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- 3 VOORWOORD
Op verzoek van het College van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Avereest werd door de afdeling Opdrachten van de Stichting
voor Bodemkartering een globaal bodemkundig onderzoek ingesteld naar
de geschiktheid voor enkele vormen van tuinbouw van een complex gron
den ten zuiden van Dedemsvaart.
Het veldwerk voor dit onderzoek werd uitgevoerd in september oktober 1962 door de heren W.B. Kleinsman en G. Kamping onder leiding
van H.J.M. Zegers.
Het rapport werd samengesteld door G. Kamping, met medewer
king voor het tuinbouwkundige gedeelte van H.J.M. Zegers.
De tuinbouwgeschiktheidsbeoordeling der onderzochte gronden
werd in overleg met het Rijkstuinbouwconsulentschap Zwolle (Ir. J.J.
Pettinga, e.a.) vastgesteld. Voor de verleende medewerking zijn wij
Ir. Pettinga c.s. veel dank verschuldigd.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR

(Ir. R.P.H.P. van der Schans),
HET HOOED VAN DE
AEDELING OPDRACHTEN,

(Ir. G.J.W. Westerveld)
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VERKLARING VAN EEN AANTAL IN DE TEKST GEBRUIKTE TERMEN.
Algomeen bodemkundige begrippen.
Bodemprofiel

: Opeenvolging van de verschillende la
gen en horizonten in de grond tot een
»
diepte van 120 cm beneden maaiveld.

Humuspodzol

î Profiel in zand met een duidelijke in-

A/C-profiel

: Profiel in zand zonder duidelijke inspoelingshorizont.

Kazig

i Bruine, smerende humus-B-horizont.

Gliede

: Dichte, zwarte smerende (schoensmeerachtige) laag, die zeer veel organi
sche stof bevat.

Meerbodera

: Dichte, grijze sterk lemige humusrijke
laag.

Bolster

s Jong mosveen, lichtbruin gekleurd veen,
waarin duidelijk veenmossen te herken
nen zijn. Het houdt zeer veel water
vast, doch geeft dit ook gemakkelijk
aan de bouwvoor af en het laat boven
dien overtollig water goed door. Het
is te vergelijken met een spons.

spoelingshorizont (B-horizont), hoofd
zakelijk bestaande uit humus.

Oud mosvaen

Donkergekleurd sterk vergaan veen. De
veenmossen zijn moeilijk te herkennen.
Het klinkt gemakkelijk en is dan
slacht doorlatend.

Zeggeveen

Donkergekleurd, vormloos veen, opgebouwd
uit zeggen. Het is onder voedselrijkere
oma tandighede n gevormd dan hat mosveen.

Bestanddelen van de grond.
Mu

: Micron = l/l000 mm.

Klei-(lutum)fractie

: Minerale delen kleiner dan 2 mu.

Leemfractie

: Minerale delen kleiner dan 50 mu.

Zarrifractie

: Minerale delen groter dan 50 mu en
. kleiner dan 2000 mu.

M50 (mediaancijfer)

: Korrelgrootte waarboven en waarbeneden
de helft van het gewicht van de frac
ties groter dan 50 mu en kleiner dan
2000 mu (zandfractie) ligt.

Korrelgrootte van het zaraU
Zeer fijn zand

: M50: 105 - 150 mu.

Matig fijn zand

î M50: 150 - 210 mu.

Leemklassen.
Leemarm

Minder dan ICfcJ leem.

Zwak lemis

10

Sterk lemig

17>5 - 32,5/^ leem.

- 17>5?ó leem.

Hurousklasson (organische stof).
Huneus

2,5 -

8 /ó organische stof.

Humusrijk

8

- 15 /à organische stof.

Venig

15

- 22,5/ó organische stof.

Veen

Meer dan 22>5# organische stof.

Horlzontbenamlngen.
AI

Bovenste horizont van het bodemprofiel
met relatief hoog gehalte aan organi
sche stof.

A2

Uitspoelingshorizont (loodzandlaag).

B

Horizont met maximale inspoeling van
in het profiel verplaatste ijzer- en/
of humusbestanddelen.

C

Nagenoeg onveranderd moedermateriaal.

SAMENVATTING.
Bode mges teldheld.
Het onderzochte gebied ligt ten zuiden van Dedemsvaart in de
gemeente Avereest. Het behoort tot de middeloude veenkoloniale gronden
(dalgronden).
Het gebied bestaat uit zandgrond en vergraven veengronden met
een bezandingslaag (dalgronden). De dalgronden kunnen onderscheiden
worden in: dalzandgronden met minder dan UO cm veen en de dalveengron
den met meer dan 40 cm veen binnen 80 cm.
In de noordoosthoek langs de Dedemsvaart komen de beste dal
gronden voor. Deze gronden hebben een dikke, sterk lemige bouwvoor met
daaronder een dik pakket bolster van goede kwaliteit. Als waterreser
voir heeft deze bolster een zeer grote waarde en vervult een belang
rijke functie in de dalgrondprofielen.
In de noordwesthoek komen dalveengronden voor met een dunne
bouwvoor op een dun pakket bolster van slechte kwaliteit. Dit gedeelte
van het gebied heeft veel wateroverlast, o.a. doordat een aantal wijken
zijn gedicht.
Dalzandgronden hebben in het algemeen een dunne bouwvoor op
slechte bolster (platerig). Landbouwkundig gezien zijn dit minder goede
gronden, doordat de wortelontwikkeling in het veen gestagneerd wordt en er
daardoor grote kans op groeidepressie in droge perioden ia te verwachten.
Tuinbouwkundige mogelijkheden.
Voor de teelten van het gespecialiseerde glasbedrijf (zware
stook), zoals vroege stooktomaten en wintersla, is enige groeibeheersing nodig. De gronden, die in de noordoosthcek van het gebied liggen
met een sterk lemige bezandingslaag op een voldoend dik pakket bolster
(dikker dan 25 cm) van goede kwaliteit, zijn geschikt voor deze teel
ten. Wel dient ervoor gezorgd te worden, dat de waterbeheersing goed is.
Door bepaalde cultuurtechnische verbeteringsmaatregelen kunnen
de dalgronden met een bolsterlaag dikker dan 25 cm en van goede kwali
teit en de zandondergrond tussen 40en80 cm beneden maaiveld, geschikt
worden gemaakt, met name voor het gespecialiseerde glasbedrijf. Dit
bedrijfstype biedt, gezien de betere bedrijfsuitkomsten, de beste moge
lijkheden voor nieuw te stichten tuinbouwbedrijven.
De noodzakelijke verbeteringsmaatregolen omvatten: het breken
van storende lagen, goede waterbeheersing door middel van drainage en
het brengen van de bezandingslaag op + 20 cm dikte.
Na de uitvoering van bovengenoemde maatregelen zijn de gronden
met een voldoend dikke (meer dan S cm) bolsterlaag van goede kwalitait en
een zandondergrond dieper dan 40 cm beneden maaiveld, geschikt voor het
vollegrondsgroentebedrijf, het groenteteeltbedrijf al dan niet onder
glas (licht gestookt) en voor het gespecialiseerde glasbedrijf.
Dc huidige omstandigheden in aanmerking genomen,zullen de dal
zandgronden en de dalveengronden zonder of met te dunne bolsterlaag na
de cultuurtechnische maatregelen nog weinig geschikt zijn voor het ge
specialiseerde glasbedrijf en het groenteteeltbedrijf al dan niet otider
glas. Het vollegrondsgroenteteeltbedrijf biedt op een gedeelte van deze
grorxien, die voldoende wateraanvoer vanuit het grondwater krijgen nog
wel mogelijkheden, mits de eventueel aanwezige dunne veenlaag van rede
lijke kwaliteit is.
Het uitgevoerde bodemkundig onderzoek en de tuinbouwgeschiktheidsbeoordeling dragen een globaal karakter. De kaartschaal (1 :25.000/
en het aantal boringen per oppervlakte-eenheid/één boring per twee à
drie hectaren) geven dit reeds aan. Bij het gebruik en de interpretatie

- 7 der in het rapport en op de kaartbijlagen verstrekte gegevens, dient men
hiermede rekening te houden. De kaarten geven geen informatie over de
bodemgesteldheid of tuinbouwkundige mogelijkheden per perceel. Alvorens
tot tuinbouwvestiging op grond van de thans verkregen gegevens wordt
overgegaan, dient een nader gedetailleerd onderzoek op de betreffende
percelen te worden uitgevoerd.
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Afb.1 Situatiekaart

schaal 1 50000

G e d e e l t e w a a r v a n e e n g e d e t a i l l e e r d e b o d e m k a a r t s c h a a l 1 1000
vervaardigd i s

- Ö 1. INLEIDIM}.
1.1 Ligging en oppervlakte.
Het onderzochte gebied ligt ten zuiden van Dederasvaart in de
gemeente Avereest. De grens wordt gevormd door de Dedemavaart in het
noorden, het Ommerkanaal in het westen, de Ko le nbrandersw:yk in het
oosten, terwijl de zuidelijke begrenzing langs perceelsscheidingen
loopt (afb. 1).
Het gebied komt voor op de topografische kaart, schaal
1 :50 .000, kaartblad 22 west (Coevorden). De totale oppervlakte be
draagt 1100 ha.
1.2 Gebruikt kaartmateriaal.
De veldopname vond plaats op een basiskaart, schaal 1J10.000,
verstrekt door de opdrachtgever. Voor een betere oriëntatie werd ge
bruik gemaakt van luchtfoto's, in bruikleen verkregen van de Topogra
fische Dienst te Delft.
De topografische basis voor de bij dit rapport gevoegde bodemkundige overzichtskaart en bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw,
beide schaal 1 :25.000,is vervaardigd door de Stichting voor Bodemkartering.
1.3 Werkwijze.
De verschillen in profielopbouw der onderzochte gronden zijn
bepaald door middel van boringen tot een diepte van 120 cm beneden
maaiveld en een intensiteit van één boring per twee h. drie hectaren.
De boringen hebben steeds midden op de percelen plaatsgehad
in verband met de afnemende bouwvoordikte (par. J.J) in de dalgronden
van wijk naar zwetsloot.
Op de basiskaart, schaal 1 :10.000 zijn de plaatsen der borin- .
gen roet daarbij de profielopbouw (aard en dikte (diepte) bovengrond,
veen, zandondergrond, storende lagen, enz.) in code vastgelegd.
Boringen met een aantal overeenkomstige profielkenmerken zijn
door middel van in het terrein op de basiskaart ingeschetste bodemgrenzen tot kaarteenheden verenigd.
Na voltooiing van het veldwerk zijn de basiskaarten, schaal
1îlO.OOO door fotografische verkleining naar schaal 1 :25.000 gebracht.
Via acutes is uit deze verkleiningen de bij dit rapport behorende bodemkundige overzichtskaart vervaardigd. De kaarteenheden zijn door mid
del van afzonderlijke kleuren en codes weergegeven en met getrokken
lijnen afgegrensd. In verband met het verspreid voorkomen van een aan
tal profielkenmerken zijn deze met een lettercode op de plaats van de
betreffende boringen in de verschillende kaarteenheden weergegeven.
1Gebruikswaarde van de kaarten.
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in dit rap
port en de volgende twee kaarten.
1. Bodemtexdige_overzjLchtskaart, schaal 1:25.000, aangevende de om
grenzing en- de aard van de onderscheiden kaarteenheden.
2. Globale bodemgeschiktheidskaart voor_de groenteteelt, schaal 1 '.25.000,
aangevende de geschiktheid van de onderscheiden kaarteenheden voor
een drietal bedrijfstypen in een aantal klassen.
Zoals uit de in de vorige paragraaf opgegeven waarnemings
dichtheid en de schaal 1 :25.000 van de bijlagen blijkt, draagt dit
onderzoek een oriënterend karakter. Het is in overleg met de opdracht
gever op deze wijze uitgevoerd en men dient bij het gebruik en de in
terpretatie van de verstrekte gegevens op de kaarten hiermede rekening

- 9 te houden. De getrokken bodem- en geschiktheidsgrenzen zijn geleidelijke
overgangen en geen absolute grenzen, terwijl binnen de aangegeven kaart
eenheden afwijkende profielen kunnen voorkomen (zie hfdst. i|-, afb. 3).
Deze kaarten kunnen dan ook niet gebruikt worden als informa
tiebron per perceel. Aan een definitieve bestemming en verbetering van
de gronden zal een gedetailleerd onderzoek vooraf moeten gaan.
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2.1 Geologische opbouw en de invloed van de natuurlijke begroeiing.
Voor de veenvorming was dit gebied een golvend zandlandschap
(dekzand) dat uit matig fijn, zwak lemig tot leemarm zand bestond. Dit
zand is in de laatste ijstijd (V/Urm) aangevoerd door de wind. In deze
periods heerste er in onze streken een toendraklimaat., waarin planten
groei vrijwel onmogelijk was. De wind kon, doordat de bodem niet be
groeid was, gemakkelijk vat op het zand krijgen, waardoor grote hoeveel
heden verplaatst werden.
De grofste bestanddelen werden slechts weinig verplaatst of
bleven liggen, terwijl de fijnere delen over grote afstanden werden
weggeblazen (loessafzetting elders).
Het dekzand wordt in dit gebied in de vorm van langgerekte
ruggen aangetroffen. Kenmerkend voor het dekzand is de uniforme korrelgrootteverdeling. De zandiaediaan (M50) varieert tussen 150 en l80 mu.
Tegen het einde van de V/Urmijstijd werd het klimaat geleide
lijk warmer en vochtiger en trad er plantengroei op, waardoor het zand
werd vastgelegd. Onder invloed van de plantengroei en de klimatologi
sche omstandigheden is de bovenste laag van het zand geleidelijk uitge
loogd. Op de hogere dekzandruggen gaf dit aanleiding tot uitspoeling
van ijzer en humus uit de bovenste lagen. Hierdoor zijn bodemprofielen
met uitspoelingshorizonten (A2) en inspoelingshorizonten (B) gevormd,
de zg. hurauspodzolen.
Waar stilstaand water aanwezig was, vond een begin van veenvorming plaats. Voor vorming van veen is veel warmte en vocht nodig.
Het »erst gevormde rijkere veen is het zg, hypnaceeënveen, lichtbruin
van kleur en zeer fijn van structuur en is hoofdzakelijk ontstaan in
de laagste delen van het zandlandschap. Een dunne rr.eerbodemlaag scheidt
dit veen meestal van het erboven liggende zeggeveen. Dit zeggeveen en
hypnaceeënveen treft men in het westelijke gedeelte van het gebied aan,
Naarmate het veenpakket geleidelijk in dikte toenam, werd het
milieu armer. De rijkere vegetatie verdween en het armere mosveen
(oud mosveen) begon zich uit te breiden ook over het hoger gelegen dek
zand. Tijdens deze veenvorming heerste er afwisselend een droger en een
vochtiger klimaat, hetgeen o.a. blijkt uit de aanwezigheid van sterk
gelaagd veen,zg. spalterveen.
Op het oud mosveen heeft zich ten s?.otte jong mosveen (bolster)
gevormd. Dit jong mosveen heeft een groot waterbergend vermogen en laat
bovendien het water goed door.
Op de overgang van het mosveen naar de zandondergrond heeft
zich t.g.v. bodemvorming een zg, organische-B (ingespoelde disperse hu
mus) gevormd, de gliedelaag. Deze bodemvormende processen zijn opgetre
den ten gevolge van daling van de waterstand. Hoe hoger de zuurgraad
(lage pH) van het veen, des te sterker is de bodemvorming.
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3.1 Inleiding.
De eerste sporen van menselijke invloed in het onvergraven
hoogveen zijn de greppels van de boekweit-brandcultuur. Hiervoor was
nodig dat het veen enigszins werd ontwaterd, hetgeen gebeurde door het
graven van greppels tot ongeveer 60 cm diepte. Door deze greppels te
graven verkreeg men in het hoogveen lange smalle akkers, die bijna 9
m breed waren. Door deze ontwatering werd het veen tevens begaanbaar.
Het hoogveen is in dit gebied allemaal vergraven en er zijn dan ook
geen sporen van de boekweit-brandcultuur meer te vinden.
De natuurlijke afwatering van het onderzochte gebied was voor
de vervening aangewezen op de Heest.
3.2 Gebruik van hoogveen voor de winning van turf.
Reeds in het begin van de 19e eeuw is een begin gemaakt met
de afgraving van het veen voor turffabricage. De afvoer van deze turf
vond in eerste instantie plaats langs veenwegen.
Al spoedig is men ertoe overgegaan om voor de turfafvoer hier
kanalen met loodrecht daarop de hoofdwijken te graven en weer loodrecht
op de wijken. Hiervoor was veel geld nodig; dit werd verstrekt deer
een aantal verveners uit Duitsland en Holland, die da uitvoering meren
deels in handen hebben gehad (omstreeks 185O). Onder meer ten behoeve
van de werkverdeling gedurende de winter werden tevens turfstrooiselfabrieken gebouwd in de veengebieden.
De wijken liggen + 200 m uit elkaar, met daartussen de zwet
sloot (afb. ï^). Deze zwetsloot diende voor de ontwatering. Ieder Jaar
werd een strook veen van + 30 m breed tussen de wijken verveend, die
daardoor steeds langer werden. Het zand dat eruit kwam bleef langs de
wijk liggen.
Oud mosveen kwam in aanmerking voor turf, terwijl van een ge
deelte van het zeggeveen (vermengd met oud mosveen) baggerturf werd ge
maakt, Omdat bij het graven veel last werd ondervonden van het water,
is lang niet al het oud mosveen vergraven. Tijdens het graven liet men
veenwolletjes zitten om het water te keren.
De bolster werd teruggebonkt en voor een klein gedeelte afge
voerd naar de turfstrooiselfabrieken.
3.3 Ontginning.
Na de vervening bleef de afgeveende grond over. De bolster
werd zoveel mogelijk gelijkmatig over het terrein verdeeld. De vaste
veenwalletjes en de storende lagen (gliede, meerbodem en sterk kazige
B) werden niet verbroken. Waar de turfbulten hadden gestaan bleef al
tijd turfmolm achter; ook aan een regelmatige verspreiding over het
veld daarvan is weinig aandacht besteed.
Langs de wijken lagen de zanddepots. Met kruiwagens werd het
zand vervolgens over het land gebracht. Het bezanden was meestal aange
nomen werk, waardoor de bezarxlingsdikte vanaf de wijk in de richting
van de zwetsloot steeds geringer werd.
In het westelijke gedeelte van het gebied is weinig zand uit
de wijken gekomen. Dit moest van elders worden aangevoerd. De bezandingslaag is hier dun (5 à 10 cm). Over een oppervlakte van 12 m
langs de wijk (klemsloot) is het zand en het veen door elkaar gewerkt
tot op de zandondergrond.
3.4 Cultuurgrond.
De nieuwe cultuurgrond was eerst als grasland in gebruik.
Voor meststof werd veel gebruik gemaakt van de potstalmest. Hiertoe
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potstallen gebracht. De meeste potstalmest kwam dicht achter de boer
derij terecht, terwijl de percelen die verder weg lagen, veel minder
kregen. Door deze wijze van bemesting is er een groot verschil in dik
te en leemgehalte van de bouwvoor ontstaan binnen dezelfde kaarteen
heid, Vlak bij de boerderij ia de bouwvoor dikker en bevat meer leem
(zg. zwaardere bouwvoor).
Omstreeks 1900 kwamen boeren van de Groninger veenkoloniën
naar dit gebied. Deze boeren waren merendeels akkerbouwers. Waar een
dunne bouwvoor aanwezig was, werd bolster aangeploegd. De bolster ver
hoogt het organische-stofgehalte,hij verteert en verpulvert echter
vrij snel. De kleine veendeeltjes die overblijven hebben vaak weinig
binding met de bouwvoor en verstuiven bij droogte gemakkelijk.
Door dit wegploegen van de bolster kwam het vaste veen steeds
ondieper in het profiel voor, in het bijzonder boven de vaste veenwalletjes. De algemene klacht van de boeren is dan ook dat de dalgron
den steeds natter worden.
In het oosten van het gebied werden in de crisisjaren een aan
tal percelen geëgaliseerd, terwijl de bouwvoor enigszins verzwaard
werd, doch de storende lagen werden niet verbroken.

LEGENDA
Z A N D G R O N D E N
H

HUMUSPODZOLGRONDEN

D A L G R O N D E N
humeus en

Organise he-stof klasse

humusrijk

Dikte

< 15 cm
> 174 %

< 171 %

Leemgehalte
Dikte van de bolsterlaag

> 25 cm

< 25 cm

S van de bezand ingslaag

Diepte van en profielontwikkeling in de zandondergrond

DALZANDGRONDEN

minder dan 40 cm veen
ondieper dan 80 cm - mv

dvH

DALVEENGRONDEN

overwegend
ondieper dan
80 cm - mv.

humuspodzol

meer dan 40 cm veen
ondieper dan 80 cm - mv.

d V2h

d Vb2h

ldVb2h

40 - 80 cm - mv.

humuspodzol

dV3

d Vb3

ldVb3

80 -120 cm - mv.

niet onderscheiden

T O E V O E G I N G E N

per boorpunt aangegeven

.c

bezandingslaag dikker dan 15 cm

•g

gliede

•m

meerbodem

.

boring waarin de hierboven vermelde lagen niet zijn aangetroffen

Opm.

De gebruikte termen worden in het rapport verklaard

Afb.2

Legenda van de bodemkundige overzichtskaart (bijlage 1)

- 13 k, DE BODBMKUNDIGE OVERZICHTSKAART, SCHAAL 1 ;25.OOP (bijlage 1).
^.1 Opzet van de

legenda (afb. 2).

Bij de opzet van de legenda Is tekening gehouden, met het doel
waarvoor het onderzoek is uitgevoerd. De gebruikte onderscheidingen
hebben derhalve een min of meer tuinbouwkundige betekenis.
Daarnaast is de legenda aangepast aan het schema voor bodemclassificatie en de legenda zoals die bij de Stichting voor Bodemkartering in gebruik is,
k . 2 Onderschelden bodetngroepen.
Op de boderakundige overzichtskaart zijn twee bodemgroepen on
derscheiden, nl.:
Zaj)dgr_onden. Hieronder worden verstaan minerale gronden met minder dan
8jb' klei en zonder veen- of venige lagen binnen 80 cm bene
den maaiveld.
Dal^rojrden. Gronden in het landschap der veenkoloniale gronden met een
veenlaag, beginnend ondieper dan 80 cm beneden maaiveld.
Naar de dikte van deze veenlaag binnen 80 cm - m.v. is
deze laatste bodejigroep verder opgesplitst in twee sub
groepen ;
Dalzardgrowien - dalgronden met minder dan kO cm veen ondieper dan 80 cm beneden maaiveld.
Dalveengronden - dalgronden met meer dan ij-O cm veen, on"
dieper dan 80 cm beneden maaiveld.
In de zarxlgronden, die slechts een geringe oppervlakte in dit
gebied beslaan, is, naar de aard van de profielontwikkeling, slechts
één kaarteehheid onderscheiden, nl. '• hurauspodzolgronden.
De dalgronden omvatten in totaal zeven kaarteenheden, die on
derling kunnen verschillen in:
dikte en leemgehalte van de bezandïngslaag (bouwvoor)
dikte van de bolsterlaag (aard van het veen)
diepte van en profielontwikkeling in de zandondergrond
aard en voorkomen van storende lagen in het profiel,
lv.2.1 Dikte en_leemgehalte_van_de bezajróingslaag (bouwvoor),
Naar het leemgehalte van. de bezandïngslaag is een indeling ge
maakt in zwak en sterk lemig.
Een onderverdeling naar het organische-stofgehalte was niet
mogelijk, ondat dit kan variëren van 6 tot 17$, Algemeen kan gesteld
worden dat naarmate de bouwvoor dunner is, het organische-stofgehalte
hoger is.
Per kaartvlak was het niet mogelijk d<=> dikte van de bezandingslaag te onderscheiden in dunner dan 15 cm en dikker dan 15 cm. De
bezajodingslagen dikker dan 15 cm zijn per boorpunt aangegeven met toe
voeging c,
1^.2.2 Dikte van de__bolsterlaag (aard van het veen).
Bolster ( j o n g m o s v e e n ) .
Op de bodemkundige overzichtskaart is onderscheid gemaakt in
groixlen met meer en minder dan 25
bolster.
De fysische eigenschappen van de bolster zijn zeer gunstig;
dit veen heeft een groot watarbergend vermogen, geeft dit gemakkelijk
aan de plant af en laat bovendien overtollig water goed door. Bolster
zorgt voor een evenwichtstoestand in de waterhuishouding van het bodem
profiel. De chemische eigenschappen zijn minder gunstig. Het veen is
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vari nature zuur en arm aan voedingsstoffen. Door de lage pH (pH KCl 3.7)
dringen er praktisch geen wortels in de bolster door,
Oud_mosveen.
Deze veensoort heeft een minder sponsachtige werking dan de
bolster en klinkt bovendien, wanneer dit veen boven de gemiddeld laag
ste grondwaterstand ligt. Hierdoor en t.g.v. humusinspoeling neemt de
doorlatendheid sterk af, waardoor de waterbeweging in de dalgronden
wordt belemmard.
b.2.J> Diepte_van_en jsrofielontwikke ljEg in_de zaïidondergronà^

Wat de profielontwikkeling betreft is op de kaart aangegeven
waar een sterk gepodzoleerde zandondergrond binnen 80 cm - m.v. voor
komt, tot uiting gebracht door de aanwezigheid van een duidelijke hu
mus podzol.
In de diepe dalveengronden (zandondergrond tussen 80onl20 cm
- m.v.) is geen onderscheid meer gemaakt naar het al dan niet voorkomen
van een duidelijke humuspodzol.
De diepte van de zandondergrond is aangegeven in drie klassen:
40 - 80 cm, 80 - 120 cm (in de dalveengronden) en overwegend ondieper
dan 30 cm (in de dalzandgronden).
k . 2 . k Aard_en voorkomen vein stor£nde_ lagen.

Op de bodemkundige overzichtskaart is per boorpunt het voorko
men van storende lagen aangegeven. Een onderscheid is gemaakt in gliedeen meerbodemlagen, resp. toevoeging g en m.
Glieds.
Dit is een dichte, zwarte, smerende laag, die veel organische
stof bevat en zeer slecht doorlatend is. Komt deze laag ondiep in het
profiel voor dan is de grond in het voorjaar nat en koud, zodat de
groei der gewassen slecht op gang komt. In droge perioden is de kans op
een sterke groeidepressie groot, de capillaire opstijging is zeer ge
ring.
Bij aanwezigheid van. een gliedelaag voelt de bovenste 20 cm
van het daaronder liggende humuspodzolprofiel altijd sterk "kazig" aan
en is slecht doorlatend.
Meerbodem.
Dit is een dichte, grijze, sterk lemige humusrijke laag, die
echter veel minier ongunstige eigenschappen heeft dan de gliede. Meer
bodem komt merendeels voor op de overgang van veen naar een zandonder
grond rivet een zwak ontwikkeld humuspodzolprofiel of geheel zonder pod
zol (zg. A/C-profiel).
4.3 Beschrijving van de voorkomende kaarteenheden.
4.3.1 Inlel.ding.
Door een combinatie van meer der
bovengenoemde profielken
merken zijn acht kaarteenheden onderscheiden, die op de bodemkaart aijn
aangegeven met afzonderlijke symbolen en kleuren en omgrensd met vaste
lijnen.
De gebruikte symbolen bestaan meestal uit een combinatie van
letters met één cijfer. Deze hebben de volgende betekenis:
H » humuspodzolgrond (in de zandgronden) of humuspodzol in de
zandondergrond (in de dalzandgronden).
h « humuspodzol in de zandondergrond (in de dalveengronden)
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dalzandgronden (minder dan 1+0 era veen binnen 80 cm)
dalveengronden (meer dan 1+0 cm veen binnen 80 cm)
bolsterlaag dikker dan 25 cm (in de dalveengronden)
sterk lemige (meer dan 17*5$ leem) bezandingslaag (in de
dalveengronden)
2 a zandondergrond tussen 1+0 en 80 cm beginnend ) (in de dal3 = zandondergrond tussen 80 en 120 cm beginnend) veengronden)
Bij de in deze paragraaf volgende beschrijving der kaarteenheden zal
speciaal aandacht worden besteed aan de:
verbreiding en ligging
profielopbouw
bijzonderheden, o.a. het voorkomen van storende lagen.
Ten einde herhalingen zoveel mogelijk te vermijden, zal eerst een be
schrijving per bodemgroep worden gegeven en daarop aansluitend per
kaarteenheid. Om dezelfde redenen zullen wat betreft hun profielopbouw
nauw verwants kaarteenheden niet steeds afzonderlijk beschreven worden.
Wel wordt van elke kaarteenheid een voorbeeld van de schema
tische profielopbouw gegeven.
k . 3 . 2 Zandgronden.
Tot de bodemgroep behoren de humuspodzolgronden zorder veenof venlge lagen.
Kaarteenheid_H: Middelhoge humuspodzolgronden met dun humeuze bovenieemarm ^ot zwak lemig, matig fijn zand.
Dit type, dat een vrij geringe verbreiding heeft, komt op relatief hoog
gelegen terreinen voor in de zuidwesthoek en langs de schutswijk.
De bovenlaag is dun, het organische-stofgehalte ligt orc de
7De loodzandlaag (A2-horizont) is meestal aanwezig en de B-horizont
is roodbruin van kleur. Naar beneden gaat deze kleur geleidelijk over
in bleekgeel humusarm zand (C-horizont). Het profiel bevat + 10$ leem
en de mediaan van het zand varieert van 160 - l80 mu.
Storende lagen zijn in deze profielen nagenoeg niet aanwezig,
alleen de B-horizont is soms verkit.
Deze gronden zijn matig geschikt voor bouwland, hoewel ze
droogtegevoelig zijn. De dun humeuze bovenlaag en het leemarme tot
zwak lemige zand zijn niet in staat voldoende water voor de plant vast
te houden, terwijl de gemiddeld hoogste grordwaterstand overwegend tus
sen 1+0 en 80 cm beneden maaiveld blijft (middelhoge gronden).
Schematische profielbeschrijving?
Kaarteenheid H
,
J

c

Organische-stofgehalte

Leemgehalte

s - w

8 - I Ä

A2 vaalgrijs

1-2$

6-8$

B2 roodbruin

1-2$

8-12$

<1/0

8 - 12$

rr

C geelbleek
120

A f b . 3 Godetailleerdebodemkaart van enkelQ porcelen
(oppervlakte 2ha).Voorde ligging en d e legenda
2ie respectievelijk a-fb.1 o n a f b . 2

- 16 4.3.3 Dalzandgronäen (minder dan 40 cm veen, zandondergrond overwegend
ondieper dan 80 cm).
Hierin is slechts één kaarteenheid, dvH,onderscheiden. Binnen
deze eenheid komen nogal wat van de voor deze kaarteenheid, in de le
genda aangegeven criteria, afwijkende profielen voor, die echter op de
bodemkundige overzichtskaart niet als afzonderlijke kaarteenheden kon
den worden weergegeven, in verband met hun verspreide ligging en gerin
ge omvang.
Van enkele percelen is een gedetailleerde bodemkaart, schaal
1:1.000 in dezelfde legenda als de bodemkundige overzichtskaart,
schaal 1:25.000 vervaardigd (afb. 3). Hieruit blijkt duidelijk de he
terogeniteit binnen deze kaarteenheid. De afwijkingen bestaan in hoofd
zaak uit kleine zandopduikingen waarop geen veen meer is aangetroffen
(type H) en smalle stroken met een dikkere bolsterlaag (dVb2h). De dal
zandgronden liggen in hoofdzaak aan de randen van en op de hogere zandopduikingen (jsandondergrond steeds ondieper dan 30 cm) of op plaatsen
waar na de vervening te weinig bolster is achtergebleven (mixider dan 25
cm bolster en totaal miixler dan 40 cm veen in het profiel).
Kaarteenheid dvH: Dalzandgronden met minder dan 25 cm bolster en een
—
—- WunusTXJdzoi in de zacdoçdergrond. De bezandingslaac
• is j-eëmarm tot zwak ^ernlg.
^
Deze gronden treft men in langgerekte ruggen aan. De ligging is ver
spreid. Ten gevolge van inklinking van het veen en de onzuiverheid van
kleine zandkoppen (zonder veen) vormen ze een golvend landschap. De
bezandingslaag is dun (10-15 cm) met een organische-stofgehalte van
13 - 16?» en een leemgehalte dat varieert van 8-12$, Onder dit dek
ligt meestal een mengsel van bolster met resten zwart veen. Hierop
volgt een ongestoorde gliedelaag van gemiddeld 10 cm dikte met daar
onder de B-horizont van de humuspodzol. De bovenste 10 à 15 cm van de
B-horizont is sterk kazig en slecht doorlatend.
Deze gronden zullen bij veel neerslag wateroverlast hebben
door de slechte doorlaatbaarheid van het losse veenpakket en de vaste
gliedelaag; om dezelfde reden zal in een droge periode verdroging op
treden.
Schematische profielbeschrijvingî
Kaarteenheid dvH:
0bezandingslaag
donkergrijs
19
slechte bolster
3C
4c ftliede
sterk kazig
donkerbruin
6c
B2 bruin

Organische-stofgehalte
13 - 16$

Leemgehalte
8 -

>35%
>35?'
4 -

T/o

15 - 2afo

1 -

2&

io - 16$

<1#

8 - 14£

8C

C geelbleek
120

4.3.4 Dalveengronden_net_de zatóondergrond_begirmend_tus£en 40_en 80 cm
Dit zijn gronden, waarin de zandondergrond begint tussen 40 en
80 cm en waarin- meer dan 40 cm veen voorkomt binnen 80 cm. In de zand
ondergrond heeft zich een humuspodzol ontwikkeld. Bij de ontginning
heeft men de ondergrond niet losgespit, waardoor de oorspronkelijke
profielen order het veen nog volledig intact zijn. Op de overgang van
veen naar zard heeft zich een gliedelaag gevormd, deze veroorzaakt
grote moeilijkheden bij de waterbeweging.

- 17 De bovenste 15 cm van de B-horizont is sterk kûzig. Het leemgehalte van deze donkerbruin gekleurde horizont varieert van 15 - 20$,
Naar beneden wordt de kleur geleidelijk bleker (C-horizont). Het zand
in de B- en C-horizont is zwak lemig en de korrelgrootte varieert van
150 - 175 mu.
De dikte en aard van de bezandingslaag is in deze gronden
zeer verschillend en ook de dikte en kwaliteit van het losse veenpakket
wisselt sterk.
In deze subgroep zijn drie kaarteeriheden aangegeven.
Kaarteenheid dV2h: Dalveengronden, zonder of met een slechte bolster^aag dunner dan 25 cm en de zandondergrond met hurauspcdzol tussenpo en oC cm beginnend, 15e bezandingsjLaag is zwak lemig.
^
Deze kaarteenheid beslaat geen grote oppervlakte en komt voor langs de
randen in het westelijke gedeelte van het gebied.
De bezandingslaag is dun (10 - 15 cm)* het organische-stofgehalte hoog (12 - 16$) en er is weinig binding tussen de zand- en humusdeeltjes. De dikte van het losse veenpakket varieert van 20 - U0 cm. De
kwaliteit is slecht, meestal platerig en spalteraahtig. Deze laag heeft
weinig waterbergend vermogen en dientengevolge treedt snel waterover
last in deze gronden op. Vaak komt onder het slechte losse veenpakket
ook nog vast oud mosveen voor, dat een sterk belemmerende waterbeweging
in het bodemprofiel veroorzaakt.
Matig geschikt voor akkerbouw; in droge periodstreedt een ma
tige groeidepressie op.
Schematische profielbeschrijving :
Kaarteenheid dV2h:
O bezandingslaag
zwartgrijs

Organis che-s tofgehalte
9 -

Leemgehalte
12 - 16$

1.

slechte bolster
*4

vast oud mosveen
5, gliede
65 3 sterk kazig
donkerbruin
8c
B2 bruin
95
120

C bleek

>35$
>35$
>35$
k - T/o

15 - 20$

1 -

10 -

2$
<1$

10 - 11;$

Kaarteenheid dVb2h: Dalveengronden met een goede bolsterlaag dikker
g,. cm en
zandondergrond met hurnuspodzol
tussen UO en 80 cm beginnend. Bezandingslaag is
zwak lemig.
Dit type beslaat een grote oppervlakte. In het midden en in het ooste
lijke gedeelte zijn dit de meest voorkomende gronden.
De bezandingslaag is + 15 cm dik, het organische-stofgehalte
varieert van 9 - 12$, de lemigheid van
- 17$. Er is meer binding
tussen zand en humus in de bouwvoor dan bij de gronden van type dV2h.
De dikte van het losse veenpakket varieert van 30 - 50 cm en
de kwaliteit is goed. Deze laag heeft een groot waterbergend vermogen
on de profielen hebben weinig of geen wateroverlast.
De veelvuldig voorkomende gliede- en meerbodemlagen zijn on
gunstig voor een goede waterbeweging in het bodemprofiel (toevoegingen
g en ra).
Deze gronden zijn goed geschikt voor akkerbouw. De bolsterlaag
geeft voldoende vocht af aan de plantenwortels.

- 18 Schematische profielbeschrijving :
Kaarteenhßid dVb2h:
bezancLLngsiaag
zwartgrijs
15f

Organische-stofgehalte

Leemgehalte

- 12#

U - 17#

goede bolster
5Of vast oud mosveen
6d gliede
7cf 3 kazig
ctazteiianiin85I
B2 bruin
105
C bleek

>35:%

-

>35%
>35%
- 7%

-

-

12<^

.15-20#

2%

10 - 16#

<1%

10 - 16#

Kaarteenheid ldVb2h: Dalveengronden met een goede bolsterlaag dikker
^
zandondergrond, met humuspodzol
tussen bO en 80 cm beginnend. Bezandingslaag is
sterk lemig.
Deze gronden hebben slechts een geringe verbreiding; in tegenstelling
tot het type dVb2h is de bezandingslaag sterk lemig.
Deze laag (mestdek) is 20 cm dik (toevoeging c) met een leem
gehalte van 20 - 25% en een organische-stofgehalte variërend van 9 12%. Van een zuivere bezandingslaag kan in dit geval niet gesproken
worden, deze dikte is meer verkregen door regelmatige bemesting met
potstalmest.
Onder het mestdek bevindt zich 25 - ^0 cm bolster. De aanwe
zige storende lagen (vast oud mosveen, gliede en sterk kazige B-hori
zont) zijn nadelig voor een goede waterbeweging in het bodemprofiel.
Dit type is goed geschikt voor akkerbouw, speciaal voor sui
kerbieten en tarwe.
Schematische profielbeschrijving :
Kaarteenheid ldVb2h:
Ch

2d

bezandingslaag
donkergrijs
goede bolster

5C vast oud mosveen
6c
gliede
TC B kazig
^ nnkfirbruin
85
B2 bruin
10c
C bleek
I2d

Organis che-s tofgehalte

Leemgehalte

9-12%

20 - 25%

>35%
>35%
>35%
h - T%

15 - 20$

1 -

2$

10 - 16#

<1%

10 - 16#

k.3.5 Dalveengronden_met_de za^ondergrond_beglnnend_tussen 80_en 120cm
In deze gronden begint de zandondergrond tussen 80 en 120 cm
beneden maaiveld. Naast humuspodzolen komen ook A/c-profielen in deze
zandondergrond voor. Op de bodemkaart is geen onderscheiding aange
bracht naar de profielontwikkeling in de zandondergrond dieper dan 80
cm* Bij de ontginning heeft men de ondergrond niet losgesplt, waardoor
de profielen onder het veen nog volledig intact zijn.

- 19 Het veenpakket waarvan de dikte varieert van 60 - 100 cm, be
staat uit bolster, vast oud mosveen en fijn verslagen zeggeveen. Op de
overgang van zeggeveen naar de zandondergrond heeft zich een meerbodem
acht ige laag gevormd. Onder deze laag wordt geen sterk kazige B-hori
zont aangetroffen, zoals bij de voorgaande bodemgroepen wel het geval
is.
De dikte en aard van de bezandingslaag is zeer verschillend
in deze grorden, evenals die van het losse veenpakket.
Er zijn in deze subgroep drie kaarteenheden onderscheiden.
Kaarteenheid dVjJs Dalveengronden zonder of met slechte bolsterlaag,
dunner dan 25 cm en de zandondergrond beneden 120 cm
beginnend, Bezandingslaag is zwak lemig.
Dit type neemt geen grote oppervlakte in en komt in het westelijke ge
deelte van het gebied voor.
De bezandingslaag is dun,+ 10 cm, het organische-stofgehalte
varieert van sterk humeus tot venig, de lemigheid is laag 12 - 16$.
De dikte van het losse veenpakket varieert van 20 - 40 cm, de
kwaliteit is slecht, meestal platerig en spalterachtig.
Het zand in de C-hor^zont bevat 10-16# leem en de grofheid
varieert van 155 - 175 mu.
Deze gronden zijn als grasland in gebruik en zijn ook weinig
geschikt voor akkerbouw.
Schematische profielbeschrijving?
Kaarteenheid dV3*

Organische-stofgehalte
12 -17*

g-rTTfS7.wâyt

103
12(3-

slechte bolster

>35#

vast oud mosveen

>35#

fijn verslagen
veen

>35#

B-C vaal bruinbleek

110

12 - 17#
1 - 2 #

Leemgehalte
12 - 16#

30 - 35#
1 0 - 1 6 #

Kaarteenheid dVb3: Dalveengronden met goede bolsterlaag dikker dan 25
cm en de zandondergrond tussen 80 en 120 cm begin
nend. Bezandingslaag is zwak lemig.
Komt in het noordoostelijke gedeelte voor langs de Dedemsvaart en tus
sen de Nieuwewijk en de Hoekweitewijk. Tussen deze twee aangegeven
plaatsen bestaat een groot verschil in dikte en aard van de bezandings
laag, alsmede in de ontwatering. Het gebied in de omgeving van de
Nieuwewijk is slecht ontwaterd en de bezandingslaag is dun (10-15 cm).
Het andere gebied is beter ontwaterd, terwijl de bezandingslaag dikker
is, 20 - 30 cm (toev. c). Het organische-stofgehalte is in het laatste
geval lager, waardoor de bouwvoor een meer stabiele structuur heeft.
Het losse veenpakket heeft in beide gevallen een goede,kwali
teit, zodat er voldoende vocht wordt vastgehouden in de profielen.
Het zand in de ondergrond is bruinbleek, de lemigheid vari
eert van 15 - 20# en de korrelgrootte van 150 - 170 rau.
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Kaarteenheid dVb3:
O
bezandingslaag
zwartgrijs

Organische-stofgehalte

Leemgehalte

9-12$

15 - 20$

goede bolster

>35$

vast oud mosveen
fijn verslagen
o3 figftKgYS?»
ZSFRVYSSn •
nrj meerbodem/gliede
103
! B-C vaal bruinbleek

>35$
>35$
12 - 1756
1 - 2$

120-

30 - 35#
15 - 20$

Kaarteenheid_ldVb3î Dalveengronden met een goede bolsterlaag, dikker
dan 25 cm en de zandondergrond tussen 80 en 120 cm
beginnend.De bezandingslaag is sterk lemig.
Deze gronden beslaan een geringe oppervlakte en komen in de noordoost
hoek voor.
De dikte van de bezandingslaag (mestdek) is 20 - 30,cm (toev.
c), de lemigheid varieert van 20 - 25$ en het organische-stofgehalte
van 9 - 12$.
De bolsterlaag is goed en houdt voldoende vocht vast. De gron
den op dit type behoren tot de beste die binnen dit dalgrondengebied
voorkomen.
Schematische profielbeschrijving:
Kaarteenheid ldVb3:
Q
bezandingslaag
zwartgrijs

Organis che-stofgehalte

Leemgehalte

9-12$

20 - 25$

2C

goede bolster

>35$

6c
va^t oud mosveen
8c
9C
10C meerbodem/gliedë"
B-C vaal bruinbleek
120

>35$
>35$
15 1 -

2$

30 - 35$
15 - 20$

- 21 • 5. DE VOOR DIT GEBIED IN AANMERKING KOMENDE BEDRIJFSTYPEN VOOR TUINBOUW.
5.1 Inleiding.
In de groenteteeltaector kan men in ons land een aantal be
drijfstypen onderscheiden. In het leader van dit onderzoek zullen speci
aal drie bedrijfstypen worden besproken, nl.:
het vollegrondsgroenteteeltbedrijf
het groenteteeltbedrijf al dan niet onder glas (licht gestookt)
het gespecialiseerde glasbedrijf.
Met name voor nieuw te stichten tuinbouwbedrijven biedt het intensieve
gespecialiseerde glasbedrijf de beste mogelijkheden, mits, vanzelfspre
kend^ 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 ge
stookt). Tussen beide bedrijfstypen treft men nog allerlei overgangen
aan. maar de tendens gaat in ons land steeds meer naar het gespeciali
seerde glasbedrijf. Deze toenemende intensivering en specialisering in
de tuinbouw wordt bevorderd door de betere bedrijfsuitkomsten van het
glasbedrijf t.o.v. de beide andere genoemde bedrijfstypen.
5.2 Het vollegrondsgroenteteeltbedrijf.
Dit bedrijfstype omvat een tuinbouwbedrijf, waarop het gehele
jaar door gezaaid en geplant kan worden. De produkten worden overwegend
afgezet op de binnenlandse markt. De veiling, waar deze produkten aan
gevoerd worden, is een "consumptieveiling". Het afzetgebied beperkt
zich hoofdzakelijk tot de omliggende (grote) plaatsen.
Een grote aanvoer van hetzelfde produkt geeft op een consump
tieveiling moeilijkheden, aangezien de markt dan oververzadigd raakt en
de produkten onverkoopbaar zijn.
Ten einde een regelmatige aanvoer van een grote verscheiden
heid van produkten in beperkte hoeveelheid mogelijk te maken, dient op
deze bedrijven gedurende het gehele seizoen op ieder gewenst tijdstip
geplant ofwel gezaaid te kunnen worden. Om een goed zaaibed te verkrij
gen, zijn gemakkelijk bewerkbare gronden gewenst, die bovendien "groeikrachtig" zijn. Met "groeikrachtig" worden in dit verband gronden aan
geduid, die goed opdrachtig zijn en het water gemakkelijk aan de plant
afgeven, zodat het gewas snel kan groeien.
Op dit bedrijfstype komt veelal wei.'-ig 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 volle
grondsgroenteteeltbedrijf. Deze intensivering gaat gepaard met uitbrei
ding van het glasareaal zowel platglas als kassen of warenhuizen, al
dan niet gestookt (vaak licht gestookt). De uitbreiding van het glas
areaal geeft de mogelijkheid van een grotere spreiding in de aanvoer
door vervroeging in het voorjaar en verlating in de herfst.
De voorwaarden waaraan de gronden voor dit bedrijfstype moeten
voldoen komen overeen met die van het vollegrondsgroenteteeltbedrijf.
Ook hier moet op ieder gewenst tijdstip geplant en gezaaid kunnen wor
den, op goed bewerkbare gronden.
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.
5.1). Het gespecialiseerde glasbedrijf.
De produkten op dit bedrijfstype worden hoofdzakelijk verbouwd
onder glas met zware verwarming. Hiervoor komen wat minder groeikrachtige gronden in aanmerking, waarop de groei trager verloopt. Speciaal
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Een goede waterbeheersing en een structuurbestendige boven
grond zijn zeer gewenst om een ruimere luchttoetreding mogelijk te ma
ken, zodat de groeivoorwaarden in de lichtarme periode zo gunstig moge
lijk zijn. Bovendien mag de grond bij veel gieten, bevloeien, etc.,
niet dichtslaan (verslempen).
De Produkten van dit bedrijfstype zijn grotendeels bestemd voor
export, de hierbij behorende veiling is een "exportveiling". Op deze
exportveiling kunnen zeer grote hoeveelheden van hetzelfde produkt ge
lijktijdig worden aangevoerd. De tuinder kan zich hierdoor specialise
ren op enkele teelten.
Vollegrondsgroenteteelt is op het zuiver gespecialiseerde glasbedrijf van weinig betekenis.

Afb. 4. Legenda globale boderage s chiktheidskr.art voor de groenteteelt en de in de verschillende geschiktheidsklassen
voorkomende kaarteenheden.

Bodemtype
(bijl.l)

De bodemgeschiktheid voorï

De bodemgeschiktheidsklassen
(bijl.2) ;

Gespecialiseerd
glasbedrijf

Groenteteeltbedrijf al dan niet
onder glas (licht gestookt)

Vollegrondsgroenteteeltbedrijf

H

3

3

3

IV

dvH

3

2-3

1-3

III/IV

dV2h

3

2-3

1-3

III/IV

1-2

1-2

1

I/II

2

2

1

II

dV3

3

2

1

III

dVb3

1-2

1-2

1

I/II

ldVb3

1

1

1

I

dVb2h
ldVb2h

1 » geschikt

2 » matig geschikt

3 » weinig geschikt

N.B. Zeer geschikte gronden voor tuinbouw komen in dit gebied niet voor.
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(bijlage 2).
6.1 Inleiding.
De oppervlakte veenkoloniale gronden (dalgronden), die in Ne
derland voor tuinbouwkundige doeleinden wordan gebruikt, is in de laat
ste Jaren sterk uitgebreid. De waarde van de veenkoloniale gronden voor
groenteteelt is voornamelijk gebaseerd op een vlotte waterafgifte van
de grond aan de plantenwortels. Deze gronden zijn daarom vooral aantrek
kelijk voor veel vochteisende gewassen.
Voor de noodzakelijke uniforme teeltmethoden met name op het
gespecialiseerde glasbedrijf is een homogene bouwvoor, wat betreft aard
en dikte, gewenst, alsmede een goed pakket bolster op een niet te sterk
wisselende ondergrond. Voor de vollegrorïisgroenteteelt is deze homogene
profielopbouw niet zo strikt noodzakelijk.
Ten einde de dalgronden voor het gespecialiseerde glasbedrijf
geschikt te maken, is meestal een aanvullende bezanding, drainage en
het breken van storende lagen, gewenst. Bij het samenstellen van de bo
demgeschiktheids kaart is met deze eventuele profielverbeteringen geen
rekening gehouden en is de geschiktheid gebaseerd op de huidige omstan
digheden van profielopbouw, ontwateringstoestand, enz..
Dit houdt in dat een aantal gronden, na ontwatering, aanvullen
de bezanding en eventueel breken van storende lagen, een betere geschikt
heid voor bepaalde bedrijfstypen krijgen dan nu op de bodemgeschikt
heids kaart is aangegeven.
6.2 Opzet van de legenda (afb. 1;).
Bij de opzet van de legenda is uitgegaan vein de in hoofdstuk 5
beschreven bedrijfstypen. De bodemgeschiktheidskaart is gemaakt aan de
hand van de gegevens die de globale bodemkundige overzichtskaart weer
geeft. Door verschil in dikte van de bezandingslaag bijvoorbeeld kan de
geschiktheid van één kaarteenheid zich wijzigen. Daarnaast is rekening
gehouden met de ligging t.o.v. het grondwater, dit is niet op de bodemkundige overzichtskaart aangegeven (zie kaarteenheid dVb3). Bij de ge
schiktheidsbeoordeling is hier echter wel rekening mee gehouden.
Totaal zijn er vier bodemgeschiktheidsklassen (I t/m XV) samen
gesteld. Zeer geschikte gronden komen in dit gebied niet voor.
6.3 De bodemgeschiktheidsklassen.
Boden^es£hj.ktheidsklasse_Ij_ Tot deze geschiktheidsklasse is o.a. de
kaarteenheid ldVb3 gerekend. Deze gronden hebben een bezandingsdek dat
overwegend dikker is dan 15 cm (toev. c) en bestaat uit sterk lemig
zand. Ze liggen hoofdzakelijk in de noordoosthoek van het onderzochte
gebied.
De huidige ontwatering laat nog te wensen over. Bij het vesti
gen van tuinbouwbedrijven op deze gronden zal aandacht besteed moeten
worden aan de detailontwatering. Dit geldt speciaal voor het gespecia
liseerde glasbedrijf. Verder behoort een gedeelte van type dVb3 tot deze
klasse en wel de gronden in het oostelijke gedeelte. Het verschil in
geschiktheid voor tuinbouw op deze kaarteenheid wordt veroorzaakt door
de ligging t.o.v. het grondwater en de dikte van de bezandingslaag. De
grorrien in het westelijke deel hebben een vrij dunne bezandingslaag +
10 cm en liggen veel lager t.o.v. het grondwater dan die in het ooste
lijke deel. De dikte van de bezandingslaag in het oostelijke deel is
overwegend meer dan 15 cm (toev. c). Bij eventuele vestiging van tuin
bouw op dit type zullen de kosten voor een goede ontwatering in het
westelijke deel veel hoger liggen dan in het oostelijke deel, terwijl
daarbij in het westelijke deel nog een aanvullende bezanding nodig is.
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lijke gedeelte als geschikt (klasse I) en het westelijke gedeelte als
matig geschikt (klasse II) beoordeeld.
De gronden behorende tot kaarteenheid dVb3 en gelegen langs de
Van Rooyens Hoofdwijk zijn vanwege hun hogere (drogere) ligging ook tot
klasse I gerekend, hoewel de bezandingslaag in het algemeen niet dikker
dan 15 cm is.
Ten slotte behoort een gedeelte der gronden van kaarteenheid
dVb2h, liggende aan weerszijden van de Saamswijk en tegen de Dedemsvaart
aan ook tot deze klasse. Dit zijn zeer oude cultuurgronden, die een sterk
lemige 25 - 30 cm dikke bouwvoor hebben met daaronder een voldoend dikke
bolsterlaag van goede kwaliteit.
Boden^es£hiktheidsklas£e II: In deze geschiktheidsklasse komen o.a. de
boven besproken gronden cip~~type dVb3 voor, die in het westelijke deel
gelegen zijn en daarnaast de kaarteenheden dVb2h en ldVb2h. Deze laat
ste twee typen zijn dalveengronden met de zandondergrond tussen lj-0 en 80
cm beginnend. Deze gronden hebben overwegend een te dunne bezandings
laag, terwijl er veel storende lagen in voorkomen, zoals gliede (toev.
g) e n meerbodem (toev. m).
Door cultuurtechnische maatregelen, zoals het breken van de
storende lagen en een aanvullende bezanding, kunnen deze gronden even
eens geschikt gemaakt worden maar dit vraagt extra investering. Een an
dere mogelijkheid tot verbetering vein deze gronden is het diepploegen
of spitten, waarbij een vermenging plaatsvindt van het zand met het
jonge mosveen (bolster). Dit heeft nl. tot gevolg dat de beworteling ,
niet beperkt blijft tot enkele cm onder de bouwvoor, maar dat door ver
menging met zand ook de bolsterlaag voor de plantenwortels toegankelijk
wordt. Deze vermenging zal echter de vertering van de bolster bevorde
ren. Ook de waterbeheersing zal aangepast moeten worden, na de bovenge
noemde cultuurtechnische maatregelen.
Bodemges£hikth£idsklas£e_III_: Tot deze geschiktheidsklasse is in hoofd
zaak kaarteenheid dV3 gerekend, die voornamelijk voorkomt in het weste
lijke gedeelte van het onderzochte gebied. Deze gronden liggen laag
t.o.v. het grondwater en zijn daardoor goed vochthoudend ook al is er
geen bolsterlaag aanwezig; ze zijn daarom wel geschikt voor het vollegrondsgroenteteeltbedrijf.
Verder behoren tot deze klasse nog kleinere gedeelten van de
kaarteenheden dV2h en dvH, vanwege de dikkere bezandingslaag (meer dan
15 cm) in deze gronden.
Voor verbetering door middel van diepploegen en ontwatering
bieden deze gronden weinig mogelijkheden, omdat C.e noodzakelijle goede
bolsterlaag ontbreekt.
Bodemges£hiktheidsklasse_IV: De kaarteenheden H, dvH en dV2h behoren tot
de weinig geschikte gronden voor alle drie bedrijfstypen en zijn daarom
in deze geschiktheidsklasse ondergebracht.
De gronden van type H liggen te hoog t.o.v. het grondwater,ter
wijl de aanwezige B-horizont soms verkit is, waardoor deze storend werkt
op de waterbeweging. Deze gronden blijven ook na cultuurtechnische maat
regelen weinig geschikt voor tuinbouw.
De gronden van type dvH hebben een dunne bezandingslaag met een
minder goede structuur, terwijl de dunne veenlaag uit los veen van
slechte kwaliteit bestaat en weinig water vasthoudt. Storende lagen zo
als gliede en meerbodem komen nogal veelvuldig voor in deze profielen
binnen 80 cm. Door de relatief hoge ligging en de reeds genoemde nadeli
ge profielkenmerken zijn deze gronden voor tuinbouw weinig geschikt ook
na eventuele cultuurtechnische verbeteringen.
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vanwege de dunne bezandingslaag die sterk huraeus tot venig is en een
minder goede structuur heeft. Doordat er een veenlaag met ongunstige
eigenschappen in deze profielen voorkomt, zal de bezandingslaag zeer
gemakkelijk uitdrogen.
Ook na het breken van de aanwezige storende lagen blijven
deze gronden weinig geschikt voor tuinbouw.

