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- 4 VOORWOORD
In opdracht van het Gemeentebestuur van Steenwijkerwold
werd door de afdeling Opdrachten van de Stichting voor Bodemkartering
te Wageningen een onderzoek ingesteld naar de bodemgesteldheid en tuin
bouwkundige mogelijkheden van een complex veenontginningsgronden rond
om het dorp Scheerwolde.
Het veldwerk voor dit onderzoek werd uitgevoerd in aprilmei 1962 door A. Buitenhuis onder leiding van H.J.M. Zegers. De ver
werking der gegevens en het samenstellen van kaarten en rapport
vond in juni-juli 1962 eveneens door deze medewerkers plaats.
Gezien de gecompliceerdheid van het onderzoek en de vele
problemen, die met een mogelijke tuinbouwvestiging in dit gebied
samenhangen vond met een aantal deskundigen binnen en buiten de
Stichting voor Bodemkartering overleg plaats, omtrent de resultaten
van dit onderzoek. Dit betrof de afdelingen Overijssel (ir. Knibbe c.s.)
en Tuinbouw (w. v.d. Knaap) van de Stichting voor Bodemkartering, de
N.V. Ontginningsmaatschappij "Land van Vollenhove" (ir. Coolman c.s.),
de Dienst der Domeinen te Zwolle (K.B. te Velde) en het Rijkstuinbouwconsulentschap Zwolle (ir. Pettinga c.s.).
Voor de bereidwilligheid tot medewerking en de verstrekte
gegevens zijn wij de betrokkenen zeer veel dank verschuldigd.
De leiding van het onderzoek had Ir. G.J.W. Westerveld.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR VAN DE
STICHTING VOOR BODEMKARTERING,

(ir. R.P.ÏÏ.P. v.d. Schans),
HET HOOFD VM DE AFDELING OPDRACHTEN,

(ir. G.J.W. Westerveld).

VERKLARING VAN ENKELE IN DE TEKST GEBRUIKTE TERMEN.
Opeenvolging van de verschillende lagen en
horizonten in de grond, gerekend tot een
diepte van tenminste 120 cm of meer vanaf
het maaiveld.
Zandgronden met een duidelijke inspoelingsHumuspodzolgronden
horizont (B-horizont) hoofdzakelijk ont
staan door inspoeling van humus.
A/C gronden
Zandgronden waarin geen podzolering heeft
plaatsgehad.
Mu
Micron = 1/1OOO mm.
Lutumfractie(klei)
Minerale delen kleiner dan 2 mu.
Leemfraotie s
Minerale delen kleiner dan 50 niu.
Zandfractie
Minerale delen groter dan $0 mu en klei
ner dan 2000 mu.
M50 (Mediaancijfer)
Korrelgrootte waarboven en waar beneden
de helft van het gewicht van de fracties
groter dan 50 mu (zandfractie) ligt.
Zeer fijn zand
M50 i IO5-I5O mu.
Matig fijn zand
M50 ; 150 - 210 mu.
Matig grof zand
M50 s 210 - 300 mu.
Minder dan 10°/o leem.
Leemarm zand
Zwak lemig zand
10 - 17%io leem.
Sterk lemig zand
17i - 32leem.
Zeer sterk lemig zand 32-g- - 50$ leem.
Humusarm
)1)
Minder dan 2-gfo humus.
In gronden met
Humeus
)
2-g- - 8fo humus.
Humusrijk
minder dan 8$
8 - 15$ humus.
Venig
lutum.
15 - 22$£ humus.
Zandig veen )
22 - 35!$ humus.
Veen
Meer dan 35/^ humus.
Gliedelaag
Dichte, zwarte sterk smerende (schoensmeerachtige) laag, die zeer veel humus
bevat.
Onder het humusgehalte van een laag wordt in dit rapport
verstaan, de totale hoeveelheid organische stof, die in de
laag aanwezig is. Hiertoe behoort dus ook het fijn ver
deelde veen, dat 'bij de ontginning en/of bewerking door de
van nature humusarme bezandingslaag is gewerkt.
Bodemprofiel
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Opbouw?
Het onderzochte gebied heeft een oppervlakte van 140 ha
en ligt aan weerszijden van het dorp Scheerwolde (gemeente Steenwijkerwold) langs het Steenwijkerdiep. Het behoort geheel tot de
polder Wetering-Oost.
De gronden bestaan uit al dan niet bezande kraggeveenontginningsgronden.
Voor de ontginning, die 5-7 jaar geleden door de
N.V. Ontginningsmaatschappij "Land van Vollenhove" na een vooraf
gaande bekading en ontwatering werd uitgevoerd, was dit gebied
niet in cultuur en bestond uit veel oude trekgatten en zetwallen.
Bij de ontginning zijn de gronden tot 80 cm diepte (of tot de
zandondergrond indien deze binnen 80 cm voorkomt) losgespit en
geëgaliseerd, waarbij de oorspronkelijke bovengrond boven is
gehouden. Alle gronden ten westen en het grootste gedeelte van
het gebied ten oosten van Scheerwolde voor zover gelegen tussen
de tocht en het Steenwijkerdiep, zijn na enige jaren in cultuur
te zijn geweest, opnieuw geëgaliseerd en bezand met 5 - 8 cm
humusarm, matig fijn tot matig grof zand, afkomstig uit het Steen
wijkerdiep (fijner zand) of uit de diepere ondergrond (grover zand).
In totaal is + 70 ha bezand. De verkaveling bestaat uit lange rech
te percelen van + 40 m breedte en 350 - 400 m lang.
De huidige profielopbouw is dus kunstmatig en bestaat
uit een veenbovengrond (op de niet bezande gedeelten) of een sterk
wisselende bovengrond van humeus zand tot zandig veen (bezande ge
deelten) of een tot 80 cm losgemaakt mengsel van kragge- en zetgrond,
en zeggeveen, waarin zeer weinig bagger voorkomt. De pleistocene
zandondergrond van matig fijn tot matig grof, leemarm tot zwak le~
mig dekzand heeft weinig reliëf en ligt overwegend op 80 - 150 cm
diepte, met uitzondering van het gedeelte westelijk van Scheerwol
de. Hier komen op korte afstand verschillen van minder dan 40 tot
150 à 200 cm in de diepte van de zandondergrond voor.
Tuinbouwkundige mogelijkheden.
In hun huidige profielopbouw hebben de gronden gezien hun
sterk heterogene bovenlaag, en gedeeltelijk ronde maaiveldligging
weinig mogelijkheden voor tuinbouw. Door bepaalde cultuurtechnische
verbeteringsmaatregelen kunnen echter de gedeelten, waar de zand
ondergrond dieper dan 80 cm-m.v. voorkomt, geschikt worden gemaakt,
met name voor het gespecialiseerde glasbedrijf. Dit bedrijfstype
biedt gezien de betere bedrijfsuitkomsten de beste mogelijkheden
in een nieuw te stichten tuinbouwcentrum.
De noodzakelijke verbeteringsmaatregelen omvatten: egali
satie, bezanding of aanvullende bezanding, goede waterbeheersing
door middel van drainage en eventueel een perceelsverbreding tot
80 m. Aan deze maatregelen dient een gedetailleerd bodemkundig
onderzoek vooraf te gaanr
Voor bezanding is geschikt zand (leemarm, matig fijn tot
matig grof) in de ondergrond aanwezig; het gewenste gesloten drai
nagesysteem kan voor vrat eraan- en-afvoer op eenvoudige wijze wor
den aangesloten op het Steenwijkerdiep, dat geschikt water in vol
doende hoeveelheid bevat. De nogal kostbare perceelsverbreding zou
in eerste aanleg achterwege gelaten kunnen worden.
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de gronden met een zandondergrond dieper dan 80 om geschikt voor
het consumptiebedrijf, het groenteteeltbedrijf al dan niet onder
glas (licht gestookt) en voor het gespecialiseerde glasbedrijf. De
aldus verkregen geschikte gronden omvatten nagenoeg geheel de ge
deelten oostelijk van Scheerwolde, aan beide zijden van de tocht,
met een totale oppervlakte van 110 ha, waarvan + 40 ha reeds een
voor tuinbouw te dun bezandingsdek hebben. De gronden westelijk
van het dorp met een oppervlakte van 50 ha hebben een te ondiepe
of sterk in diepte wisselende zandondergrond, en zijn mede gezien
de heterogene profielopbouw ook na de cultuurtechnische maatrege
len nog weinig geschikt voor tuinbouw.
Gezien de gunstige ligging en de aanwezigheid van een
verharde weg, bieden de percelen langs het Steenwijkerdiep de beste
mogelijkheden voor de eerste tuinbouwbedrijven.
Voor zover door de bodem beinvloed, zal het slagen van
de tuinbouw op deze door "de mens gemaakte" veenontginningsgronden
afhankelijk zijn van drie voorwaarden? een juiste uitvoering der
aangegeven verbeteringsmaatregelen, de vakbekwaamheid van de tuin
ders en de tijdsduur, waarover de "gemaakte" gronden hun gunstige
profielopbouw en drainagetoestand zullen behouden. Verwezenlijking
van de beide eerste voorwaarden heeft men grotendeels bij opzet
en uitvoering van het object in de hand, de tijdsduur voor de gun
stige profielopbouw is niet zonder meer te voorspellen, maar wordt
voor een belangrijk deel door de beide andere voorwaarden bepaald.

Af b.1 SCHEERWOLDE

Situatfekaart

Schaal 1:25000

1. INLEIDING-.
1 • 1 • Ligging en oppervlakte.
Het onderzochte gebied, ligt aan weerszijden van het
dorp Scheerwolde in de provincie Overijssel en omvat een gedeel
te van de polder Wetering-Oost. De zuidgrens wordt gevormd door
het Steenwijkerdiep, de overige begrenzing door wegen en perceelssloten (zie afb. 1).
Het gebied komt voor op de topografische kaart (Blok
zijl 16D), schaal 1 s 25.000. De totale oppervlakte bedraagt
140 ha.
1.2. Gebruikt kaartmateriaal.
Zowel voor de veldopname als voor het vervaardigen van
de definitieve kaarten, werd gebruik gemaakt van basismateriaal
dat beschikbaar werd gesteld door de N.V. Ontginningsmaatschappij
"Land van Vollenhove". Voor de veldopname en voor de definitieve
aflevering zijn kaarten gebruikt van schaal 1 s 5*000.
1.3. Werkwijze.
Yoor de veldopname werd het gebied verdeeld in drie
veldkaarten. Op deze veldkaarten zijn de plaatsen van de boringen
vastgelegd, waarbij in code de aard en dikte van de bovengrond
en van het veenpakket, alsmede de aard en diepte van de zandonder
grond vermeld is. Tevens zijn van een aantal boringen meer uit
voerige profielbeschrijvingen gemaakt, waarvan er enkele in dit
rapport zijn opgenomen (Hfdst. 3«3). De overige zijn met de veld
kaarten aanwezig in het archief van de Stichting voor Bodemkartering te Bennekom.
Gemiddeld zijn er drie boringen per ha verricht tot een
minimale diepte van 120 cm. Waar de zandondergrond dieper dan
120 cm voorkomt, is steeds de juiste diepte bepaald met behulp
van een z.g. veenboor. In totaal zijn 421 boringen verricht5 van
72 boringen zijn profielbeschrijvingen gemaakt.
Tijdens het veldwerk zijn tevens de grenzen tussen de
onderscheiden bodemtypen op de kaarten getrokken. Deze bodem
typen omvatten telkens een oppervlakte, waarbinnen de profielen
meerdere overeenkomstige kenmerken bezitten, zoals de aard van de
bovengrond, dikte en aard van het veenpakket en de diepte van de
zandondergrond.
Het trekken van deze boderngrenzen dient bij voorkeur te
geschieden in het terrein, omdat in twijfelgevallen het juiste
verloop van de grens met behulp van tussenboringen kan worden be
paald.
1.4. Verwerking der gegevens en vervaardigde kaarten.
De boderngrenzen zijn van de veldkaarten via acutes
overgebracht op de basiskaart, schaal 1 s 5-000. Op deze wijze
ontstond de bodemkaart in semi-detail. Het aantal boringen is
namelijk te gering en de kaartschaal te klein om van een zuivere
detailkaart te kunnen spreken. Doch in het kr..dor ven dit onderzot!
verstrekt deze bodemkaart voldoende betrouwbare informaties.
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afzonderlijke kleuren en symbolen de aard en verbreiding der onder
scheiden bodemtypen weergegeven.
Naast de bodemkaart is tevens een bovenlaagkaart,
schaal 1 s 5»000 (bijlage 2) vervaardigd. Dit is een aanvullende
kaart waarop per boorpunt de dikte in dm'e en het humusgehalte in
vier klassen van de bovengrond is weergegeven. De dikte van deze
bovengrond is alleen maar aangegeven wanneer deze niet uit veen
bestaat I is wel een veenbovengrond aanwezig, dan is uitsluitend
de aard van deze bovengrond vermeld.
1.5« Vaststelling van de bodemgeschiktheid voor tuinbouw.
Bij de beoordeling der gronden op hun geschiktheid voor
bepaalde vormen van tuinbouw (Hfdst. 5 en 6) is uitgegaan van:
a. de geschiktheid bij de huidige ligging, profielopbouw, ontwatering
etc.
b. de geschiktheid nadat een aantal cultuurtechnische maatregelen
zijn genomen (Hfdst. 6).
Aangezien de gronden in hun huidige ligging ongeschikt
zijn voor tuinbouw, maar na een aantal cultuurtechnische maatrege
len in een groot gedeelte van het gebied deze geschiktheid aanzien
lijk toeneemt, is geen bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw ver
vaardigd.
Er is volstaan met een beschrijving van de geschiktheid
per bodemtype voor enkele vormen van tuinbouw, vóór en nà de cul
tuurtechnische maatregelen, terwijl tevens de aard en omvang van deze
maatregelen zijn aangegeven.

2. ONTSTAAN TAI HET LANDSCHAP.
2.1. De geologische opbouw en de invloed van de natuurlijke "be
groeiing.
De zandondergrond onder het veen in dit gebied bestaat
uit dekzand. Dit zand is in de laatste ijstijd (Würm) aangevoerd
door de wind. In deze periode heerste er in onze streken een
toendraklimaat waarin plantengroei vrijwel onmogelijk was. De
wind kon hierdoor gemakkelijk vat krijgen op het aan de oppervlak
te liggende zand, waardoor grote hoeveelheden zand door de wind
zijn verplaatst.
Binnen het gebied vertoont het dekzand weinig reliëf,
met uitzondering van het gedeelte ten westen van Scheerwolde.
Daar is dit in duidelijke koppen afgezet en vertoont veel meer
reliëf. Deze koppen maken deel uit van een dekzandrug, die van
uit de polder Halfweg komend in de richting van de Wetering loopt.
Dit in koppen afgezette dekzand behoort tot het z.g. jonge dek
zand II en bevat weinig leem (leemarm). Het overige dekzand ten
noorden en oosten van Scheerwolde is waarschijnlijk een wat oude
re afzetting en bevat meer leem. Een gedeelte is zwak lemig(meer
dan 10°/o leem) plaatselijk zelfs sterk lemig (tot 20$ leem). Ken
merkend voor het dekzand is de uniforme korrelgrootte verdeling.
De zandmediaan (M50) varieert tussen 140 en 17Ö mu.
Na de Würmijstijd kwam als gevolg van klimaatverbetering
een einde aan de dekzandafzetting. Er trad plantengroei op waar
door het zand werd vastgelegd.
Onder invloed van begroeiing en klimaatsomstandigheden
is de bovenste laag van het zand geleidelijk uitgeloogd. Op de
hogere dekzandkoppen heeft dit aanleiding gegeven tot een vorm
van bodemvorming, aangeduid als podzolering. Hierbij zijn uit
spoelingshorizonten (A2) en inspoelingshorizonten (B) gevormd.
Deze horizonten zijn afgedekt door een zwarte humeuze soms venige, gliedeachtige A1-horizont. Deze z.g. A-B-C-profielen worden
humuspodzolen genoemd omdat de B-horizont vrijwel geheel bestaat
uit ingespoelde humus.
In het vrij vlak gelegen dekzandgebied is dit uitlogingsproces minder snel en ver gegaan. Hier heeft zich alleen
maar een zwak of sterk lemige humeuze Al-horizont gevormd, die
direct ligt op het humusarme dekzand (C-horizont). De A2- en
B-horizonten ontbreken en men spreekt in dit geval van A/C-profielen.
Door het steeds vochtiger worden van het klimaat o.a.
door hogere grondwaterstanden werd het milieu ten slotte gunstig
voor de vorming van veen. De veengroei begon vanuit de laagst
gelegen gedeeltenen breidde zich geleidelijk over het gehele ge
bied uit zodat ook de hoogst gelegen zandkoppen nog door een
veenlaag werden bedekt.
Op het vrij vlak gelegen zand is eerst rijker veen
gevormd, rietzegge- en zeggeveen. De vegetatie profiteerde na
melijk in het begin nog van de voedingsstoffen, die aanwezig
waren in het zand, terwijl tevens voedselrijk water werd aange
voerd van elders.
Geleidelijk,
naarmate het veenpakket dikker werd,werd het
milieu armer en verdween deze wat rijkere vegetatie« Ten slotte
was de vegetatie nog uitsluitend aangewezen op het voedselarme
regenwater en bestond uit mos, heide en wollegras, waaruit het
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arme (oligotrofe) mosveen is gevormd. Op de hoger gelegen sterk
uitgeloogde (gepodzoleerde) gronden was het milieu vanaf het be
gin van de veenvorming armer en is uitsluitend mosveen gevormd.
Ten gevolge van de uitbreiding van de voormalige Zuider
zee vanaf het "begin van onze jaartelling, trad er veenafslag op,
en kwam in het gebied rondom de Zuiderzee de veenvorming geheel
tot stilstand. In de omgeving van Scheerwolde was dit ook het ge
val en werd door het zeewater een dun kleidekje over het veen af
gezet. Rond de Middeleeuwen is door bedijking een einde gekomen
aan deze klei-afzetting en zijn de gronden geleidelijk in cultuur
genomen.
2.2. Invloed van de mens.
Binnen het gebied heeft de mens niet alleen grote in
vloed uitgeoefend op het ontstaan van het huidige landschapsbeeld
maar ook op de profielopbouw. Van het veen en het dunne waarschijn
lijk sterk humeuze of venige kleidekje, is thans vrijwel niets
meer aanwezig. Op de oorspronkelijke zandondergrond is een geheel
nieuw veenprofiel ontstaan door menselijke invloed.
Vanaf de Middeleeuwen tot aan de 20e eeuw heeft men in
dit gebied en wijde omgeving op vrij grote schaal veen weggehaald
voor de turfwinning. Omdat het hier lage veengronden betrof, is de
natte verveningsmethode toegepast, die de z.g. baggerturf oplever
de. Na de vervening bleef er een landschap over van trekgaten en
zetwallen. Trekgaten zijn rechthoekige watergangen van 10 à 40 m
breed en veelal enige honderden meters lang waaruit het veen is
weggegraven. De zetwallen dienden voor het drogen van de turf.
Bij het maken van deze zetwallen werd de bovengrond van de trek
gaten gebruikt, bestaande uit humeuze of venige klei en veraard
veen. Dit materiaal was niet geschikt voor turf.
De trekgaten zijn in de loop der jaren grotendeels weer
verland, door dichtgroeien en opvulling met organisch materiaal.
Na de vervening groeiden er eerst lagere waterplanten, o.a. wie
ren, in deze trekgaten. Tevens had er afslag plaats vanaf de zet
wallen, terwijl ook een gedeelte van de bovengrond teruggestort
werd in het water.
Hierdoor ontstond een waterige zwarte dunne
brij, de z.g. bagger, op de bodem van trekgaten. Geleidelijk
werden deze
ondieper en begonnen hogere waterplanten te
groeien. In dit stadium verlandden de trekgaten vrij snel, door
de vorming van z.g. kraggen. Deze kraggen bestonden uit een weef
sel van wortels van verschillende waterplanten, o.a. riet, lis
dodde e.d. die dreven op de dunne baggermassa. De kraggen werden
na verloop van jaren zo stevig dat ze begaanbaar waren. Na deze
verlanding breidde het struikgewas, dat veelal op de zetwallen
groeide, zich ook over de kraggen uit. Op deze wijze ontstond
een begroeid landschap dat tot na de Tweede Wereldoorlog ook in
dit gebied aanwezig was. (Voor een uitvoerige beschrijving van
vervening en verlanding wordt verwezen naars Haans en Hamming
(1962), Havinga (1956) en Haans (1953))»
Thans is in de polder Wetering-Oost, waarbinnen het
onderzochte gebied ligt, van het landschap bestaande uit verlande
trekgaten en zetwallen vrijwel niets meer over. Men heeft in de
Tweede Wereldoorlog rondom de polder een kade gelegd en deze
vervolgens diep ontwaterd. Daarna zijn de gronden geleidelijk
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aar. ontgonnen en binnen het onderzochte gebied komen thans geen
woeste gronden meer voor. Bij deze ontginning zijn de gronden
tot 80 cm diepte losgespit en geëgaliseerd. Hierbij heeft men de
oude bovengrond, die ontstaan was op de kragge en zetwal, bovengehouden. Voor deze ontginning had men reeds het leidingenstel
sel en de perceelsloten gegraven.
Een gedeelte van de gronden binnen het gebied zijn na
dat ze enige jaren in cultuur waren, opnieuw geëgaliseerd en bezand met 5 à, 8 cm humusarm zand. Het complex langs het Steenwijkerdiep is bezand met materiaal afkomstig uit dit kanaal. In het
overige bezande deel is zand afkomstig van elders, waar het uit
de ondergrond werd gezogen, gebruikt.
Op deze wijze zijn over grote oppervlakten in deze
omgeving kunstmatige profielen ontstaan, bestaande uit kraggemateriaal vermengd met zetgrond afkomstig van de zetwa'llen en bag
ger. In het door ons onderzochte gedeelte is de hoeveelheid bagger
die in de profielen voorkomt uiterst gering. Ze zijn hoofdzakelijk
opgebouwd uit verwerkte kragge en zetgrond, vermengd met weinig bag
ger.
Voor een uitvoerig overzicht omtrent de gang van zaken
bij de inpolderings- en ontginningswerkzaamheden in het Land van
Vollenhove wordt verwezen naar Bijhouwer, Luteyn en Van der Steur
(1945).
2.3« Literatuuropgave.
Haans, J.C.7.M. en
Hamming, C.
Havinga, A.J.
Haans, J.C.F.M.
Bijhouwer,
L
Luteyn, D.I. en
Van der Steur, J.A.G.

Over de bodemgesteldheid van het
veengebied in het Land van Vollen
hove, 19é2. Intern rapport no. 583,
Stichting voor Bodemkartering.
Bijdrage tot de kennis van het riet
land van Noordwest Overijssel, Boor
en Spade 8, 131-140» 1956.
Enkele bodemkundige aspecten van het
veengebied in het Land van Vollenho
ve, Boor en Spade 6, 84-94» 1953«
Algemeen plan voor de verbetering van
de uitgeveende gronden in het Land van
Vollenhove. Steenwijk, 1943«
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3. DE BODEMKAART

SCHAAL 1 s 5.OQC. (bijlage 1).

3.1. Opzet van de legenda (afb. 2).
Bij de opzet van de legenda is rekening gehouden met
het doel waarvoor het onderzoek is uitgevoerd. De gebruikte
onderscheidingen hebben derhalve een min of meer tuinbouwkundige
betekenis.
Daarnaast is bij de opzet van de legenda zoveel moge
lijk rekening gehouden met het schema vo•>.? bodemclassificatie en
de legenda voor de kaartoladenkartering, schaal 1 t 50.000, zoals
die bij de Stichting voor Bodemkartering in gebruik zijn.
3.2, Indeling van de veengronden.
Binnen dit gebied komen uitsluitend veengronden voor.
Kenmerkend voor deze gronden is dat het profiel voor een gedeelte
uit organisch materiaal bestaat, dat steeds binnen 40 cm beneden
maaiveld begint.
Bij de onderverdeling van de veengronden is gelet op de
volgende kenmerken;
1. Veensoort
2. Diepte van de za.ndondergrond
3. Profielontwikkeling in de zandondergrond
4« Aard van de bovengrond
3.2.1. Veensoort.
Op de bodemkaart is uitsluitend onderscheid gemaakt
in kragge- en zeggeveen. Met kraggeveen wordt echter niet alleen
zuivere kragge aangeduid, maar het gehele pakket organisch mate
riaal, dat ontstaan is na de vervening en bij de ontginning door
elkaar is gewerkt. Het is een mengsel van organisch materiaal
hoofdzakelijk bestaande uit kraggeveen met daarnaast zetgrond en
plaateelijk wat bagger. De hoeveelheid bagger is over het algemeen
gering. Het komt slechts in kleine hoeveelheden vermengd door de
profielen voor.
3*2.2. Diepte van de zandondergrond.
Deze is aangegeven in vijf klassen, namelijk;
1 ) ondiep
Zand beginnend binnen /t0 cm beneden maaiveld
2) matig diep
"
"
tussen 40 en 80 cm beneden maaiveld
'3) diep
"
"
"
80 en 120 "
"
"
'4K
..
"
»
"
120 en 150 »
"
"
^j)zeer diep
,,
,,
,,
150 en 200 "
"
"
3.2.3. Profielontwikkeling in de zandondergrond.
Wat deze profielontwikkeling betreft is op de bodemkaart
alleen maar aangegeven waar een sterk gepodzoleerde zandondergrond
voorkomt, tot uiting komende in de aanwezigheid van een duidelijk
humuspodzol (par. 1.2). Deze humuspodzol is alleen aangetroffen in
de zandondergronden, die binnen AO om beneden maaiveld beginnen en
plaatselijk ook wanneer deze begint tussen 40 en 80 cm. Yoor deze
laatste diepteklasse is de profielontwikkeling in de zandondergrond
als "wisselend" aangegeven.

3.2.4. Aard van de bovengrond.
Naar de aard van de bovengrond is een indeling gemaakt
in humeus zand, venig zand of zandig veen enerzijds en veen ander
zijds. De gronden met een veen bovengrond zijn de niet bezande-,
de overige de bezande gronden. Binnen de bezande gronden was het
niet mogelijk een verdere onderverdeling naar humusgehalte te ma
ken gezien de heterogeniteit van de bovengrond. Over korte afstan
den komen grote verschillen voor, wat betreft het gehalte aan or
ganische stof. Dit kan variëren van 5 tot- 30cfr. Derhalve is een af
zonderlijke kaart, de bovenlaagkaart (bijl. 2 ) gemaakt met daar
op aangegeven de aard en dikte van de bovengrond per boorpunt
(hfdst. 4)«
3.3• Omschrijving van de onderscheiden bodemtypen.
3.3.1. Inleiding.
Door een combinatie van meerdere der bovengenoemde ken
merken zijn ten slotte negen bodemtypen onderscheiden die op de
bodemkaart zijn asngegeven met afzonderlijke symbolen en kleuren
en afgegrensd met vaste lijnen.
Bij de in deze paragraaf volgende uitvoerige beschrij
ving der bodemtypen zal speciaal aandacht worden besteed aan de;
profielopbouw
verbreiding en ligging
bijzonderheden o.a. het voorkomen van storend
lagen en de ontwatering
Ten einde herhalingen zoveel mogelijk te vermijden zal
eerst een beschrijving worden gegeven per groep van gronden met
dezelfde zanddiepte klasse, de z.g. bodemgroep en daarop aanslui
tend per bodemtype. Om dezelfde reden zijn nauwverwante bodemty
pen, wat betreft hun profielopbouw niet steeds afzonderlijk be
schreven of wordt verwezen naar voorga,ande beschrijvingen. Wel
wordt van elk bodemtype een voorbeeld van de profielopbouw gege
ven in de vorm van een profielschets.
3.3.2. Ondiepe veengronden.
Tot deze bodemgroep behoren die veengronden waarin de
zandondergrond begint binnen 40 er. In het bovenste gedeelte
van de zandondergrond is altijd een duidelijke B-horizont aanwe
zig van een humuspodzol. Het pakket organische stof voor zover
aanwezig bestaat grotendeels uit sterk veraard veen, waardoor
de veensoort moeilijk te herkennen is. Daarnaast is er ook veel
al nog wat zand door dit veen gemengd. Op de overgang van veen
naar zand komt plaatselijk een zwarte schoensmeerachtige z.g.
gliedelaag voor van 5 a 10 cm dikte. Binnen deze bodemgroep is
maar één bodemtype onderscheiden.
Bodemt.ype ZV^h. Bezande ^diejae Xe®niïr£niieIL £P_l£eSa£m_mii'ki&
£ij.n_sie£^_ê,£P2<izi0ile_erd >zand_b£gi;nnend_binnen
40_cm beneden maaiveld^
Het humusgehalte in de dunne bovengrond (lOà 30 cm
dik) varieert sterk en loopt uiteen van 4 tot 30$. Het zand in
deze bovengrond is matig fijn en leemarm. De hoeveelheid zuiver
veen in deze gronden is gering. Soms is nog een dunne veenlaag
aanwezig van 10 à 30 c0 dik voornamelijk op plaatsen waar de
bovengrond dun is. De kleur van dit veen is zwart.
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De overgang van het veen of de bovengrond naar de zandondergrond
is scherp, met uitzondering van die profielen waarin een gliedelaag aanwezig is.
De loodzandlaag (A2-horizont) is meestal
verdwenen, omdat deze 'is
doorgespit en vermengd met
de bovengrond of met het bovenste gedeelte van de B-horizont tot
een diepte van 80 cm. Beneden 80 cm is de kleur van het zand bruin
tot bleekbruin (BJ-horizont). Naar beneden verandert deze kleur
geleidelijk in bruinbleek (C-horizont)„ Het zand in de B- en Chorizont bevat minder dan 10^ leem en de korrelgrootte varieert
van 160-170 mu.
Dit bodemtype komt uitsluitend voor over kleine opper
vlakten ten westen van Scheerwolde.
Storende lagen zijn in deze profielen nagenoeg niet meer
aanwezig. Alleen op enkele plaatsen, waar de B-horizont niet is
losgemaakt tijdens de ontginning, vormt deze nog een vaste soms
verkitte laag, Tevans iß op deze plaatsen nog oen
loodzand- en een gliedelaag aanwezig. Deze lagen tezamen belem
meren de beworteling en de waterbeweging in het profiel. Elders
waar men de
lagen heeft losgemaakt en doorgespit zijn deze be
zwaren opgeheven. Het zijn thans goed ontwaterde gronden, die zo
wel voor akkerbouw als grasland geschikt zijn en als zodanig ook
gebruikt worden.
Voorbeeld van profielopbouw.
Type ZV1h
0
bovengrond
hont

humusgehalte

30
A2 vaalgrijs
40
A1 (gliede)+
A2 + B2
bont

80

33 bleekbruin

110

C bruinbleek
120'

Leemgehalte

M50

16^

T/o

170

i/o

5i»

17O
160

<1°/o

190

<1c/o

150

3.3.3. Matig diepe veengronden.
Deze bodemgroep omvat de gronden, waarin de zandondergrond
begint tussen 40 en 80 cm. Naast humuspodzolen komen ook A/C-profielen voor in deze
ondergrond. Bij de ontginning heeft men de onder
grond niet losgespit, waardoor de oorspronkelijke profielen onder
het veen nog volledig in tact zijn. Het veenpakket, waarvan de dikte
varieert van 30 tot 80 cm, bestaat uit kraggemateriaal en zetgrond.
Zeer plaatselijk komt wat bagger voor.
De ontwatering is goed waardoor deze gronden geschikt zijn
voor akker- en weidebóuw waarvoor ze ook gebruikt worden. Er zijn
twee bodemtypen onderscheiden:
Bodemtype ZV2z. Bez_andje mat_ig diep£ ve^n^r^nden £P_leemarm_matig_
fijn__al dan nie;t_s;terk_gep£d_z01eerde_zand,__b_egin^
nend_tus£en 40_en ,80_cm bene_den maaiveM^
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De aard van de bovengrond wisselt zeer sterk door grote
verschillen in humusgehalte
over korte afstanden (van 3 tot
35i°)• Het zand is leemarm en de korrelgrootte varieert van 160 25O mu. Op de percelen grenzend aan het Steenwijkerdiep heeft men
fijner zand, afkomstig uit dit kanaal, gebruikt voor de bezanding
Set
zand op de overige percelen komt uit de diepere
ondergrond en is wat grover met soms wat fijn grind. De overgang
van de zandige bovengrond naar het onderliggende veenpakket is
niet scherp. De kleur van het veen wisselt van zwart naar bruin.
De overgang van het veen naar de zandondergrond wordt gevormd
door een A1-horizont. Op plaatsen waar een humuspodzol aanwezig
is bestaat de A1-horizont hoofdzakelijk uit gliede, elders uit
sterk humeus zand. De B-horizont onder de gliedelaag is bruin
tot donkerbruin. Naar beneden wordt de kleur geleidelijk aan
bleekbruin en gaat door tot dieper dan 120 cm. De C-horizont on
der het sterk humeuze zand is bruinbleek tot bleekgrijs. Deze
kleur verandert niet naar beneden toe.
Het zand onder het veen is leemarm en matig fijn. Het
sterk humeuze zand (A1-horizont) bevat meer leem en is zwak lemig soms zelfs sterk lemig.
Dit bodemtype komt hoofdzakelijk voor ten westen van
Scheerwolde en verder over kleine oppervlakten ten noorden en
oosten van dit dorp. De totale oppervlakte is niet groot.
Op plaatsen waar humuspodzolen onder het veen voorko
men, wordt de waterbeweging in het profiel belemmerd door de
aanwezige gliedelagen en soms vaste B-horizonten. Deze B-horizon
ten zijn echter meestal minder sterk ontwikkeld dan in de ondiepe
veengronden, hetgeen tot uiting komt in het ontbreken van duide
lijke loodzandlagen (A2-horizonten). Naarmate de genoemde lagen
of horizonten ondieper in het profiel voorkomen is hun storende
werking groter. Omdat de geringe hoeveelheid bagger vermengd in
het veenpakket voorkomt,oefent deze nagenoeg geen ongunstige
invloed uit. Bagger in dikkere lagen is namelijk zeer slecht
doorlatend en wordt door plantenwortels gemeden.
Voorbeeld van profielopbouw
Type ZV2z
0bovengrond
15
veen (kraggeetgrond)
zwart tot
bruin
70
80A1 zwart gliede
B2 donker
bruin
100-:
fB3 bruin

humusgehalte
10ia

leemgehalte
leg

M50

6C/,

160

25$

8<fo

160

Y/o

&fo

160

<1/0

8°/:

160

>35/o

120^
Bodemtype V2z. Ni_et_b£zand_e_mati-g_di_ei£e_vieengrond_en_Oi£ lee_marm
matig
^zand,
b£ginnend__tussen 40_en 80_cm beneden maaiveld^
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De profielen bestaan vanaf het maaiveld tot aan de
zandondergrond uit zuiver veen. De zwarte "bovengrond is 10 à 20 cm
dik en bestaat uit sterk veraard veen met soms vat zand.
Verder komt de profielopbouw geheel overeen met die van bodemtype
ZV2z,
Alleen in het oosten van het gebied komt dit bodemtype
over enkele kleine oppervlakten voor.
Voorbeeld van profielopbouw.
Type V2z
O
15

Veen zwart
Veen
(kragge +
zetgrond)
zwart tot
bruin

humusgehalte

M50

20io

15O

>351o
>35/°

70 A1 grijszwart

80

C bruinbleek

leemgehalte

<1%

160

120
3.3.4. Diepe en zeer diepe veengronden,
In deze gronden, begint de zandondergrond resp. tussen
80 en 120 en dieper dan 120 cm. Podzolering heeft in het bovenste
gedeelte van de zandondergrond niet plaatsgehad, waardoor er uit
sluitend A/C-profielen onder het veen voorkomen. De dikte van het
veenpakket varieert van 80 tot 170 cm, afhankelijk van de diepte
van de zandondergrond. De eerste 80 cm van het veenpakket bestaat
uit kragge materiaal en zetgrond met wat bagger.
Dieper dan 80 cm gaat het veen over in zeggeveen. Begint de zand
ondergrond binnen 120 cm dan is meestal dit zeggeveenpakket dun
of ontbreekt soms geheel. Naarmate de zandondergrond dieper ligt,
wordt het zeggeveenpakket dikker.
Storende lagen komen in deze gronden binnen 80 cm
niet voor;
de bagger die plaatselijk wordt aangetroffen, is
verdeeld door het gehele profiel en vormt geen compacte laag meer,
die de beworteling en waterbeweging nadelig beïnvloedt. Dieper
dan 80 cm komen zeer plaatselijk wel lagen voor die slecht door
latend zijn, o.a. dunne baggerlagen en sterk lemige lagen op de
overgang van veen naar zand. Gezien de diepte waarop deze lagen
in het profiel voorkomen is de storende werking op de beworteling
en waterbeweging te verwaarlozen.
Deze gronden hebben een goede ontwatering en zijn ge
schikt voor akker- en weidebouw, waarvoor ze ook gebruikt worden.
Er zijn in totaal zes bodemtypen onderscheiden.
Bodemtypen ZV5z, ZV4z, ZV5z. Bezande. dijepe en_zeer di_epe_ veen^
gronden op_le_emarm_en ,zwak_lemig_
•£ij.n_e.£ Sai^-£ fij.n_zand beginnend
resp_;_ jiuss<en_80 £n_1_20_cm,__1_20_en
1_50 _cm_en J_50 _en_2j00_cm beneden
maaiveld.
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De profïelopbouw van deze bodemtypen vertoont onder
ling nagenoeg geen verschil. Alleen de diepte, waarop de zandondergrond begint, wisselt en in de diepe veengronden ontbreekt soms het
zeggeveen.
Het humus gehalte in de 5 "bot 25 cm dikke "bovengrond
varieert van 5 "tot 35%' Het zand is leemarmj de korrelgrootte wis
selt van matig fijn tot matig grof, afhankelijk van het feit of men
voor de bezanding zand gebruikt heeft afkomstig uit het Steenwijkerdiep of van elders uit de diepere ondergrond. Dit laatste was plaat
selijk kalkrijk en bevat soms wat fijn grind. Door vermenging met
kalkarm zand tijdens het zuigen en de verdere verwerking is nu in
het bezandingsdek weinig verschil in kalkgehalte meer aanwezig.
De zandige bovengrond gaat geleidelijk over in veen.
Scherpe overgangen komen vrijwel niet voor. De kleur van het kraggeveen loopt van zwart naar bruin, die van het zeggeveen is bruin.
Een overgangslaag tussen kragge- en zeggeveen ontbreekt.
Beide veensoorten gaan abrupt in elkaar over. Tussen het zeggeveen
en de zandondergrond is wel een overgangslaag aanwezig, bestaande
uit sterk humeus lemig soms sterk lemig zand (A1-horizont). Onder
deze A1-horizont begint direct de bruinbleke tot bleekgrijze Chorizont, bestaande uit leemarm en zwak lemig zand. V/aar de zand
ondergrond dieper dan 150 cm ligt, is het zand plaatselijk sterk
lemig. De korrelgrootte varieert van 140-170 mu, afhankelijk van
het leemgehalte. Naarmate dit leemgehalte toeneemt xrordt het zand
fijner.
Deze bodemtypen liggen rondom het dorp Scheerwolde en
beslaan een vrij grote oppervlakte. Langs het Steenwijkerdiep ko
men de dikste veenpakketten voor en begint de zandondergrond die
per dan 15O cm.
Voorbeeld van profielopbouw.
Type ZY3z
a
Jbavengrond zwartgrijs

humusgehalte
10$

leemgehalte
5fo

160

y een (kragge -H

zetgrondi
jzwart tot
[bruin

/

>35fo

\

Teen (zegge)
bruin
j
|A1 -grijszwart

>351o
T/o

150
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Type ZV4z
Q
-] gfoovengrond bont
Veen (kragge +
zetgrond + wat
bagger)
zwart tot bruin

humusgehalte

20io

leemgehalte

M50

651o

160

25%
1 2^o

150
150

>35$

80

Veen (kragge +
jat bagger)
bruinzwart

i
120—
Veen {zegge)
bruin
140
A1 grijszwart
150bleekgrijs

%

>35

>35i
10io
<1io

170Type ZV5z
0;
bovengrond bont
15Teen (kragge +
zetgrond + wat
ibagger)
izwart tot
bruin
—
Veen (kragge +
wat bagger)
zwartbruin
110
Veen (zegge)

humusgehalte
1 Q°/o

leemgehalte

M50

lio

160

40i

130

2<yfo

140

>35i°

QO

Druin

>35i

>35?°

170A1 zwartgrijs
19O
3 grijs
200

ai

Bodemtype V3z, V4z, V5z. Nie_t_b_ezande_diej£e_en jze£r_djLe£e_veengronden __oj3
e.n_zwak lemig fijn__
£n_Eiatig_fi_jn zand^ beginnend re_spj_
t_us_s_en_8'ö £n_1 _20_cm,_1_20__en 1_50 £ra_eS
1.5£ £n_200_.G2 i,eBe^eS
Wat hun profielopbouw betreft,komen deze bodemtypen geheel over
een met de drie voorgaande gronden. Alleen zijn
ze niet b-ezand,
waardoor de zandige bovengrond ontbreekt. Een uitzondering vor
men de gronden langs het kanaal,waar plaatselijk wat zand door het
bovenste deel van het veenpakket is gemengd. Ook komen dieper in
het profiel soms zandige lagen voor. Overigens bestaat de boven
grond uit zuiver veen, dat over het algemeen sterk veraard en zwart
van kleur is. Naar beneden neemt deze veraarding geleidelijk af.
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Deze bodemtypen komen alleen in het noorden en oosten
van het gebied voor. Ze zijn in het algemeen nog maar enkele jaren
in cultuur en beslaan een vrij aanzienlijke oppervlakte.
Voorbeeld van profielopbouw.
Type V3z

'Veraard veen zwart
1 cj
;
Veen (kragge +
.zet grond)
jzwart tot
ibruin
i
\
(veen {zegge)
Ibruin
100?
iA1 grijszwart
110?
C bruinbleek
120

Type V4z
-] ^Veraard veen zwart
Teen (kragge +j
zetgrond + wat
bagger)
zwart tot
bruin

humusgehalte

leemgehalte

M50

>35#
>35#

>35/°
15#
<1#
humusgehalte

10#
leemgehalte

160
160
M50

>35#
>35#

90;Neen (zegge)

Ibruin

13Q
^oft.1 zwartgrijs
jC bruinbleek
160
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4- DE BOVENLAAGKAART SOBAAL

1 ; 5.000 (bi.i lage 2).

Omdat de aard van de "bovengrond binnen de bezande veen
gronden sterk wisselt op korte afstand was het niet mogelijk dit
betrouwbaar per kaartvlak weer te geven op de bodemkaart. Op de
ze kaart
is de aard van de bovengrond binnen de bezande veengron
den niet nader onderverdeeld n:..r,r hunusklasse.
Deze verschillen zijn ontstaan doordat men na de bezanding wisselende hoeveelheden veen heeft aangeploegd en doorge
werkt door het humusarme opgebrachte zand. Hierdoor ontstonden
dunne heterogene bovengronden met sterk uiteenlopende humusge
halten.
Ten einde de kaartgebruiker een indruk te geven om
trent de heterogeniteit van de bovengrond binnen de bezande veen
gronden is de bovenlaagkaart vervaardigd. Bij ieder boorpunt is
op deze kaart de humusklasse van de bovengrond aangegeven en te
vens de dikte in decimeters, voor zover deze bovengrond niet be
staat uit veen. In de veenbovengronden is de dikte niet vermeld.
Op afbeelding 3 is de legenda van de bovenlaagkaart
weergegeven.
Gezien de bovengenoemde grote verschillen op korte
afstand zijn op deze kaart geen kaartvlakken gemaakt, doch is
volstaan met de informatie per boring.
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5. DE VOOR DIT GEBIED IN AANMERKING KOMENDE BEDRIJFSTYPEN VOOR TUINBOUW.
5 - 1 * Inleiding.
In de groenteteeltsector kan men in ons land een aantal
bedrijföfcypen onderscheiden. In het kader van dit onderzoek zullen
speciaal drie bedrijfstypen worden besproken, nl.s
Het consumptiebedrijf
Het groenteteeltbedrijf al dan niet onder glas (licht gestookt)
Het gespecialiseerde glasbedrijf.
Met name voor een nieuw te stichten tuinbouwcentrum biedt
het intensieve gespecialiseerde glasbedrijf de beste mogelijkheden,
mits vanzelfsprekend de bodemgesteldheid en de andere van invloed
zijnde factoren (o.a. afzetmogelijkheden) dit mogelijk maken.
Dit bedrijfstype komt ook wel voor in combinatie met groenteteelt
al dan niet onder glas (licht gestookt). Tussen beide bedrijfstypen
treft, men nog allerlei overgangen aan, maar de tendens gaat in ons
land steeds meer naar het glasbedrijf.'Deze toenemende intensive
ring en specialisering in de tuinbouw wordt bevorderd door de bete
re bedrijfsuitkomsten van het glasbedrijf t.o.v. de beide andere
genoemde bedrijfstypen.
5.2. Het "consumptiebedrijf".
Dit bedrijfstype omvat een tuinbouwbedrijf, waarop het
gehele jaar door gezaaid en geplant kan worden. De produkten wor
den overwegend afgezet op de binnenlandse markt. De veiling, waar
deze produkten aangevoerd worden, is een "consumptieveiling". Het
afzetgebied beperkt zich hoofdzakelijk tot de omliggende (grote)
plaatsen.
Een grote aanvoer van hetzelfde produkt geeft op een consumptie
veiling moeilijkheden, aangezien de markt dan oververzadigd raakt
en de produkten onverkoopbaar zijn.
Ten einde een regelmatige aanvoer van een grote verschei
denheid van produkten in beperkte hoeveelheid mogelijk te maken,
dient op deze bedrijven gedurende het gehele seizoen op ieder ge
wenst tijdstip geplant ofwel gezaaid te kunnen worden. Om een
goed zaaibed te verkrijgen, zijn gemakkelijk bewerkbare gronden
gewenst, die bovendien "groeikrachtig" zijn. Met "groeikrachtig"
worden in dit verband gronden aangeduid, die goed opdrachtig zijn
en het water gemakkelijk aan de plant afgeven, zodat het gewas snel
kan groeien.
Op dit bedrijfstype komt veelal weinig glas voor en dan
nog voornamelijk platglas.
5.3« Het groenteteeltbedrijf al dan niet onder glas (licht gestookt).
Dit bedrijfstype is ontstaan door intensivering van het
zg. consumptiebedrijf. Deze intensivering gaat gepaard met uitbrei
ding van het glasareaal zowel platglas als kassen of warenhuizen,
al dan niet gestookt (vaak lichte stook). De uitbreiding van het
glasareaal geeft de mogelijkheid van een grotere spreiding in de
aanvoer door vervroeging in het voorjaar en verlating in de herfst.
De voorwaarden van de gronden voor dit bedrijfstype ko
men overeen met die van het consumptiebedrijf. Ook hier moet op
ieder gewenst tijdstip geplant en gezaaid kunnen worden, op goed
bewerkbare gronden.
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De veiling, waar de produkten aangevoerd worden, zal bij
een grote aanvoer van hetzelfde produkt voor een goede afzet moeten
zorgen (b.v. export); een consumptieveiling met exportmogelijkheden.
5.4« Het gespecialiseerde glasbedrijf•
De produkten op dit bedrijfstype worden hoofdzakelijk ver
bouwd onder glas met zware verwarming. Hiervoor komen ook wat min
der groeikrachtige gronden in aanmerking, waarop de groei trager
verloopt. Speciaal geldt dit voor de teelt van vroege stooktomaten
gevolgd door wintersla,.
Een goede waterbeheersing en een structuurbestendige bovengrond zijn
zeer gewenst om een ruimere luchttoetreding mogelijk te maken zodat
de groeivoorwaarden in de lichtarme periode zo gunstig mogelijk
zijn. Bovendien mag de grond bij veel gieten, bevloeien, etc., niet
dichtslaan (verslempen).
De produkten van dit bedrijfstype zijn grotendeels be
stemd voor export ; de hierbij behorende veiling is een "export
veiling". Op deze exportveiling kunnen zeer grote hoeveelheden van
hetzelfde produkt gelijktijdig worden aangevoerd. De tuinder kan
zich hierdoor specialiseren op enkele teelten.
Vollegrondsgroenteteelt is op het zuiver gespecialiseerde glasbedrijf van weinig betekenis.
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6.1. Tuinbouw op veenkoloniale en kraggeveenontginningsgronden.
De oppervlakte veenkoloniale en kraggeveenontginnings
gronden, die in Nederland voor tuinbouwkundige doeleinden gebruikt
wordt, is tot nu toe beperkt, De sterk wisselende profielopbouw
over korte afstand, die kenmerkend is voor deze beide groepen van
veenontginningsgronden,maakt tuinbouwvestiging hierop minder aan
trekkelijk.
Voor de noodzakelijke uniforme jeeltmethoden met name op
de gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven is een homogene boven
laag, wat betreft aard en dikte, gewenst, met een goede structuur
op een niet te sterk wisselende ondergrond. Voor de vollegrondsgroenteteelt is deze homogene profielopbouw niet zo noodzakelijk,
voor het gespecialiseerde glasbedrijf echter des te meer.
Ten einde deze gronden voor tuinbouw geschikt te maken
is veelal herontginning, (aanvullende) bezanding en drainage soms
gewenst.
Deze maatregelen vragen een hoge investering.
6.2. De geschiktheid der gronden onder de huidige omstandigheden.
De gronden, zoals ze thans in het onderzochte gebied voor
komen,hebben weinig tuinbouwkundige mogelijkheden. Een van de be
langrijkste oorzaken voor deze geringe geschiktheid is de sterk
heterogene bovenlaag.
De bezande veenontginningsgronden hebben een te dunne en
zeer heterogene bovenlaag, terwijl op de niet bezande gronden nage
noeg geen bovenlaag aanwezig is. Daarnaast hebben de ondiepe en
matig diepe veengronden (ZV^h,
V_z) een sterk wisselende
profielopbouw onder de bovenlaag, zowel wat betreft de aard en dikte
van de veenlaag, als de diepte van en de profielontwikkeling iri de
zandondergrond. Hierbij komen nog de nadelen van de ronde ligging
en beperkte breedte der percelen in dit gebied.
Vanwege deze ronde ligging is een goede grondwaterstandregeling binnen de percelen moeilijk te realiseren.
Door bepaalde cultuurtechnische maatregelen kunnen de
bovengenoemde bezwaren op een groot gedeelte der onderzochte gron
den echter grotendeels worden opgeheven waardoor de tuinbouwkun
dige mogelijkheden aanzienlijk stijgen.
De voor tuinbouw geschikt te maken gronden omvatten de
bezande en de niet bezande diepe en zeer diepe veenontginningsgrondens° dit zijn de bodemtypen ZV7z, ZV^z, V_z, ZV z en V.z, V z.
De al dan niet bezande ufidiepe 'en matig diepe veenont
ginningsgronden, bodemtypen ZV^h, ZV^z en V^z, zullen ook na, cul
tuurtechnische maatregelen nog weinig aantrekkelijk zijn voor
de tuinbouw. Hun sterk wisselende profielopbouw maakt een unifor
me teeltmethode onmogelijk.
6.3. De gewenste cultuurtechnische verbeteringsmaatregelen.
6.3.1. Algemeen.
Binnen dit gebied bezitten de diepe en zeer diepe al dan
niet bezande veengronden enkele gunstige eigenschappen, waardoor ze
voor een aantal vormen van de tuinbouw geschikt zijn te maken.
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minstens 80 cm diepte, dat veelal tot die diepte is losgespit en
weinig of geen bagger of andere storende lagen bevat. Ten gevolge
hiervan mag in deze profielen een tamelijk gelijkmatige klink en
een gunstige waterbeweging verwacht worden.
Voor bezanding of aanvullende bezanding is zeer geschikt matig fijn
leemarm zand in de omgeving o.a. in de ondergrond aanwezig.
De volgende cultuurtechnische verbeteringsmaatregelen zijn
ons inziens noodzakelijk ten einde van deze veengronden geschikte
tuinbouwgronden te maken.
Egalisatie
Bezanding of aanvullende bezanding
Goede waterbeheersing door middel van drainage.
Verder zou perceelsverbreding met het oog op een ratio
nele bedrijfsvoering gewenst zijn.
6.3.2. Egalisatie van de veenondergrond.
Vanwege de ronde maaiveld ligging der percelen is egali
satie met name voor het met glas bedekte areaal noodzakelijk. Op
de bezande gronden is het boven houden van de oorspronkelijke bouwvoor zeer gewenst in verband met de aanwezigheid van reeds enig
biologisch leven hierin. Voor de niet bezande gedeelten is dit
boven houden gezien, de kwaliteit en heterogeniteit van deze boven
laag niet noodzakelijk.
Het reeds aanwezige bezandingsdek moet dus voor de ega
lisatie opzij worden gezet en na egalisatie en aanvullende bezan
ding weer terug gestort en goed met het humusarme zand en eventueel
wat veen tot een homogene nieuwe bovenlaag worden vermengd. Deze
menging geldt ook voor de niet bezande gedeelten na egalisatie en
bezanding.
Gezien de verschillen in aa,rd en dikte van de nu reeds
aanwezige bovenlaag op de bezande gedeelten (bijl. 2) zal het op
deze gedeelten moeilijker zijn een nieuwe homogene bouwvoor te ver
wezenlijken, dan op de thans nog niet bezande gronden.
In verband met de moeilijkheden ve„n de oppervlakte-ont
watering op deze veenontginningsgronden bij gebruik voor de land
bouw verdient het aanbeveling alleen die gedeelten te egaliseren,
waarop kort daarna tuinbouwvestiging zal plaatsvinden.
V/at de te verwachten klink betreft na de egalisatie en
bezanding, werden door de medewerkers van de N.V. Ontginnings
maatschappij "Land van Vollenhove" die de gronden in hun huidige
toestand hebben gebracht, metingen op grasland verricht. Hieruit
is gebleken dat de klink varieert van 4 ~ 20 cm in totaal over
6 à 7 jaar en na die periode x^einig meer te betekenen heeft. Hoe
wel 20 cm klink te veel is voor glastuinbouw, zullen eventueel
kleine hoogteverschillen die in de kas.sen optreden, door de tuin
ders zelf kunnen worden geëgaliseerd. Verder zal deze klink naar
onze mening onder invloed van de beregening in de kassen minder
zijn dan bij gebruik als gras- of bouwland. De gronden, die even
tueel in aanmerking komen voor tuinbouw., zijn vijf tot zes jaar
geleden ontgonnen, zodat ze wat de klink t.g.v. het ontginnen be
treft, thans nagenoeg stabiel zullen zijn.
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Toor deze bezanding dient zoveel zand te worden gebruikt
dat er na menging met de oorspronkelijke bouwvoor en eventueel nog
wa,t veen een homogene bovenlaag van 20 à 25 cm dik humeus zand ont
staat. Op de reeds nu bezande gronden zal een aanvullende bezan
ding nodig zijn omdat het huidige zanddek onvoldoende dik is voor
de gewenste humeuze bovenlaag van 20 à 25 cm. Omdat op deze gron
den reeds een zandige bovenlaag van sterk wisselend humusgehalte
en dikte aanwezig is (bijl. 2) zal een gelijkmatige nieuwe boven
laag moeilijker te realiseren zijn dan op de niet bezande gronden.
Een niet homogene bovenlaag van wisselende dikte, geeft verschil
len o.a. in zuurgraad en daardoor in de groei van het gewas.
Het in de diepere ondergrond en naaste omgeving aanwezige
leemarme doch meestal kalkrijke matig fijne tot matig grove zand is
zeer geschikt ' voor bezanding.Dit zand zal mits met de oorspronkelijke
bouwvoor en enig onderliggend venig materiaal vermengd een goed
poreuze bovenlaag vormen, waarin lucht en warmte voldoende kunnen
doox-dringen en een vlotte waterbeweging mogelijk is.
Lemig en/of fijner zand is voor bezanding minder geschikt omdat
dit een te dichte bovenlaag geeft, die pas na de vorming van een
goede structuur een gunstige grond-water-luchtverhouding heeft.
Deze structuurvorming gaat langzaam en brengt extra kosten met zich
mede? aanwending van extra hoeveelheden compost, stalmest, etc.
Het meest gewenste humusgehalte voor de bovenlaag bedraagt c.i. + 5$
Door de vermenging van het humusarme zand met venig materiaal, zal
in de eerste jaren een sterke verbetering van organische stof op
treden. Deze is dan nog hoofdzakelijk in de vorm van veen in de
bovenlaag aanwezig. Bij de ontginning zal dan ook een hoger organisch-stofgehalte moeten worden aangehouden, ten einde na enkele
jaren het genoemde gehalte van 5i° te verkrijgen. Door organische
bemesting (stalmest, compost etc.) zal dit gehalte op peil moeten
worden gehouden.
Bij de vorming van een nieuwe bovenlaag dient er tevens
voor te worden gezorgd, dat het onderliggende veen of venig mate
riaal tot ten minste 80 cm diepte losgespit wordt en geen vaste
lagen meer bevat. Alleen dan is een goede waterbeweging en een
gelijkmatiger klink mogelijk. Ten einde een goede waterbeheersing
mogelijk te maken zal de wortelgroei in hoofdzaak tot de humeuze
zandbovenlaag dienen te worden beperkt.
Alvorens tot egalisatie en/of aanvullende bezanding over
te gaan is een gedetailleerd onderzoek van de te behandelen perce
len noodzakelijk. Het door ons uitgevoerde onderzoek was slechts
globaal, vooral wat betreft de aanwezige verschillen in aa,rd en
dikte van de al dan niet bezande bovenlaag.
6.3*4- Goede waterbeheersing door middel van drainage.
De in het voorgaande als wenselijk beschreven leemarme,
humeuze, matig fijnzandige bovenlaag is weinig vochthoudend. Een
goede waterbeheersing is daarom noodzakelijk. Een vla.kke ligging
(egalisatie) en een losgespitte veenondergrond maken dit mogelijk
door middel van drainage. Het meest gewenste systeem voor de tuin
bouw in deze gronden is een gesloten plastic drainagestelsel, aan
gesloten op een sloot met hoog peil en een sloot met laag peil.
Door middel van putjes is het dan mogelijk iedere drainreeks afzon
derlijk aan- of af te sluiten en een tamelijk constante waterstand
te verzekeren op de gewenste diepte. In het nabij gelegen Steenwijkerdiep is geschikt water voor beregening, etc. in voldoende
hoeweelheid aanwezig.
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Op eerx modern tuinbouwbedrijf is een perceelsbreedte van
circa 60 in zeer gewenst. Bij deze perceelsbreedte worden lange
percelen voorkomen, waardoor een rationale bedrijfsvoering (korte
loop- en rijafstanden) mogelijk is.
De huidige percelen in het gebied zijn + 40 ia breed. Van
neer men deze wil verbreden is demping van sloten noodzakelijk,
terwijl in deze voormalige watergangen een zodanige profielopbouw
dient te worden verwezenlijkt, dat groeiverschillen, klink, etc.
zoveel mogelijk worden vermeden. Deze maaivegelen zijn nogal kost
baar.
Als om de andere sloot gedempt zou worden, ontstaan per
celen van 80 m breedte. Op de gedempte sloot kan dan een middenpad
aangelegd worden.
Gezien het plan voor tuinbouwvestiging dat de daartoe
door de gemeente Steenwijkerwold benoemde commissie voor ogen staat,
zou men in eerste instantie kunnen volstaan met de huidige perceels
breedte van 40 m. Vel zou het aanbeveling verdienen in overleg met
de toekomstige tuinders de mogelijkheid open te laten voor een la
tere uitbreiding van het glasareaal op de naast de nieuwe bedrij
ven gelegen percelen en niet meer naar achteren op de eigen per
celen. In eerste a.anleg zou men dan tussen de eerste bedrijven
telkens een perceel niet voor glastuinbouw in gebruik moeten ne
men.
6.3.6. De profielopbouw na de cultuurtechnische maatregelen.
Vanneer de bovengenoemde maatregelen zijn uitgevoerd,
ontstaat een veengrond met de volgende profielopbouw en liggings
1. Goed poreuze, homogene en structuurbestendige 20-25 cm dikke bo
venlaag van leemarm, (+ 57°) humeus, matig fijn zand, die via
een venige laag overgaat in de veenondergrond, die tot ten minste
80 cm beneden maaiveld los is en geen ba,gger of andere storende
lagen bevat.
2. Percelen van 40 m breedte (evt. mogelijkheid van verbreding tot
80 m), die vlak liggen wat betreft de gedeelten bestemd voor
tuinbouw.
3. Goede waterbeheersing (aan- en afvoer) door middel van een ge
sloten drainagesysteem op putten» Dit systeem kan op eenvoudige
wijze worden aangesloten op het Steenwijkerdiep. Dit bevat voor
de tuinbouw geschikt x»rater in voldoende hoeveelheden.
6.4. De bodemgeschiktheid voor tuinbouw, na, de cultuurtechnische
maatregelen.
Na uitvoering van bovengenoemde cultuurtechnische maat
regelen, zijn de gronden in meer of mindere mate geschikt voor in
Hoofdstuk 5 genoemde bedrijfstypen.
6.4-1• De geschiktheid voor het consumptiebedrijf.
De meeste van de gronden in het onderzochte gebied zijn
na de cultuurtechnische maatregelen geschikt voor dit bedrijfstype.
De ondiepe veenontginningsgronden (bodemtype ZY^h) zijn na de ver
betering nog weinig geschikt.
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De profielopbouw is te heterogeen. Dit geeft grote verschillen in
bewortelingsdiepte, vochthoudend vermogen en waterbeweging. Hierdoor
ontstaat een ongelijke groei hetgeen de uitvoering van de teeltmaat
regelen op het juiste tijdstip zeer moeilijk, zo niet onmogelijk
maakt. De matig diepe, diepe en zeer diepe veenontginningsgronden
zijn na profielverbetering geschikt.
6.4.2. De geschiktheid voor het groenteteeltbedrijf al dan niet
onder glas (licht gestookt).
De ondiepe en matig diepe veenontginningsgronden (bodem
typen ZV.h, ZVgZ en V^z) zijn na de profielverbetering, voor dit
bedrijfstype weinig tot matig geschikt. De zandondergrond, welke
en- tussen 40 en 00 cm
bij deze bodemtypen voorkomt binnen resp. 4-0
is heterogeen wat betreft diepte en profielontwikkeling.
Door deze heterogeniteit is het moeilijk een uniform perceel van
voldoende grootte te verkrijgen met een homogene profielopbouw.
De overige bodemtypen zijn na profielverbetering voor dit bedrijfstype geschikt.
6.4.3« De geschiktheid voor het gespecialiseerde glasbedrijf.
Voor dit bedrijfstype zijn, zoals reeds eerder beschre
ven, minder groeikrachtige gronden gewenst. De gronden in het onder
zochte gebied zijn, gezien de profielopbouw, goede groeikrachtige
gronden.
Om het bovengenoemde bedrijfstype te doen slagen is het
noodzakelijk
de groei van de gewassen, zoals wintersla gevolgd
door vroege stooktomaten, in de hand te hebben. Bij deze groei
krachtige gronden is dit mogelijk door de invloed van het grond
water zoveel mogelijk, liefst geheel, uit te schakelen en het
benodigde water van bovenaf te geven. Na de reeds eerder genoemde
profielverbeteringen (speciale waterbeheersing per bedrijf) zijn
de diepe en zeer diepe veenontginningsgronden voor dit bedrijfs
type geschikt.
De ondiepe en matig, diepe veenontginningsgronden (bodem
typen ZV^h, ZV„z en V^z) zijn ook na profielverbetring voor dit
bedrijfstype weinig geschikt.
6.5« Tijdsduur waarover de herontgönnen veengronden hun gunstige
eigenschappen behouden.
In het onderzochte gebied treft men uitsluitend "door de
mens gemaakte", overwegend organische gronden aan. Ook nà verwezen
lijking van de voor tuinbouw gewenste profielopbouw blijft dit het
geval.
Glastuinbouw en met name de zware stookteelten stellen
door o.a. de hogere bodemtemperatuur, het regelmatig beregenen,
grondontsmetting door "stomen", etc., hoge eisen aan de stabili
teit van het bodemprofiel en voor wat betreft het stomen speciaal
aan die van de bovengrond.
Van nature zijn veengronden en met name ontgonnen veenprofielen minder stabiel dan minerale (klei of zand) gronden.
Voor zover door de bodem beïnvloed, zal het slagen van de
tuinbouw op deze veenontginningsgronden in hoofdzaak door een drie
tal voorwaarden worden bepaalds
1. Een juiste uitvoering van de in het voorgaande aangegeven cultuur-
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2. De vakbekwaamheid van de tuinders, die bodem en gewas op de
juiste wijze dienen te behandelen.
3« De tijdsduur waarover de gronden hun gunstige profielopbouw
en drainagetoestand zullen behouden.
Verwezenlijking van de beide eerste voorwaarden wordt
grotendeels door de wijze van opzet en uitvoering va.n het tuinbouwproject bepaald. De tijdsduur, waarover deze gronden geschikt zullen
blijven, is niet zonder meer te voorspellen, maar wordt voor een
zeer belangrijk deel door de beide andere voorwaarden bepaald.
De tot nu toe bekende resultaten van stookteelten op
veenontginningsgronden met zandbovenlaag elders in Nederland zijn
gunstig. Deze gronden elders zijn niet volledig vergelijkbaar
met de toekomstige gronden bij Scheerwolde, omdat met name de tex
tuur van het zand in boven- en ondergrond, de profielontwikkeling
in de zandondergrond en de dikte van het veenpakket bij Scheerwolde gunstiger zijn voor stookteelten dan op veenontginningsgronden
elders.
Ons inziens kan dan ook worden gesteld, dat bij vervul
ling van de eerste twee
bovengenoemde voorwaarden, de dan ver
wezenlijkte gunstige profielopbouw en drainagetoestand zeker
langer in stand zullen blijven dan de afschrijvingstermijn voor
de glasopstanden, etc. bedraagt. Deze afschrijvingsteripijn wordt
momenteel op 20 à 25 jaar gesteld.

