beneden maaiveld )
3 » tussen 80 en 120 cm beneden maaiveld)
4 . dieper dan 120 om teneden maaiveld. ) Dlepe dal S rOTdeD
De profielontwikkeling in de zandondergrond, die dikwijls samen
gaat met de te actuur van het zand en de aard van het bovenliggende veen is
aangegeven in verband met eventuele zandwinning voor bezanding. De
profielbenaming is~ met de volgende letters aangegeven!
h - humuspodzol , komt overwegend onder mosveen voor
z « A/C-profiel, komt overwegend onder broek- en zeggeveen voor.
b. Bovenveencultuurgronden (code bV)
Schematische profielopbouw
Veraard zandig veen meestal op oud-mosveen (vast-veen) met op
wisselende diepte de minerale ondergrond.
De profielontwikkeling in de zandondergrond (h of z) is bij de
ze bodemgroep alleen aangegeven, indien de minerale ondergrond on
dieper dan 120 cm voorkomt. Een verdere onderverdeling in deze bodemgroep is niet gemaakt.
Daar het veraarde dek o.a. is ontstaan door zandhoudende plaggenmest, is
de dikte van het dek niet overal gelijk. Over het
algemeen is het veraarde dek vooraan op het perceel of vlak achter het
huis het dikste en wordt na?r achteren toe steeds dunner.
II

Ho_ogveen__in jafgraving (hV)
Zoals reeds eerder vermeld is,bestaat deze bodemgroep uit onvergraven hoogveen en zetvelden. De profielopbouw in het zetveld komt
overeen met die van de dalgronden, alleen ontbreekt het bezandingsdek
en zijn ze nog niet geëgaliseerd. De schematische profielopbouw van
het onvergraven hoogveen luidt;
bolster (niet altijd aanwezig) op oud-mosveen met daaronder soms zegge
veen en de minerale ondergrond op wisselende diepte.
Er is een onderverdeling gemaakt in twee kaarteenheden, namelijk
hoogveen met bolster (hVB) en hoogveen zonder bolster (hV).
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ning een dalgrond van mindere kwaliteit. In plaats van bolster wordt dan
meestal oud-mosveen aangetroffen. Deze veensoort heeft een minder spons
achtige werking dan de bolster en klinkt bovendien, wanneer zij zich bo
ven de gemiddelde laagste waterstand bevindt. Hierdoor en door humusinspoeling neemt de doorlatendheid af, waardoor de waterbeweging in dalgron
den zonder bolster wordt belemmerd.
III Madelanden (code V)
Schematische profielopbouw
Broekveen met een lemig tot sterk lemig dek en de minerale onder
grond op wisselende diepte.
Indien de zandondergrond ondieper dan 120 cm beneden maaiveld voor
komt, is de profielontwikkeling in de ondergrond aangegeven. Komt de
zandondergrond binnen 40 cm voor, dan is dit als apart type onderscheiden,
de z.g. madezandgrond (Vlz), terwijl de profielen met zand dieper dan
40 cm madeveengronden worden genoemd.
Aangezien de zandondergrond weinig uitgeloogd is o.a. vanwege tex
tuur en grondwaterinvloed, komen in de zandor.dergrond van de madelanden
uitsluitend A/C-profielen voor.
De termen madezandgrond en madeveengrond zijn in de legenda van de
bodemkaart niet gebruikt.
IV

Zandgronden (code Hn2)

In deze bodemtypen komen uitsluitend humuspodzolen voor. De opbouw
van het profiel bestaat dus uit een A-, B- en C-laag.
De letter n in de code geeft aan, dat in deze gronden de gemiddelde
hoogste grondwaterstand binnen 40 c® beneden maaiveld komt.
De gemiddelde korrelgrootte van het zand, die wordt aangegeven met
het cijfer 2, ligt tussen 150 en 210 mu. Het zand is overwegend zwak
lemig (10-17,5/6 leem).

- 11 4.

DE GLOBALE BODEMKÏÏNDIGE OVERZICHTSKAART, SCHAAL lî25*000 (BIJL.l)

Deze kaart geeft de ligging en de verspreiding van de onder
scheiden kaarteenheden globaal weer.
Het noordoostelijke deel van het gebied bestaat overwegend uit
hoogveen in afgraving» Op de grootste oppervlakte van dit hoogveen
in afgraving komt jong-mosveen (bolster) voor (hVB). Midden in dit
hoogveengebied, aan r/eerszijden van de zandrug (Hn2) is geen bolster
aanwezig.
Ten zuiden van het hoogveen in afgraving liggen de bovenveencultuurgronden (bV)•
In het noordwesten komt een vrij groot complex dalgronden voor,
die reeds 40 à 50 jaar in cultuur zijn.
In het zuidwestelijke gedeelte en het uiterste zuiden van het
gebied komen madelanden voor, terwijl tekens in dit gedeelte verspreid
enkele oppervlakten lage zandgronden worden aangetroffen.
In het hoogveengebied tegen de Zuidersloot ligt een complex
dalgronden, waarvan in opdracht van de eigenaar en de gemeente
Schoonebeek in 1959 een bodemkartering is uitgevoerd in verband
met de tuinbouwkundige mogelijkheden (zie rapport no. 5^8, "De Bodem
gesteldheid en Tuinbouwkundige mogelijkheden van enkele percelen in
de gemeente Schoonebeek" door W.v.d. Knaap).
De waarr.omingsdichtheid bij dit gedetailleerde onderzoek bedroeg
3 boringen per ha en de schaal van de vervaardigde kaarten ls5»000.
De bodemkaart, die hiervoor vervaardigd werd, is ook nu, zij het
in steikTBreenvoudigde vorm, weer gebruikt voor de samenstelling van
het kaartbeeld op de globale bodemkundige overzichtskaart, schaal
1:25 »000.
Uit de vergelijking van beide kaarten blijkt duidelijk,welk een
groot verschil er in gedetailleerdheid en dus in betrouwbaarheid der
bodemgrenzen bestaat. Ten einde dit nog eens duidelijk te onderstre
pen is het sterk vereenvoudigde kaartbeeld van de bodemkaart, schaal
1:5*000 op deze overzichtskaart weergegeven.
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DE GLOBALE BODEMGESCHIKTHEIDSKAART VOOR GROENTETEELT, SCHAAL
1:25.000 (BIJL. 2)

5.1 Inleiding
Hoewel op deze kaart de geschiktheid voor groenteteelt onder
koud glas en gestookt glas niet afzonderlijk is aangegeven, aange
zien het aantal waarnemingen hiervoor te gering was, worden de bodemkundige eisen van deze teelten in het navolgende eerst kort besproken.
De teelt van aardbeien wordt hierbij gerekend tot de intensieve
vollegrondsgr oenteteelt. Ook is nog een aantal bijzonderheden weer
gegeven over de teelt van blauwe bessen. Aangezien over deze teelt
in Nederland nog zeer weinig gegevens bekend zijn, berusten deze
hoofdzakelijk op uit de literatuur verzamelde feiten. Ten slotte
worden de op de geschiktheidskaart voorkomende klassen afzonderlijk
besproken.
De geschiktheid geldt uitsluitend na de aangegeven grondverbeteringsmaatregeleni alvorens tot uitvoering van deze verbeteringen
kan worden overgegaan, zai een meer gedetailleerd bodemkundig onder
zoek noodzakelijk zijn. Ditzelfde geldt ook voor de reeds in het voor
gaande genoemde begrenzing en inhoud van de verschillende klassen en
de onderscheiding naar de diverse vormen van groenteteelt (hfdst.
1.5).
5.2 Groenteteelt onder gestookt glas
De belangrijkste teelten vormen tomaten en komkommers met een
voor- of nateelt van sla. Aanvankelijk was een voorteelt van sla ge
volgd door een hoofdteelt van tomaten,een veel voorkomende teeltcom
binatie, die vooral op groeikrachtige gronden goed voldeed. Op minder
groeikrachtige gronden ging dit minder goed omdat de oogst van de
sla later viel met vaak minder goede prijzen en een latere start met
de hoofdteelt. Sinds goede slarassen voor herfst- en winterteelt be
schikbaar zijn, is men zich meer toe gaan leggen op de teelt van
vroege stooktomaten met een nateelt van sla. Ook de kcmkommerteelt
onder staand glas wordt steeds belangrijker. Door deze ontwikkeling
is zowel op .groeikrachtige als op minder groeikrachtige gronden een
goede teeltcombinatie mogelijk. Door verdere vervroeging en verlating
van de teelt moeten de gewassen zich voor een belangrijk gedeelte in
de liehtarme winterperiode ontwikkelen. Voor een gunstige ontwikke
ling is het dan belangrijk, dat de grond in die tijd veel lucht en
weinig water bevat. Tevens dienen de overige groeifactoren ongeveer
in evenwicht te zijn met de beperkte hoeveelheid licht.
De dalgronden met een sterk lemige bouwvoor en een goede struc
tuur bieden de beste mogelijkheden. De goed vochthoudende bouwvoor
schept de mogelijkheid de grondwaterstand in de winter zo laag te hou
den (80 à 100 cm), dat het grondwater geen invloed neer op de bewortelbare bovengrond heeft. De dalgronden met minder lemige dekken zijn wat
groeikrachtiger, doordat het water gemakkelijker aan de plantenwortels
afgestaan wordt. Door het geringe vochthoudend vermogen zijn voor deze
gronden lage grondwaterstanden ongewenst. Door dit alles is groeibeheersing minder goed mogelijk. Voor de teelt van wintersla is dit be
zwaarlijk, terwijl dit ook voor de teelt van vroege stooktomaten onge
wenst is.
De gronden, die nog in vervening zijn, zullen met leemarm zand
bezand moeten worden omdat lemig zand zolang dit weinig of geen struc
tuurelementen bezit, te dicht is, waardoor luchtgebrek optreedt voor
al in de wintermaanden.
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gronden voor, waarvan een gedeelte een lemige bouwvoor heeft met een
goede structuur. Doch om de begrenzing van de geschikte oppervlakte
nauwkeuriger aan te geven, zal eerst gedetailleerder onderzoek ver
richt moeten worden.
5.3 Groenteteelt onder
teelt

koud gla3 en intensieve vollegrondsgroente-

Deze teelten eisen een snelle waterafgifte van de grond. Vooral
in de groeiperiode tijdens de zomermaanden, wanneer de verdamping het
grootst is, moet de plant voldoende water
kunnen opnemen, om dit
waterverlies te kunnen aanvullen en toch ook nog goed te groeien.
Daar de meeste dalgronden een leemarme bovengrond hebben, die
het water snel afstaat, kunnen deze gronden voor deze teeltwijze ge
schikt geacht worden na enige grondverbeteringsmaatregelen, namelijk
aanvullende bezanding en losspitten van het profiel tot minstens 80
cm om een ongestoorde waterbeweging te verkrijgen.
Indien bij dalgronden de zandondergrond ondieper dan 80 cm be
neden het maaiveld voorkomt, is het wenselijk het veen onder de bouw
voor met zand uit de ondergrond te vermengen. Op deze gronden blijft
dan de beworteling niet beperkt tot de bouwvoor, doordat de wortels
ook in het zand- en veenmengsel doordringen. De teeltmethode wordt
dan wat eenvoudiger. Doordat de diepte van de zandondergrond en de
kwaliteit van het veen onder de bouwvoor sterk wisselen, is het
praktisch niet mogelijk uniforme bedrijven te stichten.
Dalgronden met de zandondergrond dieper dan 80 cm, waar in
plaats van bolster oud-mosveen onder de bouwvoor voorkomt, zijn als
minder geschikt beoordeeld, omdat oud-mosveen na losspitten op den
duur weer verdicht en daardoor slecht doorlatend wordt (Hfdst.3.3).
5 »4 Blauwe-bessenteelt
Hoewel deze teelt de laatste 10 jaar in ons land enige opgang
maakt, is omtrent de teelteisen nog weinig bekend. De blauwe bes,
die afkomstig is uit New Yersey, wordt in het wild op moerasachtige
zandgronden aangetroffen. Gronden met een hoog vocht- en humusgehalte en een lage pH. In Amerika, waar grote oppervlakten met blauwe
bessen zijn aangeplant, is een proefstation, dat zich bezighoudt met
het onderzoek omtrent de teelteisen van blauwe bessen. De in dit rap
port verstrekte gegevens zijn dan ook overwegend afkomstig uit de
Amerikaanse literatuur (Hfdst.5*6).
Hieruit blijkt, dat voor de teelt van blauwe bessen de vol
gende eisen aan de grond gesteld moeten wordens
1. Een zuurgraad (pH-H20) van 4è à 5«
2. Luchtig goed doorlatend en toch goed vochtig.
Een grond, die nooit uitdroogt en nooit te nat wordt, met een
constante grondwaterstand op 50 â 60 cm beneden maaiveld, wordt voor
deze teelt het meest geschikt geacht.
De pH van de grond kan beïnvloed worden door alkalisch of zuurreagerende meststoffen te gebruiken.
Blauwe bessen wortelen bij deze hoge waterstand tamelijk opper
vlakkig en zijn zodoende zeer gevoelig voor uitdrogen van de boven
grond. Vooral jonge planten geven daardoor het eerste jaar vrij veel
moeilijkheden bij het aanslaan.
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men in de bodemgroep hoogveen in afgraving vrij dicht benaderen door
50 cm bolster van goede kwaliteit terug te storten op de van te voren
losgespitte ondergrond. Op de bolster brengt men 10 à 15 cm lemig en
veraard veen aan. Dit lemige veen blijft voldoende vochtig en houdt
tevens de meststoffen vast. Indien nu de grondwaterstand constant op
60 cm beneden maaiveld gehouden wordt, reikt het water door de zuig
kracht van de bolster tot aan het lemige veendek, zodat bij vochtonttrekking dit waterverlies weer snel aangevuld wordt.
Voor nadere gegevens en bijzonderheden voor deze, voor Nederland
nog vrij onbekende teelt, zij verwezen naar de literatuuropgave (5*6)•
5.5 De geschiktheidsklassen
Klasse__Ias geschikt? na losspitten tot minstens 80 cm, aanvullende
bezanding tot 25 cm dikte en aanpassing van het grondwater
peil.
Deze klasse bestaat uit dalgronden (type D4h, D4z, D3k en D3z) met
een leemarme tot zwak lemige bovengrond en een zandondergrond dieper
dan 80 era. De kwaliteit van de bolster is wisselend.
De dikte van
het bezandingsdek bedraagt 10 à 15 cm. Er moet dus aanvullend bezand
worden tot 25 cm. De bolster wordt dan bij de grondbewerking niet aan
gesneden, zodat zc lang mogelijk van de gunstige werking van deze
bolsterlaag geprofiteerd kan worden. Deze gronden zijn geschikt voor
groenteteelt onder koud glas en intensieve vollegrondsgr o e nteteelt,
mita
de grondwaterstand op + 75 cm beneden maaiveld wordt gehouden.
De percelen met de lemigste dekken komen het meest in aamerking
voor groenteteelt onder gestookt glas, maar het aantal waarnemingen
was'te gering om deze vlakken te kunnen afgrenzen.
Klasj3e_IIaj|_ geschikt tcrt matig geschikt na losspitten tot minstens 80
cm, aanvullende bezanding tot 25 cm dikte en aanpassing
van het grondwaterpeil.
Tot deze klasse zijn gerekend de dalgronden zonder bolster (type D4h,
D4z, D3h en D3z). In het tuinbouwcentrum Erica ia (ocg) geen opbrengstverschil geconstateerd tussen dalgronden met bolster en zonder bol
ster, doch uit ervaring
©Idars
is gebleken dat het oud-mosveen
dicht gaat zitten door humusinspoeling. Dit werkt storend op de wa
terbeweging in de grond en maakt grondwaterstandsregeling moeilijker.
Voor grondverbetering en waterhuishouding zie klasse Ia.
K]Las_s£ _IIbs geschikt tot matig geschikt na egalisatie, losspitten
tot minstens 80 cm, waarbij de veenlaag met zand wordt
vermengd en aanvullende bezanding tot 25 cm.
Deze klasse bestaat uit dalgronden, al dan niet met bolster, met de
zandondergrond tussen 50 en 80 cm, die meestal niet losgespit is
(type D2h, D2z). De zandkoppen moeten afgegraven worden, overal even
veel veen aanbrengen en dit veen met de zandondergrond vermengen.
Vervolgens een zanddek aanbrengen van 25 cm" dikte.
Klasse Illbs matig geschikt na egalisatie, losspitten tot minstens
BÖ" cm en vermenging van zandondergrond met het veen
en aanvullende bezanding tot 25 cm7
Dit zijn dalgronden, al dan niet met bolster (type Dlh en Dlz). De
zandondergrond komt in deze gronden binnen 50 cm beneden maaiveld
voor. Ook voor deze klasse gelden dezelfde grondverbeteringsmaatre
gelen als in de voorafgaande klasse . Plaatselijk komt in de gronden
van deze klasse veel ijzer voor met het gevolg, dat ook het gietwater
ijzerrijk is. Derhalve zijn deze gronden als matig geschikt beoordeeld.
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50 cm bolster terugstorten en bezandingsdek van 25 cm aan
brengen.
Deze klasse bestaat uit hoogveen in afgraving met bolster (type hVB).
Tijdens het afgraven kunnen deze gronden, indien goede bolster aanwe
zig is, tot uitstekende tuinbouwgronden ontgonnen worden, mits de
hierboven genoemde maatregelen worden toegepast. Een voordeel is,dat
deze gronden door eenmalige ontginning tot geschikte gronden gemaakt
kunnen worden, terwijl de gronden uit andere klassen reeds ontgonnen
zijn en nu herontgonnen moeten worden.
Klas_se_IVï Weinig gesohikt.
Hiertoe zijn gerekend de madelanden (Viz, Vz en V), de bovenveencultuurgronden (bVh, bVz, bV), het hoogveen in afgraving zonder bolster
(bV) en de zandgronden (Hn2).
Een belangrijke factor voor de geringe geschiktheid van de madelanden is het sterk ijzerhoudende water in dit gebied, waardoor geen
goed gietwater beschikbaar is en de gronden bovendien veel ijzerafzet
tingen bevatten.
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