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LIJST VAN AFBEELDINGEN EN BIJLAGEN
Afbeeldingen
1. Situatiekaart, schaal 1:50.000
Bi ,j lagen
1. Bodemkaart in semi-detail, schaal 1 s 5.000
2. Grondwatertrappenkaart, schaal 1s5*000
3« Bcorpuntenkaart, schaal 1s5»000
4» Boorregister (alleen in enkelvoud aan de op
drachtgever verstrekt)
N.B. De bijla,gen 1 t/m 3 besta,an elk uit twee bladen!
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VOORWOORD
In opdracht van de Centrale Directie va.n de Cultuurtechnische
Dienst te Utrecht werd door de Afdeling Opdrachten van de Stichting
voor Bodemkartering een bodemkundig onderzoek uitgevoerd in het z.g.
"Buitenland" van het ruilverkavelingsgebicd Blankenham. Yan een groot
deel van genoemd ruilverkavelingsgebied wa.ren reeds bodemkundige ge
gevens beschikbaar (De bodemgesteldheid van het gebied tussen Lemmer
en Blokzijl in het randgebied van de Noordoostpolder door Dr.Ir.J.S.
Veenenbos)„
Het veldwerk werd uitgevoerd door de karteerder J.A.v.d. Hurk
in de periode juni - juli 19615 de verwerking van de gegevens en de
samenstelling van het rapport in de maanden november - december 1961
eveneens door de heer J.A.. v.d. Hurk.
De dagelijkse leiding van het onderzoek had de opzichter
B.H. Steeghs,

DE ADJUNCT-DIRECTEUR VAN DE STICHTING
VOOR BODEMKARTERING,

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

HET HOOFD VAN DE AFDELING OPDRACHTEN,

(ir.G.J.V. Vfesterveld).
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VERKLARING VAN EEN AANTAL IN DE TEKST GEBRUIKTE TERMEN
Bodemkundige termen
Bodemprofiel

Het totaal van horizonten (lagen)
in de bodem, die door afzetting en/of
bodemvormende processen zijn ontstaan.

Bodemtype

Horizontale verbreiding van bodempro
fielen met een aantal overeenkomstige
kenmerken

Bovengrond

De oppervlakte-horizont (laag) van een
profiel gerekend van + 5 tot + 30 cm.

Humuspodzol

Profiel met een inspoelingshorizont
(B-horizont), hoofdza.kelijk ontstaan door
inspoeling van humus, die colloidaal ver
plaatst is.

Mediaan (M50)

Die korrelgrootte van het zand, waarboven
e n w a a r b e n e d e n 50fo v a n d e z a n d f r a c t i e
(minerale delen groter dan 50 mu) ligt.

Ongerijpte klei

Niet aan de lucht blootgestelde (gere
duceerde), sterk waterhoudende en meest
al slappe klei.

Gt

s

Grondwatertrap (zie omschrijving 4»1)

HW

s

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

LW

Gemiddeld laagste grondwaterstand

Bestanddelen van de grond
Micron

;

Mu =

1/1000

mm

Klei-^lutum^fractie

s

Minerale delen kleiner dan 2 mu

Zandfractie

i

Minerale delen groter dan 50 mu en klei
ner dan 2000 mu

Indeling naar het lutumgehalte in klassen
Zand

s

Minder dan 8c/o kleiner dan 2 mu

Klei

s

Meer dan 8fo kleiner dan 2 mu

Zeer lichte zavel

;

8 - 1 2 %

kleiner dan 2 mu

Lichte zavel

s

12 -17Tf/o

kleiner dan 2 mu

Zware zavel

g

17 -25 io

kleiner dan 2 mu

Lichte klei

s

25 -351o

kleiner dan 2 mu

Matig zware klei

s

35 -50 °/o

kleiner dan 2 mu

M50 = Mediaancijfer

Indeling naar de korrelgrootte van het zand

Zeer fi^jn zand

Mediaan = 105 - 150 mu

Matig fijn zand

Mediaan = 150 - 210 mu

Indeling in humusklassen met fo humus bij
verschillende lutumgehalten.
Lutumgehaltet Minder dan
8/0
Humusklasse" • - Humeus en humusrijk
Venig

Kalk

2.,-15/'
Meer dan
151o

8-17-1io

-17-1-250/0

25-351°

3-171$
Meer dan
17-¥

4-19/0
Meer dan
1 r/o

4i-20io
5-23/
Meer dan Meer dar.
20°/
23#

35-50#

De in de grond aanwezige vrije koolzure kalk
(CaCOj). Deze kan met "behulp van verdund
(ï2if/o) handels-zoutzuur worden aangetoond.
De mate van opbruising geeft de kalkklasse
aan s

Kalkklassen
Kalkloos

Geen of zeer weinig CaCO^. Geen reactie met
zoutzuur.

Kalkarm

Minder da,11 jsf/o CaCO^. Zeer zwakke reactie met
zoutzuur.

Kalkhcudend

-g-~1 io CaCOj. Zwakke tot matige opbruising
met zoutzuur.

Kalkrijk

Meer dan ifo CaCO^. Sterke tot zeer sterke
opbruising met zoutzuur.
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KORTE SAMENVATTING.
Het onderzochte gebied bestaat uit gedeelten van de buiten
dijkse gronden langs de voormalige Zuiderzee, de Noordoostpolder en
het riviertje de Linde ten zuidoosten en noorden van Kuinre. De to
tale oppervlakte bedraagt 160 ha.
De buitendijkse gronden van de voormalige Zuiderzee zijn zeer
heterogeen van profielopbouw. Voorts hebben deze gronden een zeer
ongelijke topografie, hetgeen niet altijd gepaard gaat met een ver
schil in bodemtype. Hierdoor werd het bodemkundig onderzoek zeer
bemoeilijkt. Er komen weinig zuivere kaarteenheden voor, omdat bin
nen een bepaald bodemtype vrij grote verschillen in profielopbouw
werden aangetroffen. Deze afwijkingen hebben voornamelijk betrek
king op profiellagen, die op wisselende diepten voorkomen. Deze zijn
met een toevoeging op de bodemkaart a,angegeven.
De buitendijkse gronden langs de Linde zijn minder heterogeen.
Te natte gronden komen in dit gebied slechts in beperkte mate
voor langs de Linde. Droge en/of verdrogende gronden liggen in hoofd
zaak langs de voormalige Zuiderzee. De verdroging wordt voornamelijk
veroorzaakt door de diepe waterstanden in combinatie met het voor
komen van zandtussenlagen, die de capillaire opstijging van het grond
water onderbreken.
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1. INLEIDING.
1.1 Ligging en grootte van het gebied.
Het onderzochte gebied bestaat uit twee smalle stroken, waar
van één gelegen is langs de Noordoostpolder vanaf Kuinre tot zuid
oostelijk van Blankenham en de andere langs het riviertje de Linde
ten noorden en noordoosten van Kuinre.
Het betreft hier buitendijkse gronden van de voormalige Zui
derzee en van de Linde.
De totale oppervlakte bedraagt + 160 ha.
1.2 Gebruikt kaartmateriaal.
Als basiskaart voor het veldwerk is gebruik gemaakt van een
topografische kaart, schaal 1;5-000, verstrekt door de Cultuur
technische Dienst te Zwolle. Deze kaart diende tevens als basis
voor de definitieve kaarten, die op schaal 1 s 5*000 zijn vervaar
digd.
1.3 Uitvoering.
Het veldwerk voor dit onderzoek vond plaats in de maanden
juni en juli 1961 ; de verwerking van de gegevens in november december 1961. Reeds begin juli werden voorlopige gegevens aan de
opdrachtgever verstrekt in de vorm van een werktekening van de
bodemkaart, schaal 1 s 5*000.
1.4 Werkwijze.
De basiskaart, schaal 1 ;5*000, van het gebied is verdeeld in
een aantal kleinere kaarten, de z.g. veldkaarten,van een formaat,
dat in het veld goed te hanteren is. Op deze veldkaarten worden
tijdens het onderzoek de boorpunten aangegeven, waa.rbij van het
ter plaatse voorkomende profiel een beschrijving wordt gemaakt op
een boorstaat. Deze beschrijving wordt tevens in code op de kaart
vastgelegd. De verspreiding van de van belang zijnde bodemverschillen wordt met behulp van on- landschappelijke kenmerken met bodemgrenzen op de kaart ingeschetst.
Zijn er geen of weinig terreinkenmerken aanwezig of zijn deze
niet betrouwbaar, dan zijn tussenboringen nodig om de verschillen
zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Van deze tussenboringen wor
den geen boorstaten gemaakt, maar alleen de profielcodes of een on
derdeel daarvan op de veldkaart gezet.
Het aantal boringen, dat per ha nodig is om een kaart te ver
krijgen, die zo nauwkeurig mogelijk is,is afhankelijk van de bodemge
steldheid, de aard van het onderzoek en de schaal van de kaart.
In dit gebied is geka,rteerd met een boringsdichtheid van 2
à 3 boringen per ha, tot 120 cm beneden maaiveld.
Bij de profielbeschrijvingen is speciaal gelet op de volgende
kenmerken;
a. De dikte en/of diepte ende zwaarte van het kleide kery^af de KleitnaBenlaag
b. De dikte en/of diepte van het zanddek en/of de zandtussenlaag
en de mediaan van het zand
c. De dikte en/of diepte van de venige klei- en/of kleiige veentussenlaag of -ondergrond
d. De diepte, waarop de ongerijpte klei voorkomt
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e. De diepte, waarop de schelpenrijke lagen voorkomen
f. De humositeit van de bovengrond
g. De gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden in de profie
len.
1 .5 Verwerking van de gegevens en de vervaardigde kaa.rten.
De als bijlagen bij dit rapport aanwezige kaarten zijn ver
vaardigd op schaal 1s5«000.
De gegevens van de veldkaarten zijn overgebracht op calques,
schaal 1?5»000, waaruit de definitieve ka,arten zijn vervaardigd.
Om kaarttechnische redenen en op verzoek van de opdrachtgever
worden de kaarten afgeleverd op schaal 125-000;, in verband met het
grote aantal bodemtypen, dat in dit heterogene gebied voorkomt. Het
weergeven van de gegevens op kaarten op schaal 1s10.000 zou vooral
de bodemkaart moeilijk
leesbaar ma,ken. Voor een juist gebruik van
de ka,arten moet er echter op gewezen worden, dat de betrouwbaarheid
van de bodemgrenzen overeenkomt met een kaartschaal 1s10.000.
Ten einde het beeld van de bodemkaart eenvoudig te houden,
zijn
enkele
onderscheiden lagen als toevoegingen aangegeven.
De informaties betreffende de grondwaterstanden in de ver
schillende bodemtypen zijn op een aparte kaart aangegeven, de
grondwatertrappenkaart. Op deze kaart komen eveneens de bodemlijnen
van de bodemkaart als ondergrond voor.

De resultaten van het onderzoek zijn behalve in dit rapport
op de volgende bijlagen weergegeven.
Bijlage 1 s Bodemkaart in semi-detail, schaal 1;5*000? aangevende
de onderscheiden bodemtypen in hun horizontale ver
breiding.

Bijlage 2; Grondwatertrappenkaart, schaal 1 ; 5«0009 aangevende de
geschatte gemiddeld hoogste (HW) en de gemiddeld laag
ste (LW) grondwaterstanden in de verschillende bodem
typen.
Bijlage 3 s Boorpuntenkaart, schaal 1s5.000, aangevende de indeling
van de veldkaarten, de plaats en het nummer van de be
schreven boringen alsmede de plaats van de controle
boringen.
Bijlage 4s Boorregister «, waarin alle vereenvoudigde profielbe
schrijvingen zijn opgenomen, alleen in enkelvoud aan
de opdrachtgever verstrekt.
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2. DE LEGENDA. VAN JE BODEMKAART (bijl. 1).
2.1 Inleiding.
Het onderzochte gebied besta,at uit gedeelten van de buiten
dijkse gronden van de voormalige Zuiderzee en van het riviertje
de Linde.
De buitendijkse gronden van de voormalige Zuiderzee liggen
topografisch zeer onregelmatig. Hoog en laag wisselen elkaar af
op zeer korte afstand. Wat het toenmalige Zuiderzeewater op de
ene plaats afsloeg, werd elders weer afgezet. Hierdoor zijn zeer
heterogene gronden ontstaan, die vooral wat betreft hun verticale
profielopbouw een sterke wisseling van zand, veen en klei kunnen
hebben.
Bovendien is van deze gronden vrij veel afgegraven voor ver
sterking en/of vernieuwing va,n de zeedijken. De hierdoor ontstane
gaten groeiden dicht met riet. Dit riet werd waar mogelijk geëx
ploiteerd.
Na, de inpoldering van de Noordoostpolder zijn deze gaten
drooggevallen. Men heeft deze percelen min of meer geëgaliseerd en
in gebruik genomen als grasland. Deze oorspronkelijke rietgaten
zijn plaatselijk nog duidelijk te herkennen aan hun relatief lage
re ligging. Deze topografische heterogeniteit en sterke wisseling
in profielopbouw heeft het bodemkundig onderzoek in dit gebied
zeer bemoeilijkt. Het was niet mogelijk enigszins zuivere bodem
typen te omgrenzen, althans niet met een boringsdichtheid van 2 à,
3 boringen per ha,.
De profielopbouw binnen een op de bodemkaart begrensd bodem
type is dan ook sterk wisselend in deze buitendijkse gronden langs
de Noordoostpolder.
De buitendijkse gronden langs de Linde zijn veel homogener
van samenstelling. Verschillen in prof ielopbouw binnen- één bodem
type komen hier dan ook veel minder of in het geheel niet voor.
Om van het gehele gebied toch een bodemkaa.rt te ma.ken, die
zo overzichtelijk mogelijk is, is in overleg met Ir. Visser e»a.
van de Cultuurtechnische Dienst te Zwolle besloten
. de indeling
van de bodemtypen in eerste instantie te baseren op het verschil
in zwa.a,rte van de bovengrond en de aard van het profielverloop.
Het textuurverloop in het klei- en zanddek is in de onderscheiden
bodemtypen met toevoegingen aangegeven»
Dit laatste was noodzakelijk aangezien anders het aantal
bodemtypen veel groter geworden zou zijn en de bodemkaa.rt moeilijk
leesba,ar.
2.2 De opzet van de legenda..
Bij de indeling van de gronden in dit gebied is zoveel moge
lijk aansluiting gezocht bij de door de Stichting voor Bodemkartering gebruikte indeling, zoals die de laatste jaren wordt toege
past o.a. bij de kaartbladenkartering van Nederland, scha.al
1 ; 50.000.
Ten einde het aantal bodemtypen niet te groot te maken zijn
enkele onderscheidingen als toevoegingen aangegeven. Waar mogelijk
zijn deze toevoegingen met een onderbroken lijn omgrensd. Het wil
echter geenszins zeggen, dat deze toevoegingen minder belangrijk
zijn, dan de met vaste lijnen omgrensde en met verschillende kleu
ren aangegeven bodemtypen.
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Ten slotte moet hier nog vermeld worden, dat een belangrijk
profielkenmerk n.l. het humusgehalte van de bovengrond niet in
de legenda, is opgenomen en dus evenmin op de bodemkaart is a,a,ngegeven (met uitzondering van de lage pleistocene zandgronden). Bij
de beschrijving der afzonderlijke bodemtypen wordt hierover echter
in dit rapport het een en a,nder vermeld.
Op de bodemka.a,rt zijn de volgende hoofdbodemgroepen onder
scheiden:
I.
II.
III.
IV.

Kleigronden
Zeezandgronden op veen (kalkrijk)
Pleistocene lage zandgronden (kalkarm)
Toevoegingen. Hiermede zijn de afwijkende lagen overwegend
dunner dan 40 cm per boorpunt aangegeven en waar mogelijk
omgrensd
met een onderbroken lijn.
Verder komen er nog de algemene onderscheidingen op voor.

2.3 Hadere onderverdeling van de hoofdbodemgroepen.

I. Kleigronden
Hiertoe zijn alle gronden gerekend, die een kleidek hebben
van meer dan 15 cm dikte eventueel op een veen-(venige klei of
kleiig veen)ondergrond of op een ongerijpte kleiondergrond.
Bij de onderverdeling in bodemtypen is gelet op de volgende
kenmerken;
1. De dikte en zwaarte van het kleidek
2. De aard van de ondergrond.
In kleigronden, die niet zwaarder zijn dan lichte klei zijn
de matig zware kleitussenlagen van 10 à 35 cm dikte, met een toe
voeging (w) aangegeven.
Ook zijn tussenlagen van zand(z), katteklei (k), schelpen
(x), venige klei en/of kleiig veen (v) en ongerijpte klei (o) met
vermelde toevoegingen aangegeven
II. Zeeza.ndgronden op veen (kalkrijk)
Hiertoe behoren de kleiarme, kalkrijke, matig fijnzandige
zandgronden op een venige klei-en/of kleiige veenondergrond.
De onderverdeling in bodemtypen is gebaseerd op het verschil
in dikte van het za.nddek.
Ook bij deze gronden zijn tussenlagen van 10 à, 3 5 cm dikte
met een toevoeging aangegeven. Dit zijn katteklei-(k) en zware
kleilagen (w).
III.Pleistocene lage zandgronden ^kalkarm)
Hiertoe behoren de klei- en ka.lka,rme, matig fijnzandige
zandgronden, waarin podzolering heeft plaa,tsgehad. Er is slechts
één bodemtype in onderscheiden.
2.4 Toevoegingen, aangegeven per boorpunt en waar mogelijk om
grensd met een onderbroken lijn.
T o e v o e g i n g zs Z a n d t u s s e n l a a g o v e r w e g e n d d u n n e r d a n 4 0 c m o f z a n d ondergrond.

De zandtussenlaag bestaat hoofdzakelijk uit matig
fijn, kalkrijk zeezand. Plaatselijk komt echter ook
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zeer fijn zand voor.
De verticale overgang van het kleidek naar de zandtussenlagen is over het algemeen vrij scherp. Dit
heeft een ongunstige invloed op de diepere beworteling vooral indien de zandlaag ondieper dan 4-0 cm
begint. De wortels stuiten als het ware af op deze
zandlaag. Dit is vooral het geval, wanneer het zand
matig fijn is. De zandlagen zijn storend voor de
waterhuishouding in het profiel, omdat de capillaire
werking vanuit het grondwater onderbroken wordt.
In droge perioden betekent dit veelal verdroging,
vooral als deze zandlagen binnen 80 cm beneden het
ma.aiveld voorkomen.
Op de bodemkaart zijn de zandtussenlagen naar de
begindiepte ingedeeld en als volgt aangegeven;
z1
z2
z3

= za.ndtussenla,ag beginnend ondieper dan 40 cm
= zandtussenla,ag beginnend tussen 40 en 00 cm
= zandondergrond beginnend dieper dan 80 cm

Toevoeging k; Katteklei, overwegend dunner dan 40 cm en hoofdzake
lijk voorkomend in de venige klei- en/of kleiige
veenondergrond.
De invloed van deze zure klei is momenteel niet erg
groot, omda,t deze onder grasland en da.n nog veelal
dieper dan 20 cm voorkomt, hetgeen voor hetgra.s met de
ondiepe beworteling minder schadelijk is.
Bij een eventueel gebruik als bouwland kunnen de
dieper wortelende gewassen echter nadeel ondervinden
van deze lagen met een zeer lage pH. Ook het voorko
men van katteklei is naar begindiepte ingedeeld en
aangegeven.
k1
k2
k3

= katteklei ondieper dan 40 cm beginnend
= katteklei tussen 40 en 80 cm beginnend
= katteklei dieper dan 80 cm beginnend.

Toevoeging x: Schelpenrijke tussenlaag, overwegend dunner dan 40
cm.
Deze tussenlaag wordt slechts in enkele zeer lichte
zavelruggen aangetroffen. De schelpenrijke tussen
lagen zijn veelal sterk zandig. Ze hebben dan ^ok de
zelfde invloed als de zandtussenlagen op de beworte
ling en de waterhuishouding in het profiel.
Deze lagen zijn maar in twee begindiepten ingedeeld
en aangegeven.
x1
x2

= schelpenrijke tussenlaag ondieper dan 40 cm
beginnend
= schelpenrijke tussenlaag tussen 40 en 80 cm.

Toevoeging w: Matig zware kleitussenlaag, overwegend dunner dan
4P cm.
Deze matig zware kleitussenlaag werkt vooral in de
zand- en zavelgronden meer of minder storend op be-
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worteling en waterhuishouding.
De overgang naar deze kleilaag is namelijk vrij
scherp, hetgeen een goede \^ortelontwikkeling belem
mert, voora,l bij gebruik als bouwland.
Voorts remt deze laag in regenrijke perioden een
snelle watera,fvoer af, waardoor bij gebruik als
grasland de zode gemakkelijk vertrapt wordt.
Deze laag is evenals de vorige ingedeeld in;
w1
w2
w3

= matig zware kleilaag ondieper dan 40 cm begin
nend
= ma,tig zware kleilaag tussen 4-0 en 30 cm be
ginnend
= ma,tig zware kleiondergrond dieper dan 80 cm.

Toevoeging vs Venige klei- en/of kleiige veentussenlaag.(overwe
gend dunner dan 40 cm)of -ondergrond.
Deze tussenlaag wordt voornamelijk in de diepe klei
gronden, aangetroffen.
Vaar kleiig veen binnen 40 cm voorkomt, is dit
plaatselijk irreversibel ingedroogd, hetgeen bete
kent, dat deze laag zeer moeilijk weer water opneemt.
De gewassen verdrogen op deze plekken dan ook sterk.
Op de bodemkaart zijn na,ar de begindiepten drie toe
voegingen aangegeven;
v1
v2
v3

= venige
dieper
= venige
tussen
= venige
dieper

klei- en/of kleiige veentussenlaag on
dan 40 cm beginnend
klei- en/of kleiige veentussenlaag
40 en 80 cm beginnend
klei- en/of kleiige veenondergrond
dan 80 cm beginnend

Toevoeging 0; Ongerijpte kleiondergrond.
De ongerijpte kleiondergrond wordt alleen la,ngs
de Linde aangetroffen. Het is een slappe klei met
veel rietstengels, die op de bodemkaart als volgt
is aangegeven;
03

= ongerijpte kleiondergrond dieper dan 80 cm
beginnend.

2.5 Algemene onderscheidingen.
Hieronder vallen de niet gekarteerde gedeelten, zoals be
bouwing, dijken, begrenzingen en water.
De algemene onderscheidingen zijn zowel op de bodemka.art
als op de grondwatertrappenkaart aangegeven.
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3- DE BODEMKAART IN-SEMI-DETAIL, SCHAAL 1 s 5-000.
3.1 Inleiding.
In het voorafgaande hoofdstuk is de onderverdeling van de
hoofdbodemgroepen besproken. In dit hoofdstuk wordt een uitvoerige
beschrijving van de op de bodemka-art onderscheiden bodemtypen
gegeven. Hierbij zal aandacht worden besteed aans
1 . De profielopbouw, de verbreiding en ligging
2. De voorkomende toevoegingen
3. De waterhuishouding, het bodemgebruik en de geschiktheid
voor akker- en/of weidebouw.
3.2 Kleigronden (l).
De kleigronden zijn naar de dikte van het kleidek en de aard
van de ondergrond onderverdeeld in vier bodemgroepen.
Ia2 Diepe kleigronden met een kleidek dikker dan 60 cm.
Ibs Matig diepe kleigronden op veen (venige klei of kleiig veen) r,
kleidek van 40 - 80 cm dikte.
Ics Matig diepe kleigronden op ongerijpte kleiondergrond; kleidek
van 40 - 80 cm dikte.
Ids Ondiepe kleigronden op veen (venige klei of kleiig veen); klei
dek van 15-40 cm.
3.2.1 Diepe kleigronden (la)

Het onderzochte gebied bestaat voor het grootste deel uit
kleigronden. Deze liggen voornamelijk in een min of meer
strook langs de voormalige Zuiderzeedijk en langs de Linde.
echter een vrij gr.oot verschil in profielopbouw tussen de
kleigronden langs de Linde en die langs de Zuiderzeedijk.
Langs de Zuiderzeedijk zijn de profielen zeer heterogeen
met vrij veel tussenlagen van zand, veen of matig zware klei.
Langs de Linde zijn ze homogener, met weinig of geen van
bovengenoemde tussenla.gen binnen 80 cm.
diepe
brede
Er is
diepe

In de diepe kleigronden zijn vijf bodemtypen onderscheiden,
al na,ar gelang de zwaarte van de bovengrond.
Bodemt.ype As

Zeer lichte zavelgronden, 25 - 40 cm kalkrijke, zeer
lichte zavel op een wisselende ondergrond en een matig
humeuze (3 - 5% humus) bovengrond"!
Dit bodemtype wordt over kleine oppervlakten in ruggen
aangetroffen ten zuidoosten van Kuinre en Blankenham.
Het zijn sterk gelaagde profielen met vrij veel af
wijkende tussenlagen.
De zeer fijnzandige, zeer lichte zavel rust veelal
op een zware zavelondergrond, waarin vrij regelmatig
binnen 40 cm of tussen 40 en 80 cm za,nd- (toevoe
gingen z1 en z2) en/of schelpenrijke (toevoeginx1 en x2) tussenlagen voorkomen.
Binnen dit bodemtype wordt plaatselijk dieper dan 80
cm katteklei (toevoeging lc3) of venige klei en/of
kleiig veen (toevoeging v3) aangetroffen. Enkele

- 13 -

oppervlakten hebben vrij lage grondwaterstanden
(Gt Vi), waardoor deze als grasland in gebruik
zijnde gronden, sterk verdrogen, vooral als er
een zand-en/of schelpenrijke tussenlaag aanwezig
is.
Voor bouwland zijn ze redelijk geschikt, echter voor
veel vochteisende gewassen ook a,an de droge kant.
De overige gronden op dit bodemtype hebben hogere
grondwaterstanden (Gt lia en III) en zijn da.a,rdoor
beter geschikt voor gra,sla,nd.
Bodemt.ype S;

Lichte zavelgronden, 25 - 60 cm zeer fljnzandige
kalkrijke lichte zavel op een wisselende ondergrond
en een humeuze (3 - 12% humus) bovengrond.
Dit bodemtype komt voor langs de gehele voormalige
Zuiderzeekust. Het zijn evenals bij het voorgaand
type zeer sterk gelaagde profielen met een onder
grond, die overwegenduit zware zavel besta,at.
Vooral ten westen en zuidoosten van Blankenham ko
men binnen dit bodemtype tussen 40 en 80 cm en die
per dan 80 cm tussenlagen voor van zand (toevoe
gingen z2 en z3) en venige klei en/of kleiig veen
(toevoegingen v2 en v3). Ook katteklei (toevoegin
gen k2 en k3) en matig zware klei (toevoegingen
w2 en w3) worden regelmatig binnen dit bodemtype
aangetroffen.
Deze gronden zijn uitsluitend als grasland in ge
bruik, waarvan gedeelten (GtV en Vi) min of meer
verdrogend zijn, vooral als er een zandtussenlaag
aanwezig is. Voor bouwland zijn deze oppervlakten
wel geschiktechter met beperkingen voor de profie
len met een zandtussenlaag.
De overige gronden (Gt lil) zijn zowel goede gras-,
als bouwla,ndgronden.

Bodemt.ype Ms

Zware zavelgronden, 23 - 60 cm zware zavel op een
wisselende ondergrond en een humeuze (8-12?o humus)
bovengrond.
Deze gronden, die overwegend kalkarm zijn, komen vrij
veel voor langs de gehele oude zeedijk. Langs de
Linde liggen enkele kleine oppervlakten.
Ten zuidoosten van Blankenham is de ondergrond in deze
profielen sterk gelaagd en bestaat afwisselend uit
zware zavel en lichte zavel met plaatselijk een lich
te kleilaag.
Er komen vrij grote afgrensbare oppervlakten voor
met dieper dan 80 cm zand (toevoeging z3) of venige
klei en/of kleiig veen (toevoeging v3).
Verspreid komen deze tussenlagen ook binnen 40 cm en
tussen 40 en 80 cm voor (toevoeging z1 en z2, v1 en
v2). In enkele profielen werd ook katteklei dieper
dan 80 cm aangetroffen (toevoeging k3). De ondergrond
van de overige profielen binnen dit bodemtype bestaat
overwegend uit a.fwisselend zware zavel en lichte klei,
met bovengenoemde tussenlagen.
Voornamelijk ten zuidoosten en noorden van Suinre komen
tevens matig zware kleilagen voor op verschillende
diepten (toevoegingen w1, w2 en w3)
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Ook deze zware zavelgronden zijn alleen als gras
land in gebruik. Het zijn ten dele goede graslandgronden, op Gt Va en VIb zijn ze echter min of meer
verdrogend» Voor bouwla.nd zijn ze vrij goed geschikt.
Bodemtype L;

Lichte kleigronden, 25 - 60 cm lichte klei op een
wisselende ondergrond en een humeuze (8-12# humus)
bovengrond.
Dit bodemtype komt voornamelijk voor langs de Linde
en verder nog een geringe oppervlakte ten zuidoosten
van Kuinre.
Het zijn kalkarme tot kalkloze profielen, die langs
de Linde vrij homogeen zijn van opbouw. De onder
grond bestaat hier veelal uit kalkhoudende zware za
vel. Plaatselijk komt een matig zware kleitussenlaag
binnen 40 cm of tussen 40 en 80 cm voor (toevoegin
gen w1 en w2). Op enkele plaatsen wordt dieper dan
80 cm een ongerijpte kleiondergrond (toevoeging o3)
of venige klei en/of kleiig veen (toevoeging v3)
aangetroffen.
De kleine oppervlakte ten zuidoosten van Kuinre
is veel heterogener van profielopbouw. Het lichte
kleidek is slechts + 30 cm dik, terwijl de onder
grond bestaat uit een zandlaag (toevoeging z1) op
een matig zware kleilaag (toevoeging w2) met dieper
dan 80 cm venige klei en/of kleiig veen (toevoeging
v3). Ook katteklei (toevoegingen k2 en k3) is hier
a,a,ngetroff en.
Het zijn goede graslandgronden (Gt III en V), die
merendeels ook geschikt zijn voor bouwland.

Bodemt.ype W;

Matig zware kleigronden, 23 - 80 cm matig zware klei
op een wisselende ondergrond en een humeuze (8-12#
humus) bovengrond.

Deze kleigronden komen alleen langs de Linde voor.
Het zijn kalkloze profielen met een ondergrond van
lichte klei en/of zware zavel, die veelal kalkarm
is. Plaatselijk komt dieper dan 80 cm een ongerijp
te klei-(toevoeging o3)of venige klei-en/of kleiige
veen •(toevoeging vj) ondergrond voor. Het zijn goede
graslendgronden (Gt III en v), die over het algemeen
te zwa.a.r zijn voor bouwland.
3.2.2 Matig diepe_kleigronden op veen (venige klei of kleiig veen)
In de strook langs de IToordoostpolder komen grenzend aan en
tussen de diepe kleigronden nog belangrijke oppervlakten matig diepe
kleigronden op veen voor.
Het zijn profielen met een kleidek van 40 - 80 cm dikte op
een venige klei- en/of kleiigeveenondergrond. De ondergrond bestaat
in hoofdzaak uit verslagen veen, meer of minder vermengd met kleiig
materiaal. Langs de Linde komen ook matig diepe kleigronden op veen
voor. De ondergrond bestaat hier uit rietzeggeveen, dat niet ver
slagen is en waarin veel minder kleiig materiaal wordt aangetroffen.
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In de matig diepe kleigronden op veen zijn eveneens vijf
bodemtypen onderscheiden9 naar verschil in zwaarte van de boven
grond.
Bodemt.ype A2Y; Matig diepe, zeer lichte zavelgronden op veen,
25 - 60 cm kalkrijke, zeer fijnzandige, zeer lich
te zavel op een venige klei- en/of kleiige veenondergrond en een humeuze (5-8jo humus) bovengrond.
Het betreft hier enkele smalle stroken aan de rand
van de Noordoostpolder. Deze gronden liggen aanmer
kelijk lager dan de gronden dichter bij de dijk.
Ten zuidoosten en noordwesten van Blankenham komt
vrij regelmatig een zandtussenlaag voor, zowel bin
nen 40 cm(toevoeging zl) als tussen 40 en 80 cm
(toevoeging z2);tevens is plaatselijk katteklei
tussen 40 en 80 cm (toevoeging k2) aanwezig.
Ten zuidoosten van Kuinre komt binnen dit type
plaatselijk een matig zware kleilaag voor binnen
40 cm (toevoeging v1)„
Op de Gt lia en III zijn deze gronden als grasland
in gebruik. In die profielen, waar de zandtussen
laag samen voorkomt met G-t III kan echter wel ver
droging optreden,
Door infiltratie vanuit de ringsloot langs de
polder wordt eventuele verdroging echter tot een
minimum beperkt.
Met uitzondering van de gedeelten op Gt IIa, die aan
de natte kant zijn, zijn deze gronden ook geschikt
voor bouwland.
Bodemtype S2Vs Matig diepe, lichte zavelgronden op veen, 25 - 60
cm kalkrijke, lichte zavel op een venige klei- en/
of kleiige veenondergrond en een humeuze boven
grond (5-12% humus).
Dit bodemtype ligt voornamelijk ten zuidoosten en
ten noordwesten van Blankenham.
Ook in deze profielen komt vrij regelmatig een
zandtussenlaag voor binnen 40 cm (toevoeging zl),
tussen 40 en 80 cm (toevoeging z2) en dieper dan
80 cm (toevoeging z3). Ook katteklei komt in dit
type tussen 40 en 80 cm (toevoeging k2) en dieper
dan 80 cm (toevoeging kj) voor.
Het zijn redelijk goede graslandgronden (Gt III
en T) die op profielen met een zandtussenlaag
enigszins droogtegevoelig zijn. Bouwland is op
deze gronden eveneens goed mogelijk met enige be
perkingen i.v.m. de zandtussenlaag.
Bodemtype M2V; Matig diepe zware zavelgronden op veen, 25 - 50
cm kalkarme zware zavel op venige klei-- en/of
kleiige veenondergrond en een humeuze (8-12/o humus)
bovengrond.
Langs de rand van de Noordoostpolder en verspreid
tussen de diepe kleigronden kómen enkele opper
vlakten van deze gronden voor. Ten noordwesten
van Blankenham is binnen dit bodemtype regelmatig

- 16 een zandtussenlaag tussen 40 en 80 cm (toevoeging
z2) en hier en daar binnen 40 cm (toevoeging zl)
aanwezig.
Verder komen hier en ten zuidoosten van Kuinre
binnen 40 cm matig zware kleilagen (toevoeging w1)
en tevens katteklei binnen 80 cm (toevoegingen k1
en k2) voor.
Het zijn gedeeltelijk verdrogende graslandgronden
(Gt Y - Tl) die met beperkingen (zandtussenla.ag)
geschikt zijn voor bouwland. De overige gronden
(Gt III) zijn goede graslandgronden en tevens min
of meer voor bouwland geschikt.
Bodemt.ype L2Y% Matig diepe lichte kleigronden op veen, + 65 cm
kalkarme lichte klei op een venige klei- en/of
kleiige veenondergrond en een humeuze (8-12% humus)
bovengrond.
Dit bodemtype komt slechts in twee kleine opper
vlakten voor ten zuidoosten van Kuinre.
Plaatselijk werd binnen 40 cm een matig zware
kleilaag (toevoeging w1) aangetroffen.
Het zijn goede graslandgronden (Gt III en V) die
tevens geschikt zijn voor bouwland.
Bodemtype

¥2Vs

Matig diepe matig zware kleigronden op veen, 40 60 cm kalkloze matig zware klei- op een venige
klei- of kleiige veenondergrond en een humeuze (815% humus) bovengrond.
Dit bodemtype ligt slechts in enkele kleine opper
vlakten langs de Linde.
De veenondergrond bestaat voornamelijk uit niet
verslagen rietzeggeveen met enige kleibijmenging.
Dit veen wordt veelal aangetroffen met een slappe
kleiondergrond dieper dan 80 cm (toevoeging o3)«
Plaatselijk komt ook katteklei binnen 80 cm voor
(toevoeging k1 en k2).
Het zijn goede graslandgronden (Gt Ila-III en V),
die over het algemeen te zwaar zijn voor bouwland.

3.2.3 Matig_diepe_kleigronden °P ongerijpte kleiondergrond (lc).
Langs de Linde komen enkele smalle stroken voor met een ma
tig dik kleidek op een ongerijpte kleiondergrond. Het betreft
hier gedeelten van de dichtgeslibde rivierbedding.
Er zijn twee bodemtypen in onderscheiden, naar de zwaarte van de
bovengrond.
Bodemt.ype L20; Matig diepe lichte kleigronden op ongerijpte klei
ondergrond, 50-70 cm kalkarme lichte klei op een
ongerijpte kleiondergrond en een humeuze (8-12%
humus) bovengrond.
Dit bodemtype ligt als een smalle strook langs de
Linde en in de bochten van dit riviertje. Er komen
geen toevoegingen binnen dit bodemtype voor. Plaat
selijk werd boven de ongerijpte klei kalkhoudende
zware zavel aangetroffen.
Het zijn goede graslandgronden, die echter veelal
te nat zijn voor bouwland (Gt IIa).
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Bodemtype ¥20; Matig diepe matig zware kleigronden op ongerijpte
kleiondergrond, 25-50 cm kalkloze matig zware klei
op ongeri.jpte kleiondergrond en een humeuze boven
grond (8—15/^ humus).
Ook dit bodemtype wordt uitsluitend langs de Linde
gevonden.
Tussen hot matig zware kleidek en de ongerijpte
kleiondergrond wordt vrij regelmatig een + 30 cm
dikke kalkarme lichte kleilaag aangetroffen. Plaat
selijk bestaat deze laag uit katteklei (toevoeging
k1 ).
Het zijn vrij natte graslandgronden (Gt I en IIa)
die gevoelig zijn voor vertrapping. Voor bouwland
zijn ze weinig geschikt.
3.2.4 Ondiepe kleigronden op veen (venige klei of kleiig veen)
(ïdj:
In het laag gelegen stuk langs de Noordoostpolder komen enke
le smalle stroken met ondiepe kleigronden op veen voor.
Het zijn profielen met een kleidek van 15 - 40 cm op een veenondergrond, die evenals in de matig diepe kleigronden op veen uit
verslagen veen bestaat, dat meer of minder is vermengd met kleiig
materiaal•
Er zijn vier bodemtypen in onderscheiden naar verschil in zwaarte
van de bovengrond.
Bodemtype A1V; Ondiepe zeer lichte zavelgronden op veen, + 15 cm
kalkrijke zeer fijnzandige zeer lichte zavel op
een venige klei- en/of kleiige veenondergrond en
een matig humeuze bovengrond (3-5% humus).
Dit bodemtype komt slechts over een gering opper
vlak voor bij Blankenham. Binnen 40 cm is steeds
een zandtussenlaag aanwezig (toevoeging z1).
Dank zij de infiltratie vanuit de ringsloot van de
Hoordoostpolder zijn het vrij goede graslandgron
den (Gt III).
Bodemtype S1V; Ondiepe lichte zavelgrçnden op veen, .+ 25 cm kalk
rijke lichte zavel op een venige klei- en/of klei
ige veenondergrond en een humeuze (5-8% humus) bovengrond.
Het betreft hier enkele voormalige kolken ten zuid
oosten van Kuinre en bij Blankenham.
Het zijn vrij natte graslandgronden (Gt III), die
door hun lage en geïsoleerde ligging in het ter
rein, in regenrijke perioden onder water komen te
staan . Yoor bouwland zijn ze dan ook weinig ge
schikt.
Bodemtype MtV; Ondiepe zware zavelgronden op veen, 15 à 25 cm
kalkhoudende zware zavel op venige klei- en/of
kleiige veenondergrond en een humeuze (5-8% hu
mus) bovengrond.
Dit type beslaat een geringe oppervlakte ten
zuidoosten van Kuinre. Binnen 40 cm komt plaatse
lijk een zandtussenlaag (toevoeging zl) en katte
klei (toevoeging k1) voor.

- 18 Het zijn goede graslandgronden (Gt III) die als
gevolg van de infiltratie vanuit de Noordoostpolder niet verdrogen en min of meer geschikt zi.jn
voor bouwland.
Bodemtype L1V; Ondiepe lichte kleigronden op veen, + 50 cm kalk
arme lichte klei op venige klei en/of kleiig veen
en een humeuze (^-IQ^ humus) bovengrond.
Ten zuidoosten van Kuinre ligt een klein oppervlak
van dit bodemtype.
Het zijn goede graslandgronden (Gt III) die min of
meer geschikt zijn voor bouwland.
3« 3 Zeezandgronden op veen (kalkrijk)(li).
Deze kalkrijke zeezandgronden op veen liggen eveneens in de
smalle, laag gelegen strook langs de Noordoostpolder.
Het zand bestaat overwegend uit matig fijn kalkrijk zeezand. De
veenondergrond is gelijk aan die der ondiepe en matig diepe klei
gronden op veen.
Er zijn twee bodemtypen onderscheiden, waarvan de
profielopbouw alleen in de dikte van het zanddek verschilt. Bij
dit zanddek is voor de dikteaanduiding van de totale laag
ook de kleilaag gerekend tussen de zandbovgnî«;-g en d'* vfenige of
veenondergrond.
Bodemtype Z2Vs Matig diepe zeezandgronden op veen, 1*5-2*3 cm kalk
rijk matig fijn zeezand met een kleitussenlaag van
wisselende dikte en zwaarte op een venige klei- en/
of kleiige veenondergrond tussen 4-0 en 80 cm begin
nend en een humusarme (minder dan 2-kc/o humus) boven
grond.
Dit bodemtype komt in een smalle baan ten zuid
oosten van Kuinre voor. "Vrij regelmatig is in de
profielen binnen 40 cm een matig zware kleilaag
aanwezig (toevoeging w1). Plaatselijk echter ook
zware zavel of lichte klei binnen 40 cm. Katteklei
komt zowel binnen 40 cm (toevoeging k1) als tussen
40 en 80 cm (toevoeging k2) voor.
De gronden op dit bodemtype zijn als grasland in
gebruik. Ze zijn min of meer verdrogend (Gt lil),
daar waar ze buiten de invloed van de infiltratie
uit de Noordoostpolder liggen. Voor bouwland zijn
ze weinig geschikt.
Bodemtype Z1V; Ondiepe zeezandgronden op veen, 15-30 cm kalkrijk
matig fijn zeezand op een venige klei- en/of klei
ige veenondergrond en een humusarme (minder dan
2humus) bovengrond"!"
Dit bodemtype komt vo^r tussen Kuinre en Blanken
ham aan de rand van de Noordoostpolder.
Plaatselijk is in de venige kleiondergrond binnen
40 cm katteklei aanwezig (toevoeging k1).
De infiltratie vanuit de Noordoostpolder behoedt
deze als grasland gebruikte gronden (Gt lil) voor
ernstige verdroging. Voor bouwland zijn ze weinig
geschikt.

- 19 3-4 Pleistocene lage zandgronden (kalkarm)(ill).
Ten zuidoosten van Kuinre komt een pleistocene zandopduiking voor, waarin zich een lage humuspodzol heeft ontwikkeld. Eris slechts één bodemtype in onderscheiden.
Bodemtype Hns Lage humuspodzol in zwak lemig, matig fijn zand met
een dunne (minder dan 50 cm) humeuze (2'ç-Y/q humus)
bovengrond.
Het profiel bestaat uit zwak lemig matig fijn kalkloos zand.
Het is een min of meer verdrogende zandgrond (Gt V)
voor bouwland weinig bruikbaar en voor grasland
eveneens wat te droog.

- 20 -

4. DE GR03TOWATERTRAPPEMAART,, SCHAAL 1 ; 5.000 (bijlage 2).
4•1 Inleiding.
De hoogteligging van de gronden t.o.v. het grondwater is
bodemkundig, landbouwkundig en cultuurtechnisch gezien een zeer
belangrijk gegeven. Om deze reden is het begrip grondwatertrap
(Gt)ingevoerd.
Deze grandwatertrap (Gt) geeft de hoogteligging weer van de
gronden t.o.v. de gemiddeld hoogte (ïï.W.) en gemiddeld laagste
(L.W.) grondwaterstanden.
Om een goed beeld te krijgen van deze ÏÏ.W. en L.W. zijn in
principe 14-daagse waterstandsopnamen nodig over meerdere jaren.
Aangezien van dit gebied geen cijfermateriaal van gemeten
waarnemingen aanwezig was, moest worden volstaan met het gebruik
van z.g. hulpmiddelen om de ÏÏ.W. en L.W. te schatten. Dit zijn
o.a. profiel- en landschappelijke kenmerken. De toe te kennen be
tekenis aan deze kenmerken t.a.v. de grandwaterstanden berust
op de resultaten van het onderzoek naar het verband tussen profiel
kenmerken en grondwaterstanden, zoals dit in de afgelopen jaren
bij de Stichting voor Bodemkartering wordt verricht en op ervaring
in andere min of meer vergelijkbare gronden.
V/at betreft de profielkenmerken zijn het voornamelijk roest
en/of reductieverschijnselen welke veroorzaakt worden door wisse
lende oxydatie en reductieprocessen, als gevolg van wisseling in
de grondwaterstand. De diepte waarop de permanent gereduceerde
ondergrond begint is aan de hand van de kleur meestal duidelijk
zichtbaar. Dit verschijnsel wordt als voornaamste hulpmiddel ge
bruikt bij het schatten van de L.W.
In dit gebied correspondeert de h~ogteligging t.o.v. het
grondwater voor een groot deel met de topografische hoogteligging.
De topografisch het hoogst gelegen gronden die in de bui
tendijkse gronden van de voormalige Zuiderzee, overwegend langs
de dijk voorkomen, liggen eveneens het hoogst boven het grondwa
ter. In de buitendijkse gronden van de Linde zijn dit de hoger
gelegen diepe kleigronden (oeverwallen).
De gronden in de laag gelegen strook langs de Noordoostpol
der worden geïnfiltreerd vanuit de ringsloot die hier langs de
polder ligt. Deze infiltratie heeft vooral invloed op de zomergrondwaterstanden, die relatief hoog zijn, terwijl deze 's winters
relatief laag zijn. In hoeverre de hoger gelegen gronden in de
richting van de dijk nog profiteren van deze infiltratie was in
het veld moeilijk na te gaan. Er zal altijd wel enige invloed
aanwezig zijn, vooral bij de gronden met een venige of zavelige
ondergrond, wa,arin de capillaire opstijging vrij groot is.
Langs de Linde staat de waterhuishouding onder invloed van
rivierstanden (het zijn eigenlijk uiterwaa.rden).
4» 2 Opzet van de legenda..
De legenda, voor de grondwatertra,ppenkaart is grotendeels
gebaseerd op de grondwatertrappenindeling, zoals die door de
Stichting voor Bodemkartering voor de kaartbladenkartering
schaal 1:50-000 wordt toegepast.
Een nadere onderverdeling van deze landelijke indeling
was in dit gebied met zijn onrustige topografie en het ontbre
ken van grondwaterstandsmetingen niet mogelijk. Bij de op de
grondwatertrappenkaart gebruikte indeling wijken slechts twee
grondwatertra.ppen, n.l. Ia, en IIa af van de landelijke indeling.
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Wel is terwille van de uniformiteit in alle opdrachtkarteringen
dezelfde cijfercodering gebruikt als voor de landelijke grondwatertrappen. Gt IV en VII ontbreken in dit gebied en Gt Ia en
IIa hebben een nauwer begrensde H.V. (ondieper dan 0 cm en ondie
per dan 20 cm), dan de landelijke Gt I en II; dit is aangeduid met
de letter a. Voor de grenzen van de H.W. en L.W. bij de landelijke
grondwatertrappenindeling moge worden verwezen naar de legenda op
de grondwatertrappenkaart.
Onderstaande tabel geeft de vijf onderscheiden grondwatertrappen weer, met de erin voorkomende bodemtypen.
Gt Grond H.¥. Geschatte gem. L.¥. Geschatte gem. Bodemtypen
waterhoogste gr.wa
laagste gr.wa
trap
terstand
terstand
in cm beneden maaiveld
Ia

< o

< 50

¥20

Ha

<20

50- 80

¥20, L20, ¥2V,
S2V, A2V, M, A,

III

<40

80-120

¥, L, M, S, A,
¥2V, L2V, M2V,
S2V, A2V, L1V,
M1V, S1V, A1V,
Z2V, Z1V

V

<40

>120

M2V, L2V, ¥2V,
S, M, L, ¥,Hn

VI

40-80

>120

M, S, A, M2V,
S2V, Z2V

4-3 De onderscheiden grondwatertrappen,
G t I a ; H«W._ondi_e_£er d a n 0 crn^ L » V » _ o n d i e p e r d a n jj.0_cm.___

Deze grondwa,tertrap komt alleen in enkele kleine oppervlak
ten langs de Linde voor. Het zijn profielen met een slappe onge
rijpte kleiondergrnnd s bodemtype V/20.
Deze gronden zijn te nat en komen vooral in regenrijke
perioden onder water te staan. Voor grasland heeft dit het stuktrappen van de zode ten gevolge.
Gt IIa; H»W._tnd_iej3er dan ^0_cm,_L_;_W_;_ tus_sen_50 en_0Q_om
Grenzend aan de gedeelten met grondwatertrap Ia en op enke
le plaatsen in de buitendijkse gronden ten zuidoosten van Kuinre
en Blankenham, worden gronden met Gt IIa aangetroffen.
Langs de Linde zijn het weer de profielen met de ongerijpte
kleiondergrond en de matig diepe kleigronden op veen, bodemtypen
¥20, L20 en ¥2V.
De gronden op deze Gt zijn in het algemeen beter dan op Gt
I, het grasland wordt minder vertrapt. In regenrijke perioden
komen ze echter ook wel eens onder water, zodat ze voor bouwland
minder aantrekkelijk zijn.
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In de buitendijkse gronden ten zuidoosten van Kuinre wordt
deze Gt voornamelijk veroorzaakt door de infiltratie vanuit de
ringsloot langs de Noordoostpolder. Het zijn delen van de lager
gelegen strook langs de Noordoostpolder en enkele lage kommens de
bodemtypen A, M, A2V en S27. Deze infiltratie voorkomt de ver
droging op de zeer lichte zavelgronden:bodemtypen A en A27, voor
al daar waar plaatselijk zandtussenlagen in de profielen voorkomen.
De overige gronden (bodemtypen S2V en M) liggen min of meer
in kommen, die periodiek te nat zijn omdat het water zich in deze
kommen verzamelt en goede afvoermogelijkheden nntbreken.
G-t Ills H.W._ondj.e]Der dan
Gronden op deze grondwatertra.p komen verspreid over het
gehele gebied voor. Praktisch alle onderscheiden bodemtypen
komen er in voor.
Het grootste gedeelte van de lage, door infiltratie beinvloede strook gronden langs de Noordoostpolder behoort iot deze
grondwatertrap. In die profielen, waar binnen 40 cm een zand- of
ingedroogde kleiige veenlaag voorkomt, kan periodiek verdroging
optreden.
Gt Vs H.W._ondi_e_£er dan
De hoogst gelegen gronden langs de Linde en enkele kleine
oppervlakten ten zuidoosten van Kuinre en Blankenham, hebben deze
grondwatertrap1 bodemtypen S, M, L, W, M2V, L2V, ¥27 en Hn.
Deze profielen met een L.¥. dieper dan 120 cm zullen, voor
al bij het voorkomen van zand- of ingedroogde kleiige veentussenlagen, in droge perioden last van verdroging hebben.
Ze behoren tot de hoger gelegen delen in dit gebied.
Gt Vis H*¥«_tus^en'tOen 80_cm_5 L.¥._die£er dan 1_20 cm^
Deze grondwatertrap wordt in een lange aaneengesloten
strook gronden aangetroffen. Ten zuidoosten van Kuinre is deze
vrij br'sed, doch wordt vanaf Blankenham langs de voormalige
Zuiderzeedijk smal.
Het zijn de hoogst gelegen gronden van dit gebied met de
bodemtypen A, S, M, Z2V, M27, S2V.
Storingen in de profielopbouw in de vorm van afwijkende
tussenlagen komen op de gronden met deze Gt veelvuldig voor
en zijn oorzaak van min of meer ernstige zomerdepressies in droge
perioden.
In afwijking van de aangegeven diepte in de legenda is de
gemiddeld hoogste grondwaterstand voor de hoogst gelegen delen
binnen deze grondwatertrap, plaatselijk dieper dan 80 cm.
Het betreft hier voornamelijk gedeelten vlak langs de dijk en
van de hoge ruggen ten zuidoosten van Kuinre
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5- DE BOOHPUNTEMAART, SCHAAL 1;5.000 (bijlage 3).
Op de bocrpuntenkaart zijn de indeling en de nummers van
de veldkaarten alsmede de plaatsen en nummers van de beschreven
boringen en de plaats van de niet beschreven controleboringen
aangegeven.
De profielbeschrijvingen van alle beschreven boringen zijn
opgenomen in het boorregister (bijlage 4) dat alleen aan de op
drachtgever wordt verstrekt.

Stichting voor Bodemkartering
WAGENINGEN

Aanhangsel
Rapport no. 579«

DE BODEMGESTELDHEID VAN HET"BUITENLAMP"VAN
DE RUILVERKAVELING BLANKENHAM.

I. Verklaring van een aantal in het boorregister (bijlage 4) ge
bruikte afkortingen en tekens.
brs
br.grï
br.zws
bis
bl.br:
bl.grs
gr;
gr.br;
d.gr;
d.gr.br;
l.grs
r.brs
zw;
zw.br;
zw.gr;
Iïs
1;
2;
3;

bruin
bruingrijs
bruinzwart
bleek
bleekbruin
bleekgrijs
grijs
grijsbruin
donkergrijs
donker grijsbruin
lichtgrijs
roodbruin
zwart
zwartbruin
zwartgrijs
reductie
zwak roest
<10fo
matig roest 10 - 40a/o
sterk roest
> 40$

+

kalkhoudend en kalkrijk
kalkarm en kalkloos

N.B. Voor de overige termen wordt verwezen naar de verklaringen
van de in het rapport gebruikte termen.
II. Aantal beschreven boringen per veldkaart,

Veldkaart no.

Aantal boringen

1
2
3
4
5
6
7
8

70
74
42
74
75
22
30
27

414
Totaal 413 boringen.

Blad

Ontbrekende boring no.

2
2
2
2/1

1

1

50

1

1
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