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VOORWOORD
Het veldbodemkundig onderzoek in het toekomstige ruilverkavelingsgebied Woldendorp werd uitgevoerd door de toenmalige afdeling Groningen
van de Stichting voor Bodemkartering.
Daarbij werd voor een gedeelte gebruik gemaakt van de gegevens verkre
gen uit een studiekartering van het Dollardgebied. Deze kartering vond
reeds plaats in de jaren 1950-1953 o.l.v. Dr.Ir.L.A.H. de Smet.
In het nieuw opgenomen gedeelte werd het veldwerk in het voorjaar van
196l(. uitgevoerd door D. Daniels en A.E. Klungel.
Door laatstgenoemde werd ook het rapport grotendeels samengesteld.
Enkele gedeelten werden door Dr.Ir.L.A.H.de Smet en D.Daniels geschre
ven.
De werkzaamheden voor de samenstelling van de kaarten werden verricht
door D. Daniels.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR

- 7 -

GLOSSARIUM
a. Algemeen (alfabetisch gerangschikt)
Bodemprofiel
Bovengrond
Bovenlaag
Hydromorfe kenmerken

Mineraal materiaal
Moerig materiaal
Mu
Textuur

: het totaal van horizonten (lagen) in
de bodem, die door afzetting en/of
bodemvormende processen zijn ontstaan.
: bovenste 5 à 30 cm van het profiel.
: bovenste horizont van het profiel met
meestal een relatief hoog gehalte aan
organische stof.
: kenmerken, die erop duiden dat de des
betreffende gronden tot hoog in het
profiel permanent of periodiek met wa
ter verzadigd zijn of dit voorheen waren.
: grond met een organische-stofgehalte van
ten hoogste 15% ').
: grond, waarvan het organische-stofgehal
te hoger is dan 15% ').
: micron = 0.001 mm.
; granulometrische (mechanische) samen
stelling van de grond.

b. Horizontbenaming
Hoofdhorizonten
Al-horizont

B-horizont

C-horizont

C1-horizont
C2-horizont
D-horizont

G-horizont

: bovenste donker gekleurde horizont van
het bodemprofiel, waarin het uitgangs
materiaal na de afzetting is verrijkt
met organische stof, of waarin de orga
nische stof na de afzetting door biolo
gische processen is omgezet.
: minerale of moerige horizont, waarin
inspoeling van bovenaf heeft plaatsge
vonden (humus of lutum, al of niet te
zamen met sesquioxiden)
; minerale of moerige horizont, die wei
nig of niet is veranderd door de bodem
vorming .
In soortgelijk materiaal heeft de ont
wikkeling van de bovenliggende horizon
ten plaatsgehad.
: een weinig veranderde C-horizont, zoals
ontkalkte zavel of licht verteerd veen.
: een onveranderde C-horizont, zoals nietontkalkte klei en geheel onverteerd veen.
: een minerale of moerige horizont, die
weinig of niet is veranderd door de
bodemvorming en afwijkt van het erboven
liggende moedermateriaal, bijv. een
veenlaag in een kleiprofiel.
: een minerale of moerige horizont, die
geheel of vrijwel geheel gereduceerd
is en na oxidatie aanzienlijk van
kleur verandert.
Tevens moet deze horizont aan de eisen
van de C-horizont voldoen.

') bij kleigronden 15 à 30%, afhankelijk van het lutumgehalte

AC-horizont
DG-horizont

overgang van A- naar C~ met evenveel Aals C-kenmerken.
een D-horizont, die tevens aan de eerst
genoemde eisen van de G-horizont voldoet,

Lettertoevoegingen:
P

een door de mens bewerkte (p = ploegen)
horizont., zoals de bouwvoor (Ap). Diep
verwerkte profielen kunnen bijv. als
volgt worden aangeduid (A1+C)p.
lettertoevoeging, die bij elke horizont
gebruikt kan worden en die roest- of
reductievlekken aangeeft.

Korte definities van een aantal indelingscriteria
Moerig materiaal
Minerale gronden
Moerige bovengrond
Moerige tussenlaag
Dikke Al
Dunne A1
Minerale eerdlaag
Zonder roest

Met roest
Niet gerijpt

Met een niet-gerijpte
ondergrond
Roest- of reductievlekken
Moerige eerdlaag

grond waarvan het organische-stofgehalte
hoger is dan 15% ' )•
gronden, die tussen 0 en 80 cm voor
meer dan de helft uit mineraal materiaal
bestaan.
bovengrond, bestaande uit moerig materi
aal O
laag, bestaande uit moerig materiaal,
die ondieper dan l+O cm begint en 15 à
1+0 cm dik is.
een niet-vergraven Al-horizont, die
dikker dan 50 cm is.
een niet-vergraven Al-horizont, die
dunner is dan 30 cm, of een vergraven
Ap-horizont ongeacht de dikte.
een niet-moerige, duidelijke A1-horizont
van minstens 15 cm dikte.
a. geen roest of
b. roest dieper dan 35 cm beginnend, of
c. roest < 35 cm en onderbroken over
meer dan 30 cm.
roest beginnend binnen 35 cm, hoogstens
onderbroken over 30 cm en doorlopend
tot 120 cm of tot G-horizont.
heeft betrekking op de fysische rijping
(zie ook hoofdstuk 3, paragraaf I|.) en
geeft een indruk omtrent de stevigheid.
Gerijpte gronden zijn tot ten minste
20 cm stevig (niet tussen de vingers
door te persen).
gronden, die ondieper dan 50 cm slechts
matig stevig zijn of slap zijn binnen
80 cm.
door aanwezigheid van bepaalde ijzer
verbindingen bruinrood of neutraal
grijs gekleurde vlekken in de grond,
een moerige A1-horizont dikker dan 15
cm, waarin hoogstens 10 à 15 volume
procenten uit planteresten bestaan met
een herkenbare weefselopbouw.

) bij kleigronden 15 a 30%, afhankelijk van het lutumgehalte.

65099 / A17 / 1

Grenzen van de klassen
Grenzen van de subklassen
Traject, waarin het meren
deel van de analyses ligt

'"üïyüky-v

W-VA
siltfractie

zandfractie

(2-50 M)

(50-2000M)

Afb.1 KLeidriehoek
65099 /A17/2
100 °h org. stof

lutumfractie (<2*i)

°fo l u t u m f r o c t i e
(<¥o v . d . g r o n d )
(n.b longs lijnen noor de tophoek:in % v.d. min.delen)

A
B1
B2
C1
C2
1
2
3

Afb. 2

veen 1
Zandig veen 2
kleiig veen 2
venig Z"nd 2
vertige klei 2

moerig

geen indeling naar textuur
geen verdere indeling naar textuur
textuurindeling volgens kleiJriehoeh
of leemiriehoeh

Organische stofklassen

D
E
F
G
H
I

humusrijk
^eer humeus
matig humeus
matig humusarm
zeer humusarm
uiterst humusarm

mineraal3
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d. Bestanddelen van de grond
Lutumfractie
Slibfractie
Siltfraetie
Klei

minerale delen < 2 mu.
minerale delen < 16 mu.
minerale delen > 2 mu en < 50 mu.
mineraal materiaal, dat minstens
lutumfractie bevat.
mineraal materiaal, dat minder dan 8 %
lutumfractie en minder dan 50% leemfractie bevat en waarvan de M50 bene
den de 2000 mu ligt.

Zand

e. Textuurklassen
Indeling naar het lutumgehalte voor zand en niet-eolische zwaardere
afzettingen (zie ook afb.1).
fo lutum

naam

samenvattende namen

0

kleiarm zand
17?" lichte zavel
zware zavel
17i - 25
lichte klei)
25
55
> 35
zware klei )

zand
)
)

-

zavel)
)
klei )
)

lutumarm materiaal
lutumrijk materiaal
(wordt in zijn geheel
t.o.v. "zand" ook wel
met "klei" aangeduid)

f. Organische stofklassen
Indeling naar het humusgehalte voor lutumrijke gronden ')
humus
0- 2,5
2,5 à 5- 5
5
à 10- 8
8
à 16-15
15
à 30-22,5
2 2 , 5 à ^5-35
35
à 70-100

naam
à
à
à
à
à
à

5
10
l6
30
1+5
70

samenvattende namen

)
humusarme klei
matig humeuze klei) ,
,
, , . { humeus
zeer humeuze klei )
humusrijke klei
venige klei
)
kleiig veen
)
veen
)

mineraal

moerig

Begrippen,, betrekking hebbend op de hydrologie
Blekingsverschijnselen,
blekingsvlekken

: in ontijzerde profielen voorkomende
vlekken, die als analoog aan de reductievlekken in ijzer bevattende profie
len gezien worden.
Fluctuatie (ev. grondwater : het schommelen of op en neer gaan van
fluctuatie)
de grondeaterstand. Soms wordt fluctu
atie in kwantitatieve zin gebruikt:
het verschil tussen GLW en GHW.
Gemiddelde grondwater
: curve - te verkrijgen door de construc
standscurve
tie van een gemiddelde curve door een
bundel tijdstijghoogtelijnen, ieder
voor zich op een afzonderlijk jaar be
trekking hebbend - die het gemiddelde
verloop van de grondwaterstand op een
bepaalde plaats weergeeft.

') Bij deze indeling zijn de klassegrenzen afhankelijk van het lutum
gehalte met dien verstande, dat hoe hoger het lutumgehalte is, hoe
hoger ook het vereiste humusgehalte om een grond tot een bepaalde
humusklasse te rekenen (zie afb.2).
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Gemiddeld hoogste grond
waterstand (GHW')

; waarde voor de grondwaterstand afgele
zen bij de top van de gemiddelde
grondwaterstandscurve.
Gemiddeld laagste grond
: waarde voor de grondwaterstand afgele
waterstand (GLW)
zen bij het dal van de gemiddelde
grondwaterstandscurve.
Gleyversehijnselen
: de in een bodemprofiel voorkomende
roestverschijnselen, al dan niet in
combinatie met reductieverschijnselen.
Het ontstaan ervan is een gevolg van
de ter plaatse optredende afwisseling
in oxyderende en reducerende omstandig
heden.
Grondwatertrap (Gt)
: klasse van grondwatertrappenindeling.
Grondwatertrappenindeling
: klasse-indeling van gemiddelde grond
waterstandsverlopen die gebruikt wordt
om op bodemkaarten de van plaats tot
plaats optredende verschillen in het
gemiddelde grondwaterstandsverloop aan
te geven. Het gemiddelde grondwater
standsverloop wordt gekenschetst door
GHW en GLW. Elke klasse van de indeling
(grondwatertrap, Gt) omvat een traject
van grondwaterstandsverlopen, gedefini
eerd door de grenzen waarbinnen GLW of
GLW in combinatie met GHW voor de desbe
treffende grondwatertrap variëren.
Grondwaterverschijnselen
: alle met het oog waarneembare verschijn
selen in het profiel, waarvan het ont
staan samenhangt met of een gevolg is
van het voorkomen van grondwater (blekingsverschijnselen, gleyversehijnselen,
reductieverschijnselen, roestverschijn
selen, totaal gereduceerde zone).
Hoogteligging
: gebruikt in de bodemkunde heeft deze
term geen betrekking op de topografische
hoogteligging van de grond, maar op de
ligging van het grondwater t.o.v. het
maaiveld.
Reductieverschijnselen,
: door de aanwezigheid van tweewaardig
reductievlekken
ijzer, neutraal grijs gekleurde, in
gereduceerde toestand verkerende vlekken
in de grond.
Roestverschijnselen,
: door de aanwezigheid van bepaalde ijzer
roestvlekken
verbindingen - bruin tot rood gekleurde
vlekken in de grond.
Archief-Stambuis (Stamhuis) : bij het Archief van Grondwaterstanden
geregistreerde grondwaterstandsbuis,
waarin de grondwaterstand gedurende
meerdere jaren minstens 2 x per maand
gemeten is.
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SAMENVATTING (bijl.1)
In verband, met de toekomstige ruilverkaveling werd in 19&b in het
gebied rond Woldendorp een bodemkartering uitgevoerd met als hoofddoel
een inventarisatie van de bodemgesteldheid.
Hiermee kon dan tevens een inzicht worden verkregen in de bodemkundige mogelijkheden en moeilijkheden.
Deze kartering viel samen met de opdrachtkartering Meeden-Scheemda;
beide karteringen zijn op elkaar afgestemd.
Het onderzochte gebied bestaat uit een deel van het oude kleilandschap met Woldendorp als centrum., de oudste polders van het westelijk
Dollardrandgebied en een gedeelte van de jongste Dollardpolders.
Van het reeds gekarteerde Dollardgebied (De Smet, 1962) zijn alleen
de gegevens verwerkt in deze kartering.
Geologisch bestaat het gebied uit holocene veen- en kleilagen. Het
Pleistoceen ligt plaatselijk vrij diep.
Het oude landschap bestaat langs de oude Ae en in de kuststrook
uit zavelgronden (zie bijlage 1), elders overwegend uit knikkige ')
lichte en zware kleigronden.
Het westelijk x'andgebied van de Dollard is opgebouwd uit merendeels
zware knikkige kleigronden al of niet op veen of slappe klei. De jonge
Dollardpolders hebben een dik Dollardkleipakket bestaande uit zware
kalkrijke klei.
Plaatselijk komt in de ondergrond zware Eemsklei voor.
Het oude landschap wordt gekenmerkt door vele hoogteverschillen en
oudebewoningsplaatsen. De verkaveling is er onregelmatig (blokvorm).
Aan de ontsluiting, de af- en ontwatering kan nog veel worden verbeterd.
Het zuidwestelijk gedeelte, opgenomen bij de Dollardkartering is
een klei- en klei-op-veenlandschap. Het gebied ligt vrij laag en wordt
verder gekenmerkt door iets hoger gelegen kleiruggen met een lichtere
en kalkhoudende ondergrond. Ook hier laat de ontsluiting en de water
beheersing veel te wensen over. In de verkaveling is een overgang te
zien van de opstrekkende bedrijven naar een blokverkaveling.
In de vrij vlak gelegen jonge Dollardpolders is de verkaveling
rationeel. De ontsluiting, de af- en ontwatering zijn goed. Het bodemgebruik in dit gebied is overwegend akkerbouw, plaatselijk komt wat
grasland voor.
Een uitvoerige beschrijving van de opbouw van het gebied, de ver
schillende landschappen en sublandschappen met de daarin voorkomende
gronden, het bodemgebruik en de waterstaatkundige toestand volgt in
hoofdstuk 2.
Bij de indeling der gronden voor de bodemkaart, schaal 1 : 10 000
(bijlage 2) is het bij de Stiboka gebruikelijke systeem toegepast. Dit
betekent dat in grote lijnen dezelfde criteria en benamingen zijn ge
bruikt als bij de landelijke 1 : 50 000 kartering. Een aantal van deze
criteria zijn in hoofdstuk 3 uitvoerig beschreven.
Nadat in hoofdstuk I|. eerst nog nader is ingegaan op o.a. de soorten
onderscheidingen volgt in hoofdstuk 5 de beschrijving van alle op de
bodemkaart voorkomende eenheden met van elke kaarteenheid een profiel
schets .
Hoofdstuk 6 behandelt de grondwatertrappenkaart (bijlage 3 ) waarop
alle in dit gebied voorkomende gronden zijn ingedeeld naar hun gemid
delde hoogste en gemiddelde laagste grondwaterstand (GHW en GLW).
De geschiktheidsbeoordeling voor akkerbouw is ook op een aparte
kaart vastgelegd, nl. op bijlage li. Er zijn daarbij een aantal klassen
onderscheiden waarvan de inhoud uitvoerig is beschreven in hoofdstuk 7*
') Op bijlage 1 aangegeven met "knippige". In dit rapport zijn derge
lijke gronden echter steeds met de meer regionaal Groningse term
"knikkig" aangeduid.

schaal

LEGENDA
nieuw opgenomen gebied

1:2

•I

Afb.3

gedeelte waarvan de in 1950-1953
verzamelde gegevens zijn verwerkt
bladindeling
plaats en nummer van de grondmonsters

Situatiekaart R.v.k. WoldendorD met bladindelina en arondmonsterDlaatsen

1:5001
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1.

INLEIDING

1.1

Algemeen

Het bodemkundig onderzoek in het toekomstige ruilverkavelingsgebied
Woldendorp werd in opdracht van de Centrale Directie van de Cultuurtech
nische Dienst uitgevoerd door de Stichting voor Bodemkartering, afdeling
Groningen. Het viel samen met de opdrachtkarterlng Meeden-Scheemda, uit
gevoerd door de afdeling Opdrachten van de Stichting voor Bodemkartering.
Beide genoemde karteringen, die voor een deel in het reeds gekar
teerde Dollardgebied liggen, zijn op elkaar afgestemd, vooral wat betreft
de legenda's en de geschiktheidsbeoordeling voor akkerbouw.
De Stichting voor Bodemkartering is erkentelijk voor de medewerking
van de Cultuurtechnische Dienst te Groningen, alsmede van de landbouwers
in het onderzochte gebied voor de toestemming tot het betreden der per
celen en de verstrekking van waardevolle inlichtingen.
1.2

Het onderzochte gebied (afb.3)

Van de totaal 3890 ha was reeds 21+35 ha in kaart gebracht tijdens
de studiekartering van het Dollardgebied ') in de jaren 1950 t/m 1955Een oppervlakte van 11+55 ha moest dus nog worden opgenomen.
Het gebied ligt rond Woldendorp en behoort tot de gemeenten Termunten en Nieuwolda.
De begrenzingen van dit gebied zijn*,
noordelijkg : de Eems
oostelijk
: de Johannes Kerkhovenpolder en de Carel Coenraadpolder
zuidelijk
: a. de Reiderwolderpolder en de Oostwolderpolder langs de
de Oude Gent
b. de Lange-weg van Nieuwolda, Oosteind naar Oostwold
c. het Kattendiep
westelijk
: a. het Zijldlep
b. de autoweg Nieuwolda-Delfzijl
c. het Termunter-zijldiep.
Het onderzochte gedeelte komt voor op de kaartbladen 8A en 8C en
voor een zeer klein deel op de kaartbladen 7F en 7H van de Topografische
kaart van Nederland, schaal 1 : 25 000.
1»3

Opname en gebruikte gegevens

De basiskaart, schaal 1 : ^000, voor de veldopname is evenals de
basis voor de definitieve kaarten, schaal 1 ; 10 000, beschikbaar gesteld
door de opdrachtgever.
Van het nieuw gekarteerde gebied zijn ca 700 boringen uitvoerig be
schreven. Ongeveer eenzelfde aantal zijn alleen gecodeerd.
De gemiddelde boordichtheid bedroeg 1 boring per ha. De boordiepte
was 1,25 m beneden maaiveld.
De voor deze kartering gebruikte legenda is gebaseerd op die van
de kaartbladenkartering, schaal 1 : 50 000. Ten behoeve van de meer ge
detailleerde opname is deze legenda uitgebreid.
De veldkaarten, schaal 1 : 5000 zijn na de opname fotografisch ver
kleind tot schaal 1 : 10 000.
In verband met de vaststelling van de diepteligging van het grond
water t.o.v. het maaiveld zijn de bij het Archief van Grondwaterstanden
in Den Haag aanwezige waterstandsmetingen van de in het gebied voorkomen
de Stamhuizen verzameld.
') Van Ir.L.A.H. de Smet - Het Dollardgebied - Bodemkundige en landbouw
kundige onderzoekingen in het kader van de bodemkartering. Diss.
Wageningen. V e r s l . L a n d b o u w k . O n d e r z . n r . 6 7 . 1 6 .
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Van het gebied waren een aantal zwaarteeijfers van de bovengrond
beschikbaar uit het voormalig archief van Grond- en Pachtzaken.
Een dankbaar gebruik werd verder nog gemaakt van oudere bodemkaarten die vervaardigd zijn door de toenmalige afdeling Onderzoek van de
Cultuurtechnische Dienst.
1 .li

Doel van het onderzoek en de vervaardigde kaarten

Het bodemkundig onderzoek is in dit gebied in de eerste plaats be
doeld als een inventarisatie van de bodemgesteldheid, weergegeven op de
bodemkaart (bijlage 2) en beschreven in dit rapport.
Voor zover bij de gebruikte boringsdichtheid en kaartschaal moge
lijk, zijn aard en verbreiding der voorkomende bodemeenheden op de bodemkaart weergegeven. Daarnaast zijn de uit landbouwkundig en cultuurtech
nisch oogpunt belangrijke gegevens betreffende de diepteligging van het
grondwater op de grondwatertrappenkaart (bijlage 3) vastgelegd.
Ter vaststelling van de landbouwkundige mogelijkheden binnen het
gebied is eveneens uit de bodemkaart, na een voorafgaande geschiktheidsbeoordeling, een geschiktheidskaart voor akkerbouw vervaardigd (bijlage 1+).
Deze berusten op interpretatie van de gegevens, vastgelegd op de bodemkaart en de grondwatertrappenkaart.
De plaatsen en nummers van de boringen zijn op de boorpuntenkaart
(bijlage 5) vastgelegd, terwijl de bijbehorende profielbeschrijvingen in
het boorregister zijn opgenomen (archief Stiboka).
Een globaal overzicht van de opbouw van het gebied en de verbreiding
der belangrijkste bodemgroepen geeft de bodemkundige-landschappelijke
overzichtskaart, schaal 1 : 50 000 (bijlage 1), die werd afgeleid van de
bodemkaart.
1 .5

Bodemprofiel en bodemkaart

In de bodem treft men grote verschillen aan, zowel in de verticale
opbouw, het bodemprofiel, als in horizontale richting, de verbreiding.
De bodem is derhalve een drie-dimensionaal lichaam (afb.lj.), die men aan
de hand van de verschillen tussen de afzonderlijke bodemprofielen syste
matisch kan indelen en samenvatten tot bodemeenheden. Deze eenheden zijn
met behulp van boringen en veldkenmerken (topografie, bodemgebruik, ve
getatie, enz.) in het veld te herkennen en te omgrenzen. Deze eenheden
worden op de bodemkaart door middel van bodemgrenzen, kleuren en symbolen
aangegeven als kaarteenheden en in de bijbehorende legenda kort omschre
ven. De bodemkaart is derhalve een voorstelling in een plat vlak van de
drie-dimensionale bodemeenheden en geeft als zodanig een vereenvoudigd
en geordend beeld van de werkelijkheid. Binnen ieder kaartvlak is niet
alleen de bovengrond, maar ook het bodemprofiel (tot 1,20 m diepte) bin
nen zekere grenzen gelijk. Een kaarteenheid heeft dan ook overeenkomstige
eigenschappen waardoor het mogelijk is uit een bodemkaart bepaalde con
clusies te trekken, bijvoorbeeld over de land- of tuinbouwkundige ge
schiktheid, diepteligging van het grondwater enz.
1 .6

Betrouwbaarheid dei" kaarten

De betrouwbaarheid van een kaart is niet afhankelijk van de schaal,
maar wordt bepaald door het aantal waarnemingen per cm^ kaartvlak. Als
waarnemingen gelden in dit geval niet alleen de boringen, maar ook de
reeds genoemde veldkenmerken (zie 1.5)» Proefondervindelijk is vastge
steld, dat voor een betrouwbare kaart ongeveer zes waarnemingen (= borin
gen + veldkenmerken) per cm kaartvlak moeten zijn verricht. Behalve
betrouwbaar moet een kaart ook leesbaar en technisch reproduceerbaar zijn.
Wanneer de afmetingen van het kleinste kaartvlak niet minder dan + 5 x 5
mm (= ^ cm2) bedragen en de afstand tussen twee (bodem)lijnen ten minste
2 mm bedraagt, is de kaart nog goed leesbaar en reproduceerbaar.
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Uit het bovenstaande volgt, dat een opvoering van het aantal waar
nemingen per cm2 kaart vlak tot ver boven het vereiste aantal van zes,
geen grotere nauwkeurigheid aan de kaart geeft gezien de technische
foutenbronnen bij de reproduktie, terwijl de leesbaarheid van de kaart
bovendien sterk afneemt.
Naast betrouwbaarheid en leesbaarheid speelt ook de mate van onzui
verheid t.g.v. een afwijkende profielopbouw binnen het kaartvlak een rol.
Afhankelijk van de waarnemingsdichtheid en de kaartschaal zullen bij de
veldopname kleinere of grotere oppervlakten met een afwijkende profielopbouw over het hoofd worden gezien of niet meer reproduceerbaar zijn op
de kaart. Er wordt bij bodemkaarten steeds naar gestreefd om, onafhanke
lijk van de kaartschaal, het totaal van deze "verontreinigingen" binnen
ieder afzonderlijk kaartvlak te beperken tot maximaal 30$ van de opper
vlakte . Moet dit percentage t.g.v. een zeer gecompliceerde bodemgesteld
heid worden overschreden, dan wordt het desbetreffende kaartvlak als een
samengestelde kaarteenheid of associatie aangegeven (zie hfdst. 3+.2).
De bodemkaart voor dit gebied heeft schaal 1 : 10 000, d.w.z. één
centimeter op de kaart komt overeen met 100 m in het terrein en 1 cm2
kaartvlak geeft een oppervlakte van 1 ha (100 x 100 m) weer. De gemiddel
de boringsdichtheid bedraagt 1 boring per hectare = 1 cm2. Het aantal
veldkenmerken per hectare dat meehelpt bij de vaststelling van de bodemgrenzen is sterk afhankelijk van de terreingesteldheid en de ervaring
van de karteerder. Het kan voor dit gebied op gemiddeld 2 per hectare
worden gesteld. In totaal zijn dus gemiddeld 3 0+2) waarnemingen
(boringen + veldkenmerken) per hectare (= Î cm2) verricht of slechts
50fo van het vereiste aantal van zes voor een betrouwbare bodemkaart. Bij
gemiddeld drie waarnemingen per cm2 zou de kaartschaal van een voldoende
betrouwbare kaart +1 : 15 000 moeten zijn. Bij deze schaal komt 1 cm2
overeen met 2,25 ha en bedraagt het aantal waarnemingen per cm2 3 x 2,25
= 6,75Op verzoek van de opdrachtgever zijn de kaarten voor dit gebied ech
ter op schaal 1 : 10 000 vervaardigd.
De geringere betrouwbaarheid van de bodemkaart wordt in een derge
lijk geval tot uitdrukking gebracht in de naam van de kaart en door de
afmetingen van het kleinste nog betrouwbare kaartvlak aan te geven.Het
eerste is voor dit gebied abusievelijk niet gebeurd. De kaart had nl.
evenals clie voor het karteringsgebied Meeden-Scheemda moeten heten;
Bodemkaart in gedetailleerd overzicht, de gebruikelijke naam voor een
bodemkaart, schaal 1 : 10 000 met 3 waarnemingen per cm2 (een zelfde
kaart maar met minstens 6 waarnemingen per cm1- wordt Bodemkundige
detailkaart genoemd).
Het kleinste nog betrouwbare kaartvlak is wel opgenomen. Dit is
schematisch voorgesteld d.m.v. een vierkantje en een rechthoekje (voor
langgerekte kaarteenheden , zoals geulen enz.). Het vlak moet ter wille
van een voldoend nauwkeurige vaststelling der bodemgrenzen op ten minste
één en liefst twee waarnemingen berusten (gemiddeld 1 -g-), maar mag in
verband met de in het voorgaande aangegeven eisen voor leesbaarheid en
reproduktie nooit kleiner zijn dan è cm2 (0,5 x 0,5, resp. 2 x 0,12).
Bij dit onderzoek werden 3 waarnemingen per cm2 verricht, d.w.z.
1-f per 0,5 cm2 of m.a.w. het kleinste nog betrouwbare kaartvlak voor
de bodemkaart bedraagt 0,7 x 0,7 = 0,]+9 cm2, overeenkomende met + -g- ha
in het terrein.
De bodemkaart geeft dus alleen betrouwbare informatie over opper
vlakten, die groter zijn dan
ha.
Bij een waarnemingsdichtheid van 3 per cm2 bedraagt de minimale
afstand tussen twee waarnemingen, /-L22 = 0,6 cm (afgerond).
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Tussen twee waarnemingen kan maximaal é é n bodemgrens worden getrok
ken, d.w.z. deze grenzen moeten om voldoende betrouwbaar te zijn ten
minste 0,6 cm uit elkaar liggen en hebben dan een nauwkeurigheid van
0,3 cm aan weerszijden van de bodemgrens. Voor langgerekte kaarteenheden
bedragen de afmetingen van het kleinste nog betrouwbare kaartvlak der
halve 0,3 x 1,7 = + 0*5 cm2„ Dg nauwkeurigheid van een bodemgrens in het
terrein bij deze waarnemingsdichtheid is + 3° m (0,3 cm).
De bodemkundige-landschappelijke overzichtskaart, schaal 1 ; 50 000
(bijl.1), is afgeleid uit de bodemkaart maar bezit, gezien de kleinere
kaartschaal, een grotere betrouwbaarheid, hetgeen in de afmetingen aan
het kleinste nog betrouwbare kaartvlak (ij cm^) tot uitdrukking is gebracht.
De bodemkundige voorstelling op deze overzichtkaart is echter veel een
voudiger, ten gevolgde van een beperkte legenda en de zgn. generalisatie
der bodemgrenzen.
Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn geworden, dat wanneer aan
de minimale eis van 6 waarnemingen per cm2 kaartvlak is voldaan en tevens
de criteria voor leesbaarheid en reproduktie niet worden veronachtzaamd,
alle kaarten een zelfde betrouwbaarheid hebben, onafhankelijk van hun
kaartschaal. Naarmate de kaartschaal kleiner wordt, geven de bodemgrenzen
echter t.g.v. generalisatie minder details weer en wijken daardoor meer
af van het werkelijke bodempatroon. Het is derhalve gevaarlijk een kaart
te vergroten omdat dan de waarnemingsdichtheid per cm^ afneemt, de lig
ging der bodemgrenzen niet nauwkeuriger wordt en de verontreinigingen in
dezelfde mate worden vergroot.
1.7

Gebruik van kaarten en rapport

De kenmerken en eigenschappen van de eenheden, die op de bodemkaart
en de overige aanvullende- en interpretatiekaarten staan aangegeven, zijn
gedocumenteerd weergegeven in dit rapport. De legenda's op de kaarten
geven slechts een globale karakteristiek. Het verdient derhalve aanbeve
ling rapport en kaarten als een eenheid te beschouwen.
Bij het gebruik van de kaarten zal men de kaartschaal en met name de
grootte van de kleinste nog betrouwbare kaartvlakken, die op de kaarten
staan aangegeven, voor ogen dienen te houden. Uit de afmetingen van dit
kleinste kaartvlak kan o.m. worden afgeleid of de desbetreffende kaart
nog perceelsinformatie geeft voor een bepaald gedeelte in het gebied.
Er is naar gestreefd dit rapport zo beknopt mogelijk te houden en
alleen datgene op te nemen vrat voor een goed begrip van de bodemgesteld
heid in het gebruik van de kaarten noodzakelijk is. Voor meer informatie
omtrent de grondleggende onderzoekingen of nadere gegevens betreffende
het onderzochte gebied wordt verwezen naar de aangehaalde literatuur en
de algemene publikaties van de Stichting voor Bodemkartering.
Voor een eerste oriëntatie en voor degenen, die aan een globale in
formatie voldoende hebben, is een samenvatting met kleinschalige over
zichtskaart (bijl.1) opgenomen.
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FYSIOGRAFISCHE BESCHRIJVING
Inleiding

Het kleigebied van oostelijk Groningen^ het 01d.ambt ^ bestaat in
hoofdzaak uit afzettingen van Eems en Dollard. Tot dit gebied behoren
de Dollardpolders en het ten noorden daarvan gelegen oudere kleigebied.
De bodernkundige verschillen tussen de Dollardpolders en het oudere klei
gebied zijn groot. De daarmee samenhangende landbouwkundige mogelijkheden
lopen dan ook sterk uiteen.
De bodernkundige verschillen worden min of meer weerspiegeld in ver
schillen in het landschap. De Dollardpolders worden gekenmerkt door een
vlakke ligging,, rechte wegen., een rechte verkaveling (opstrekkende heer
den) en het voorkomen van dijken. De hoogteverschillen tussen de Dollardpolders onderling zijn alleen voor de jongste polders kenmerkend. Voor
de profielbouw zijn deze hoogteverschillen echter minder belangrijk.
In het oudere kleigebied vindt men terpen,, een onregelmatige verka
veling (blokverkaveling) en meer kronkelende wegen,, terwijl de hoogte
verschillen uit bodemkundig oogpunt vrij belangrijk zijn.
De verschillen in bodemgesteldheid, hangen zeer nauw samen met de
ontstaansgeschiedenis van het gebied. De tegenwoordige Dollard met het
thans ingedijkte gebied was vroeger land. Ook het kleigebied met terpen
besloeg een grotere oppervlakte. Het mondingsgebied van de Eems was toen
aanmerkelijk kleiner. De Eems heeft zich nl. verwijd en wel ten koste
van grote oppervlakten land,, zowel van Oost-Friesland (Did)., als van
Groningen. De dijk van Farmsum naar Reide is tweemaal naar binnen ver
legd,, nl. in 11+86 en in 1573« De vergroting van de Eemsmonding bracht
uiteindelijk ook de vorming van de Dollard met zich mee. De landpunt
van Reide is door zijn vrij hoge ligging en vaste kleibodem intact geble
ven. Deze landtong ligt buiten de eigenlijke dijklinie,, maar wordt door
kunstmaatregelen in stand gehouden.
Behalve op de geologische opbouw zal in het volgende ook iets dieper
worden ingegaan op de bodernkundige landschappen* de ontwikkeling van de
ontwatering en het bodemgebruik van het gebied.
2.2

Geologische opbouw (afb. 5)

Het holocene pakket bestaat uit enkele klei- en veenlagen, die op
een pleistocene ondergrond rusten. Bij Termunten ligt het Pleistoceen
op ca. 11 m dieptej bij Nieuwolda op ca 8 m diepte (afb.6).
De eerste veengroei begon op het eind van het Boreaal en in het
begin van het At1anticum. Dit veen kan - alhoewel het ondieper gelegen
en jonger is - worden vergeleken met het veen op grotere diepte (basis
veen) in het westen van het land.
Tegen het eind van het Atlanticum en in het begin van het Subboreaal
vond de eerste overspoeling plaats. Het veen werd gedeeltelijk opge
ruimd. Wadzand en klei werden afgezet. Deze sedimenten zijn jonger dan de
"oude blauwe zeeklei".
Op het eind van het Subboreaal herstelde zich in het noorden de
veengroei (oppervlakteveen). Waar echter belangrijke rivieren hebben ge
stroomd, werd de veengroei af en toe onderbroken. In oostelijk Groningen
i s n l . d e i n v l o e d v a n d e Eems g r o o t g e w e e s t . T u s s e n s c h a k e l i n g e n van é é n
of meer kleilagen worden er in het bovenste veenpakket dan ook aangetrof
fen. Deze mariene afzettingen zouden met "middeloude zeeklei" aangeduid,
kunnen worden.
In het Subatlanticum werd het nog rxiet met klei bedekte oppervlak
teveen en de aan de oppervlakte gelegen "middeloude" kleisedimenten
aangetast of overslibd. Deze laatste overslibbingen behoren tot de for
matie van de Jonge zeeklei, waarin enkele fasen zijn te onderscheiden,
die In het profiel soms worden gemarkeerd door oude vegetatievlakken of
begroeiingshorizonten.
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Het eerste kleHandschap, dat werd gevormd, is het oude kwelder
landschap, opgebouwd uit zandige profielen. Termunten ligt o.a. op een
restant van een oud kwelderlandschap « De toenmalige kustlijn lag ooste
lijker dan de huidige. Ten gevolge van latere transgressies is daar
veel grondgebied verloren gegaan.
Omstreeks 300-200 jaar voor Chr. begon de 2e subatlantische trans
gressie. In deze periode werd o.a. de Eemsmonding verwijd en werd ver
der landinwaarts zgn. Eemsklei afgezet op reeds oudere klei-afzettingen,
daarbuiten op veen.
De Romeinse tijd was rustig. Na de Romeinse tijd volgde een periode
van inbraken, die tot ca. ?'00 à 800 jaar na Chr. duurde (vroeg-middeleeuwse of vroeg-merovingische transgressie). Er ontstond een verwijding
van de Eemsmond. Via deze Eems en zijn vertakkingen kwam het zeewater
ver landinwaarts. In een brak milieu zijn toen in hoofdzaak knikklei en
knikkige klei tot afzetting gekomen.
De Karolingische of Ottaanse transgressie, die ca. 900-1000 jaar
na Chr. zijn intrede deed, is voor het noorden van het land van weinig
betekenis geweest.
In het noorden deed de zee zich pas weer gelden in een reeks van
op elkaar volgende inbraken, die onder de naam van laat-middeleeuwse
transgressies bekend staan. De Eems heeft zich toen zeer sterk verwijd.
Veel materiaal, waarschijnlijk afkomstig van het oude kwelderlandschap,
is toen verplaatst en sedimenteerde praktisch over het gehele gebied,
behalve ter plaatse van de huidige Dollardpolders.
Tijdens de laatste transgressie deed zich nog een tweede optima
voor, waarbij in de Eemsmonding een grote binnenzee (Dollard) ontstond.
Deze ontstond in een vrij korte tijd, ni. in de 15e en in het begin van
de 16e eeuw. Na de grootste uitbreiding vond dichtslibbing van de twee
gevormde boezems plaats. Dit proces vindt nog steeds voortgang.
Op een geologisch-bodemkundig overzichtskaartje van het Eems-Dollardgebied worden de aan de oppervlakte gelegen klel-afzettingen weergegeven
(afb-7)»
2.3

Bodemkundige landschappelijke beschrijving

Voor een beter begrip van de verspreiding van de bodemkundige ver
schijnselen is het gewenst Iets te zeggen over de landschappelijke delen,
waaruit het gebied bestaat. Globaal kan het als volgt worden ingedeeld:
I Ouder kleigebied
II Dollard-kleigebied.
Het Ouder kleigebied heeft zich bij de Dollard-inbraak kunnen hand
haven. Dit gedeelte van het Oldarnbt heet Klei-Oldarnbt. Het voormalig
zuidelijker gelegen veengebied, dat door de Dollard-Inbraak is over
stroomd en overslibcL, werd destijds met V/old-01darabt aangeduid.
De kleistrook langs de Eems Is niets anders dan de voortzetting
van het kleigebied met terpen van Hunzlngo en Flvelingo.
In het huidige Dollard-kleigebied, dat vroeger dus in hoofdzaak uit
veen bestond, dateren de jonge mariene sedimenten van na llj.00 à 1500.
Het blijkt, dat deze sedimenten in twee fasen zijn afgezet. Uit het
bodemprofiel blijkt, dat de eerste inundatie met zeewater in een vrij
snel tempo is verlopen. Het profiel bestaat onderin uit kalkrijk, zavelig materiaal» Het zware kleidek op deze zavel en daarbuiten op veen
of Eemsklei is onder veel rustiger1 omstandigheden tot afzetting geko
men. Deze rustige afzetting hield verband met de stroomverlegging van
de Eems, ontstaan na de afsnijding van de voormalige grote meander bij
Emden In 1509- Het vloedwater kon toen meer rechtstreeks in de Eems
v/orden geborgen; de Dollardboezems fungeerden vanaf die tijd als een
zeer grote kom, waarin het vloedwater met een aanmerkelijk geringere
snelheid binnendrong.
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Zowel het "oudere" kleigebied als de Dollardpolders kunnen verd.er
onderverdeeld, worden in subland.schappen (afb.8).
Sublandschappen van het "oudere" kleigebied of Eems- en Oude Ae-gebied:
Ia Lichte klei- en zavelgronden van Eemsoever en oeverwallen
Oude Ae
Ib Kleigronden van Eems en Oude Ae
Sublandschappen van het Dollardgebied;
IIa Klei-op-veengronden van het Dollard-randgebied
IIb Kleigronden van de oudste Dollardpolders
Ile Kleigronden van de jongste Dollardpolders.
De verschillende sublandschappen zullen in het kort worden beschre
ven.
Ia»

Licht_e_klei_-_en £avelgrond£n_van_E£m£0£ver_en £everwallen Oude_Ae_

Het meanderende riviertje Oude Ae met een fossiele zijtak via de
Vennen langs Dallingeweer is kenmerkend voor dit sublandschap. Aan
weerszijden van het riviertje liggen hogere gronden in de vorm van oeverwallen., die uit lichte zavel tot lichte klei bestaan. Ook de fossiele
stroom., die aanmerkelijk kleinere afmetingen moet hebben gehad, wordt
nog gekenmerkt door lichtere oeverwalachtige gronden.
De oeverwallen nemen in noordelijke richting in breedte toe en
sluiten dan aan op die van de Eems. Ook langs de kust liggen de gronden
iets hoger en zijn lichter van opbouw. Het hele systeem van de Eems
oever en oeverwallen is vanuit de Eems tot afzetting gekomen. In hoofd
zaak is het opgebouwd uit laat-middeleeuwse afzettingen en oude kwelder
afzettingen met op verschillende plaatsen tussenschakelingen van zgn.
Eemsklei.
De variaties in het profiel zijn soms zeer groot. Langs de Eems
bestaat het profiel uit zavel en lichte klei met veelal een zware kleiondergrond (Eemsklei). De zavelige klei is onderin kalkhoudend; de
Eemsklei is steeds kalkarm. Bij het ontbreken van de Eemsklei zit de
Oude kwelderondergrond ondieper en het profiel is dan veelal kalkrijker.
Slechts bij uitzondering is de bovengrond kalkhoudend.
In zuidelijke richting en verder van de stroomdraad van de oude
riviertjes of zijtakken van de Eems verwijderd,wordt het materiaal zwaarder, terwijl veelal de zware klei-ondergrond - voor zover aanwezig ond.Ieper voorkomt.
De zwaardere klei-bovengrond is dan in de regel
kalkarm.
Op de oeverwallen van genoemd rivierenstelsel liggen de terpdorpen
V/oldendorp en lerrnunten. Het gehucht Baamsum tussen de twee genoemde
plaatsen ligt eveneens op een terpachtige nederzetting. Verder worden
nog enkele kleinere terpen aangetroffen zoals Dallingeweer. Ook "Lesterhuis", met een paar bij elkaar gelegen boerderijen en "Grijze Monniken
klooster" lijken op terpachtige hoogtes. Hoewel er enkele archaeologische vondsten zijn gedaan, is over de oudste bewoning weinig met
zekerheid, te zeggen. Scherven aan of dicht aan de oppervlakte, nl. in
oude begroeiingshorizonten, zijn gevonden. Deze blijken uit het begin
van onze jaartelling te dateren.
Ib.

Kleigronden van Eems_en Oude_Ae

Ten zuiden van de kuststrook en tussen de oeverwallen worden vrij
grote vlakken aangetroffen met zware kleigronden. Over het algemeen
worden ze gekenmerkt door min of meer knikkige eigenschappen. Ze liggen
vrij vla.k. Geringe hoogteverschillen kunnen voorkomen. Deze houden in
de regel verband met variaties in de ondergrond, die op korte afstanden
soms groot kunnen zijn. De ondergrond kan uit zavel en lichte klei zijn
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opgebouwd en bevat dan in de regel koolzure kalk. Elders wordt zware
Eemsklei aangetroffen, die plaatselijk sterk humeus is en dan
veelal kattekleivlekken vertoont.
Soms komt binnen 1.20 m veen voor.
Op de overgang van het oude landschap naar de oudste Dollardpolders
v/orden de hoogteverschillen groter.
Deze overgang wordt gekenmerkt door het voorkomen van restanten
van oude dijken. De dikte van de verschillende afzettingen neemt in die
richting af. Het veen zit er ondieper in het profiel en neemt daardoor
in betekenis toe.Door verschil in klink krijgt men een meer ongelijkma
tige ligging van het terrein.
De overgang naar de jongere Dollardpolders is minder geleidelijk.
Deze wordt gekenmerkt door het voorkomen van dijken.
De zware kleibovengrond (laat-middeleeuwse afzetting) heeft in de
regel iets gunstiger eigenschappen dan de zware en zeer zware Eemskleilagen dieper in het profiel. De min of meer knikkige eigenschappen
hangen vooral samen met de diepte, waarop deze ongunstige kleilagen
voorkomen.
De vrij laaggelegen grote vlakken worden gekenmerkt door een
schaarse bewoning. Terpen worden er niet in aangetroffen, hoogstens
een terpachtige hoogte met een enkele boerderij. Overigens worden in
het gebied de boerderijen het meest op de oeverwallen in het gebied
gevonden.
IIa. Klei-op-ve£ngr£nden van. het_ Dollard-randgebied_
In het Dollard-randgebied liggen twee kleinere vlakken klei-opveengronden. Zware kalkarme Dollardklei wigt hier uit over veen.
Het kleidek is dunner dan 1+0 era, zodat deze gronden in de huidige
classificatie als "veengronden met kleidek" beschreven worden. De dunne
kleilaag is soms humeus ontwikkeld en soms knikkig van aard.
Zowel de meer humeuze als de knikkige klei-op-veengronden staan
als rodoorns bekend. Onder de kleilaag komt veelal katteklei voor. Deze
gronden liggen tussen de kleigronden van de oude Dollardpolders.
IIb.

Kl£ig^£nden van de_oudste Dollardpolders

Het gebied ten westen en ten zuiden van de Zomerdijk, dat in hoofd
zaak door de Nonnegaatsterpolder wordt ingenomen, met inbegrip van de
zgn. "Klelrug", waarop Nieuwolda, Oosteind en de Oostwolderhamrik. zijn
gelegen, bestaat uit kalkarme zware kleigronden, die tot de oudste
Dollardpolders worden gerekend.
De "Kleirug" bestaat uit zware Eemsklei overslibd met een betrekke
lijk dun Dollardkleidek. Veen en venige lagen komen in deze profielen
niet voor. Onder de zware Eemsklei kan plaatselijk binnen een diepte van
1.20 m beneden maaiveld kalkrijke 'taoelklei'Voorkomen (zie ook blz. 21).
In de Nonnegaatsterpolder en ten noorden van de weg WagenborgenWoldendorp en het Termunter-zijldiep worden kleiprofielen aangetroffen,
die in de ondergrond veen en/of slappe kleilagen bevatten en op bepaalde
plaatsen binnen 80 cm zelfs dunne veen- of venige lagen. De slappe klei
en de veen- en/of venige lagen vertonen veelal kattekleivlekken.
Worden in het profiel geen veen of venige lagen aangetroffen, dan be
staat het uit Dollardklel, die onderin iets lichter en kalkhoudend is.
De gronden met veen- en/of venige lagen in het profiel sluiten aan op
die van de zware kleigronden van Eems en Oude Ae. Door het voorkomen
van meer veen en andere slappe lagen zijn binnen de oudste polders de
hoogteverschillen tussen de diverse gronden groter.
De smalle strook tussen het Eems- en Oude Ae-gebied en de jongste
Dollardpolders, de zgn. Binnen Ae, wordt gekenmerkt door het voorkomen
van enkele kolken, waaromheen gronden liggen met een lichtere boven
grond. Deze overslagen zijn kalkarm.
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Ook in de oudste polders zijn de profielen knikkig van aard. Het
Dollardkleidek is evenwel vaak iets gunstiger dan het zware laat-middeleeuwse kleidek. De knikkige eigenschappen worden ook hier in hoofdzaak
bepaald door de diepteligging van de zware Eemsklei.
Op de "Kleirug1' ligt de boerderijenreeks Nieuwolda-Oosteind-Oostwolderharnrik, waarop de boerderijen van de Binnen Ae aansluiten. Ten
noord.en hiervan komen langs de Zomerdijk nog boerderijen voor en verder
langs de weg Woldendorp-Wagenborgen en bij Huiningaweer. De opstrekkende^ver
kaveling is nog wel aanwezig,, maar op de overgang naar het oudere klei
gebied doen zich reeds kenmerken van een blokverkaveling voor.
IIc.

Kleigronden van de_jongst_e_D£llardpolder£

Gedeelten van de polder Nieuwland, de Oostwolderpolder, de Finsterwolderpolder en de Reiderirolderpolder liggen binnen het ruilverkavelingsgebied Woldendorp. Het Nieuwland dateert van 1701 , de Oostx-rolderpolder
van 1769* de Pinsterwolderpolder van 1819 en de Reiderwolderpolder van
1862. Ze bestaan uit kalkhoudende tot zeer kalkrijke zware kleigrond-en
en hebben een homogene profielbouw.
De profielen van de jongste polders bevatten in de bovengrond in tegenstelling dus tot die van, de oudste polders - vrije koolzure
kalk. Het koolzure-kalkgehalte in het profiel neemt met de diepte gelei
delijk iets toe. Eveneens neemt het kalkgehalte, zowel van de bovengrond
als van de ondergrond, in de richting van de huidige Dollard toe.
De gronden van de polder Nieuwland hebben een koolzure-kalkgehalte
in de bovengrond dat varieert van 1 - b$>, dat van de Oostwolderpolder
van 4 - Jfo, dat van de Rinsterwolderpolder van 7 - 9% en dat van de
Reidervrolderpolder van 9 - 110De kalkrijke zware kleigronden hebben een gunstige structuur. Bij
toenemend kalkgehalte is de structuur van de klei duidelijk gunstiger.
Ook het aantal verticale scheuren in de ondergrond neemt - met afnemende
ouderdom van de polder - toe.
Over het algemeen vertonen de jongste polders geen reliëf. Vanaf
de oude dijk loopt de polder in de richting van de nieuwe geleidelijk
iets af. Het verschil in hoogteligging bedraagt zelfs nog geen 20 cm.
Kenmerkend zijn evenwel de onderlinge verschillen tussen de polders,
die zijn veroorzaakt door de steeds hogere opslibbing van de jongere
polders en de geringere inklinking van de afzettingen in deze polders.
Tussen twee op elkaar volgende polders bedraagt het verschil tussen de
gemiddelde hoogteliggingen ca. 35 cm.
De jongste polders zijn - op een enkele uitzondering na - rationeel
verkaveld.. De bouw van nieuwe bedrijven heeft in de jongste polders
niet meer aan de oudere dijken plaatsgevonden, maar aan verharde wegen,
die midden door de nieuwe gebieden zijn aangelegd.
2.1}.

Bodemgebruik en waterstaatkundige toestand

Zowel in het oudere kleigebied als in de Dollardpolders, met uit
zondering van de jongste, bestond het allereerste bodemgebruik uit
grasland en de toenmalige bedrijven konden als zuivere veeteeltbedrij
ven worden gekarakteriseerd. Vooral ten gevolge van de runderpest op
het eind van de 18e en in de 19e eeuw werd veel grasland gescheurd en
dit betekende een grondige wijziging van de agrarische structuur in
het Oltambt. De omschakeling van het bedrijf bracht vele moeilijkheden
met zich mee. Aanvankelijk leverde de gescheurde zode met behulp van
stalmest hoogstens een paar graanoogsten op. Het land moest toen weer
"groen" worden gelegd of men paste "braak" toe.
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De grootste moeilijkheden lagen op het gebied van de ontwatering.
Een verlaging van de grondwaterstand ten behoeve van bouwland werd aan
vankelijk verkregen met behulp van windmolens, die later door stoomgema
len werden vervangen.
De te hoge grondwaterstanden waren oorzaak van het optreden van
verschijnselen, die toen algemeen met zucht en zuchtigheid werden aange
duid. Eij het optreden van deze verschijnselen - waarmede een niet volle
dig gerijpt zijn van de profielen verband hield - was het vrijwel niet
meer mogelijk van een bepaald gewas enige opbrengst te verkrijgen. Na
toepassing van drainage met buizen kon het euvel in zijn geheel worden
verholpen. Dit betekende een enorme verbetering. Er is dus in het ver
leden reeds veel aan de ontwatering en afwatering gedaan maar toch is
deze onder de huidige omstandigheden nog onvoldoende.
De lichtere gronden, vooral die langs de kust zijn slempgevoelig en heb
ben een gering waterbergpnd vermogen, hetgeen nog versterkt wordt als in de
ondergrond de zware Eemsklei voorkomt.
Ook bij de zwaardere knikkige klei- en klei-op-veengronden is aan
de hydrologische toestand nog veel te verbeteren. Veelal liggen deze
gronden te nat. Men dient bij een eventuele polderpeilverlaging wel
rekening te houden met klink van veen en slappe kleien.
Na het verdwijnen van de zucht bleven braak en groenlegging op alle
gronden,behalve op die van de jongste polders, nog gehandhaafd. Deze
verdwenen pas toen de percelen met behulp van uit de diepere ondergrond
gegraven kalkrijke klei (woelklei) of met van elders aangevoerde kalkrijke klei werden bekleid. Vooral deze laatste verbeteringsmethoden,
die toen op vrijwel alle minder vruchtbare percelen werden toegepast,
betekenden voor de meeste landbouwers grotere welvaart. De bekleiingen
maakten een ruimere gewassenkeuze mogelijk en de opbrengsten waren te
vergelijken met die van de jongste polders.
Door de komst van de kunstmest en de kalkmeststoffen op het eind
van de vorige eeuw en mede door de stijging van de arbeidslonen geraakte
het bekleien steeds meer op de achtergrond. De meeste percelen werden
van toen af en worden nu nog steeds met behulp van schuimaarde op peil
gehouden. Het achterwege blijven van de bekalkingen leidt tot een slech
tere structuur van de grond met steeds moeilijker wordende grondbewerkin
gen. Het gevolg is dat de vruchtwisseling geleidelijk nauwer wordt
en dat het land moeilijker onkruidvrij te houdt/n is.
Ook de kleigronden met veen- en venige lagen en de klei-op-veengron
den zijn in de vorige eeuw, evenals de andere kalkarme zware kleigronden,
geschikt gemaakt voor bouwland door middel van een diepere ontwatering
en regelmatig uitgevoerde bekleiingen. De kleigronden met veen en de
klei-op-veengronden liggen overal elders in het land in gras. Vooral bij
de dunne klei-op-veengronden had een diepere ontwatering een diepere
doorluchting van het profiel tot gevolg, waarbij ijzerhumaten werden ge
vormd, die aan de grond een min of meer losse structuur hebben gegeven.
Deze zgn. rodoorn- en rodoornige gronden zijn zodoende vrij gemakkelijk
te bewerken.
Voor het uitoefenen van akkerbouw op de kalkarme zware klei- en
klei-op-veengronden zijn eveneens de grondbewerkingen in het voorjaar
"over de vorstvan doorslaggevende betekenis. Over een licht bevroren
grond kunnen de verschillende werkzaamheden dan op tijd worden uitge
voerd. Deze methode wordt reeds lang in het Oldambt toegepast en wel
uitsluitend op die gronden, welke "laat" zijn en een nauwe bewerkingsmarge hebben.
Niettegenstaande de in de loop der jaren aangebrachte verbeterin
gen lopen de landbouwkundige mogelijkheden op de verschillende gronden
nog vrij sterk uiteen. De ruimste vruchtwisseling wordt op de kalkrijke
kleigronden aangetroffen; de nauwste op de kalkarme kleigronden met
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veen- en venige lagen en de klei-op-veengronden. In het onderzochte ge
bied geven de kalkrijke gronden de hoogste opbrengsten bij de laagste
productiekosten; de gronden met de meeste beperkingen de laagste op
brengsten bij de hoogste produktiekosten. Op de geschiktheid van de ver
schillende gronden wordt in hoofdstuk 7 nader ingegaan.
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C13
110
120

(niet gerijpt
veen)

Enkele opeenvolgingen van bodemhorizonten met hun aanduidingen
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5.
3•1

BODEMVORMING, BODEMPROFIEL EN PROFIELVERLOOP IN VERBAND MET DE
INDELING DER GRONDEN
Bodemvorming

Met de bodem,, in de zin zoals vrij erover spreken, bedoelen wij de
uiterst dunne schil aan het aardoppervlak, waarop en waarin zich het
voornaamste ons bekende biologische leven afspeelt. Op de schaal van een
wereldbol met een diameter van 12 m zou het op de bodemkaart afgebeelde
gedeelte van de bodem, dat reikt tot 1,20 m diepte, moeten worden voor
gesteld als een huidje van 0,0012 mm dikte'.
Deze bodem bestaat uit verschillende soorten moedermateriaal.
Daar de pleistocene ondergrond bestaande uit zand en mogelijk ook
keileera, niet binnen 1,20 m is aangeboord, kunnen we ons voor dit gebied
beperken tot de holocene veen- en kleiafzettingen.
Onder invloed van klimaat, waterhuishouding, planten en dieren en
vooral ook door de mens, treden in dit moedermateriaal zgn. bodemvormende processen op. Deze veroorzaken allerlei veranderingen in het bovenste
deel van de afzettingen zoals omzetting, toevoer, afvoer- en nieuwvorming
van minerale en organische stoffen. Het uiteindelijke resultaat van
deze bodemvorming is sterk afhankelijk van de aard van het moedermateri
aal en de mate waarin en de tijdsduur waarover de bovenaangeduide bodemvormende factoren van invloed zijn of zijn geweest.
Ten gevolge van deze bodemvorming ontstaat er een grote variatie
in de bodemgesteldheid, dat tot uiting komt in het aantal en de eigen
schappen van de verschillende lagen, die in de bodem worden aangetroffen.
Deze bodemhorizonten zijn zeer nauw gecorreleerd, zodat een "geheel"
ontstaat, het bod.emprofiel.
•5*2

Het bodemprofiel en zijn horizonten (afb-9)

Het bodemprofiel is de verticale doorsnede van de bodem op een
bepaalde plaats, waarin de opeenvolging en mate van ontwikkeling der
horizonten in sterke mate bepalend zijn voor het onderscheiden der
verschillende bodemeenheden.
Ten einde deze bodemeenheden op uniforme wijze te kunnen beschrij
ven duidt men internationaal de min of meer overeenkomstige bodemhori
zonten met vaste letter- en cijfercombinaties aan. De hoofdhorizonten
worden daarbij aangegeven met de letters A, B, C en D, die dooi1 toevoe
ging van cijfer(s) en/of letter(s) nader worden onderverdeeld. Afbeel
ding 1 geeft enkele opeenvolgingen van bodemhorizonten met hun. aandui
dingen weer. Voor de betekenis der letter- en cijfertoevoegingen wordt
vervrezen naar het glossarium.
Niet in Ieder bodemprofiel komen alle genoemde hoofdhorizonten
voor (afb.9). De B-horizont (zie glossarium), die o.a. bij zandgronden
veel voorkomt, ontbreekt hier geheel.
Zoals reeds opgemerkt in par.5-1 worden deze verschillen in profielopbouw veroorzaakt door verschillen In het moedermateriaal en de bodemvormende factoren en processen. Ook de mens heeft hierbij een grote rol
gespeeld, o.a. door bedijking, ontwatering, bemesting enz.
De bodemvormende processen zijn hierdoor gewijzigd of verstoord.
Aangezien de kenmerken en eigenschappen der voorkomende bodempro
fielen in hoofdzaak bepalend zijn geweest voor de onderscheiding van de
eenheden op de bodemkaart, zullen de belangrijkste bodemvormende facto
ren en processen, die in dit gebied een rol hebben gespeeld, nader
worden toegelicht.
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Moedermateriaal

5*3

Alleen de klei van de in dit gebied voorkomende grondsoorten be
staat uit mineraal materiaal, terwijl het veen uit organisch materiaal
is opgebouwd.
Als gevolg van plaatselijke veengroei of aanvoer van elders (versla
gen veen) is het minerale materiaal soms venig geworden en wordt derhalve
aangeduid, als moerig materiaal.
Klei_
De klei in dit gebied bestaat uit zeeklei. Het sediment is groten
deels afgezet vanuit de Eems en langs zijrivieren hiervan (Oude Ae).
Het bestaat uit een mengsel van lutum, silt en zand met daarnaast in
een gedeelte van de klei ook koolzure kalk en organische stof.
Het lutumgehalte varieert van 12-50>&, terwijl de zandfractie over
wegend uit uiterst fijn zand bestaat (< 105 mu).
De lutum-slibverhouding cp< 2 : $< 16 mu is meestal 2:3. Zie ook
afb.10, tabel met grondmonsteranalyses. (De monsterplekken staan aange
geven op afb.5.) .
Veen_
Het veen dat ter plaatse is gegroeid of als verslagen veen is ver
plaatst , bestaat overwegend uit mesotroof en eutroof veen (broekveen en
zegge-rietveen).
Meestal heeft de bovenste laag veen (20-J0 cm) een mesotroof ,
plaatselijk een oligotroof karakter. Het is zwartbruin van kleur,
waarbij de oorspronkelijke vegetatie vaak moeilijk is te herkennen.
Het eutrofe veen, bestaande uit riet-zeggeveen, heeft veelal een
bijmenging vaal slib.
Op vele plaatsen wordt kleiig veen en venige klei aangetroffen.
3 .li

Rijping

Bij de rijping, ook wel initiale bodemvorming genoemd, treden in
het door water aangevoerde materiaal tal van veranderingen op.
Het proces, waarbij uit de weke modder een vaste, stevige grond
ontstaat, de fysische rijping, is een belangrijk aspect van deze bodem
vorming. Deze fysische rijping is in het veld. waarneembaar en wordt
derhalve als indelingscriterium gebruikt. Er treedt bij rijping volume
vermindering op door irreversibel waterverlies, de weke modder gaat
scheuren en er worden structuurelementen gevormd. De inklinking is
groter naarmate de grond meer lutum en humus bevat. In lutumarm materi
aal (zand.) is de fysische rijping moeilijk vast te stellen en wordt
daarom niet bij de indeling gebruikt. In lutumrijk materiaal kan men de
mate van fysische rijping echter redelijk goed aan de consistentie (mate
van stevigheid) beoordelen. Er worden hierbij vijf rijpingsklassen on
derscheiden :
klasse
consistentie
geheel ongerijpt
zeer slap; loopt tussen de vingers door
bijna ongerijpt
slap; loopt bij knijpen zeer gemakkelijk
tussen de vingers door
half gerijpt
matig slap; loopt bij knijpen nog goed
tussen de vingers door
bijna gerijpt
matig stevig; kan met stevig knijpen nog
juist tussen de vingers door worden ge
perst
gerijpt
stevig; niet tussen de vingers door te
persen.
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Vele lager gelegen natte klei- en veengronden hebben een ondergrond
die tussen 80 en 120 cm bijna gerijpt tot niet gerijpt is. De laagste
grondwaterstand schommelt bij deze gronden dan ook tussen 80 en 120 cm
-m.v.
Behalve de fysische rijping treden er met name in de slappe klei
gronden ook een aantal chemische processen op. De belangrijkste zijn:
omzettingen bij de uitwisselbare kationen, oxydatie van sulfiden en
vorming van driewaardige ijzerverbindingen.
Een bekend en in het profiel duidelijk waarneembaar voorbeeld is
de katteklei. Men kan zich de vorming van deze zure klei als volgt
voorstellen.
Reeds tijdens de opslibbing vindt een gedeeltelijke ontkalking
plaats als gevolg van zuur veenwater, maar vooral van een rietvegetatie.
Daarnaast geeft de fysische rijping een betere doorluchting van de
grond, waardoor de uit het zeewater afkomstige zwavelverbindingen kun
nen oxyderen. Bij oxydatie van het bekende, blauw gekleurde pyriet (PteS)
ontstaat vrij zwavelzuur:
FeS + 202
> PeO + S02
S02 + 2H20
,• H2S0], + H2 '
De nog aanwezige kalk in het slib wordt voor een deel gebruikt
voor de neutralisatie van dit zwavelzuurs
K2S0!: + CaCOj
OaSO-, + JioCOj
Er wordt gips en koolzuur gevormd.
Het resterende deel van het zwavelzuur vormt met pyriet het basische
ferrisulfaat dat gekenmerkt wordt door vuil gele vlekken ;
H2S0jj_ + PeS
* FeSO^ + H2S"'
De katteklei heeft meestal een zeer lage pH ( 3 k 1 | ) . De boeren
weten dat en zorgen ervoor nooit katteklei aan te ploegen. De doorlatendheid van katteklei is in de regel vrij goed.
3-5

Knikkigheid

Naar de aard van de klei worden kleigronden wel onderverdeeld in:
knik (knip)
knikkig (knippig)
normaal.
Deze begrippen zijn niet gedefinieerd. Het is ook moeilijk slui
tende definities van deze begrippen te geven omdat ze betrekking hebben
op een complex van eigenschappen.
Een knikprofiel wordt gekenmerkt d.oor:
1. zware, kalkloze klei
2. de kniklaag begint < i|.0 cm -m.v.
3. bij indroging vorming van grove structuurelementen met brede scheuren
(zgn. mannet jes)
Ij., de kleinere structuurelementen scherp en hoekig
5- op de structuurvlakken vervloeiings- en blekingsverschijnselen
6. de in de zomer ontstane brede scheuren zwellen in de winter dicht
7. oppervlakkige ontwatering d.m.v. greppels
8. grondgebruik: altijd grasland
9 . in het noorden van het land. overwegend gevormd van 200-600 na Chr.
bij langzame opslibbing
10. veelal nauwe Ca/Mg verhouding.
In dit gebied zijn alleen vlakken van knikkige en normale klei
gronden onderscheiden. In de vlakken met knikkige gronden zijn echter
v/el een aantal knikprofielen aangeboord en beschreven.
Knikkige gronden verschillen van knikgronden in één of meer van
genoemde eigenschappen.
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Knikkig duidt veelal op een min of meer zwaardere, kalkloze horizont
in het profiel die een ongunstige invloed heeft op de water- en luchthuishou
ding van de grond.
Ook gronden met een zeer dunne kniklaag worden knikkig genoemd.
Met deze onderverdeling naar de aara van de klei kan goed en prak
tisch worden gewerkt. De geschiktheidsbeoordeling is mede hierop geba
seerd.
De knikkige gronden worden, althans in dit gebied, zowel voor bouw
land als grasland gebruikt.
3.6

De A1-horizont

Eén van de belangrijkste bodemvormende processen is de vorming van
een A1-horizont. Ten gevolge van verschillende biologi-che en chemische
processen wordt vers aangevoerde organische stof zodanig afgebroken en
omgezet, dat het oorspronkelijke materiaal veelal niet meer herkenbaar
is. Deze niet herkenbare organische stof wordt humus genoemd.
De hoeveelheid hiervan in een bepaalde horizont, uitgedrukt in
gewichtsprocenten, is het humusgehalte.
Vooral het humusgehalte in de A1-horizont is van zeer grote beteke
nis vanwege de belangrijke eigenschappen die aan de humus worden toege
schreven.
In de driehoek van de organische-stofklassen is bij de minerale
gronden een indeling gemaakt in klassen van humusarm tot humusrijk
(afb.2). Deze humusklassen zijn bij kleigronden gebonden aan de zwaarte.
Bij de humusvorming spelen de micro-organismen een belangrijke rol,
maar zijn ook grotere dieren als wormen e.d. betrokken. Zij zorgen, in
dien minerale bestanddelen aanwezig zijn, voor een intensieve vermenging
van deze met de organische resten.
De A1-horizont in minerale gronden bestaat uit een relatief donker
gekleurde bovenlaag, waarin een belangrijk gedeelte van de voedingsstof
fen is opgeslagen. De laag vormt dan ook het voornaamste levensmilieu
voor het plantaardig en dierlijk leven in de grond. In de praktijk is
het begrip "grond" zelfs gekoppeld aan de aanwezigheid van een A1-hori
zont .
Kleiig materiaal zonder A1 noemt men bijv. klei; wanneer echter de
Al-horizont aanwezig is, spreekt men van een kleigrond.
Bij de indeling van minerale gronden speelt de Al dan ook een be
langrijke rol en is o.a. de opsplitsing in de hoofdklassen eerdgrondenvaaggronden gebaseerd op het al of niet aanwezig zijn van een "minerale
eerdlaag1', dit is een goed ontwikkelde Al, die aan bepaalde eisen
(o.a. kleur, dikte en humusgehalte) moet voldoen. De gronden van dit
gebied hebben slechts een zwak ontwikkelde Al-horizont en behoren der
halve tot de hoofdklasse der vaaggronden.
3.7

Hydromorfe kenmerken

De Invloed, die het grondwater op de vorming van een bodemprofiel
heeft gehad, weerspiegelt zich o.a. in de aanwezigheid van roest- en
reductievlekken, ontstaan door oxydatie en reductie van ijzerverbindin
gen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere kenmerken, zoals een moe
rige bovengrond of tussenlaag, een niet-gerijpte ondergrond of een on
diep voorkomende G-horizont, die duidelijk wijzen op de "natte" ont
staanswijze van deze gronden. Deze meer of minder duidelijke hydromorfe
kenmerken worden, mits ze aan bepaalde eisen van dikte, diepte enz.
voldoen, als criteria gehanteerd bij de indeling der gronden in hydro(met hydromorfe kenmerken) en xerogronden (zonder hydromorfe kenmerken).
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In dit gebied behoren alle kleigronden tot de hydrogronden daar
ze de navolgende hydromorfe kenmerken hebben:
drechtvaaggronden
: moerige laag, beginnend tussen 1+0 en
80 cm en minstens lj.0 cm dik
poldervaaggronden
: roest- en reductievlekken binnen 50 cm
diepte.
Evenals elders in Nederland is ook hier,na vorming van bodemprofie
len de hydrologische toestand ingrijpend gewijzigd. De gronden zijn
droger geworden, vooral door kunstmatig ingrijpen van de mens. Dit weer
spiegelt zich thans in de huidige grondwaterstanden, bodemgebruik enz.
Naast de actuele roest- en reductievlekken komen, als gevolg van de
oorspronkelijke hydrologische toestand, fossiele roest- en reductie
vlekken voor.
Om ook de actuele hydrologische toestand der gronden te kunnen weer—
geven, wordt naast de indeling in hydro- en xerogronden, de zgn. grondwatertrap van elke bodemeenheid vastgesteld en op de grondwatertrappenkaart vastgelegd (zie hfdst.6).
3-8

Antropogene beïnvloeding

Vanaf het moment, dat de mens van zwervende nomade (grotendeels
levend van de produkten, die de natuurlijke flora en fauna opleverden)
overging tot bebouwing en beweiding van de grond en zich meer blijvend
ging vestigen, is zijn invloed als bodemvormende factor steeds toegeno
men. De natuurlijke begroeiing werd verstoord, sloten werden gegraven
en akkers aangelegd, terwijl het vee graasde op de uitgestrekte vlakten.
Om zich te beschermen tegen het zeewater werden wierden of terpen
opgeworpen. Vooral de hoger gelegen oeverwallen langs het water (Oude
Ae) waren de geschiktste woonplaatsen.
Naderhand is de menselijke invloed op profiel en landschap vergroot
ten gevolge van bedijking en ontwatering, alsmede door regelmatige be
mesting en bewerking van bouw- en grasland.
Uit recente tijd dateren de ingrijpende bodembewerkings- en verbe
teringsmaatregelen, die in het kader van ruilverkavelingswerken enz.
vrorden uitgevoerd.
Samenvattend kan worden gezegd, dat de bodemvormende factor mens
in Nederland zeer belangrijk is geweest en zal blijven.
3.9

Kalkgehalte, ontkalking en kalkverloop

In het koolzure-kalkgehalte van een sediment treden na de afzetting
veelal veranderingen op. Deze veranderingen leiden onder Nederlandse om
standigheden vrijwel steeds tot ontkalking. Men kan hierbij drie fasen
onderscheiden: ontkalking tijdens de opslibbing, ontkalking bij de rij
ping en de ontkalking, die het gevolg is van de klimatologische omstan
digheden en het bodemgebruik. Deze drie processen kunnen na elkaar maar
ook wel gedeeltelijk gelijktijdig werkzaam zijn.
Vele kleigronden zijn opgebouwd uit sedimenten die o.a. verschillen
in zwaarte en ouderdom, maar bovendien onder verschillende omstandighe
den zijn afgezet, tot rijping gekomen, enz. Het ligt voor de hand, dat
vooral bij dergelijke gronden het kalkgehalte van de onderscheiden hori
zonten vaak sterk uiteenloopt.
Het verloop van het kalkgehalte in het bodemprofiel, het zgn.
kalkverloop, is een belangrijk indelingscriterium voor de kleigronden
en de rivier- en zeezandgronden.
Voor de bepaling van dit kalkverloop wordt bij de veldopname per
boorpunt de koolzure-kalkklasse bepaald van elke profielhorizont. Deze
bepaling wordt uitgevoerd met verdund handelszoutzuur (+ 12-|% HCl); de
mate Van zichtbare en/of hoorbare opbruising bepaalt tot welke kalkklasse de desbetreffende horizont behoort.
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Afhankelijk van de diepte waarover deze kalkklassen in het profiel
"verlopen", wordt aan ieder profiel een kalkverloop toegekend:
A. kalkrijk
; gronden, waarvan de gehele kleilaag
kalkrijk of kalkhoudend is
B. ondiep kalkarm
: gronden met een ontkalkte bouwvoor,
de kalkrijke laag begint tussen 30 en
50 cm -ra.v.
C. kalkarm
: gronden, die vanaf het maaiveld
minstens 50 cm kalkarm zijn.
Kalkverloop A is vrij zuiver onderscheiden, terwijl kalkverloop B
op een aantal plaatsen een complex vormt van B + ABC.
Kalkverloop C bestaat in enkele vlakken uit C + BC.
Het leek in dit gebied gewenst om voor de jonge, kalkrijke Dollardkleigronden kalkverloop A op te splitsen al naar gelang het kalkgehalte
van de bovengrond:
Al matig kalkrijk (+ 2- b t f o CaCO^)
A2 kalkrijk
(+ I4.-8fo CaCOj)
A3 zeer kalkrijk
(8-11$ CaCOj).
3-10

Bouwvoorzwaarte en profielverloop

Naast de in het voorgaande besproken verschillen in moedermateriaal
en de kenmerken en eigenschappen ontstaan ten gevolge van bodemvorming,
spelen ook de textuur van de bovengrond en het profielverloop een belang
rijke rol bij de indeling der gronden. De indeling naar textuur van de
bovengrond, of bouwvoorzwaarte is volgens de kleidriehoek (zie afb.1).
Voor dit gebied zijn onderscheiden:
1 = 8 - 17"i % lutum (lichte zavel)
2 = 17i - 25 %
"
(zware zavel)
3 = 25 - 35 %
"
(lichte klei)
k =
> 35 %
"
(zware klei)
Profielverloop is de verandering van de aard en samenstelling van
het moedermateriaal in het profiel bij toenemende diepte, hoofdzakelijk
ontstaan ten gevolge van verschillen in de sedimenten, waaruit het pro
fiel is opgebouwd. Deze veranderingen treden vooral op in kleigronden
en daarom is het profielverloop naast de bouwvoorzwaarte als indelings
criterium gehanteerd.
Landelijk worden vijf profielverlopen onderscheiden, die globaal
als volgt kunnen worden omschreven en gecodeerd:
1.
2.
3.
if.
5«

"klei-op-veen"
"klei-op-zand"
"met een niet-kalkrijke, zware kleitussenlaag"
"met een niet-kalkrijke, zware klei-ondergrond"
"homogene, aflopende en oplopende profielen".

De volledige definities luiden:
Profielverloop
1 = Kleigronden op moerig materiaal dikker dan J4.O cm dat tussen 1|.0 en
80 cm diepte begint.
2 = Kleigronden met een zandlaag of -ondergrond die beneden 25 cm, doch
boven 80 cm begint en dikker is dan 20 cm.
Behalve: a. die met een zandlaag of -ondergrond, bestaande uit kleiig,
uiterst fijn zand (5-8/3 lutum en M50 < 105)
b. die met een niet-kalkrijke zware kleilaag (> 35$ lutum),
die boven de zandlaag begint en voldoet aan de eisen
gesteld bij profielverloop 3*

- 29 3 = Kleigronden met een zware kleilaag en hieronder een lichtere en/of
kalkrijke laag of -ondergrond.
De zware kleilaag moet :
a. meer dan 35% lutum bevatten;
b. niet kalkrijk zijn;
c. binnen 80 cm beginnen en
1 . ofwel doorlopen tot ten minste lj.0 cm diepte, indien de laag
aan de oppervlakte of binnen 25 cm begint;
2. ofwel ten minste 15 cm dik zijn., indien de laag dieper dan
25 cm begint.
De lichtere (minder dan 35/o lutum) en/of kalkrijke laag of -onder
grond moet :
a. ten minste 1+0 cm dik zijn,, indien de laag boven 80 cm begint;
b. doorlopen tot ten minste 120 cm* indien de laag dieper dan
80 cm begint.
In dat geval moet uit de kennis van het afzettingsmechanisme
bekend zijn dat de laag dieper dan 120 cm lichter en/of kalkrijk
blijft.
Ij. = Kleigronden met een zware kleilaag., die ten minste voldoet aan de
eisen gesteld in profielverloop 3 en die :
a. doorloopt tot ten minste 120 cm of
b. tussen 80 en 120 cm overgaat in moerig materiaal., dat doorloopt
tot ten minste 120 cm of
c. ten hoogste is onderbroken door lichtere en/of kalkrijke en/of
moerige lagen., die (eventueel te zamen) dunner zijn dan ]+0 cm
en die binnen 120 cm weer overgaan in niet-kalkrijke, zware klei.
5 = Alle overige profielverlopen.
Van deze vijf profielverlopen komen in dit gebied de profielverlo
pen 1, 3i l-t- en 5 voor. Hiervan is profielverloop 5 nader onderverdeeld
in:
5a
homogene profielen
5b
oplopende profielen.
De homogene profielen houden tot op boordiepte (1.20 m) ongeveer
dezelfde zwaarte, terwijl de oplopende profielen in de ondergrond
(> 80 cm) beduidend zwaarder worden.
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li-. OPZET VAM DE LEGENDA, N01VENCLATUIJR EN SOORTEN ONDERSCHEIDINGEN OP
DE BODEMKAART, SCHAAL 1 : 10 000
1+. 1

Opzet van de legenda

Uitgangspunt voor de legenda van de bodemkaart in het ruilverkavelingsgebied "Woldendox°p" vormde de legenda voor de systematische bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, die op haar beurt weer'het Ne
derlandse Systeem voor Bodemclassificatie tot basis heeft. Dit laatste
systeem is evenals de systematische legenda in de jaren 1955-19^0 door
de Stichting voor Bodemkartering ontwikkeld.
De legenda voor de systematische kaart, schaal 1 : 50 000 gaat wat
de onderverdeling der gronden betreft niet ver genoeg voor een bodemkaart
in gedetailleerd overzicht, schaal 1 : 10 000, zoals in dit gebied is
vervaardigd. Meestal uit het oogpunt van landbouwkundige waarde zijn
verdere onderverdelingen gemaakt naar profielverloop en kalkverloop.
Voor de systematische bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000
is een uniforme legenda nodig, d.w.z. een voor het gehele land. gelijke
determinatie, benoeming en codering van kaartvlakken met dezelfde bodemkundige inhoud. Bij de verdere onderverdeling voor de 1 : 25 000 en
1 : 10 000 kaarten is zoveel mogelijk getra.cht deze uniformiteit te
handhaven. Dit heeft er echter noodzakelijkerwijs toe geleid, dat be
paalde codes voor kaarteenheden uit een combinatie van meerdere letters
en cijfers bestaan. Ook zijn de gevolgde indeling en codering op het
eerste gezicht niet overal logisch aangezien dit ter wille van de uni
formiteit niet mogelijk was < Toch is dit landelijke systeem ook voor
de grootschalige kaarten gekozen, omdat een uniforme indeling, codering
en benoeming zeer vele voordelen bieden, o.a. bij de onderlinge verge
lijking van verschillende gebieden met overeenkomstige gronden.
li.. 2

Nomenclatuur van de kaarteenheden

Hoewel men voor het aanduiden van de kaarteenheden feitelijk met
een codering zou kunnen volstaan, bestaat er toch een zekere behoefte
aan een naamgeving voor de verschillende begrippen. Deze worden immers
op den duur geladen met een bepaalde gedachtenassociatie. Bovendien
wordt het onthouden van het begrip vergemakkelijkt, indien de naam be
paalde suggesties oproept die met de betekenis ervan samenhangen.
Bij de ontwikkeling van het Nederlandse Systeem voor Bodemclassificatie is een geheel nieuwe terminologie gekozen. De legenda voor de
systematische kaartbladenkartering van Nederland, schaal 1 : 50 000,
bouwt op dit systeem voort en duidt de onderscheiden kaarteenheden met
zgn. "roepnamen1, aan. Deze bestaan uit kernwoorden of woordstammen van
Nederlandse plaats- of perceelsnamen, die voorkomen in gebieden, waar
ook de benoemde gronden in hun meest zuivere vorm (het zgn. central
concept) worden aangetroffen. Deze namen hebben veelal betrekking op de
ligging, het ontstaan, het boaemgebruik of de ontginningsgeschiedenis
van de gronden.
Deze nieuwe terminologie is echter niet verder uitgewerkt dan het
zgn. subgroepniveau van de bodemclassificatie. De verdere onderverdeling
is in de naamgeving van de kaarteenheden tot uitdrukking gebracht door
het gebruik van een zgn. beschrijvende naam voor iedere eenheid (zie
hoofdstuk 5)<
Bijv. gMnJ3C s Knikkige poldervaaggronden; lichte klei, profielverloop 3»
Aan de roepnaam poldervaaggrond zijn een aantal woorden toegevoegd
die ieder een omschreven inhoud hebben.

- 31 1^.3 Soorten onderscheidingen
1^.3-1

Inleiding

Op de bodemkaart komen de navolgende verschillende soorten onder
scheidingen voor, waarvan de legenda een systematisch overzicht geeft
en waarvan de betekenis in deze paragraaf nader zal worden toegelicht;
zuivere kaarteenheden
toevoegingen
overige onderscheidingen.
k-3'2

Zuivere kaarteenheden

Deze bestaan voor ca. 70$ van de oppervlakte van ieder kaartvlak
uit een, door codering en kleur op de kaart aangegeven en in legenda en
rapport nader omschreven, kaarteenheid. De resterende ca. 30$ van de
oppervlakte kan uit "verontreinigingen" bestaan, die een van de code en
omschrijving afwijkende profielopbouw hebben en waarover ook in het rap
port meestal geen nadere informatie wordt gegeven. Dit is namelijk bij
de gegeven waarnemingsdichtheid en reproduktiemogelijkheden van de kaart
niet mogelijk. Zoals reeds in hoofdstuk 1.6 is uiteengezet is de mate
van verontreiniging onafhankelijk van de kaartschaal mits de kaart aan
de eisen voor de betrouwbaarheid voldoet.
Zuivere kaarteenheden worden op de bodemkaart met afzonderlijke
kleuren en codes aangegeven en met een volle (niet onderbroken) lijn
afgegrensd.
In dit gebied komen samengestelde kaarteenheden, welke bestaan uit
een associatie van twee of meer zuivere kaarteenheden, niet voor. Elk
onderscheiden kaartvlak heeft een maximale onzuiverheid van 30$.
k.3•3

Toevoegingen

Een toevoeging wordt gebruikt om een bepaald profielkenmerk, dat
over de gedeeltelijke of gehele oppervlakte van meerdere, overigens van
elkaar verschillende kaarteenheden voorkomt, aan te geven. Dit is in
dit gebied bijv. het geval met het voorkomen van katteklei- of moerige
lagen in het profiel.
Het zou heel goed mogelijk zijn geweest om deze verschijnselen in
de kaarteenheden zelf onder te brengen, maar dit zou het aantal kaart
eenheden doen toenemen en daardoor kaart en legenda gecompliceerder
maken. Om dit te voorkomen is de toevoeging gekozen die echter in genen
dele een minder belangrijke onderscheiding aangeeft dan die welke in de
kaarteenheden zijn opgenomen.
De toevoeging wordt met een bepaalde signatuur (harcering, stippe
ling enz.) over de voorkomende oppervlakte aangebracht en voor zover
niet samenvallend met bestaande bodemgrenzen afgegrensd met een onder
treken (- - -) lijn.
De toevoegingen voor de verwerkingen worden behalve op de bodem
kaart ook op de overige kaarten aangegeven.
h•3.b

Overige onderscheidingen

Deze omvatten opgespoten of opgehoogde percelen, open water, oude
bewoningsplaatsen, zoals grotere en kleinere terpen, bebouwde kommen en
overige niet als cultuurgrond in gebruik zijnde oppervlakten. De door
deze onderscheidingen aangegeven gedeelten zijn meestal niet in het
onderzoek betrokken maar worden afzonderlijk op de bodemkaart en ook
op de overige kaarten afgegrensd en soms gekleurd (water) ten einde de
plaatsbepaling op -deze kaarten te vereenvoudigen.

Kleigronden: minerale gronden, die tussen 0-80 cm diepte voor meer dan de helft uit klei bestaan, behalve die met
een moerige bovengrond of een moerige tussenlaag
V e r d < r e
hydroroorfe
kenmerken

code

Drechtvaaeeronden
meer dan kO cm
moerig materiaal,
beginnend tussen
lf0-80 cm

KLEIVAAGGRCNDEN ^
• kleigronden
zonder minera
le eerdlaag

PoldervaaReronden
roest- en reductievlekken < 50 cm

m

o n d e r v e r d e l 1 ng
zwaarteklasse van de
bovenste 25 cm en
code
aard van de klei

profielverloop

code

kalkverloop

code
kaart
eenheid

gMvlO

kalkarm

gMvHIG

zware kiel
knikklg

gMvJi

l(.0-80 cm klei-opveen al of niet
met zeer zware
kleilagen en/of
katteklei

lichte zavel
niet knikklg

MU

homogeen
lichte zavel

fta15a

ondiep
kalkarm

Jfc15aB

lichte zavel
niet knikklg

MnJ[

homogeen
llchté zavel

Mn15a

kalkarm

MQ15aC

lichte zavel
niet knikklg

Mi1_

oplopend van zware tti15b
zavel tot zware klei

kalkarm

Mn15bC

zware zavel
niet knikklg

Mn2

homogeen
zware zavel

Mrx25a

ondiep
kalkarm

Ml25aB

zware zavel
niet knikklg

Mn2

homogeen
zware zavel

Mn25a

kalkarm

Mn25aC

zware zavel
niet knikklg

Mi2

oplopend van lich
te tot zware klei

Mi25b

kalkar»

Mn25bC

zware zavel
knikklg.

£HI2

niet-kalkrljke
glto22
zware kleilaag op
lichtere en/of kaUtrijke onderbond

kalkarm

gMn23C

niet-kalkrijke
zware klei

"gfti%

kalkarm

gffrl2kC

zware zavel
knikklg
zware zavel
knikklg

JjMi2

homogeen
zware zavel

gMn25a

kalkarm

gMn25aC

zware zavel
knikklg

£ttl2

oplopend van lich
te tot zware klei

gMn25b

kalkarm

gMn25bC

lichte klei
niet knikklg

homogeen
lichte kiel

Mn35a

matig
kalkrijk

Mn35aA1_

lichte klei
niet knikklg

homogeen
lichte klei

Mn35a

ondiep
kalkarm

Mn35aB

lichte klei
niet knikklg

homogeen
lichte klei

Mn35a

kalkarm

Mi35aC

lichte klei
knikklg

gPfa^

niet-kalkrijke
gftiï^
zware kleilaag op
lichtere en/of kak
rijke ondergrond

kalkarm

gMi33Ç

lichte klei
knikklg

gMn^

niet-kalkrijke
zware klei

gMnJlj-

kalkarm

gMï3W

lichte klei
knikklg

gMi3

homogeen
lichte kiel

gMri35a

kalkarm

gMn35aC

lichte klei
knikklg

gMnj5

oplopend zware
klei

gMn35b

kalkarm

gMn35bC

homogeen
zware klei

Mil£a

zeer kalk
rijk

NhH5aA2

Mnii5a

kalkrijk

Mnl£aA2

kalkrijk

Mn^5aA1
Mhl4-5aB

zware klei
niet knikklg

Oom.

n a a r :

zware klei
niet knikklg

Mrüj.

homogeen
zware klei

zware klei
niet knikklg

»4

homogeen
zware klei

zware klei
niet knikklg

homogeen
zware klei

Mnij-Sa

ondiep
kalkarm

zware klei
niet knikkig

homogeen
zware klei

Mi^5a

kalkarm

zware klei
knikkig

gMilt

niet-kalkrijke
g»ü£
zware kleilaag op
lichtere en/ofkaLkrijke ondergrond

kalkarm

SMnU3Ç

zware klei
knikklg

£MrÜ£

niet-kalkrijke
zware klei

kalkarm

gMnl+HÇ

gMn%

Het onderstreepte gedeelte van de code geeft de in de voorgaande kolom genoemde onderverdeling aan.

') KLei-eerdgronden - kleigronden met een minerale eerdlaag - komen ln dit gebied niet voor.
Afb.11

Schematische Indeling van de kleigronden.
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5»

BESCHRIJVING VAN DE KAAPîTEENHEDEN OP DE BODEMKAART,
SCHAAL : HO OOP (bijlage 2)

5.1

Inleiding

Slechts een zeer Ieleineoppervlakte van de gronden in dit gebied
behoort tot de hoofdklasse der veengronden, alle andere tot de hoofd
klasse: zeekleigronden.
In totaal zijn op de bodemkaart 26 zuivere kaarteenheden onder
scheiden,, terwijl in deze eenheden nog een tiental toevoegingen zijn
aangegeven.
In dit hoofdstuk worden de kenmerken en eigenschappen der kaart
eenheden besproken. Ten einde herhaling bij deze beschrijvingen te
voorkomen zijn nauwverwante eenheden te zamen beschreven, maar is van
elke eenheid, wel een afzonderlijke profielschets gegeven. Bij deze
profielschetsen, die representatief zijn voor de desbetreffende kaart
eenheid, staan codering en benaming vermeld alsook de grondwatertrappen
die binnen de eenheid zijn aangetroffen en de geschiktheidsklasse voor
akkerbouw.
Voor de verklaring van de gebruikte bodemkundige termen, de tex
tuurindeling enz. wordt naar het glossarium verwezen.
5•2

Kleigronden (afb.11)

5.2.1

Algemeen

De kleigronden van dit gebied bestaanvanaf het maaiveld uit mintens 1+0 cm klei, hoofdzakelijk afgezet vanuit de Eems en de Dollard.
Bij een gedeelte daarvan (de drechtvaaggronden) rust de kleilaag
op meer dan 1+0 cm moerig materiaal dat tussen 1+0-80 cm -m.v. begint.
Bij de poldervaaggronden Is de veenlaag of afwezig of dunner dan
1+0 cm of begint dieper dan 80 cm -m.v. Deze veenlagen zijn op de bodemkaart aangegeven door middel van een toevoeging evenals dit gebeurd is
met het voorkomen van bijv. katteklei.
Alle hier voorkomende kleigronden behoren tot de hydrokleivaaggronden. Het zijn gronden met vage, niet scherp omlijnde horizonten zonder
minerale eerdlaag. Er Is nog maar weinig profielvorming In opgetreden.
De hydromorfe kenmerken die bij de kleivaaggronden kunnen voorkomen
zijn:
a. een niet-gerijpte ondergrond; of
b. een moerige bovengrond] of
c. een moerige laag binnen 80 cm beginnend; of
d. bij kleigronden met Al-horizont dunner dan 50 cm: roestvlekken
binnen 50 cm diepte beginnend naast een hoofdkleur met chroma
2 of kleiner; of andere grijze vlekken (bijvoorbeeld reductievlekken) die minstens 1 biz. in hue geler en/of 1 chroma kleiner
zijn dan de hoofdkleur ').
In dit gebied komen a en b niet voor; c bij de drechtvaaggronden
en d bij de poldervaaggronden. Van de drechtvaaggronden komt in dit
gebied slechts 1 kaarteenheid voor; in de poldervaaggronden zijn 21+
kaarteenheden onderschelden.
5.2.2

Dre chtvaaggronden

Drechtvaaggronden zijn dus kleivaaggronden met een moerige laag
dikker dan 1+0 cm die tussen 1+0 en 80 cm begint. Ze komen merendeels
voor In het westen van het gebied dat tijdens de Dollardkartering is
opgenomen.
') Uit Munsell Soil Charts

- 33 De bouwvoor van deze gronden bevat meer dan 35% lutum. Koolzure
kalk wordt in het profiel niet of zeer weinig aangetroffen, terwijl
de kleilaag meestal knikkig Van aard is. In deze gronden zijn op de
overgang van klei naar veen soms kattekleivlekken aanwezig.
Het bovenste gedeelte van het veen is onherkenbaar, maar gaat na
20 à 30 cm over in broek- en/'of zeggeveen. Onderin het profiel is het
materiaal soms half gerijpt.
De GLW ligt meestal om en nabij 120 cm -m.v.; de GHW ondieper dan
hr0 cm -m.v.
De naarn Drecht is afgeleid van een waternaam uit de omgeving van
Papendrecht waar deze gronden een behoorlijke verbreiding hebben.
Kaarteenheid: gMvl+IC
Omschrijving: Knikkige drechtvaaggrond; zware klei
Geschiktheidsklasse :
Grondwatertrap:

Kk

V

Schematische profielopbouw:
horizont

humus

%

klei
2

CaCO-'3

%

opmerkingen

37

90

5.2.3

37

knikkig

1,0

kattekle ivlekken

zeggeveen

Poldervaaggronden

Verreweg het grootste gedeelte van het gebied bestaat uit polder
vaaggronden. Het zijn kleigronden met een dunne (< 30 cm), zwak ontwik
kelde Al-horizont en met hydromorfe kenmerken, ondieper dan 50 cm -m.v.
Vooral in het zuidwesten van het gebied, op de overgang naar de
drechtvaaggronden, komen in de poldervaaggronden veenlagen voor. Deze
zijn door middel van toevoegingen op de bodemkaart weergegeven.
De naam "poldervaaggronden" duidt op het veelvuldig voorkomen van
de desbetreffende gronden in polders.
In verband met de grote onderlinge verschillen vooral in aard van
de klei, bouwvoorzwaarte, profielverloop en kalkverloop, zijn de polder
vaaggronden onderverdeeld in 21). kaart eenheden. Van elke kaarteenheid wordt
een beschrijving gegeven.

- 3b Kaart eenheid.: Mn15aB

Omschrijving: Homogene, kalkhoudende poldervaaggrond; lichte zavel:
profielverloop 5a
Geschiktheidsklasse : K 1 .3
Grondwatertrap: VI
Schematische profielopbouw:
horizont

humus
/O

klei
£

CaCO^
of ^
7°

opmerkingen

15
1^

grijs-bruin

12

bruin-grijs
5
grijs
gelaagd.

12

Deze kaarteenheid. komt in kleinere oppervlakten voor op de oeverwal van de Oude Ae. Het zijn de hoogst gelegen en lichtste gronden in
het oude landschap.
De koolzure-kalkgrens ligt op ca. 30 cm -m.v., alleen de hoogste
delen hebben CaCOj tot in de bouwvoor. Toch worden ook deze gronden
normaal "meegenomen" bij een bemesting met schuimaarde.
Kaarteenheid: Mn15aC
Omschrijving: Homogene, kalkarme poldervaaggrond; lichte zavel; profiel
verloop 5a.
Geschiktheidsklasse : K 1 .3
Grondwatertrap: VI
Schematische profielopbouw:
horizont
humus
af
/O

klei

%

CaCO?

%'

opmerkingen

16
bruin/grijs
gekleurd

16

2
15

k

grijs + gelaagd

Ook deze en de hierna te bespreken kaarteenheid worden hoofdzakelijk
aangetroffen langs de bovenloop van de Oude Ae en in de kuststrook nabij
Termunten. Langs de zeedijk vanaf Termunten in oostelijke richting zijn
een aantal percelen afgegraven, waarschijnlijk ten behoeve van de dijkbCuw.

Foto; A.E. Klungel
(Archief nr.: R29-59)

Afb. 12.

Homogene, kalkhoudende poldervaaggrondj
lichte tot zware zavel.

- 35 Kaarteenheid: Mn15bC

Omschrijving : Oplopende, kalkarme poldervaaggrondj lichte zavel;
profielverloop 5b.
Geschiktheidsklasse : K 1 .Ij,
Grondwat e rt r ap : V/Vl
Schematische profielopbouw:
horizont
humus

%

2è

.klei

%

CaCO'3
of

opmerkingen

P

16

bruingrijs

16

grijs
roestige
zware klei

32

De profielen zijn bovenin vrij licht doch de ondergrond bestaat uit
lichte tot zware klei met veel roest. In drains zetten zich op vele
plaatsen ijzerverbindingen af. De gronden zijn natter dan de homogene
lichte zavelgronden. De Gt is V-VI genoemd5 hoewel plaatselijk ook wel
Gt V voorkomt.
Kaarteenheid Mn25aB
Omschrijving : Homogene kalkhoudende poldervaaggrondj zware zavelj
profielverloop 5a.
Geschiktheidsklasse : K 1.3
Grondwatertrap: VI
Schematische profielopbouw:
horizont

humus

%

pi
^2

klei
%

CaCO
3

%

opmerkingen

23
bruingrijs

23

grijs homogeen
25

22

k
6

gelaagd

De gronden van deze kaarteenheid zijn zwaar zavelige oeverwallen
met een vrij homogene profielopbouw (afb.12).

- 36 Kaarteenheid: Mn25aC

Omschrijving : Homogene kalkarme poldervaaggronden; zware zavel; pro
fielverloop 5a.
Geschiktheidsklasse :
Grondwatertrap:

K 1 .)+

V/VI en VI

Schematische profielopbouw:
horizont

humus

%

2-1-

klei
J

/

CaCO.
3

%

opmerkingen

20
22

bruinroestig

23

grijzer wordend

18

gelaagd

Deze kaarteenheid komt meer nog dan de voorgaande voor op de
oeverwallen van de Oude Ae.
In de homogene profielopbouw komen ze er grotendeels mee overeen.
De kalkgrens echter ligt hier dieper dan 50 cm -m.v.
Kaarteenheid: Mn25bC
Omschrijving : QxLcpende, kalkarme poldervaaggronden; zware zavel*
profielverloop 5b
Geschiktheidsklasse : K 2.1
Grondwatertrap: V/VI
Schematische profielopbouw:
horizont

humus
g
2-2-

klei
0

/

CaCO.
3

%

opmerkingen

20
20

bruin roestig

22

25

humeuze horizont

35

zware roestige klei

Evenals alle zavelgronden en een deel van de lichte kleigronden
komen de gronden van deze kaarteenheid hoofdzakelijk voor langs de
Oude Ae en de oerstroom langs Dallingeweer.

Foto: A.E. Klungel
(Archief nr.: R29-60)

Afb. 13.

Knikkige poldervaaggrond met kattekleivlekken, een bovengrond van zware zavel
en een zware (Eems)kleiondergrond.

37 Kaarteenheid: gMn23C

Omschrijving; Knikkige poldervaaggronden; zware zavelj profielverloop 3°
Geschiktheidsklasse ;

K 2.1

Grondwatertrap: V/VT
Schematische profielopbouw:
horizont

humus
ai
P

klei
%

CaCCu

opmerkingen

rrf

20

lichte zandige kor.

16

35

(zeer zware horizont
(veel roest

kO

(iets lichter hor.
(roestig

35
25

k

De gronden van deze kaarteenheid beslaan enkele kleine oppervlak
ten op de hoge oeverwallen. Ze worden gekenmerkt door een horizont
met zware klei die naar beneden toe overgaat in lichtere kalkrijke,
meestal lichtere klei of zavel.

Kaarteeriheid; gMn2I|C
Omschrijving: Knikkige poldervaaggrond; zware zavel; profielverloop 1|,
Geschiktheidsklasse ; K 2.1
Grondwatertrap:

V

Schematische profielopbouw:
horizont

humus

klei

3

20

%

%

CaCO3
Ct
/°

opmerkingen

30

grijze vale tint

35

zware klei
sterk roestig

!+0
38

(hum. hor.op klei met
(geelrode roest

Deze kaarteenheid omvat enkele oppervlakten nabij Dallingeweer.
De zwaarte van de bovengrond ligt in de regel net beneden 25$ lutum.
De ondergrond bestaat uit zeer zware, kalkloze klei (afb.13).

- 38 Kaarteenheid:

gMn25aC

Omschrijving: Homogene knikkige pold.ervaaggrond.enj zware zavel; pro
fielverloop 5a.
Geschiktheidsklasse :

K 2.1

Grondwatertrap: V/VI
Schematische profielopbouw:
horizont

humus
ft
/J

21

klei

%

CaCO.
'3

%

opmerkingen

25
21+

bruin roestig

28

knikkige grauwe
laag

2)+

roestig

22

3

gel.

De tot deze kaarteenheid behorende gronden komen voornamelijk voor
ten westen van Baamsum en langs eerdergenoemde oerstroom. De aard van de
klei is knikkig, hoewel het lutumgehalte in het hele profiel weinig
uiteenloopt.
Kaarteenheid: gMn25bC
Omschrijving: Oplopende knikkige poldervaaggrondenj zware zavel;
profielverloop 5bGeschiktheidsklasse :
Grondwatertrap:

K 2.1

V

Schematische profielopbouw:
horizont
0—
10-1 A1
20H
3CH

humus
pA
^2

klei

%

CaCOx

%

opmerkingen

23

1+OH
knikkige roestige
5CH C1 1
29
klei
60—1
7CH
32
8oH
90—j C2
zware roestige klei
i°cg
38
11 OH
120-*Deze kaarteenheid komt voor in een groot vlak op de overgang van
de lichtere gronden van de kuststrook naar de zwaardere gronden meer
3anünviaartsj verder ook langs de Oude Ae.
De afgegraven gronden langs de kust dragen eveneens deze codering.
De gronden zijn knikkig van aard, terwijl in de diepere ondergrond
zware klei wordt aangetroffen. Plaatselijk is deze zware klei als
Eemsklei aangegeven.

- 39 Kaarteenheid;

Mn35aA1

Omschrijving; Homogene matig kalkrijke poldervaaggronden; lichte klei;
profielverloop 5a.
Geschiktheidsklasse i

K 1 .Ij.

GrondwatertraD; VI
Schematische profielopbouw ;
horizont

humus

%

klei

%

CaCO3

opmerkingen

%

k

30

3

grijs

1

30

3

grauwe tint
(puinresten)
grauw-grijze tint

35

30
Deze kaarteenheid komt alleen voor als opgespoten terrein langs
het Termunterzijldiep. Het geheel is dus kunstmatig.
Kaarteenhe id:

Mn35aB

Omschrijving: Homogene kalkhoudende poldervaaggrond; lichte klei;
profielverloop 5a.
Geschiktheidsklasse :
Grondwatertrap:

K 1 . l|.

VI3 V/Vl

Schematische profielopbouw;
horizont

humus

%

klei

%

CaCO?

opmerkingen

%

28
28

iets verwerkt

32

grauwe tinten

25

grijs, iets gelaagd

Deze kaarteenheid komt hoofdzakelijk voor op de oeverwallen langs
de oerstroom van de Oude Ae, in de omgeving van Woldendorp. De vlakken
zijn aangeduid met kalkverloop Bs hoewel er plaatselijk (op de hoogst
gelegen delen) kalkverloop A voorkomt.
Ook de stroombedding van de Oude Ae bestaat voor een deel uit
gronden van deze kaarteenheid. Ze zijn donkerder van tint, liggen veel
natter en hebben veelal een ongerijpte ondergrond. De volgende profiel
schets heeft betrekking op dit type.

- HO Kaarteenheid:

Mn35aB

Omschrijving; Homogene kalkhoudende poldervaaggrond; lichte klei;
profielverloop 5&j gelegen in stroombedding.
Geschiktheidskiasse s
Grondwat ertrap :

K 1.k

III

Schematische profielopbouw:
horizont

°rr
i o n A1
20-i
~cï ~ ~
30H
ii-Pd
50-i
6oh C21
7<H
80H
90—;
100H C22
non
120=l

humus
ct
p

klei
£

GaCOj
fo

opmerkingen

30

3k
donker van kleur
38
3

donker van kleur

k
roestig
half gerijpt

32

Kaarteenheid:

Mn35 aC

Omschrijving:

Homogene poldervaaggrond; lichte kleij profielverloop 5a»

Geschiktheidsklasse :

K 2.2

Grondwatertrap:V/VT en III (stroombedding)
Schematische profielopbouw:
horizont

humus
fo

klei

3

33

%

CaCOj

%

opmerkingen

donkergrijze

tint

33
33

sterk roestig

36

compact gele roest

23

gelaagd

Deze kaarteenheid komt voor in enkele vlakken ten zuidoosten van
Woldendorp en in het stroomdal tussen Baamsum en Termunten. In het
laatste geval lijken de gronden veel op de reeds omschreven stroomdalkaarteenheid Mn35aB. Het verschilt hiermee in kalkverloop.

- 41 Kaarteenheid:

gMn33C

Omschrijving; Knikkige poldervaaggrond; lichte klei; profielverloop 3Geschiktheidsklasse :
Grondwatertrap;

K 3

V

Schematische profielopbouw:
horizont

humus

klei

3

34

%

CaC03
fo

opmerkingen

38

grijsbruin
grijs

42

grauwe tint
roestige zware klei

25

5

gelaagd
complex

De tot deze kaarteenheid behorende gronden beslaan een aantal
grote en kleine oppervlakten rond Woldendorp.
Onder een zware knikkige kleilaag komt meestal lichter materiaal
voor dat kalkrijk of kalkhoudend is.
Kaarteenheid: gMri34C
Omschrijving: Knikkige poldervaaggrond; lichte klei; profielverloop 4Geschiktheidsklasse :
Grondwatertrap:

K 3

V

Schematische profielopbouw:
horizont

humus

klei

3

32

%

%

CaCO-3

opmerkingen

%

3k

grijs

40

knikkig
hum.hor.

36
40

kattekleivlekken
humeuze klei

Ook deze kaarteenheid wordt vooral aangetroffen in het centrale
deel rond Woldendorp.
In tegenstelling met voorgaande eenheid bestaat de ondergrond
hier uit zware, kalkarme klei en/of uit moerig materiaal.

-

k2 -

Kaarteenheid: gMn35aC

Omschrijving ; Homogene, knikkige poldervaaggrond; lichte klei; profiel
verloop 5a.
Geschiktheidsklasse :

K 2.3

Grondwatertrap: V/VI, V
Schematische profielopbouw:
horizont

humus

0~
10H A1
20-j
3°Z Cl 1
!+0H
50H

%

klei
p

3

32

grijs

35

grijs roestig

35

veel gele roest

CaCOj

opmerkingen

fo

6CH

7CH C12

80H

90-j
1 OCH

c2

32

110—i

5

gelaagd (woelklei)

12(p

Deze is een veel voorkomende kaarteenheid in het centrale deel van
het oude landschap.
De bovengrond bestaat uit lichte klei, welke rust op knikkige
lichte tot zware klei.
Kaarteenheid:

gMn35bC

Omschrijving: Oplopende knikkige poldervaaggronden; lichte klei;
profielverloop 5b.
Geschiktheidsklasse :
Grondwatertrap:

K 2.3

V

Schematische profielopbouw:
horizont
0-r
10-j A1
20H

30H
1+OH
5CM 011
6o~i
70—{
80—i ..
90-!
10CH C12
110—j
120-^-

humus
7°

klei
ci
i°

3

28

CaCO*

opmerkingen

bruingrijs
30

knikkig; vale
kleur

sterk roestig
k5

zware klei

De gronden van deze kaarteenheid komen vooral voor ten noordoosten
van Baamsum. Ze kenmerken zich door een zware ondergrond.

Kaarteenheid:

Mnl|.5aA3

Omschrijving ; Homogene, zeer kalkrijke poldervaaggronden; zware klei:
profielverloop 5a.
Geschiktheidsklasse : K 1=1
Grondwatertrap; VI
S chematis che profielopbouw;
horizont

humus
f°

klei
0

3

37

2,5

37

2

3h

2

kO

U5

CaCOj

opmerkingen

c*
7°

grijs + roest
10

grijze klei

10

gel.+ roest

ko

Deze kaarteenheid heeft betrekking op de gronden in de Reiderwolderpolder, één van de jonge Dollardpolders. Deze polders zijn opgenomen
tijdens de kartering van het Dollardgebied.
Het zijn zware kalkrijke gronden; bij de oude dijken meestal iets
zwaarder dan bij d.e nieuwe dijken. Het gehalte aan CaCO^ varieert van
J
8-11$.
Kaarteenheid; Mni(-5aA2
Omschrijving: Homogene, kalkrijke poldervaaggronden; zwzre klei; profiel
verloop 5a.
Geschiktheidsklasse ; K 1.2
Grondwatertrap;

VI

Schematische profielopbouw:
horizont

humus

%

klei
Cf,
/J

CaCO
'3

%

opmerkingen

k5
grijze klei
iets gelaagd
1^0

1,5

roest

10

bruine roest

De gronden van deze kaarteenheid worden aangetroffen in de Finsterwolderpolder en in de Oostwolderpolder.
De structuur van de klei is hier iets minder dan in de Reiderwolder
polder (kaarteenheid Mnii_5aA3) • De ligging van de polders is vrij vlak.
Het CaCOj-gehalte van deze zware, kalkrijke kleigronden varieert in de
bovengrond van
in de ondergrond oplopend tot ca.. 10$.

- H Kaarteenheid:

Mnij.5aA1

Omschrijving : Homogene^ matig kalkrijke poldervaaggrondenj zware kleij
profielverloop 5a.
Ges chikthe idsklass e:

K 1.2

Grondwatertrap; VI
Schematische profielopbouw:
horizont

humus

%

klei

%

CaCOj

%

3

2,5

2,5

h

opmerkingen

grijze tmten

2

h?

grijze klei

1,5

kO

roestig

Deze kaarteenheid komt in geringere oppervlakte voor in de Oostwolderpolder. Het zijn wederom zware Dollardkleigronden.
Het koolzure-kalkgehalte varieert van 2-1$ in de bovengrond tot
6fj in de ondergrond.
Kaarteenheid: Mnl^aB
Omschrijving : Homogene, kalkhoudende poldervaaggronden; zware kleij
profielverloop 5a.
Ge s chikthe i ds klass e:
Grondwatertrap:

K 2.3

VI

Schematische profielopbouw:
horizont

humus
/°

klei
p

CaCOj

%

opmerkingen

0,5

3,5
3

iv5

1

bruingrijs

2,5

50

5

donkergrijs +
roestig

2,5

b5

6
grijs roestig

1,5

2k

7

Deze kaarteenheid komt in zeer geringe oppervlakte voor aan de
rand van de Oostwolderpolder.
In vele opzichten komt hij met de hiervoor besproken kaarteenheid
overeen,, doch het CaCO^ -gehalte van de bovengrond is nog weer lager*.

Kaarteenhei d ;

Mnij.5 aC

Pmsehr i jving; Homogene, kalkloze poldervaaggronden; zware kleij profiel
verloop 5a»
Geschiktheidsklasse :
Grondwatertrap ;

K 3

V en V/'VI

S chemat is che profielopbouw :
horizont

humus

klei

%

CaCChr

opmerkingen

J

/

donkergrijs

38

tinten
14-0

roestig grauw
bruin hor.

36

3

grauwe tinten

36

7

gelaagd.

De gronden van deze kaarteenheid komen vooral voor op de overgang
van de jonge Dollardpolders en het oude land- Ook komen diverse vlakken
voor in het zuidwestelijk deel van het gebied (oude Dollardpolders).
Kaarteenheid ;

gMnl^C

Omschrijving: Knikkige poldervaaggronden; zware klei; profielverloop 3°
Geschiktheidsklasse : K br
Grondwate rt rap s

V

Schematische profielopbouw ;
horizont

humus

Q

ioh ai
30H Cl 1
I).0H
5CH
60-4 C12
703

!
:
!
I
|
|
I

SCH

;

2CH

9O—| — — — — ;
C2
!
11CH
|
1 20—

klei

CaCO*

'i
t°

1°

!°

3

38

1

38

grauwgrijs
hum. hor.

56

knikkige klei

28

6

opmerkingen

gelaagd complex

1

Deze is een zeer veel voorkomende kaarteenheid, vooral in het
zuidv/esten van het gebied (oude Dollardpolders) • Het zijn zware knik
kige kleigronden met veelal een lichtere kalkrijke ondergrond.
Plaatselijk heeft men uit dit type de zgn. woelklei gegraven.
In het zuidwesten komen deze gronden veelal in ruggen voor, elders
kunnen ze laag gelegen zijn t.o.v. de omgeving.

Foto; A.E. Klungel
(Archief nr.: R29-58)

Afb. 11+.

Zware, knikkige poldervaaggrond met een
veenlaag en een zware kleiondergrond.

-

kß'

Kaarteenheid.: gMni^C
Omschrijving;

Knikklge poldervaaggrond; zware klei; profielverloop I).

Geschiktheidsklasse;
Grondwatertrap;

K lj.

V, Ill

Schematische profielopbouw:
horizont

humuE
c<
/-

klei

CaC03

opmerkingen

%

37
ko

knikkig

hk

hum. hor.
knikkig

38

katteklei-vlekken

38

hum. klei halfgerijpt

De tot deze kaarteenheid behorende gronden komen in vrij grote
oppervlakten voor in het zuidwesten van het gebied, dat reeds tijdens
de Dollardkartering werd opgenomen.
Het zijn zware laag gelegen gronden, veelal met veen en/of katte
klei in de ondergrond (afb.1k)*0ok in het centrale deel nabij Woldendorp komen deze gronden voor.
5•3

Veengronden

In dit gebied komen alleen in het zuidwesten enkele kleine opper
vlakten veengronden voor. Ze hebben een kleidek dunner dan 1^0 cm en zijn
omringd door de drechtvaaggronden (meer dan I4.O cm klei-op-veen). In het
kleidek is een Al-horizont aanwezig die in duidelijkheid voldoet aan de
eisen gesteld voor een minerale eerdlaag (eisen t.a.v. dikte, humusgehalte en kleur). Dergelijke gronden zijn elders in het land veelal in grote
oppervlakten als weiland in gebruik en dragen daarom de, voor dit bouwlandgebied weinig toepasselijke, naam: welde'veengronden. Ze liggen laag
t.o.v. de omgeving en zijn bij de kartering van het Oldambt als lichte
rodoorngronden onderscheiden. Plaatselijk kunnen ze ijzerrijk zijn.
De eerdlaag van de weideveengronden is 15-25 cm dik, heeft een humusgehalte dat varieert van 8 tot 15fo en een lutumgehalte van meestal meer
dan 35^ (zv/are klei).
Onder de eerdlaag is vaak nog een dunne laag humeuze, veelal roes
tige klei aanwezig en/of veraard veen (20 à 1+0 cm) overgaand in broekzeggeveen.
Plaatselijk heeft het veen een oligotroof karakter, welke dieper
In het profiel overgaat in mesotroof en eutroof. Het is vrij goed
doorlatend maar de ligging van de gronden t.o.v. het grondwater is laag
(Gt III).

^7

Kaarteenheid; pkVc
Omschrijving ; Weicleveengrond op broek-zeggeveen (lichte rodoorn)
Geschiktheidsklasse ;
Grondwatertrap;

B)>

III

Schematische profielopbouw:
horizont
Ap
20—
~CÏ
30—
405060- Tv
D
70fio—
ou
90100110— DG
12010z

5•^

humus

klei

%

11+

38

12

35

70

10

CaC03

opmerkingen

/°
c'

zware roeüge
hum. klei met
kattekleivlekken
broek-zeggeveen
(veraard)

90
zegge-rietveen
90

gereduceerd

Toevoegingen

Een aantal profielkenmerken zijn door middel van een toevoeging
aangegeven, sommige alleen op de bodemkaart, andere ook op de overige
kaarten.
De toevoeging 1 heeft betrekking op een laag katteklei. Daar het
van belang is te weten op welke diepte deze zure klei voorkomt, zijn
driG diepteklassen onderscheiden.
De toevoegingen v en w geven aan dat er moerig materiaal in het
profiel aanwezig is. Uiteraard komen deze toevoegingen vooral voor in
de omgeving van de veengronden en de klei-op-veengronden (drechtvaaggronden).
De vergravingen zijn in de basis opgenomen en komen dus op alle
kaarten, schaal 1 : 10 000 voor. De i+0 cm-grens, die bij deze toevoe
gingen staat vermeld, is niet altijd strikt gehanhaafd. De termen
ondiep en weinig zijn nl. meer bedoeld om aan te geven dat de gronden
niet onherkenbaar vergraven zijn. Waar dit wel het geval is, wordt in
de plaats van een toevoeging een aparte kaarteenheid gebruikt.

pisAjDDUu uapauaq uio

- 1+8 6-

^^

DE GRONDWATEHPRAPPENKAAHT, SCHAAL 1 ; 10 OOP (bijlage 3)
Het begrip grondwatertrap

De grondwaterstand neemt een belangrijke plaats in onder de facto
ren, die de geschiktheid van een grond als cultuurgrond bepalen. Het is
daarom gewenst over de diepteligging van de grondwaterspiegel (= grond
waterstand) informatie te geven. Dit gebeurt door middel van grondwatertrappen (afgekort Gt's).
De grondwaterstand op een bepaalde plaats is in de loop van een
jaar aan sterke variaties onderhevig. In het algemeen zal het niveau in
de ivinter hoog en in de zomer laag zijn. Bovendien zullen ook van jaar
tot jaar verschillen optreden, rrua.w. van jaar tot jaar zullen de tijdstijghoogtelijnen een verschillend verloop vertonen. (Wanneer men in een
diagram de grondwaterstand of de stijghoogte van het grondwater uitzet
tegen de tijd en de punten door een lijn verbindt, verkrijgt men een
tijdstijghoogtelijn.)
Het is mogelijk door een bundel tijdstijghoogtelijnen een gemiddel
de grondwaterstandscurve te trekken,, zoals in afb. 15 is aangegeven
(zie -ook-;Stol; 'fcaridbo'uwkundjg Tijdschrift J2 (i960), 18, pp.71+1+ -755) •
Deze gemiddelde curve geeft het gemiddelde verloop van de grond
waterstand weer. Top resp. dal van de curve laten zien tot welke stand
het grondwater gemiddeld stijgt resp. daalt. De waarden, afgelezen bij
top resp. dal van de gemiddelde curve, zijn de gemiddeld hoogste grond
waterstand (GHW), resp. de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLW).
Uit afb. 1 5 blijkt, dat er tussen de jaarcurven grote verschillen
bestaan. Een gemiddelde curve, die getrokken zou worden op grond van
metingen, die zich slechts over bijv. twee of drie jaren uitstrekken,
zou dus in net algemeen geen juist beeld geven van het gemiddelde grond
waterstandsverloop.
Aan de grondwatertrappenindeling ligt ten grondslag, dat het ver
loop van de grondwaterstand op een bepaalde plaats gekarakteriseerd
wordt door GHW en GLW. Van plaats tot plaats kan het gemiddelde grond
waterstandsverloop en kunnen daarmede de waarden, die men vindt voor
GHW en GLW, sterk variëren. De grondwatertrappenindeling nu is een
klasse-indeling van grondwaterstandsverlopen (gekenschetst door GHW en
GLW). Elke klasse van deze indeling, die grondwatertrap (Gt) wordt ge
noemd, is gedefinieerd door aan te geven binnen welke grenzen GHW en
GLW voor die Gt mogen variëren. Wanneer aan een kaartvlak op de grondwat ertrappenkaart een bepaalde Gt is toegekend, wil dit zeggen, dat de
GHW's en de GLW's van de gronden binnen dat kaartvlak zullen variëren
binnen de klassengrenzen, die gesteld zijn voor de desbetreffende Gt.
Hierbij worden afwijkingen t.g.v. het voorkomen van onzuiverheden tot
maximaal
van het kaartvlak toegelaten.
6.2.

Het karteren van grondwatertrappen

Tijdens het veldwerk worden de Gt's schattenderwijs bepaald. Men
leidt uit de profielopbouw, met name de profielkenmerken die met de
waterhuishouding samenhangen, zoals roest-, reductie- en blekingsverschijnselen, de GHW en GLW en daaruit de Gt voor het desbetreffende
profiel af. Verder wordt voor het trekken der Gt-grenzen, evenals voor
bodemgrenzen, gebruik gemaakt van landschappelijke kenmerken, zoals
bodemgebruik, reliëf (in het bijzonder microreliëf), slootwaterstanden,
aantal greppels enz.
Het schatten van GHW en GLW met behulp van profielkenmerken impli
ceert, dat de verbanden tussen de grondwaterkenmerken in het profiel
en GHW resp. GLW bekend moeten zijn.
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- L9 De kennis hieromtrent is vergaard door profielstudie op plaatsen,
waar gedurende jaren grondwaterstanden zijn gemeten,, zoals bij ArchiefStajïïbuizen (Archief van Grondwaterstanden TNO, 's-Gravenhage) en door
ervaring opgedaan in reeds eerder gekarteerde gebieden»
De binnen het karteringsgebied gelegen Archief-Stamhuizen zijn
echter niet als ijkpunten voor de Gt-indeling gebruikt. Hiervan waren
of de gegevens ontoereikend(van 2 of 5 jaren) of was de ligging zodanig
(op het erf, nabij een gracht enz«) dat de eventueel te berekenen waar
den slechts representatief konden zijn voor een zeer geringe oppervlakte.
De bovengenoemde, in het profiel aanwezige, grondwaterverschijnse
len zijn slechts na veel training te herkennen; ze zijn niet in rnorfometrische zin (bijv. met behulp van de Munsell Soil Charts) vast te stel
len. Bovendien zijn op een aantal plaatsen de kenmerken fossiel in het
profiel aanwezig, d.w.z. niet meer in overeenstemming met de huidige
gemiddelde grondwaterstanden. Dit als gevolg van o.a. drainage, bemaling,
enz.
Daar verder een uitgebreid onderzoek met veel waterstandsmetingen
in het kader van deze opdracht niet mogelijk was, zijn onder de geschets
te omstandigheden vooral de veldkenmerken en de ervaring van de karteer
der doorslaggevend geweest bij het vaststellen van de grondwatertrappen.

6 . 3 De indeling
Afbeelding 16 geeft de legenda van de Gt-kaart weer met de 1| grondwatertrappen en hun GHW- en GLW-grenzen, die in dit gebied zijn onder
scheiden.
Deze indeling is ingepast in de landelijke Gt-indeling zoals die
bij de Stichting voor Bodemkartering (voor de kaartbladenkartering,
schaal 1 : 50 000) in gebruik is.
6 „ li_

Verband bodemkaart-grondwatertrappenkaart

Gezien de belangrijkheid, die de diepteligging van het grondwater
beneden het maaiveld t.a.v. landbouwkundige gebruikswaarde, cultuurtech
nische ingrepen enz, heeft, hoort dit gegeven op de bodemkaart thuis.
Om kaarttechnische redenen is dit echter op een afzonderlijke kaart, de
grondwatertrappenkaart, weergegeven.
Voor de geschiktheidsbeoordeling van de gronden dient men naast de
bodemkaart de grondwatertrappenkaart te raadplegen. Beide kaarten vormen
e en eenheid en dienen ook als zodanig te worden gebruikt. De grondwater
trappenkaart geeft uitsluitend de diepteligging van het grondwater weer,
maar slechts zeer ten dele in hoeverre een grond te nat of te droog is.
Dit is mede afhankelijk van de profielopbouw, waarover de bodemkaart
informaties geeft.
Ten einde de eenheid der beide kaarten te benadrukken en het ge
bruik te vereenvoudigen, zijn de bodemgrenzen en symbolen van de bodem
kaart tevens in de basis van de grondwatertrappenkaart aangebracht.
Van elke kaarteenheid kan derhalve zonder meer worden afgelezen op welke
Gt('s) deze voorkomt of omgekeerd. Bij een nauwkeurige beschouwing van
de Gt-kaart blijkt, dat de Gt-grenzen bijna geheel samenvallen met
bodemgrenzen.
6.5

Beschrijving van de grondwatertrappen

Grondwatertrap III;
GHW ondieper dan k0 crri
GLW tussen 80 en 120 cm.
Deze grondwatertrap komt slechts in kleinere oppervlakten voor. Het
zijn de veengronden, de laagst gelegen gedeelten van de zware knikkige
kleigronden, het stroomdal van de Oude Ae en enkele afgegraven percelen.
In dit gebied zijn het de natste gronden. Toch is het bodemgebruik over
wegend bouwland, soms grasland.

Grondwatertrap
Gt

Gem hoogste
grondwater
stand GHU

Gem.laagste
grondwater
stand GLW

Kaarteenheden van de bodemkaart

:

pkVc, Mn35aB, Mn35aC, gMnl+l+C

j

III

< I4.O cm

80-120 cm

V

< 1+0 cm

>120 cm

gMvi|.1C, gMri2i|.C, gMn33C5 gMn34CJ
1
gMn35aC, gMn35bC, Mn^aG, gMnl^C, |
gMnl+l+C
j

v/Yi

3O-60 cm

>120 cm

Mn15bC, Mn25aC, Mn25bC, gMn23C,
j
gMi25aC, gMn25bCJ Mn-35aB, Mn35aC., ;
gMn35aC, Mnl.5aC.
j

VI

1+0-80 cm

>120 cm

Mn15aB, Mn15aC, Mn25aB, Mn25aC,
j
Mn35aA, Mn35aB, Mn^5aA3^ Mnl+5aA2J
Mni^aAI, Mnl^aB.
!

Afb. 1 7

Overzicht van de i n de onderscheiden grondwatertrappen
voorkomende bodemeenheden.

- 50

Grondwatertrap V
GHW ondieper dan 1+0 cm
GLW dieper dan 120 cm.
Deze grondwatertrap beslaat een zeer grote oppervlakte van het ge
bied, nl. vele kleigronden van het oude landschap en vrijwel de gehele
oude Dollardpolders.
De zware oplopende zavelgronden* de zware kleigronden, de meeste
knikkige gronden en de klei-op-veengronden zijn met deze Gt aangegeven
(zie afb.17).
De genoemde zavelgronden hebben over het algemeen een gering waterbergend vermogen zodat de grondwaterstanden sterk reageren op neerslag.
De zwaarte, de aard en de dikte van de kleilaag spelen een belangrijke
rol bij de grondwaterfluctuaties.
In natte perioden is bij vele kleigronden piasvorming mogelijk en
stijgt het grondwater tot < 1+0 cm -m.v. In de zomermaanden kan het water
echter vrij diep wegzakken (> 130 cm). Bij de kleigronden met veen in
de ondergrond gaat dit minder diep.
De gronden met Gt V zijn overwegend als bouwland in gebruik. Ze
zijn hiervoor goed geschikt, als tenminste de opbouw van het profiel
goed is.
Grondwatertrap V-VI
GHW tussen 30 en 60 cm
GLW dieper dan 120 cm.
Deze Gt is een overlap van Gt V naar VI.
In kleigronden komt deze tussengroep, die gevormd is uit de
"drogere" V en de "nattere" VI, veelvuldig voor. De vlakken liggen ook
op de overgang van Gt V naar VI.
Vele homogene lichte kleigronden en ook vele zavelgronden hebben
de ze grondwatertrap.
Door een behoorlijke ont- en afwatering ligt de GHW om en nabij
de 1+0 crn - m.v. Ook deze gronden liggen meestal in bouwland.
Grondwatertrap VI
GHW tussen 1+0 en 80 cm
GLW dieper dan 120 ca.
In het oude landschap komt deze grondwatertrap op de allerhoogste
terreindelen voor, welke bestaan uit zavelgronden. Deze liggen vooral
rond Termunten maar ook op de meer landinwaarts gelegen hoge oeverwallen
van de Oude Ae.
De jonge Dollardpolders, die zeer diep ontwaterd zijn, hebben alle
Gt VI.
Deze gronden zijn uitsluitend als bouwland in gebruik.
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7. DE GESCHIKTHEIDSCLASSIFICATIE EM DE GLOBALE BODEMGESCHIKTHEIDSKAART
VOOR AKKERBOUW, SCHAAL 1 : 10 OOP (bijlage k)
7-1

Inleiding

Van het gekarteerde gebied is een geschiktheidskaart voor akker
bouw samengesteld. Geschiktheidskaarten kunnen pas na voorafgaand geschiktheidsonderzoek op verantwoorde wijze uit bodemkaarten worden afge
leid. Van een gedeelte van het onderzochte gebied heeft dit voorafgaand
onderzoek plaatsgevonden in het kader van de studiekartering van het
Dollardgebied (De Smet, 1962)=
Met behulp van de kennis, die hierbij
werd opgedaan en enkele aanvullende praktijkgegevens was het ook voor
het resterende gedeelte mogelijk een geschiktheidsclassificatie door te
voeren, (afb.18)
Het geschiktheidsonderzoek, dat destijds bij de kartering van het
Dollardgebied werd toegepast, vond. plaats volgens de rangordemethode.
Deze werd ook bij de geschiktheidsclassificatie van het nieuw gekar
teerde gebied gebruikt.
7•2

Bodemgeschiktheldsclassificatie voor akkerbouw

Pij het geschiktheidsonderzoek volgens de rangordemethode wordt
uitgegaan van het bodemprofiel waarbij zoveel mogelijk de niet-bodemkundlge factoren worden uitgeschakeld. In principe worden de op een
bodemkaart voorkomende eenheden in een bepaalde volgorde gerangschikt
met betrekking tot de geschiktheid van de grond voor de teelt van de
diverse gewassen. De geschiktheden voor de verschillende teelten worden
o.a. afgeleid uit opbrengstgegevens, bemestingscijfers, vruchtopvolgin
gen, grondbewerkingen enz.
De rangschikking kan pas op verantwoorde wijze geschieden, wanneer
over voldoende gegevens wordt beschikt. Uit de rangschikking laten de
bodemeenheden zich gemakkelijk indelen in klassen. Uit de bodemkaart
kan dan de geschiktheidskaart worden afgeleid.
Op basis van de rangordebepalingen is de .mate van geschiktheid van
de diverse bodemeenheden voor de verschillende gewassen te bepalen. De
mate van geschiktheid Is hierbij in vier gradaties uitgedrukt, aangeduid
met de cijfers 1 t/m Ij., waarvan 1 de hoogste en J+ de laagste geschikt
heid aangeeft.
Het vaststellen van het aantal geschiktheidsgradaties en het rang
schikken van de diverse gewassen onder een bepaalde geschiktheidsgrada
tie hebben volgens bepaalde principes plaatsgevonden. Hiervoor wordt
verwezen naar de resultaten van de studiekartering van het Dollardge
b i e d (De Smet, 1962).
De geschiktheidstabel voor akkerbouw (afb. 1 9 ) maakt een classi
ficatie van de bodemeenheden mogelijk. De verschillende bodemeenheden
kunnen op deze wijze in een aantal klassen worden gerangschikt. De
klassen zijn van de bodemkaart af te leiden, waardoor er een geschikt
heidskaart ontstaat. Een legenda voor deze kaart Is op vrij eenvoudige
wijze eveneens uit de geschiktheidstabel samen te stellen.
7-3

Beschrijving van de bodemgeschiktheidsklassen

Afb.18 geeft een overzicht van de samenvoeging van de bodemeenhe
den tot geschiktheidsklassen. De ligging en verspreiding van de ver
schillende klassen kunnen van de geschiktheidskaart worden afgelezen.
Het resultaat is als volgt :
Klasse K 1 .3

(bodemeenheid Mni).5aA3)

Tot deze klasse behoort één bodemeenheid, bestaande uit kalkrijke
zware kleigronden. Deze gronden hebben voor het gebied de hoogste ge
schiktheid (nl.1) voor granen (hoofdgewas tarwe) en zaadgewassen. Hier
op volgen peulvruchten en suikerbieten met een geschiktheid 2. Voor
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aardappelen (rooimoellijkheden) en vlas (kwaliteit lint) is de grond het
minst geschikt; deze zijn onder gradatie U geplaatst. Het zijn gronden
met een geringe rnestbehoefte; nl. alleen stikstof.
Klasse K 1.2

(bodemeenheden Mn]+5aA2, MnLj.5aA1 )

Voor granen, zaadgewassen, peulvruchten, suikerbieten en vlas heeft
deze klasse - eveneens bestaande uit kalkrijke zware kleigronden - de
zelfde geschiktheden als de vorige klasse. Aardappelen zijn één gradatie
lager gerangschikt. De rnestbehoefte
bestaat alleen uit stikstof. De
mogelijkheden zijn gelijk aan die van klasse K 1.1 maar met iets lagere
opbrengsten en iets hogere kosten.
Klasse K 1 .3

(bodemeenheden Mri25aB, Mn15aB, Mn15aC)

Hiertoe behoren drie bodemeenheden, bestaande uit zavelgronden.
Deze zijn in hoofdzaak ondiep kalkarm; een gedeelte van de lichtste
zijn zelfs diep kalkarm. Aangezien deze gronden aanmerkelijk beter te
behandelen zijn dan de zware kleigronden zijn ze het geschiktst voor de
teelt van suikerbieten en aardappelen, waarop granen (hoofdgewas tarwe),
zaadgewassen en peulvruchten volgen met een geschiktheid 2. Voor vlas
hebben ze een geschiktheid J. In vergelijking met de vorige klassen zijn
granen en zaadgewassen een gradatie verschoven. Het kunstmestgebruik is
vrij hoog tot hoog, nl. stikstof en vrij algemeen fosfaat en kali. Ver
der vragen ze - vanwege de kalkarmoede-schuimaarde. Niettegenstaande
deze hogere kosten liggen de opbrengsten - voor zover het granen, zaad
gewassen en peulvruchten betreft - gemiddeld iets lager.
Klasse K 1.1).

(bodemeenheden Mn35aA1, Mn35aB, Mn25aC, Mn15bC)

Klasse IV bestaat uit ondiep kalkarme lichte kleigronden en diep
kalkarme zavelgronden. De lichtste zavelgronden hebben in de ondergrond
een zwaardere laag. In vergelijking met de gronden van de vorige klasse
zijn ze iets natter en kouder en daardoor later in het voorjaar. Voor
de teelt van suikerbieten en aardappelen zijn ze minder geschikt. Deze
gewassen staan dan ook een gradatie lager. Voor granen en zaadgewassen
treden geen verschuivingen op. Peulvruchten, die nogal structuurgevoelig
zijn, zijn echter wel een gradatie verschoven, nl. van geschiktheid 2
naar geschiktheid 3« Vlas heeft zich In geschiktheid 3 gehandhaafd.. Het
kunstmestgebruik is hier hoger, evenals de schuimaardegiften; de opbreng
sten blijven evenwel gemiddeld iets lager.
Klasse K 2.1 (bodemeenheden Mn25bC, gMn25aC, gMr>25bC, gMn23C, gMn2i[.C)
Hiertoe behoren verschillende bodemeenheden, bestaande uit diep
kalkarme lichte klei- en zware zavelgronden, die min of meer knikkig
zijn en al of niet een minder gunstige ondergrond hebben. Gemiddeld
zijn ze nog Iets natter en kouder en daardoor later In het voorjaar dan
de vorige groep. Dit komt vooral tot uiting in de geschiktheid voor de
teelt van aardappelen,* deze schuift een gradatie op. Voor de overige
gewassen is gemiddeld geen of nauwelijks verschil met de vorige klasse
vast te stellen.
Bij deze gronden begint de factor oogstrisico mee te spreken. In
gunstige zomers kunnen heel redelijke opbrengsten worden behaald, maar
zo af en toe komt een minder goed jaar voor, dat zijn stempel drukt op
het geheel. De bemesting, met schuimaarde etc. moet hier iets zwaarder
zijn dan bij de vorige klassen.
De bewerkingen moeten vooral op het juiste ogenblik plaatsvinden;
de kwaliteit van de boer wordt belangrljk(er). Dit geldt in nog ster
kere mate voor de volgende klassen.
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Klasse K 2.2

(bodemeenheïd Mn_35aC)

De gronden van deze klasse komen veel overeen met die van de vorige.
In verband met de zwaardere bovengrond is de geschiktheid voor de suiker
bietenteelt duidelijk minder en is dan ook een gradatie verschoven. Bij
een goede kalktoestand zijn ze evenwel goed producerend.
Klasse K 2.3

(bodemeenheden gMn35aC, gMn.35t>C, Mnk5aB)

Dit is een samenvoeging van lichte en zware kleigronden, waarvan
de lichtere een knikkige laag bevatten, al of niet met een (zeer) zware
ondergrond. De zware zijn gedeeltelijk diep, gedeeltelijk ondiep kalk
arm en bevatten geen knik- of knikkige lagen. Van nature zijn deze gron
den nat en koud in het voorjaar. De bovengrond is wat stabieler van
structuur dan bij de vorige klasse, maar ook iets zwaarder. Voor de
teelt van vlas en op d.e zwaarste gronden ook voor aardappelen betekent
dit een lagere waardering van één gradatie (van 3 naar 1+) dan in klasse
K 2b. Voor de andere gewassen zijn geen verschillen gemaakt. De ge
bruiksaanwijzingen, bij de vorige klasse gemaakt, gelden ook hier. De
bemestingsbehoefte en het oogstrisico moeten hier weer iets groter ge
acht v/orden.
Klasse K 3

(bodemeenheden Mnl|_5aC, gMn33C, gMn3UC)

Hiertoe behoren lichte en zware kleigronden waarvan een belangrijk
percentage met een duidelijke, zware knik- of knikkige laag of onder
grond. Veelal komt direct onder de bouwvoor een dunne, zware kniklaag
voor. Soms komt hieronder kalkrijk en/of lichter materiaal voor. In
andere gevallen gaat de kniklaag over in andere, nog zwaardere kalkarme
klei en/of humeuze katteklei. Ook deze gronden zijn vooral vanwege de
kniklaag lang nat en koud, waardoor ze erg laat in het voorjaar zijn.
De bovengrond lijkt veel op die van klasse K 2.3. Voor granen en zaad
gewassen is de geschiktheid van deze klasse ook ongeveer dezelfde als
van de vorige.
Voor peulvruchten, vlas en aardappelen wordt de laagste waardering
toegekend. Wanneer de ondergrond ongunstig is, schuift ook de geschikt
heid. voor de teelt van suikerbieten een gradatie op. Het oogstrisico
(rooimoeilijkheden) en de bemestingsbehoefte zijn vrij groot. De gemid
delde opbrengsten zijn iets lager dan bij de vorige klasse.
Klasse K

1L

(bodemeenheden gMvii.1C, gMnl^C, gMnlilf.C)

Deze klasse omvat zware, knikkige klei- en klei-op-veengronden.
Het gehele profiel is kalkarm. Deze gronden blijven het langst nat in
het voorjaar en zijn daard-ooi" laat. Door de kortere groeiperiode vallen
de opbrengsten dikwijls tegen. Hierom heeft deze klasse voor de teelt
van granen en zaadgewassen gradatie 3 gekregen. Voor de teelt van suiker
bieten, peulvruchten, vlas en aardappelen is de laagste geschiktheid,
gegeven. Het oogstrisico en de bemestingsbehoefte zijn hier het grootstj
de gemiddelde opbrengsten het laagst, al kunnen gunstige uitzonderingen
voorkomen. De bewerkingsmarge is hier het kleinst.
Klasse B]+

(bodemeenheid. pkVe)

De tot deze klasse behorende gronden liggen in het terrein laag en
kunnen tot de natste van het gebied worden gerekend. Voor zomergranen
hebben ze een geschiktheid 2, voor suikerbieten, voederbieten en zaadge
wassen een geschiktheid 3 en voor aardappelen de laagste. Dit laatste
vooral In verband met het oogstrisico (rooimoeilijkheden). Bij een
goede ontwatering kunnen echter goede opbrengsten worden verkregenj

-
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DE BOOKPUNTENKAART, SCHAAL 1 ; 10 OOP (bijlage 5)

Op de boorpuntenkaart staan de plaatsen van alle verrichte boringen
aangegeven. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen beschreven en niet
beschreven boringen. Ze zijn als volgt aangegeven:
• = een beschreven boring
x = een niet beschreven boring»
De beschreven boringen zijn op de veldkaart genummerd. De beschrij
vingen zijn in een boorregister opgenomen dat in het archief van de
Stichting voor Bodemkartering wordt bewaard.

