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VOORWOORD
In opdracht van de Centrale Directie van de Cultuurtechnische
Dienst te Utrecht werd in 1966-1967 een bodemkundig onderzoek uit
gevoerd in het toekomstige ruilverkavelingsgebied Ferwerderadeel.
Dit onderzoek werd verricht door E. van Dodewaard, K. Dontje,
H. Kleijer, W.H. Leenders, G. Pleijter en J.G. Vrielink van de Af
deling Opdrachten.
Verder werkten mee B. Hornstra van de Kon.Ned.Heidemaatschappij,
die voor een bodemkundige opleiding bij de Stichting voor Bodemkartering was gedetacheerd, C.A.H. Kolmeijer van de Afdeling Tuinbouw en
G.W. de Lange en B.A. Marsman van de Afdeling Bodemclassificatie,
welke laatsten tevens een bijdrage leverden aan het onderzoek van
de kruinige percelen.
Dagelijkse leiding en coördinatie berustten respectievelijk bij
Ir. A.F. van Holst en J.A. van de Hurk.
De Stichting voor Bodemkartering is erkentelijk voor de van ver
schillende zijden ontvangen medewerking bij de uitvoering van dit
onderzoek.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR,
Ir. R.P.H.P. van der Schans.
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SAMENVATTING
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart, schaal 1 : 25 000
Het ruilverkave1ingsgebied Perwerderadeel ligt in het noorden
van Friesland en omvat nagenoeg de gehele gemeente Ferwerderadeel en
kleine gedeelten van de gemeenten Dantumadeel, Leeuwarderadeel en
West-Dongeradeel.
De oppervlakte bedraagt 7995 ha.
Als uitgangspunt voor de opbouw van het gebied wordt genomen de
pleistocene zandondergrond. Deze komt vrijwel overal voor en vertoont
een geleidelijke afhelling vanaf de opduikingen nabij Lichtaard en
Wanswerd a/d Streek naar het noordwesten. Ter hoogte van de reeks terp
dorpen in het noorden reikt deze zandondergrond al dieper dan 6 m be
neden maaiveld. In achtereenvolgende perioden is hierop afwisselend
klei en veen tot afzetting gekomen. Het uiteindelijk resultaat, zoals
dat met de bedijking "blijvend" is gemaakt - de eerste bedijking da
teert uit de tweede helft van de 10e eeuw-, is een kwelderlandschap met
een hoog gelegen, kwelderwal in het noorden en een vlak gelegen kwelder
bekken daarachter in het zuiden. Tussen de kwelderrug en de huidige zee
dijk liggen enkele jongere polders.
Het gehele gebied helt in zuidoostelijke richting af van ruim
1 m + NAP aan de kust tot + NAP in het zuiden.
Als gevolg van de ontstaanswijze komen op de kwelderwal en in
de jonge polders - het dichtst bij de kust gelegen - de lichtste en
bovendien kalkrijke gronden voor. Deze gronden zijn voor verreweg het
grootste deel als bouwland in gebruik; de percelen hebben overwegend
een kruinige ligging.
Vanaf de kwelderwal naar het zuiden ligt een uitgestrekt en vlak
graslandgebied, bestaande uit kalkarme knipkleigronden, die naarmate
de afstand tot de kust toeneemt, zwaarder worden. In dit landschap
worden tal vein laag gelegen erosiegebieden aangetroffen, verschillend
in omvang en grillig van vorm.
Hoogteverschillen van 1 m of meer tussen de grotere erosiegebieden
en de omgeving komen niet zelden voor.
In het buitendijkse gebied ligt een smalle strook gronden van de
jongste kwelder, die als grasland in gebruik is.
Een belangrijk landschappelijk element binnen het gebied vormt
het grote aantal terpen. De grootste, met daarop de bewoning, liggen
op of nabij de kwelderrug. Vele terpen zijn geheel of ten dele afgegra
ven. Naast de wooncentra in de terpdorpen komt bewoning voor langs
wegen en vaarten»verspreid over het gehele gebied.
De bodemgesteldheid van het gebied is in overzicht weergegeven op
de bodemkundige overzichtskaart, schaal 1 : 25 000 (bijlage 1) met 20
kaarteenheden en één toevoeging voor de knip. Deze kaart is tot stand
gekomen door vereenvoudiging van de bodemkaart in gedetailleerd over
zicht, schaal 1 : 10 000 (bijlage 2).
De onderscheidingen op de bodemkundige overzichtskaart zijn alle
gemaakt timen de kleigronden, waartoe gemakshalve ook de moerige gronden
en de veengronden, beide met een zeer geringe verbreiding, zijn gere
kend. Deze kleigronden behoren grotendeels tot de kleivaag-, voor een
klein gedeelte tot de klei-eerdgronden, al naar gelang een minerale
eerdlaag af- dan wel aanwezig is.
Een verdere onderverdeling binnen de kleigronden is gemaakt naar
hun hydromorfe kenmerken. Vervolgens is binnen elke boderngroep onder
scheid gemaakt naar de zwaarte (textuur), het kalkverloop en het pro
fielverloop.
Aan de hand van de bodemkundige overzichtskaart (bijlage 1) worden
verbreiding en inhoud van de kaarteenheden in het kort beschreven.
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1. Ooipoldervaaggronden (4 kaarteenheden)
Deze gronden bestaan uit een associatie van ooi- en poldervaaggronden met roest- en reductieverschijnselen dieper dan 1+0 cm (gemid
deld) . Eet voorkomen is in hoofdzaak gebonden aan de hoog gelegen
(kruinige) bouwlandpercelen op de kwelderwal en in de jonge polders.
Kalia;ijke £oipoldervaaggrondens Kaarteenheden: Mdn 15A (708 ha = 8,9 %)
Mdn 25A. (7^2 ha = 9,3 %)
Mdn 3 5 A ( 3 5 8 h a = k,5 %)
De kalkrijke zavelgronden hebben overwegend een homogene profielopbouw; slechts over een zeer geringe oppervlakte is een zwaardere
kleilaag in de ondergrond aanwezig. De lichte zavelgronden worden op
de kwelderwal aangetroffen, vaak op sterk kruinige percelen. De zware
zavel- en lichte kleigronden komen in de jonge polders voor, veelal
in een iets minder kruinige ligging. De lichte zavelgronden, alhoewel
gevoelig voor verslemping, zijn het meest geschikt voor de teelt van
pootaardappelen; voor de verbouw van granen voldoen daarentegen de
lichte kleigronden het best.
Ka3±^me_0£i£oldervaag_gr einden: Kaarteenheid Mdn 15C (215 ha = 2,7 %)
Deze gronden komen voor op de zuidelijke flank van de kwelderrug
en vormen de overgang naar de al dan niet knippige poldervaaggronden.
Het zijn overwegend matig diep ontkalkte, zeer slempgevoelige gronden
met een homogene profielopbouw. De geschiktheid van deze gronden voor
pootaardappelen is nagenoeg gelijk aan die van de kalkrijke gronden;
voor wintergranen en suikerbieten zijn ze echter riskanter.
2. Poldervaaggronden (11 kaarteenheden)
Het overgrote deel van het gebied wordt ingenomen door poldervaag
gronden met sterk wisselende eigenschappen. Deze gronden worden vooral
in het uitgestrekte graslandgebied aangetroffen, voorts in kleinere
oppervlakten op de kwelderrug, in de jonge polders en in het buiten
dijks gebied.
Kaj^ij^ke poldervaaggronden: Kaarteenheden Mn 15A (127 ha = 1,6 %)
Mn 25A (173 ha = 2,2 %)
Mn 35A (2k5 ha = 3,1 %)
Mn 1+5A (216 ha = 2,7 %)
De kalkrijke poldervaaggronden, in alle textuurklassen in het
buitendijks gebied voorkomend, hebben overwegend een homogene profielopbouw; in een kleinere oppervlakte rust de kleilaag binnen 80 cm op
wadzand (aflopende profielen).
Een ander verbreidingsgebied van deze gronden, voornamelijk de
lichte en zware zavels, wordt gevonden in de lagere, vlakke delen
van de kwelderwal temidden van de ooipoldervaaggronden. Vaak hebben
deze gronden een ontkalkte bouwvoor en zijn ze gevoeliger voor verslem
ping naarmate ze lichter zijn. De lichte zavelgronden zijn het meest
geschikt voor pootaardappelen; de lichte kleigronden het meest voor
granen.
Kalk^me_poldervaag^ondenj_ Kaarteenheden Mn 15C (40^ ha = 5,1 %)
Mn 25C (805 ha = 10,1 <f)
Mn 33C (1267 ha = 15,7 %)
Mn 31+C (230 ha = 2,9 %)
Mn 35C (739 ha = 9,2 %)
Mn 10C (584 ha = 7,3 %)
Mn 1+^C (322 ha = 1^,0 %)
De lichte en zware zavelgronden met overwegend homogene, over
kleinere oppervlakten ook oplopende profielbouw , komen ten zuiden
van de kwelderwal voor. Zij liggen meestal in bouwland. In zuidelijke
richting neemt de zwaarte van deze gronden toe, zodanig dat via lichte
kleigronden de zware kleigronden voornamelijk in de omgeving van de
Dokkumer Ee worden aangetroffen. In dezelfde richting is een toename
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in ongunstige profieleigenschappen vast te stellen, zoals een zware
niet-kalkrijke klei-(tussen) laag (profielverloop 3) bf een zware,
niet-kalkrijke klei- en veenondergrond (profielverloop 4).
Gronden met knippige of knip-eigensohappen worden hoofdzakelijk
binnen de kalkarme zware zavel-, lichte klei- en zware kleigronden
aangetroffen. Betrokken op de totale oppervlakte van het gebied nemen
de kalkarme poldervaaggronden ca. 5*$ in beslag en de knippige poldervaaggronden ca. k3%.
De niet-knippige kalkarme poldervaaggronden met lichte en zware
klei worden voornamelijk gevonden in de talrijke laag gelegen erosiegebieden.
De lichte zavelgronden, voor zover niet knippig, zijn het meest
geschikt voor de pootaardappelteelt, zij het in mindere mate dan de
overeenkomstige kalkrijke gronden. Bij toenemende zwaarte daalt deze
geschiktheid en neemt die voor granen toe. De lichte kleigronden met
ongunstige profieleigenschappen alsmede de zware kleigronden zijn
zeer weinig geschikt voor akkerbouw.
3. Nesvaaggronden:Kaarteenheid Mo 80C (43 ha =s 0,5 %)
Bij deze kalkarme gronden komt ongerijpte klei binnen 80 cm in
het profiel voor. Er is slechts één kaarteenheid onderscheiden.
Deze gronden hebben slechts een geringe verbreiding over enkele zeer
laag gelegen erosiegebieden in het midden en oosten. De geschiktheid
voor granen blijft beperkt tot dat gedeelte dat uit lichte klei be
staat .
Pre chtvaaggronden ( 2 kaarteenheden)
Deze gronden hebben 40 tot 80 cm klei op veen.
Kalkarme_dre£htvaaggrond£nj_ Kaarteenheden Mv 31C (70 ha = 0,9 %)
Mv lUC (26 ha = 0,3 %)
De drechtvaaggronden zijn eveneens gebonden aan de (zeer) lage
erosiegebieden in het midden en het zuidelijk deel van het gebied.
De dikte van het kalkarme kleidek, overwegend lichte klei, is sterk
wisselend, afhankelijk van de mate van erosie. Geringe oppervlakten
veengronden zijn eveneens in deze eenheid besloten. Deze gronden zijn
zeer weinig geschikt voor akkerbouw.
5. Leekeerdgronden; Kaarteenheid tMn 35C (38 ha = 0,5 %)
Deze gronden, deel uitmakend van de klei-eerdgronden, onderschei
den zich van die der voorgaande eenheden door het voorkomen van een
donkere, humeuze bovengrond (minerale eerdlaag). De verbreiding blijft
beperkt tot enkele kaartvlakken in de erosiegebieden ten zuidoosten
van Hallum. De profielopbouw is overwegend homogeen, de profielen
zijn meestal ondiep kalkarm. Kalkrijke leekeerdgronden, als huis
weiden verspreid voorkomend op de kwelderrue en in de jonge polders,
zijn opgenomen in de ooipoldervaaggronden. De leekeerdgronden zijn
het meest geschikt voor de verbouw van granen.
6* Terpgronden: Kaarteenheid T (338 ha =

k,2 %)

De terpgronden, sterk wisselend in zwaarte en kalkrijkdom, komen
verspreid over het gehele gebied voor. De profielopbouw is sterk he
terogeen; grote oppervlakten worden ingenomen door afgegraven (laag
gelegen) terpen. De terpgronden met lichte en zware zavel worden ge
vonden op en nabij de kwelderrug; de zwaardere (klei) terpgronden
komen meer in het achterland voor.
De lichtzavelige terpgronden zijn zeer goed geschikt voor de
pootaardappelteelt. Bij toenemende zwaarte worden daarentegen de gra
nen belangrijker. De diep afgegraven zwaardere terpgronden zijn
weinig geschikt voor akkerbouw.
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1.

INLEIDING

1.1 Ligging en oppervlakte (afb. 1)
Ferwerderadeel ligt noordelijk van Leeuwarden aan de Waddenzee.
Het omvat nagenoeg de gehele gemeente Ferwerderadeel en kleine gedeel
ten van Dentumadeel, Leeuwarderadeel en West-Dongeradeel. De belang
rijkste woonkernen zijn de terpdorpen Blija, Ferwerd, Marrum, Hallum
en Wanswerd.
De oppervlakte bedraagt 7995 ha, waarvan 3^5 ha wordt ingenomen
door aaneensluitende bebouwing, water enz.
1.2 Werkwijze
De veldopname werd verricht op een topografische basiskaart,
schaal 1 : 5 000. De gemiddelde boringsdichtheid bedroeg ruim 1 boring
per ha tot een diepte van 1,20 m. In die gedeelten, waar de pleistocene
zandondergrond tot maximaal 2 m beneden maaiveld reikt, is tot aan de
zandondergrond geboord. Van ruim de helft van het aantal verrichte bo
ringen is een profielbeschrijving gemaakt, in totaal 5175 (aanhangsel
A8). Verder zijn een viertal raaien en een aantal verspreide diepere
boringen tot max. 6,2 m -m.v. uitgevoerd.
Op basis van verschillen in profiel- en veldkenmerken (Westerveld,
1963) werden bodemeenheden onderscheiden en afgegrensd op de kaart.
Ter documentatie van de geschatte profielkenmerken zijn 35 grond
monsters genomen (aanhangsel A2).
1.3 Rapport en kaarten
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in dit rapport
met aanhangsel en op de kaartbijlagen.
De bodemkaart in gedetailleerd overzicht (bijlage 2) geeft de
bodemgesteldheid weer tot een diepte van 120 cm. Deze kan evenals de
kruinige-percelenkaart, schaal 1 : 25 000 (bijlage 5) beschouwd worden
als een inventarisatiekaart. Als aanvullende kaart is een zanddieptekaart (bijlage it-) vervaardigd en als interpretatiekaart een bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw (bijlage 3). Overeenkomstige grenzen,
zowel op de zanddiepte- als op de geschiktheidskaart zijn overgenomen
van de bodemkaart. Alle kaarten, voor zover niet anders vermeld, heb
ben schaal 1 : 10 000.
De bodemkundige overzichtskaart, schaal 1 : 25 000 (bijlage 1),
is door vereenvoudiging afgeleid van de bodemkaart, schaal 1 : 10 000.
De boorpuntenkaart en het boorregister geven de documentatie bij de
boringen (bijlagen 6 en 7 ; aanhangsel A8).
In het rapport zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek
beschreven. Meer detailinformatie en de documentatie zijn opgenomen
in het aanhangsel. Dit bevat tevens een verklarende woordenlijst van
de gebruikte bodemtechnische terminologie en beknopte definities van
de belangrijkste indelingscriteria. Voor een meer uitvoerige verkla
ring wordt verwezen naar de aangehaalde literatuur.
Het verdient aanbeveling het rapport en de kaarten gezamenlijk
te raadplegen.
1.4 Gebruik van de kaarten
Binnen elk kaartvlak komen insluitsels voor met een afwijkende
profielopbouw, de zgn. onzuiverheden. Deze zullen maximaal 30$ van
de oppervlakte van één kaartvlak beslaan. In dit gebied zal op de
kaarten, schaal 1 : 10 000 de maximale kaagtoppervlakte van één aan
eengesloten onzuiverheid in theorie 2/3 cm = 2/3 ha kunnen bedragen,
doch in de praktijk meestal veel geringer zijn. Op de aard van de
voorkomende onzuiverheden wordt in de toelichting bij de betreffende
kaarteenheid nader ingegaan.

- 10 -

De afwijking in het verloop der grenzen tussen de kaartvlakken
is maximaal 1+ mm = 1+0 m naar weerskanten.
Kaartvergroting leidt meestal tot een minder betrouwbaar kaart
beeld, omdat de onzuiverheden in gelijke mate worden vergroot. Ook
de grenzen worden onnauwkeuriger ten gevolge van de generalisatie
(Steur en Westerveld, 1965)•
Voor het onderzoek in dit gebied geldt dat ongeacht de perceels
grootte, op elk perceel ten minste één boring is verricht.
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2.

BESCHRIJVING VAN HET GEBIED

2.1 Landschap
Het ruilverkavelingsgebied Perwerderadeel wordt aan de noordzijde
doorsneden door een zuidwest-noordoost verlopende, betrekkelijk hoog
gelegen kwelderrug. Deze wal, overwegend bestaande uit lichte zavel
gronden en in gebruik als bouwland, vormt de scheiding tussen de jon
gere bouwlandpolders aan de noordzijde en het zuidelijk gelegen vlakke
graslandgebied.
De jongere polders liggen over het algemeen 1 à 1^ m + NAP en
hebben een vrij regelmatig verkavelingspatroon. Behalve de bij de boer
derijen gelegen huisweiden wordt de grootste oppervlakte ingenomen
door bouwland. Vele percelen hebben een kruinige ligging als gevolg
van het jaren achtereen opploegen. De ontsluiting is vrij goed middels
een groot aantal dwarswegen tussen de Hoge Herenweg in het westen,
de Provinciale weg in het oosten en de zeedijk.
Op het bouwland van de eigenlijke kwelderwal worden de sterkst
kruinige percelen aangetroffen. Het verkavelingspatroon wijkt hier sterk
af van dat van de jonge polders. Deze zgn. blok- of mozaiekverkaveling
komt eveneens in het zuidelijke graslandgebied voor.
De overgang van de kwelderwal naar dit vlakke gebied wordt, samen
hangend met de bodemgesteldheid (zwaarte en knippigheid), gevormd door
een aantal vingervormige uitlopers van bouwland in het graslandgebied.
De bodemgesteldheid van het gebied dat zich verder uitstrekt tot
aan de Dokkumer Ee, knippige lichte en zware kleigronden, bepaalt behou
dens een enkele uitzondering het bodemgebruik als grasland. De perce
len zijn meestal vlak en intensief begreppeld.
De ontsluiting, weliswaar door recente wegenaanleg verbeterd, is
slecht, vooral bijvoorbeeld ten zuidoosten van Marrum en Hallum door
de aanwezigheid van slechts enkele lange en doodlopende wegen. De be
reikbaarheid van de percelen in het zuidoosten is iets beter.
Vanaf de kwelderwal in het noorden helt het gehele gebied zeer
geleidelijk in zuidoostelijke richting af van ca. 1 m + tot + NAP.
De vlakke ligging is slechts schijn in zoverre het uitgestrekte knipkleilandschap tussen Hallum en Wanswerd evenals dat in de omgeving
'van Lichtaard sterk door erosie is aangetast. Hierdoor is een groot
aantal lage gedeelten ontstaan, in diepte variërend van 30 cm tot meer
dan 1 m. Deze erosiegebieden wisselen in grootte van ée'n ha tot enkele
tientallen ha. Veelal zijn ze zeer grillig van vorm en over grote af
standen via smalle geulen met elkaar verbonden.
Een zeer belangrijk landschappelijk element in het gebied wordt
gevormd door het voorkomen van een groot aantal terpen. De grootste
terpen met de dorpen Blija, Ferwerd, Marrum en Hallum, liggen op de
kwelderwal of op de zuidflank (Vaardeburen, Hoogebeintum). Laatstge
noemde zijn, evenals andere grotere terpen met bewoning die verspreid
over het gebied voorkomen, ten dele zeer sterk afgegraven rond de
eeuwwisseling. Bij een aantal grote onbewoonde terpen is de ontgraving
zelfs dieper gegaan dan het maaiveld van het omringende kleilandschap.
Terpen van kleinere omvang, al of niet bewoond, komen in een
vrij groot aantal in het zuidelijk deel voor.
De bewoning is in hoofdzaak geconcentreerd in de vier terpdorpen
op de kwelderwal. Kleinere bewoningskernen, eveneens aan terpen gebon
den, zijn o.a. Wanswerd, Genum, Reitsum en Lichtaard. De overige be
woning, meestal alleenstaande boerderijen langs wegen en vaarten, komt
zeer verspreid over het gehele gebied voor.

Geologische periode
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Stratigrafisch overzicht van de voorkomende afzettingen.
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2.2 Ont staanswijze (afb. 2, 3 , 4 en 5)
2.2.1 Voorkomende j5edimenten_
Het gebied Ferwerderadeel bestaat voor het grootste gedeelte uit
holocene mariene afzettingen; de veenafzettingen aan de oppervlakte
nemen slechts een zeer bescheiden plaats in.
In het zuiden en zuidoosten wordt over een beperkte oppervlakte
Pleistoceen zand beginnend tussen 40-120 cm -m.v. aangetroffen. Rond
deze zandopduikingen en in de in het zuiden en zuidwesten voorkomende
erosiegebieden komt over een grote oppervlakte veen in de ondergrond
voor, beginnend tussen 1+0 en 120 cm. Alleen in de laag gelegen erosiegebieden ligt het veen aan de oppervlakte.
2.2.2 Geologische opbouw
De oudste afzetting binnen dit gebied bestaat uit pleistoceen
dekzand. De belangrijkste zandopduikingen, met het zand soms binnen
50 cm beneden maaiveld, worden gevonden in de omgeving van Lichtaard
en Wanswerd aan de Streek. In dit dekzand is veelal een humuspodzolprofiel ontwikkeld.
Vanuit deze ondiepe zandkernen helt de zandondergrond geleidelijk
naar het noorden en noordwesten af; ter plaatse van de reeks dorpen
op de oudste kwelderwal wordt
op een diepte van ca. 6 m beneden
maaiveld zand aangetroffen.
De op het dekzand rustende klei- en veenafzettingen vertonen een
sterke samenhang met de in het Holoceen opgetreden zeespiegelbewegin
gen. Na de laatste ijstijd (Würm), met een aanzienlijk lager zeeniveau
dan thans, is de zeespiegel vrijwel voortdurend gestegen. Hierbij
wisselden perioden met een sterke stijging, waarbij kleiige sedimen
ten tot afzetting konden komen (transgressie) af met perioden zonder
of met een geringe stijging van de zeespiegel, waarbij verlanding en/of
veengroei optrad (regressie). De gevolgen van deze fluctuaties laten
zich in de ondergrond op verschillende wijzen onderkennen.
De voortgaande zeespiegelrijzing in het Boreaal tot begin Atlanticum heeft een verhoging van de grondwaterspiegel ten gevolge gehad,
waardoor de omstandigheden voor veengroei gunstig werden. Het in
deze periode gevormde zgn. basisveen of veen op grotere diepte
bedekt behoudens de hoogste koppen en de diepste geulen het gehele
pleistocene zandpakket met een wisselend dikke laag. Op de zandopdui
kingen komt nagenoeg geen of slechts een dunne laag mosveen voor.
Bij latere zee-inbraken is het veen (zeggerietveen) in het noorden
gedeeltelijk opgeruimd, voornamelijk in de geulen.
Al naar gelang de diepteligging van het zand is in de navolgende
periode (Atlanticum tot begin Subboreaal) met een sterke zeespiegel
rijzing, de veengroei onderbroken. In het noorden is het basisveen
bedekt door een pakket zandige, naar boven in klei overgaande wadaf
zettingen (oude zeeklei), terwijl in het zuiden de versterkte zee
invloed tot uiting komt in dunne,al of niet venige, kleibandjes in
het veen. De Wieringermeerafzettingen waartoe deze fase van de oude
zeeklei gerekend wordt, bestaan overwegend uit kalkrijke, humeuze,
vaak brokkelige lichte klei. Het einde van deze afzetting, een geleide
lijke verlanding van het kwelderlandschap,is veroorzaakt door de
vorming van kust- of wadzandwallen langs de voormalige,veel noorde
lijker dan thans gelegen kust.
Achter deze kustwallen, in het gebied van de verminderde zee
invloed, trad hernieuwde veengroei op (oppervlakteveen). Vooral in
het noordelijk deel komt deze stilstandsfase tot uiting in het voor
komen van dunne veen- en venige kleilagen, voor zover niet geërodeerd
in een later stadium. In het zuidelijk deel is het oppervlakteveen
niet van het onderliggende basisveen te onderscheiden wegens de aan
wezigheid van meerdere dunne kleibandjes in de overgangszone. Het
veen bestaat hier op de hoogste gedeelten veelal uit mosveen, daar-
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naast komt veel zeggeveen voor.
Hernieuwde invloed van de zee heeft aan het eind van het Subboreaal de veengroei afgebroken, eerst in het noorden en later in
het zuiden. De sedimentatie van het oudste deel van de zgn. jonge zee
klei over het gehele gebied is zeer waarschijnlijk geschied in minstens
twee transgressiefasen (Westfriese en Pre-Romeinse fasen). Het hierdoor
ontstane oude kwelderlandsohap bestaat in het noorden, het dichtst bij
de zee, uit een sterk zandige of licht zavelige hoog opgeslibde kwelder
rug met een uitgestrekt vlak kwelderbekken, aan de zuidzijde meestal
opgebouwd uit kleiige sedimenten. De kwelderwal met de terpdorpen Blija,
Ferwerd, Marrum en Hallum vertoont ter hoogte van Marrum een vertakking
in zuidwestelijke richting.
Achter het relatief laag gelegen kwelderbekken ten westen van Hallum
verenigt een jongere kwelderwal langs de Hoge Herenweg zich met de oudere
en zetten zij zich als één kwelderwal in de richting van Ferwerd voort.
De hogere delen van de kwelderwal bestaan plaatselijk uit zeer lichte
zavel (8-12$ lutum) op een wadzand-ondergrond (minder dan
lutum).
Buiten de kwelderwal komt het wadzand vooral voor in het buitendijkse
gebied en voorts zeer verspreid in de jonge polders.
De stilstandsfase in de sedimentatie of de overgang naar de jonge
Subatlantische afzettingen wordt gemarkeerd door het plaatselijk voor
komen van een dunne begroeiingshorizont. Deze vegetatielaag komt naar
mate de afstand in zuidelijke richting tot de kwelderwal toeneemt, on
dieper in het profiel voor. Het bovenliggende kleipakket, gesedimenteerd
in de Laat-Romeinse en Vroeg-Middeleeuwse transgressiefase, heeft in
belangrijke mate het huidige aanzien van het landschap bepaald. In deze
perioden vond, behalve een verdere afbouw van de kwelderwal, over het
gehele gebied de afzetting plaats van een dik, naar het zuiden in
zwaarte toenemend, kalkoos knipkleipakket.
Gedurende de laatste transgressiefase vóór de bedijking, de zgn.
Ottoonse, heeft er behalve sedimentatie over grote oppervlakte van een
zeer dun lichter kleidek, vooral erosie plaatsgevonden. Hierbij is op
grote schaal de knipklei aangetast, terwijl soms ook de onderliggende
oude kwelderafzetting ten dele is opgeruimd. Deze erosiegebieden, vooral
voorkomend in het midden en zuiden, zijn vaak zeer grillig van vorm en
vertonen over grote afstand een onderlinge samenhang via smalle geulen.
Ze liggen deels zeer laag, 0,5 à 1 m beneden het omliggende niet aange
taste knipkleilandschap. Op de laagste plekken is weer veengroei opge
treden.
Na de eerste bedijking is vrij spoedig de snel tegen de kwelderwal
opslibbende jonge kwelder bedijkt.
ïn de: jonge polders herhaalt zich een strokenpatroon van lichtere
(zavel)gronden tegen de zeedijk en zwaardere (klei)gronden meer landin
waarts. In het buitendijkse gebied, waar de opslibbing nog tot in de
huidige tijd voortgaat, is een zelfde sedimentatiepatroon te onderkennen.
2.3 Bedijking (afb. 6)
De Hoge Herenweg of eigenlijk de hoge rug waarop of waarlangs deze
weg ligt, moet als de oudste waterkering in het gebied beschouwd worden.
De weg, soms aan de ene ,dan aan de andere kant van de hoge wal liggend,
vertoont nergens duidelijke "dijk"kenmerken. De natuurlijke hoogte, die
zich in het verlengde van de Hoge Herenweg in de richting Ferwerd en
Blija voortzet, leende zich bij uitstek voor een waterkering. Door de
ligging tussen de Oude Dijk van Westdongeradeel en de Brede Dijk bij
Stiens kan de Hoge Herenweg opgevat worden als een deel van de oudste
dijken van Oostergo.
De aanleg dateert vermoedelijk uit de tweede helft van de 10e eeuw
(Rienks en Walt her, 195*0.
Een inpoldering van jongere datum, vermoedelijk in de 12e eeuw,
was de aanleg van de Godijk. Deze dijk met duidelijke "dijk"kenmerken,
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loopt nagenoeg evenwijdig aan en ten noorden van de Hoge Herenweg in
noordoostelijke richting door. De Godijk is deels slaperdijk (ten
westen van. Hallum), deels zeedijk (ten westen van Marrum) en deels
geslechte slaperdijk (ten noorden van Wester-Nijkerk, Ferwerd en Blija).
Dit laatste gedeelte is in de Perwerderpolder duidelijk in het terrein
herkenbaar aan de ligging van wegen, paden en sloten, aan de percelering
en aan korte, laag gelegen dijkgedeelten. De bodemkaart tussen deze twee
dijken laat, vooral in het midden en westen, een vrij regelmatig patroon
zien van strooksgewijze opbouw: de lichtste gronden tegen de nieuwe dijk,
de zwaardere gronden a.h.w in een bekken op enige afstand daarvan.
De jongste bedijking wordt gevormd door de huidige zeedijk vanaf
een punt ten westen van Wester-Nijkerk en doorlopend, evenwijdig aan
de beide oudere dijken, in noordoostelijke richting cm ten slotte weer
aansluiting te geven op de Godijk nabij Dijkslobbe tussen Blija en
Holwerd. Als tijdstip voor de bedijking van deze polder van Perwerderadeel
kan vermoedelijk de tweede helft van de 13e eeuw worden aangehouden (Rienks
en Walther, 195^-) •
De bodemgesteldheid van deze polder vertoont weer
een opeenvolging van zwaar naar licht in zeewaartse richting.

2.k Waterstaatkundige toestand
Nagenoeg het gehele ruilverkavelingsgebied Ferwerderadeel maakt
deel uit van de afwateringseenheid Prieslands Boezem. Slechts een ge
ringe oppervlakte buitendijks gelegen gronden, verdeeld over 6 kleine
polders, heeft middels duikers een directe waterlossing op zee.
Het binnendijkse gedeelte omvat vijf polders en waterschappen
groter dan 500 ha. Deze eenheden met veelal verschillende polderpeilen,
liggen voornamelijk in het noorden en midden: Holwerder- en Blijaerpolder; Blijaè'rpolder; Waterschap Ferwerd; Waterschap Marrua en
Wester-Nijkerk; Waterschap Vijfhuizen.
Het zuiden en zuidwesten wordt ingenomen door een groot aantal
kleinere en grotere polders en waterschappen met vrij grote verschillen
in de polderpeilen, als gevolg van verschillen in onderbemaling van
de gebieden met sterk ongelijke topografische ligging.
Die gebieden binnen het blok, die op boezempeil liggen, beslaan
slechts een kleine oppervlakte (omgeving Ferwerd; ten noorden van
Wanswerd en ten oosten van Janum).
Alle polders en waterschappen lozen via duikers, gemalen enz.
op de vele vaarten die het gebied doorsnijden. Deze vaarten staan alle
in open verbinding met de Dokkumer Ee en hebben boezempeil.
Een otid en in onbruik geraakt afwateringssysteem in het oostelijk
deel van Ferwerderadeel is behalve uit aanwijzingen op de topografische
kaart en de bodemkaart ook uit historische overlevering bekend (afb. 6).
De afwatering van dit gebied werd oorspronkelijk verzorgd door een
sterk kronkelende geul, die tot nabij Wanswerd in westelijke richting
is te vervolgen. In oostelijke richting verenigde deze geul zich ten
zuidoosten van Lichtaard met de (nog bestaande) Raardervaart om ver
volgens via een sluis uit te monden in het bedijkte Dokkumer diep.
Door deze sluis (zijl) in de 15e eeuw te verplaatsen in oostelijke
richting en door het verlengen (graven) van de aanvankelijk onbetekenen
de Dokkumer Ee eveneens in oostelijke richting, is deze oude waterlos
sing geleidelijk in onbruik geraakt (Rienks en Walther, 195*0«
Het verloop van de verlande geul staat op de bodemkaart als
smalle, gebogen stroken van zeer zware kleigronden temidden van lichtere
gronden.

Kleigronden; minerale gronden die tussen 0-80 cm voor meer dan de helft uit klei bestaan.

Verdere onderverdeling naar:
hydromorfe

kenmerken

code

geen onderscheid
(Terpgronden)

T

niet-gerijpte minerale ondergrond
Kleivaaggronden =

(Ne svaaggronden)

Kleigronden zonder

moerig materiaal beginnend

minerale eerdlaag

tussen lj-0 - 80 cm
(Dre chtvaaggronden)

Mo

Mv

roest- en reductievlekken
ondieper dan ij-O cm -m.v.
(Poldervaaggrcnden)

Mn

roest- en reductievlekken
dieper dan if-0 cm - m.v.
(Ooipoldervaaggronden)

Mdn

niet-gerijpte minerale ondergrond
Klei-eerdgronden =

(Tochteerdgronden)

Kleigronden met

moerig materiaal beginnend

een minerale

tussen ij-O - 80 cm

eerdlaag

(Liedeerdgronden)

tMo

tMv

roest- en reductievlekken
ondieper dan 50 cm - m.v.
(Leekeerdgronden)

tMn

Afb. 7: Schematische indeling van de kleigronden

3.

DE BODEMKAART IN GEDETAIHEERD OVERZICHT (bijlage 2)

3.1 Legenda en wijze van indeling
De legenda geeft een systematisch overzicht van de onderscheidin
gen op de bodemkaart. Ze is gebaseerd op het Nederlandse Systeem van
Bodemclassificatie (De Bakker en Schelling, 1966) en de daaruit afgelei
de legenda voor de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, de
zgn. 1 : 50 000-legenda. Evenals in het genoemde (morfometrisehe)
classificatiesysteem, zijn de meetbare kenmerken van het bodemprofiel
als indelingscriteria gebruikt, terwijl ook de terminologie aan dit
systeem is ontleend.
De wijze van indeling en meer nog de kaartvlakkencodering zijn
voor een groot gedeelte afgeleid uit de 1 : 50 000-legenda. Er is
echter, in verband met het doel van het onderzoek en de meer gedetail
leerde opname in dit gebied, op bepaalde punten van de landelijke in
deling en codering afgeweken. Zo zijn op het hoogste indelingsniveau
de grondsoorten (klei, veen) meer op de voorgrond geplaatst en is op
de lagere niveaus een verdere onderverdeling doorgevoerd bij de tex
tuurindeling, in het profielverloop en in het kalkverloop (A6).
3.2 Soorten onderscheidingen
Op de bodemkaart komen verschillende soorten onderscheidingen
voor, nl. enkelvoudige en samengestelde kaarteenheden, toevoegingen
en overige onderscheidingen. Enkelvoudige kaarteenheden bestaan elk
voor ten minste 70$ van hun oppervlakte uit één bodemeenheid, d.w.z.
uit gronden met een groot aantal overeenkomende kenmerken en eigenschap
pen.
De enkelvoudige kaarteenheden zijn zowel met een aparte kleur als
met een aparte code aangegeven. Een uitzondering hierop is gemaakt voor
de terpgronden, die met behoud van een aparte code per textuurklasse,
telkens met dezelfde kleur zijn aangegeven,en voor die enkelvoudige
kaarteenheden, die alleen zijn onderscheiden op basis van verschillen
binnen één profielverloop. Ook deze eenheden verschillen slechts
in code en niet in kleur.
Samengestelde kaarteenheden bestaan doorgaans uit twee of meer
enkelvoudige kaarteenheden. In dit gebied komt één soort van samen
gestelde kaarteenheden voor: de ooipoldervaaggronden, waarvan alleen
de poldervaaggronden als enkelvoudige kaarteenheden in de legenda
voorkomen. In het veld komen beide enkelvoudige eenheden weliswaar in
een herkenbaar en regelmatig patroon voor, doch de gebruikte kaartschaal laat geen weergave in afzonderlijke vlakken toe. De samengestel
de kaarteenheden dragen de code van de samenstellende delen doch zijn
verder door één afzonderlijke kleur aangegeven. Zowel de enkelvoudige
als de samengestelde kaarteenheden zijn afgegrensd met een getrokken lijn
de bodemgrens.
De toevoegingen hebben betrekking op kenmerken die niet als inde
lingscriteria voor de kaarteenheden zijn gebruikt, maar wel op de bo
demkaart thuishoren. Hun begrenzing is, voor zover niet samenvallend met
die van de kaarteenheden, aangegeven met een onderbroken lijn.
Ten slotte zijn als overige onderscheidingen enkele geografische
bijzonderheden en niet in het onderzoek betrokken gedeelten weergegeven.
3.3 Hoofdklassen der gronden
Er komen drie hoofdklassen voor:
Kleigronden
Moerige gronden
Veengronden

hydromorfe
kenmerken

van
oode aard
de klei

geen onder
scheid (Terp- T
gronden)

niet gerijpte
minerale onder
grond (Nesvaaggronden)
moerig mate
riaal begin
nend tussen
lj.0 en 80 om
(DrechtvaagKronden)

verdere onderverdeling naar:
zwaarte van
profielverloop
oode
de bovengrond code
matig lichte
geen indeling T10
T1_
zavel
zware zavel
T2
geen indeling T20

oode

geen in T
deling

geen in
deling

Mo

geen in Mv
deling
\

lichte klei

T2

geen Indeling

T30

zware klei
zware Jsavel
lichte klei
zware klei

Tij.
Mo2
Mo£

geen indeling
geen indeling
geen indeling
geen indeling

T1+.0
Mo20
ffcJO
Mol+0

lichte klei

Mv^

zware klei

Mvlfc

zeer lichte
zavel

mo

5o

ttiO^c

ml

5c

Wil^c

5o

Mi^o

5a

Mn5^a

5b

Ifa35b

5o

»15^0

5»
5b
5c
5a

Mil+ja
Mnljlj«.
PW+^b
Mnl+^c
gEfa15a

5c
5b
5a

gPfci15o
gMn2^b
gPfa25a

5c
5a
5b
ka
4b
5b

gtoi2^o
gTfa33a
gMn3^b
gMh31+a
gMi5Ii.b
gffa35b

5c
5a
1|£.
5a

gffa55o
ktoli^a
kEfaUt-a
MdnO^a

5c

MdnC£o

5a

Mdnljj*

5o

Mänl^o

5c

Mdn^ç
Mdn3^o

matig liohte
zavel

Mol).

zware zavel
normaal

Mn

lichte klei

ondieper dan
1+0 cm roest
vlekken
(Poldervaaggronden)

zware klei

m

knippig

knip.
dieper dan
1|.0 cm roest
en reductievlekken
(Ooipoldervaaggronden)

gTfaJ,

zware zavel

gP4i2

liohte klei

gPfaJ

ßMn

zware klei

kMn

>

Mdn normaal

matig lichte
zavel

zeer lichte
zavel

k^tÜ£
MânO

Mdn
matig lichte
zavel

Mdn1_

zware zavel
lichte klei

Mdn2

1

5c

Mv51
Mvl+1

kalkverloop
klasse
A
A
B
A
B
C
A
C
A
B
C
B
C
A
C
A
B
A
B
C
A
B
C
B
C
C
A
A
B
C
B
C
C
A
A
C
B
C
C
C
B
C
C
c
c
T!
B
C
C
C
A
A
B
C
A
A
B
C
A
A

Opmerking: Het onderstreepte gedeelte van de oode geeft het in de voorgaande kolom genoemde kenmerk aan
Afb. 8 Indellngsoriteria en code-opzet voor de kleivaaggronden, lnolusief de terpgrandeh

oode
kaarteenheid
Tl OA
T20A
T20B
T50A
T50jB
T5OÇ
Tlj.0A
T1+0Ç
Mo20A
MoJCB

Molj-OC
MV51B
Mv51C
MvlfIA
Mvl+IC
Mn05cA ^
Mn05cB
Mn15oA
mi5oB
Mnl5oG
Mi25pA
Mn25oB

M1250Ç
Jti55aB
Mn55aC
Mn51faC
îfa55tA
Mn55oA
Ma35cB
Mei35oC
Mnl^aB
HhltfaC
MnM+aC
Mnl+5bA
*W£oA
gMn15aC
gI*i15oB
gTto15oC
gMi25bC
gMi25aC
g>ii25cB
gMi25cC
g»i53aC
gMi35bC
gttlîl+aÇ
gMn3UbÇ
gPta35bÇ
gMn35cfî
gMn35oC
kPfaltfaÇ
mahk&Ç

Mdn05aA
RBn05oA
Mcta05cB
Mdn05oC
Mdn15aA
Män15oA
Mdn15oB
Metal 5oC
Mdn25oA
Mta35oA

p(
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Binnen deze drie hoofdklassen zijn in totaal 72 kaarteenheden
onderscheiden, 62 enkelvoudige en 10 samengestelde. Voorts zijn 7
toevoegingen gebruikt alsmede 6 "overige onderscheidingen".
De belangrijkste kenmerken worden in de hier volgende paragrafen
beschreven in de volgorde van de legenda. Er is voor de kleigronden
gebruik gemaakt van 3 schema's (afb. 7, 8 en 9), waarop de indelings
criteria en de opzet van de kaartcodes zijn weergegeven. Binnen de
moerige gronden en de veengronden komt per hoofdklasse slechts één
kaarteenheid voor.
Bij de beschrijving zijn verwante eenheden bijeengenomen. De de
tailinformatie per kaarteenheid is met profielschets en toelichting
opgenomen in het aanhangsel (A1 ), evenals een verzameltabel van de
oppervlakten der onderscheiden kaarteenheden (A4).
Voor de verklaring van de bij de profielbeschrijvingen genoemde
landbouwtreschiktheidsklassen wordt verwezen naar hoofdstuk 4.
3.4 Kleigronden; 7637 ha = 95>57 %
Kleigronden zijn minerale gronden, die tussen 0 en 8o cm diepte
voor meer dan de helft uit klei bestaan. Het grootste deel van het ge
bied, bestaande uit zeekleigronden, heeft de pleistocene zand- en/of veen
ondergrond dieper dan 120 cm.
Naar het al of niet aanwezig zijn van een duidelijk donkere boven
grond (minerale_eerdlaag) zijn de kleigronden onderverdeeld in kleieerd- en kleivaaggronden (afb. 7). De sterk heterogene terpgronden met
plaatselijk een dikke en elders geen minerale eerdlaag zijn tot de
kleivaaggronden gerekend.
3.4.1 Kleivaaggrondenj M..; 7526 ha = 94,14 %
Het eerste onderscheid binnen de kleivaaggronden is gemaakt naar
het voorkomen van de bodemeenheden in enkelvoudige of samengestelde
kaarteenheden. Tot de laatste groep behoren de ooipoldervaaggronden
(zie paragraaf 3.4.1.5).
De enkelvoudige kaarteenheden in de kleivaaggronden zijn behalve
in de reeds genoemde terpgronden, onderverdeeld in: nesvaaggronden,
drechtvaaggronden en poldervaaggronden (afb. 7).
Ten gevolge van grote verschillen in ontstaanswijze komen er
binnen de kleivaaggronden grote variaties in zwaarte en aard van de
klei, in profielopbouw (-verloop) en in kalkgehalte (kalkverloop)
voor (A6). Aan de hand van deze verschillen zijn er 51 kaarteenheden
onderscheiden (afb. 8). Daarnaast zijn nog 6 toevoegingen gebruikt voor
het aangeven van een moerige ondergrond, de pleistocene zandondergrond,
zoute kwel en vergravingen. De relatieve hoogteverschillen binnen de
kleivaaggronden worden tot uitdrukking gebracht door het afzonderlijk
afgrenzen van de geërodeerde gebieden (als overige onderscheiding).
Enkelvoudige kaarteenheden
3.4.1.1 Terpgronden; T....; 333 ha = 4,16 %

ï'

Terpgronden zijn door de mens opgehoogde gronden die doorgaans
tot grotere diepte dan de overige kleivaaggronden humushoudend zijn.
Voor zover niet afgegraven hebben deze sterk heterogene terpgronden
een minerale eerdlaag en bevatten m vAb sporen van de oude bewoning:
fosfaat, houtskool, puin enz.
De onderverdeling van de terpgronden in 8 kaarteenheden is geba
seerd op verschillen in textuur van de bovengrond en in kalkverloopklasse (afb. 7). Naar het profielverloop noch naar de aard van de
klei is er een indeling gemaakt vanwege het sterk heterogene karak
ter van deze kenmerken.
Het overgrote deel van de terpgronden is kalkrijk tot in het

maaiveld en bestaat uit lichte en zware zavel. Het voorkomen is ge
bonden aan de kwelderwal of directe omgeving.
De diep kalkarme terpgronden, welke overwegend uit klei (> 25$
lutum) bestaan, worden in het zuidoosten van het gebied aangetroffen.
Ze zijn vaak diep afgegraven en derhalve zeer nat. Het voorkomen van
veen of pleistoceen zand in de ondergrond is met een tovoeging aange
geven, evenals de verschillende vergravingen.
3.1+.1.2 Nesvaaggronden; Mo....; 41 ha = 0,52 %
Nesvaaggronden zijn kleigronden met een half gerijpte of nog
minder gerijpte slappe klei-ondergrond of slappe kleilaag, die binnen
80 cm begint. Deze lage gronden komen overwegend in erosiegebieden
voor en hebben vaak onder de niet-gerijpte kleilaag mos-of zeggeveen.
De onderverdeling in 3 kaarteenheden is gebaseerd op verschillen in
textuur van de bovengrond en in kalkverloopklasse (afb. 8). Naar de
aard van de klei is geen onderscheid gemaakt: de gronden met knippige
eigenschappen in de bovengrond zijn als onzuiverheid toegelaten.
De grootste oppervlakte van de nesvaaggronden wordt ingenomen
door diep kalkarme, zware kleiprofielen, vaak met veen in de onder
grond.
Het veen wordt het meest aangetroffen in de laagste komvormige
delen van de erosiegebieden.
Kalkrijke en zavelige nesvaaggronden komen voor in een afgegraven
terp. Dit gedeelte vertoont in sterke mate zoute kwel.
Het voorkomen van veen en/of pleistoceen zand in de ondergrond,
zoute kwel en de afgraving is met toevoegingen aangegeven.
3.1+.1.3 Drechtvaaggronden; Mv...; 78 ha = 0,97 %
Drechtvaaggronden zijn kleigronden met een veenondergrond.
De dikte van de klei varieert van 1+0-80 cm; het moerige materiaal is
minstens 1+0 cm dik.
De begindiepte van het veen varieert vrij sterk. Bij een diepe
ligging bestaat de erboven voorkomende laag plaatselijk uit slappe,
humeuze klei; bij ondiepe ligging gaat het veen (meestal mosveen op
zeggeveen) plaatselijk binnen 120 cm over in pleistoceen zand.
In de erosiegebieden is, bij aanwezigheid van een moerige boven
grond, de kleilaag soms minder dan 1+0 cm dik; de profielen behoren
dan tot de eerdveengronden. Het veen in de ondergrond bestaat hier
uit zeggeveen en rietzeggeveen.
Binnen de drechtvaaggronden zijn op basis van verschillen in
de textuur van de bovengrond en in de kalkverloopklassen ij- kaarteen
heden onderscheiden (afb. 8). Geen indeling is gemaakt naar de aard
van de klei: de aan de randen van erosiegebieden voorkomende drecht
vaaggronden met knippige eigenschappen zijn als onzuiverheid beschouwd.
De kalkarme drechtvaaggronden met >25$ lutum, gelegen in lage
erosiegebieden, beslaan de grootste oppervlakte van deze subklasse.
De profielen zijn meestal geheel kalkarm ; soms komt een dunne kalk
rijke kleitussenlaag voor. In de laagste delen hebben de profielen
soms een minerale eerdlaag: liedeerdgronden. Wegens hun geringe ver
breiding zijn ze als onzuiverheden beschouwd.
De ondiep kalkarme drechtvaaggronden in de zeer lage erosie
gebieden hebben een dikkere kalkrijke kleitussenlaag. Ten gevolge
van de lage ligging treedt zoute kwel op.
De kalkrijke drechtvaaggronden liggen in een diep afgegraven
terp nabij Lichtaard.
Het voorkomen van de pleistocene zandondergrond, zoute kwel en
van vergravingen is met toevoegingen aangegeven.
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3.^.1 A

Poldervaaggronden; Mn..., gMn..., kMn....; 5096 ha = 63, l&fo

Poldervaaggronden zijn kleigronden met hydromorfe kenmerken
(roest- en reductievlekken) binnen U0 cm diepte en zonder een duidelijke,
donkere bovengrond. Ze omvatten de helft (36) van het totaal aantal
kaarteenheden en ca. 2/3 van de oppervlakte van het gehele gebied.
De poldervaaggronden zijn zowel op basis van het kalkverloop als
naar de aard van de klei in 3 groepen ingedeeld, waarvan de samen
hang als volgt is:

Kalkverloop
! Aard van dë'
|
klei

Kalkrijk

Ondiep kalkarm Diep kalkarm

A

^normale poldervaaggronden Mn....A
iknippige

"

-

knip

"

-

C

B
X

Mn....B
gMn

B
-

Mn....C
gMn... C
kMh....0

De verdere onderverdeling berust op textuurverschillen in de
bovengrond en op een verschillend profielverloop (afb. 8).
In het navolgende worden de 36 kaarteenheden groepsgewijs bespro
ken.
Kalkrijke poldervaaggronden, Mn... .A; 756 ha = 9,^+5$; 7 kaarteenheden
De kalkrijkdom varieert enigermate met de ligging van de gronden.
De lichtste (zavel)gronden op de kwelderwal hebben meestal een ontkalkte
bouwvoor van 20 à 30 cm dikte. In de jonge polders hebben de relatief
laag gelegen gronden een kalkarme bovengrond, overgaand in kalkrijk
materiaal. In het buitendijks gebied zijn de zwaarste gronden ( >30$ lutum) plaatselijk over een diepte van 10 à 15 om ontkalkt. Voor het
overige zijn alle gronden kalkrijk tot in de bouwvoor; het kalkgehalte
is hoger naarmate de gronden noordelijker liggen.
De kalkrijke gronden komen in alle vijf textuurklassen voor. De
lichte zavelgronden liggen in hoofdzaak op de kwelderwal; de kleigron
den voornamelijk in het buitendijkse gebied terwâjL in de jonge polders
de zware zavel- en lichte kleigronden de belangrijkste oppervlakte
beslaan. De kleigronden (lichte en zware klei) hebben de grootste ver
breiding.
In het algemeen zijn de kalkrijke lichtere gronden, meer dan de
zwaardere, slempig in de bouwvoor en gevoelig voor structuurbederf.
Binnen de kalkrijke poldervaaggronden komt alleen profielverloop 5
voor, onderverdeeld in 5b (aflopend) en 5c (homogeen). Het merendeel
der .gronden heeft een homogene profielbouw (5c) tot 80 cm. De ondergrond
(>80 cm) bestaat vooral in de lichtere gronden nogal eens uit lichte,
of soms zware kalkrijke klei.
De aflopende profielen (5b) komen uitsluitend voor in het buiten
dijkse gebied. Het kleipakket, bestaande uit zware en lichte klei,
gaat vrij abrupt over in wadzand (5-8% lutum) of zeer lichte zavel
(8-12$ lutum).

- 19 Ondiep_kalkarrae doM£rvaaggr£nden, Mn...B; 489 ha = 6,12 %; 6 kaarteehheden
Bij deze gronden is de kalktoestand sterk afhankelijk van de plaats
van voorkomen. De lichtere gronden, voorkomend op bf direct achter de
kwelderwal, vertonen een vrij sterke variatie in de dikte van de kalk
arme tot kalkloze bovenlaag. Meestal begint de kalkrijke laag binnen
50 cm doch vele kaartvlakken zijn sterk heterogeen met de kalkverlopen
A, B of C op zeer korte afstand naast elkaar. De lichtste gronden zijn
doorgaans het diepst ontkalkt. De slemp treedt hier in sterkere mate op
dan bij de overeenkomstige kalkrijke gronden. De zwaardere gronden die
voorkomen in de laagst gelegen erosiegebieden vertonen meestal een meer
uniforme dikte van de kalkloze tot kalkarme bovenste laag (30-40 cm).
Door erosie is de oorspronkelijke kalkloze, knippige bovenlaag verdwe
nen. Niettemin is ook hier sprake van enige variatie ten gevolge van meer
of minder diepe erosie (resp. kalkverlopen A en B).
De ondiep kalkarme gronden vertonen evenals de kalkrijke alle vijf
textuurklassen en wel in een zodanige verspreiding dat de zavelgronden
op of achter de kwelderwal worden aangetroffen,terwijl de kleigronden
(>25$ lutum) overwegend in laag gelegen erosiegebieden in het achterland
worden gevonden. De zwaarste gronden liggen in het zuiden nabij de
Dokkumer Ee.
De matig lichte zavel-, de zware zavel- en de lichte kleigronden
beslaan nagenoeg gelijke oppervlakten; de uitersten, zeer lichte zavelen zware kleigronden,hebben de geringste verbreiding.
Ten aanzien van het profielverloop geldt een soortgelijke spreiding
over het gebied als voor de textuur. Binnen deze groep van gronden kernen
do profielverlopen 3 en 5 voor en wel de onderverdelingen 3a (zware
kulkloze kleitussenlaag, <40 cm beginnend) en 5c (homogeen). De zavel
gronden en het merendeel van de lichte kleigronden hebben een homogene
profielopbouw; een klein gedeelte van de lichte kleigronden en de zware
kleigronden heeft een zware, storende kalkloze kleitussenlaag. Niet
zelden komt hier ook veen in de ondergrond voor.
In de homogene profielen bestaat de ondergrond (>80 cm) overwegend
uit lichte klei; op de kwelderwal komen daarentegen ook wadzand-of zeer
lichte zavelondergronden voor.
Knippige profielen komen plaatselijk voor op de overgang naar de
knippige gronden en verder langs de oplopende randen van de erosiegebie
den.
Diep_kalkarme £oMervaaggronden; Mn....Cj 378 ha = 4,75

7 kaarteenheden

Deze gronden zijn, afhankelijk van het profielverloop,overwegend
kalkloos tot kalkarm over een diepte van 60 à 80 cm en vervolgens kalkrijk. De lichtste(matig lichte zavel)gronden op de overgang van de kwel
derwal naar de knippige gronden in het middengebied vertonen de grootste
variatie: naarmate ze dichter bij de kwelderwal liggen reikt de kalkrij
ke ondergrond tot ca. 50 cm - m.v., elders tot ca. 1 m. In de homogene
zware zavel- en lichte kleigronden is de bovenste 60 à 80 cm ontkalkt.
De lichte en zware kleigronden met profielverlopen 3 en 4, voorkomend in
erosiegebieden, hebben een wisselend dik kalkloos kleipakket, variërend
van minder dan 50 cm (kalkverloop B) tot meer dan 100 cm, afhankelijk
van de mate van erosie. De daaronder voorkomende kalkrijke kleilaag
is dun en gaat dikwijls over in veen.
Over het algemeen zijn de lichtste (zavel)gronden het meest ge
voelig voor verslemping in de bouwvoor.
De diep kalkarme poldervaaggronden omvatten vier textuurklassen
(de zeer lichte zavel ontbreekt). De matig lichte en zware zavelgron
den op de kwelderwal en direct ten zuiden daarvan maken de belang
rijkste oppervlakte uit. De lichte kleigronden in het midden en de
zware kleigronden aan de zuidzijde van het gebied beslaan gelijke, zij
het veel geringere oppervlakten.
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Binnen de diep kalkarme gronden zijn de profielverlopen 3> 4 en 5
aangetroffen en wel de onderverdelingen 3a en 4a (zware kleitussenlaag
resp. ondergrond, <1+0 era beginnend) en 5o (homogeen). De zavelgronden
en een deel van de lichte kleigronden zijn homogeen van opbouw, met
meestal een ondergrond (>80 cm) van kalkrijke klei (>25% lutum). De
overige lichte klei- alsook de zware kleigronden komen vooral voor met
profielverloop 3a en in iets mindere mate met profielverloop 4a.
De zware, niet-kalkrijke kleilaag of- ondergrond is storend voor de
waterbeweging in het profiel. De ondergrond van de zware kleigronden
met deze profielverlopen bestaat nogal eens uit sterk gelaagd mosveen.
Knippige en knipkleigronden komen plaatselijk als onzuiverheden
binnen de onderscheiden kaarteenheden voor. Bij de zavelgronden op de
overgang naar de knippige gronden ligt de knippige laag soms vrij diep
in het profiel (40-50 cm). In de kleigronden worden de knippige profielen
slechts aan de randen van de erosiegebieden gevonden.
Ondiep_kalkarrne,_knippjLge pold^rvaaggronden; gMn...B; 84 ha = 1,05
kaartee nhede n

3

Deze gronden komen overwegend voor ten zuiden van de kwelderwal
op de overgang van ondiep kalkarme niet-knippige, naar diep kalkarme,
knippige poldervaaggronden. De dikte van de kalkloze bovenlaag is
40 à 50 cm; daar beneden worden de profielen kalkrijk.
Het voorkomen van de knippige laag maakt deze gronden minder ge
schikt voor de landbouw dan de overeenkomstige niet-knippige eenheden.
Deze gronden komen in 3 textuurklassen voor, matig lichte en zware
zavel en lichte klei. De lichte kleigronden hebben de grootste verbrei
ding, gevolgd door de matig lichte zavelgronden. Naarmate de gronden
zwaarder worden komen zij verder verwijderd van de kwelderwal in het
middengebied voor. Deze gronden hebben alle hetzelfde profielverloop:
5c (homogeen). De lichtste gronden vertonen over het algemeen de ge
ringste variaties in textuur. In de zwaardere profielen bestaat de
ondergrond (>8o cm) doorgaans uit kalkrijke lichte klei.
Diep kalkarme, knippige poldervaaggronden, gMn...C; 2623 ha = 32,81 %•, 11
kaarteenheden
Deze poldervaaggronden komen aaneengesloten voor in het middengebied
en beslaan ca. 1/3 van de totale oppervlakte. De dikte van de kalkloze
en ten dele kalkarme bovenlaag varieert van 70-90 cm; de ondergrond is
steeds kalkrijk behalve in de gronden met profielverloop 4, al of niet
met een veenlaag, waar de profielen geheel kalkloos zijn of waarin
slechts een dunne kalkrijke tussenlaag aanwezig is.
In de zavel- en lichte kleigronden met een overwegend homogene
profielopbouw reikt de kalkgrens vrijwel nooit dieper dan 75 à 80 ern;
•set profielverloop 3 worden ze eerst dieper dan 80 cm kalkrijk.
De diep kalkarme, knippige poldervaaggronden komen in 3 textuur
klassen voor, de zeer lichte zavel en zware klei ontbreken.
De lichte kleigronden maken verreweg de belangrijkste oppervlakte
uit, gevolgd door de zware zavelgronden, terwijl de matig lichte zavels
slechts een geringe verbreiding hebben.
Naar het profielverloop zijn er drie onderscheidingen gemaakt:
3, 4 en 5. Deze zijn naar voorkomen verder onderverdeeld in: 3a en 3b
(zware kleitussenlaag, beginnend <40 cm resp. >40 cm); 4a en 4b (zware
kleiondergrond, beginnend <40 cm resp. >40 cm); 5a, 5b en 5c (oplopend,
aflopend en homogeen).
De zavelgronden en een deel van de lichte kleigronden zijn homo
geen (5c) met een ondergrond (>8o cm) van kalkrijke lichte klei. Oplo
pende profielen met een kalkrijke zware kleitussenlaag (5a) zijn uit
sluitend binnen de zavelgronden aangetroffen. Ze zijn, evenals de
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gronden met aflopende profielen binnen de lichte kleitextuurklasse,
van zeer ondergeschikte betekenis. In deze lichte kleigronden zijn
de profielverlopen 3a en 3b veruit de belangrijkste, in mindere mate
de gronden met profielverloop 4a en 4b. Vooral de gronden met een
ondiep voorkomende zware kleilaag (3a en 4a), die in het middengebied
over een grote uitgestrektheid voorkomen, zijn zwaar en gaan in de on
dergrond vaak over in veen. De gronden met profielverloop 4, geheel
kalkloos en met veen in de ondergrond, zijn kwalitatief de minste,
mede door het voorkomen van uitgesproken knipeigenschappen.
In het algemeen geldt dat de homogene profielen het dichtst achter
de kwelderwal voorkomen. Naar het zuiden toe worden ze begrensd door
gronden met een diep voorkomende zware kleilaag (3b en 4b) en vervolgens
door gronden met een ondiepe zware kleilaag (3a en 4a), terwijl het
zuiden van het gebied in feite uit homogene zware kleiprofielen bestaat.
Diep_kalkarme lgiip£oldervaaggronden, kMn.. .C; j66 ha = 9*58
heden

2 kaarteen

Hiertoe behoren de zwaarste gronden in het gebied.In samenhang
eet het profielverloop komt de kalkrijke klei op een diepte van 70 à
80 cm (profielverloop 3 ) voor of zijn de profielen overwegend geheel
kalkloos (profielverloop 4). In het laatste geval bestaat de ondergrond
niet zelden uit veen, al of niet op pleistoceen zand binnen 1,20 m.
In de gronden met profielverloop 3 wordt een dergelijke ondergrond
eveneens aangetroffen, zij het met een dikkere kalkrijke kleitussenlaag.
Meestal bestaat de ondergrond hier echter uit kalkrijke zware klei,
met soms een snelle overgang naar kalkrijke lichtere kleilagen.
De zwaarte en de knipeigenschappen van deze gronden maken dat zij tot
de slechtste van het gehele gebied behoren. Door het dichtzwellen onder
natte omstandigheden wordt de waterbeweging in het profiel ten zeerste
bemoeilijkt. De gronden van deze groep komen slechts in één textuurklas
se voor: zware klei. Ze worden hoofdzakelijk in het zuiden van het ge
bied aangetroffen. Naar profielverloop is er onderscheid gemaakt tussen
3 en 4 en wel de onderverdelingen 3a: zware kleitussenlaag en 4a:zware
klei-ondergrond, beide beginnend <40 cm. Hiervan nemen de gronden met
profielverloop 3a de grootste oppervlakte in en vormen veelal de overgang
naar de gronden met profielverloop 4, die in hoofdzaak in de directe
omgeving van de Dokkumer Ee (zuidgrens) voorkomen.
Samengestelde kaarteenheden
;(

3.4.1.5 Ooipoldervaaggrondenj Mdn....; 1978 ha - 24,73 %
Ooipoldervaaggronden bestaan uit een associatie van ooivaaggronden en poldervaaggronden . De hydromorfe kenmerken van de twee samen
stellende delen moeten volgens de classificatie-definities dieper resp.
ondieper dan 50 cm beneden maaiveld beginnen. In afwijking daarvan
wordt voor deze associatie gesteld dat de kenmerken dieper dan 40 cm
beginnen en in de enkelvoudige kaarteenheden der poldervaaggronden
ondieper dan 40 cm ( par, 3.4.1.4).
De associatie omvat de hoog boven het grondwater gelegen gronden
van de kruinige percelen. De kern van deze percelen, voor zover niet
doorsneden met dichtgemaakte sloten, bestaat uit ooivaaggronden, terwijl
langs de randen poldervaaggronden voorkomen. Bij sterk kruinige perce
len komen de hydromorfe kenmerken langs de randen soms binnen 40 cm
voor. Anderzijds is de perceelsrand met poldervaagronden in dat geval
veelal smaller dan bij zwak kruinige percelen.
Het is duidelijk dat de begrenzing en oppervlakte van ooi- en
poldervaaggronden van perceel tot perceel sterk uiteenloopt. De afzon
derlijke, zuivere kaartvlakken ooivaaggronden zijn meestal klein en
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hebben mede door de vroegere begreppeling bij de landaanwinning en
tijdens het gebruik als grasland een zeer grillige vorm. Voor de poldervaaggronden langs de rand geldt hetzelfde. De weergave van dit ingewik
kelde patroon op een bodemkaart, schaal 1 : 10 000, zal enerzijds een
grotere waarneraingsdiohtheid vereisen en anderzijds over het geheel een
onevenwichtig kaartbeeld opleveren. Bij weergave als een samengestelde
kaarteenheid worden deze bezwaren goeddeels ondervangen.
De ooipoldervaaggronden zijn op basis van het kalkverloop in drie
groepen te verdelen. Daarnaast is er een onderverdeling gemaakt naar
de textuur van de bovengrond en naar het profielverloop (afb. 8), tot
een totaal van 10 kaarteenheden.
Kalkrijke ooipoldervaaggronden; Mdn...A; 1763 ha = 22,0^

%;

6 kaarteenheden

Binnen de groep van ooipoldervaaggronden maken de kalkrijke gron
den veruit het belangrijkste deel uit. Ze liggen op de kwelderwal en
in de jonge polders ten oosten en zuiden van de zeedijk.
De mate van ontkalking van de bovengrond vertoont een samenhang
met de ligging in het terrein en met de textuur. De lichte zavelgronden
op de kwelderwal hebben overwegend een kalkloze tot kalkarme bouwvoor
van 25 à 30 cm, terwijl plaatselijk de ontkalking dieper is gegaan tot
ca. 50 cm. Dezelfde gronden in de jonge polders zijn kalkrijk tot in
de bouwvoor.
De zware zavel- en lichte kleigronden in de jonge polders zijn
kalkrijk tot bovenin met plaatselijk voorkomende kalkarme bovenlagen van
10 à 15 cm. Dit laatste wordt doorgaans op graslandpercelen aangetroffen.
De lichtste gronden, vooral op de kwelderwal, zijn gevoelig voor
verslemping.
De kalkrijke gronden komen in vier textuurklassen voor, niet in de
zware klei. De zeer lichte zavelgronden, langs de provinciale weg HallumHolwerd en langs de oostkant van de Hoge Herenweg, hebben de geringste
verbreiding. Binnen deze textuurklasse komen plaatselijk zeer lichte
profielen voor met bovengronden van ca. 8% lutum op wadzand (uiterst
fijn kleiig zand, 5-8$ lutum) binnen l)-0 cm. Deze gronden zijn niettemin
tot de zeer lichte zavels gerekend.
De matig lichte zavelgronden, voorkomend zowel op de kwelderwal als
in de jonge polders, beslaan een veel grotere oppervlakte. De belang
rijkste kaarteenheid binnen de kalkrijke ooipoldervaaggronden bestaat
echter uit zware zavelgronden. Ze komen evenals de in geringere opper
vlakte aanwezige lichte kleigronden, nagenoeg uitsluitend in de jonge
polders voor.
Binnen de kalkrijke ooipoldervaaggronden is alleen profielverloop 5
onderscheiden en wel de onderverdelingen 5a en 5c (oplopend resp. homogeen).
De homogene profielen nemen veruit de belangrijkste plaats in.
De oplopende profielen komen alleen voor in de zeer lichte en matig
lichte zavelgronden met veelal een tussenlaag of ondergrond van kalkrij
ke lichte klei.
0ndiep_kalkarme ooipoldervaaggronden; Mdn...B; 103 ha = 1,29
2 kaarteen
heden
Deze groep gronden vertoont een sterk gevarieerd beeld ten aanzien
van het kalkverloop. In de meeste gevallen komt onder een kalkloze bo•\EDLaag van ca. 30 cm een kalkarme laag voor die binnen 50 cm kalkrijk
wcrdt. Daarnaast zijn op zeer korte afstand naast elkaar soms kalkrij
ke en diep kalkarme profielen aangetroffen. Ondanks deze heterogeni
teit kan als gemiddelde van de voorkomende kalkverlopen binnen deze
kaartvlakken het best de klasse ondiep kalkarm (B) worden aangegeven.
Naar textuur zijn deze ooipoldervaaggronden onderscheiden in 2
klassen: zeer lichte en matig lichte zavel. Beide textuurklassen ne-
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men slechts een geringe oppervlakte in, uitsluitend aan de zuidzijde
van de kwelderwal.
In deze ondiep kalkarme gronden komt alleen profielverloop 5c
homogeen voor. In het algemeen vertonen deze gronden geringe textuurverschillen in het profiel. Bij de zeer lichte zavelgronden wordt
plaatselijk wadzand in de ondergrond aangetroffen; de matig lichte zavels
hebben nogal eens een ondergrond van lichte klei.
Di£p_kalkarme £oj.poldervaagçrondenj_ Mdn...C; 112 ha = 1 ,U0 %•, 2 kaarteenhe
den
Deze gronden hebben een kalkloze tot kalkarme bovenlaag, in dikte
variërend van 60 tot 80 cm. Slechts zeer plaatselijk begint de kalkrijke
laag op een geringere diepte (kalkverlopen B, soms A). De gronden zijn
in vergelijking met de kalkrijke zeer gevoelig voor verslemping.
Naar textuur is er bij deze ooipoldervaaggronden een tweedeling
gemaakt: zeer lichte en matig lichte zavel. De lichtste gronden met een
betrekkelijk geringe verbreiding komen voor op de kwelderwal; de matig
lichte zavelgronden van het noordoostelijk deel van de kwelderwal be
slaan een veel grotere oppervlakte.
Het profielverloop in deze diep kalkarme gronden is 5e (homogeen).
De textuur van de diepere ondergrond varieert vein lichte klei bij de
matig lichte tot plaatselijk voorkomend wadzand bij de zeer lichte
zavelgronden.
Gronden met een knippige laag dieper dan 50 cm worden een enkele
maal op de overgang naar de diep kalkarme poldervaaggronden aangetrof
fen.
3.^.2 Kl£i^e£rdgrond_enj_ tM...; 111 ha = 1,39 %
Dit zijn kleigronden met een duidelijk donkere bovengrond, de
minerale eerdlaag.
De klei-eerdgronden worden op basis van het voorkomen van verschil
lende hydromorfe kenmerken (afb. 7) onderverdeeld in:
Tochteerdgronden
Liedeerdgronden
Leekeerdgronden
Als gevolg van verschil in ontstaanswijze treedt er bij de kleieerdgronden een aantal variaties op in textuur van de klei, in profiel
verloop en in kalkverloop. Op grond van deze verschillen zijn er
binnen de klei-eerdgronden 9 kaarteenheden onderscheiden (afb. 9).
Daarnaast zijn nog 5 toevoegingen gebruikt voor het aangeven van een
moerige ondergrond, de pleistocene zandondergrond, zoute kwel en ver
gravingen. De relatieve hoogteligging wordt aangegeven door middel
van de overige onderscheiding: geërodeerde gebieden.
3.4.2.1 Tochteerdgronden; tMo..,; 9 ha = 0,11 %
Tochteerdgronden zijn kleigronden met een donkere bovengrond en
met een half gerijpte of nog minder gerijpte slappe klei-ondergrond
of slappe kleilaag, die ondieper dan 80 cm begint. Deze gronden liggen
zeer laag in diep geërodeerde gebieden; vaak komt onder de slappe klei
laag zegge- of rietveen voor. De donkere bovengrond bestaat uit humusrijke lichte klei; de diepste plekken hebben soms een moerige bo
vengrond.
De tochteerdgronden zijn naar hun kalkverloopklasse onderverdeeld
in 2 kaarteenheden (afb. 9), nl. ondiep en diep kalkarm. Beide een
heden beslaan een zeer geringe oppervlakte, verdeeld over enkele klei
ne kaartvlakken.
De diep kalkarme gronden zijn hoofdzakelijk bepaald door het
voorkomen van veen binnen 100 cm - m.v., veelal op Pleistoceen zand
binnen 1,20 m daaronder.
In de ondiep kalkarme gronden begint het veen dieper en is de
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3.b.2.2 Liedeerd^onden; tMv...; 8 ha = 0,1 %
Liedeerdgronden zijn kleigronden met een minerale eerdlaag en
met een veenondergrond, die binnen 80 cm begint. Ze liggen laag in
een erosiegebied. De veenondergrond, bestaande uit rietzeggeveen,
begint op ca. 60 cm; op de overgang naar de eerdveengronden plaatse
lijk ondieper.
De donkere bovengrond bestaat overwegend uit humusrijke kalkloze
lichte klei, met afwijkingen zowel in textuur (zware zavel) als in
humusgehalte (moerig). Binnen deze liedeerdgronden zijn geen verdere
onderscheidingen gemaakt. Ze behoren tot een zelfde kaarteenheid:
ondiep kalkarme lichte klei.
De kalkrijke kleilaag begint vrijwel steeds op een zelfde diepte
(ca. 30 cm).

3.b.2.3 Leekeerdgronden; tMn...; 9^ ha = 1,18 %
Leekeerdgronden onderscheiden zich van poldervaaggronden uitslui
tend door de aanwezigheid van een minerale eerdlaag. Er is bij de hier
voorkomende gronden met een donkere bovengrond verschil te maken in
de wijze waarop in het veld de aanwezigheid van een minerale eerdlaag
is vastgesteld. Bij de zavelgronden in de jonge polders met een don
kere humeuze bovengrond, die speciaal gebonden is aan de percelen
oud grasland nabij boerderijen, is het criterium van het kleurver
schil tussen A1-horizont en ondergrond gehanteerd. Het verschil met
de humusarme bouwlandgronden in de naaste omgeving komt hierdoor
duidelijk tot uitdrukking. De kleigronden in de erosiegebieden zijn
tot de leekeerdgronden gerekend op grond van de aanwezigheid van een
donkere, humusrijke bovengrond.
De leekeerdgronden zijn naar het kalkverl^op in drie groepen
in te delen: kalkrijke, ondiep kalkarme en diep kalkarme. De verdere
onderverdeling berust op textuurverschillen van de bovengrond en
het profielverloop.
Kalkrijke ie£k£erd_gronden; tMn...A; 50 ha = 0,63 %i U kaarteenheden
Deze groep leekeerdgronden, die voornamelijk perceelsgewijs in
de jonge polders wordt aangetroffen, heeft over het algemeen een
kalkarme bovengrond van 10 à 20 cm dikte. De ontkalking is slechts
zeer plaatselijk dieper doorgegaan, terwijl ook profielen die kalk
rijk zijn vanaf het maaiveld worden aangetroffen.
De kalkrijke gronden komen in vier textuurklassen voor, niet in
zware klei. Ze hebben alle een homogene profielopbouw (5c). De zavel
gronden en met name de zware zavelgronden hebben de grootste ver
breiding; de overige eenheden zijn gering in oppervlakte.
Door de zeer grillige verspreiding over de jongste polders bestaat
er een grote variatie in de ondergrond; voor de details wordt verwe
zen naar de toelichting op de profielbeschrijvingen.
De kalkrijke leekeerdgronden, die voorkomen temidden van kruinige percelen met ooipoldervaaggronden, hebben een vlak reliè'f en
roest- en reductievlekken binnen 1+0 cm.
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Ondiep_kalkarm£ leekeerdgrondenj tMn...B| 38 ha = 0,48 %% 1 kaarteenheid
Deze leekeerdgronden komen uitsluitend voor in vrij vlakke erosiegebieden. De kalkarme bovenlaag, bestaande uit hurausrijke lichte klei,
is vrijwel overal 25 à 30 cm dik. Vorder bestaat het-profiel geheel
uit kalkrijke, soms slappe, lichte klei, behoudens enkele plekken
met veen in de ondergrond.
De profielen op de hoger gelegen randen van het erosiegebied
hebben plaatselijk een knippige laag in de bovengrond.
Diep_2.kalkarm£ lß£keerdgr£nden; tMn...C; 6 ha = 0,u7

1 kaarteenheid

Het voorkomen van deze leekeerdgronden blijft beperkt tot
kleine kaartvlakken in een erosiegebied, omgeven door knippige
vaaggronden. De kalkloze lichte kleibovenlaag is ca. 60 cm dik
op een kalkrijke lichte klei-ondergrond.
De dikte van de humusrijke, soms zeer humeuze, bovengrond
eert van 15 tot 20 cm.
Op de hoogste delen zijn de gronden knippig.

twee
polderen rust
vari

3.5 Moerige gronden; 3 ha = 0,04 %
Moerige gronden zijn minerale gronden met een moerige laag, die
dunner is dan 40 cm en ondieper dan 40 cm begint. In dit gebied be
treft het slechts een zeer geringe oppervlakte podzolgronden met een
moerige tussenlaag. Deze gronden komen voor in een diep afgegraven
terp en liggen zeer laag. Er is slechts één kaarteenheid onderschei
den: moerpodzolgrond met een kleidek.
Moerpodzolgronden met een kleidek, kWp
Deze gronden komen voor in twee kaartvlakken ten noordwesten van
Wanswerd aan de Streek, De profielen hebben een 20 cm dikke bovengrond,
bestaande uit matig humeuze, kalkloze lichte klei, soms zware klei.
De kleibovenlaag gaat op een diepte van 20 à 30 cm over in een
moerige laag van 10-30 cm dikte. Deze laag bestaat uit door oxydatie
zwart gekleurd mos- en zeggeveen. De veenlaag gaat zeer geleidelijk
over in de moerige A1-horizont van het onderliggende podzolprofiel,
dat is gevormd in zwak lemig, matig fijn (dek)zand.
3.6 Veengronden; 10 ha = 0,12 %
Deze gronden bestaan tussen 0 en 80 cm voor meer dan 40 cm uit
moerig materiaal. Ze hebben een goed verserde , venige kleibovenlaag,
de zgn. kleiige moerige eerdlaag en behoren derhalve tot de koopveen
gronden. Ze komen voor in de kern van enkele zeer laag gelegen erosiegebieden en vertonen zoute kwel.
Er is één kaarteenheid onderscheiden:
Koopveengronden; hVc
De koopveengronden zijn nagenoeg geheel omsloten door drechtvaagen/of liedeerdgronden. De moerige bovengrond is 15 à. 20 cm dik en
gaat naar beneden over in een dunne laag (20 à 40 cm) kalkrijke lichte
klei of zware zavel. Tussen 40 en 60 cm gaat laatstgenoemde laag over
in donkergekleurd zeggeveen. De plaatselijk voorkomende profielen
met een dikkere kleitussenlaag zijn als onzuiverheid beschouwd.
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3.7 Toevoegingen en overige onderscheidingen
De volgende toev£e_gingen_zijn door raiddel
een teken op de bodemkaart aangegeven.
(v5) :

van een arcering of

mœr^g^at^r^iaal^ beginnend tuss_en_8o £n_120_cra en_doorlopend
dij3p_er_dan_120_cm
Verbreiding:in terpgronden, nesvaaggronden, poldervaaggronden,
tochteerdgronden en leekeerdgronden.
NB. Bij aanwezigheid van pleistoceen zand binnen 120 cm, is de
plaatselijk voorkomende moerige tussenlaag niet aangegeven.

(p) :

pl£i_st£ceen zand^ beginnend __tus_sen
dieper_dan_120_cm

b_0_en _1_20 cm en doorlopend

Verbreiding: in terpgronden, drechtvaaggronden, poldervaag
gronden en tochteerdgronden.
(n) : _zoute kwel_
Verbreiding: in nesvaaggronden, drechtvaaggronden, liedeerdgronden en koopveengronden.
(a) :

afgegrav£n_per£elen £f_S£deelt£n_daarvani met nog een in de
legenda van de bodemkaart onder te brengen bodemprofiel
Verbreiding: in terpgronden, nesvaaggronden, drechtvaaggronden,
poldervaaggronden, ooipoldervaaggronden, leekeerdgronden en
moerpodzolgronden.

(h) : £Pßehoogde_pe>r£elen

Verbreiding: alleen in de poldervaaggronden.
(g) : vergraven gronden
Verbreiding: in terpgronden, drechtvaaggronden, poldervaag
gronden en leekeerdgronden.
(1) :

geheel_o_f ten dele_geègali£eerde__^ondeni als gevolg van het
dempen van sloten of opnieuw draineren.
Verbreiding: alleen in de ooipoldervaaggronden.

Met de werige _onders_ch£iding£n_ zijn op de bodemkaart de niet
onderzochte gedeelten aangegeven zoals bebouwingen, wegen, waterlo
pen, dijken, open water, spoorlijn, vuilstortplaatsen - al of niet
afgedekt - enz.
De voormalige erosiegeulen zijn voor zover zij nog herkenbaar
waren, eveneens afzonderlijk aangeduid.
Ten slotte zijn op de bodemkaart de laag gelegen erosiegebieden afzonderlijk afgegrensd. Deze grens, veelal samenvallend met
een bodemlijn, bestaat uit een onderbroken lijn met korte dwarsstreepjes naar de zijde van het erosiegebied.
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DE BODEMGESCHIKIHEIDSKAAKr VOOR AKKERBOUW (GLOBAAL), SCHAAL
1 : 10 000 (bijlage ~J)
i+.l Inleiding
In het gebied Ferwerderadeel wordt het huidige grondgebruik in
hoofdzaak bepaald door de bodemgesteldheid en in mindere mate door
de hydrologische omstandigheden,. In het algemeen wordt de_ akkerbouw
aangetroffen op de lichtere, al of niet kalkri jke, gronden van de kwelderwal en de .longe polder^,terwijl het midden en het zuidelijke deel met ,
zwaardere kalkarme,, al of niet knippige gronden als grasland in ge
bruik is7~
Op basis van de op de bodemkaart verzamelde gegevens is voor het
gehele gebied een globale geschiktheidskaart vervaardigd die de bo
demgeschiktheid voor akkerbouw aangeeft. Bij de geschiktheidsbeoorde
ling van alle voorkomende gronden is uitgegaan van een optimale waterbeheersing. Deze zgn. potentiële geschiktheidskaart is dus uitsluitend
gebaseerd op de blijvende eigenschappen van het bodemprofiel, zoals
textuur, profielopbouw en kalk. De veranderlijke profieleigenschap
pen zoals structuur en humusgehalte zijn niet in de beoordeling be
trokken. Bij een verbeterde waterhuishouding zijn deze zich in gun
stige zin wijzigende eigenschappen meestal eerst na geruime tijd
van invloed.
In het akkerbouwgebied is de pootaardappelteelt zeer belangrijk.
Hierop is het merendeel der akkerbouwbedrijven ingesteld. Bij de ge
schiktheidsbeoordeling is dan ook de pootaardappel (Ras Bintje, klasijse E) als richtgewas gehanteerd.
Gezien de zeer sterke verwantschap tussen het gebied Ferwerder
adeel en het naastliggende gebied Oost- en Westóongeradeel kan ge
steld worden dat de conclusies t.a.v. de bodemgeschiktheid (enquête)
voor akkerbouw in het laatste gebied (Van den Hurk, 1966) eveneens van
toepassing zijn voor Ferwerderadeel.
Als belangrijkste resultaat, in het bijzonder met betrekking
tot de geschiktheid voor pootaardappelen, kwam uit het onderzoek in
de Dongeradelen naar voren dat een afnemende geschiktheid voor pootaardappelen samengaat met een toenemende zwaarte van de grond èn
een lagere ligging t.o.v. het grondwater (Van den Hurk, 1966).
1Voorts dat de kalkrijke pcldervaaggronden hogere opbrengsten geven
dan de kalkarme en ten slotte dat op de lichtste gronden zowel kwan
titatief als kwalitatief de beste resultaten verkregen worden.
In afwijking van de resultaten in de Dongeradelen liggen deze
topopbrengsten op volkomen vergelijkbare gronden in Ferwerderadeel
op ca. 30 ton per ha.
Bij de geschiktheidsbeoordeling voor de overige gewassen zijn
er t.o.v. Oost- en West-Dongeradeel enkele verschilpunten op te
merken. In de eerste plaats is in Ferwerderadeel onderscheid gemaakt
tussen zomer- en wintergranen, vooral met het oog op de slempgevoeligheid van enerzijds de zeer lichte zavelgronden en van de Jmijgpige^
lichte en zware zavelgronden anderzijds. Voorts zijnde conservenerwten hier buiten de beoordeling gebleven uegens het zeer geringe
areaal dat voorkomt.
Ten slotte, meer in het algemeen, is het aantal geschiktheids
gradaties uitgebreid tot vijf ten einde de zware al dan niet knippige
kleigronden, die zeer weinig geschikt zijn voor akkerbouw, duidelijk
af te scheiden van de overige gronden zonder deze ongunstige eigen
schappen.
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k.2 Legenda (afb. 10)
De in Ferwerderadeel voorkomende gronden zijn in zeven geschikt
heidsklassen ingedeeld (I/Vil). Per geschiktheidsklasse is voor de
meest voorkomende gewassen een geschiktheidsgradatie aangegeven. Deze
geschiktheidsgradaties zijn aangeduid met de cijfers 1 t/m o, waarbij
1 de hoogste en 5 de laagste geschiktheid weergeeft. Binnen één ge
schiktheidsgradatie kunnen meerdere gewassen voorkomen, die dan weer
in volgorde van afnemende geschiktheid binnen de betreffende gradatie
zijn weergegeven.
^.3 Beschrijving van de geschiktheidsklassen (afb. 10)
Klasse I: 502 ha = 6,5 %

j

\

]
I
"

Deze klasse omvat de zeer lichte zavelgronden met een overwegend
gunstige profielopbouw alsmede de licht zavelige, diep humeuze terpgronden.
Deze gronden zijn over het algemeen^sterk opdrachtig. Bij een
goede waterbeheersing zijn zij zeer goed geschikt voor dë verbouw van
pootaardappelen. Ze laten zich gemakkelijk bewerken en zijn bij een
goede waterbeheersing vroeg in het voorjaar. Machinaal oogsten is
zeer goed mogelijk.
De kalkarme gronden blijven over het algemeen iets achter bij
de kalkrijkë en~z^jnTiet'"'mëest gevoelig voor verslemping. Door bekalking en het opnemen van kunstweiden in de vruchtwisseling kan dit bezwaar gedeeltelijk opgeheven worden.
De slempgevoeligheid van de zeer lichte zavelgronden is voor de
teelt van aardappelen minder nadelig (ruggen en aanaarden) dan voor
de verbouw van suikerbieten. Bij de granen is aan de teelt van winter-*graarT"iluiQt!llJk Ïiieer'rïsico verbonden dan aan de verbouw van zomergranen op deze gronden.
De geschiktheid van de lichtzavelige terpgronden is voor alle
gewassen goed.
Klasse II: 1065 ha = 13,3 %
De gronden die in deze geschiktheidsklasse zijn ondergebracht,
zijn zwaarder dan die in klasse I. Behalve de matig lichte zavelgron
den zijn hiertoe ook de terpgronden van zware zavel gerekend en voorts
de lichte zavelgronden met een donkere humeuze bovengrond (leekeerdgronden). Behoudens een zeer geringe oppervlakte (Mdn15aft) hebben deze
gronden een gunstige profielopbouw.
In vergelijk met klasse I is de geschiktheid voor pootaardappelen
iets minder, terwijl die voor granen is toegenomen en gelijk voor
zomer- en wintergewassen.
De suikerbietenteelt op deze lichte gronden zal in afhankelijk
heid van de kalktoestand over het algemeen tot iets betere uitkom
sten leiden dan op de gronden van klasse I. De gevoeligheid voor slemp
is bij de kalkarme gronden groter dan bij de kalkrijke, Bekalking
en het verbouwen van een groenbemester zouden hierin verbetering kun
nen brengen.
Klasse III: 117I1- ha = 1^,6 %
Tot deze klasse behoren de zware zavelgronden, al dan niet met
een donkere humeuze bovengrond en de diep humeuze terpgronden van
lichte klei. Bij een goede waterbeheersing zal de geschiktheid van
het lichtere deel van deze gronden gelijk zijn aan die van de voor
gaande klasse.
In het algemeen bezitten deze gronden een goede structuur en
zijn ze weinig slempgevoelig. Voor de verbouw van pootaardappelen
zijn deze gronden aan de zware kant. De grondbewerking na een nat
voorjaar kan aanleiding zijn tot kluitvorming, die op en in de aard
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appelruggen terechtkomt. Voorts vereist het machinaal rooien op
de zwaardere gronden zeer gunstige klimaatsomstandigheden.
De geschiktheid voor suikerbieten en granen is van deze zwaardere
gronden duidelijk beter dan van die in klasse I en II»
Klasse IV; 721 ha = 9,0 %
Tot deze klasse zijn de knippige, lichte en zware zavelgronden
gerekend. Slechts een zeer beperkte oppervlakte van deze klasse
wordt ingenomen door gronden met een ongunstige profielopbouw (zwaar
dere kleitussenlaag of ondergrond).
De gronden hebben overwegend een minder gunstige structuur en
zijn zeer gevoelig voor verslemping.
Over het algemeen zullen de opbrengsten van de verschillende ge
wassen op de gronden in deze klasse duidelijk minder zijn dan bij de
voorgaande klassen II en III. Niet zcscer de zwaarte alswel de knippigheid en de kalkarmoede van deze slempgevoelige gronden is hier
voor bepalend.
De verbouw van pootaardappelen zal nogal uiteenlopende resul
taten geven.
De slempgevoeligheid is voor (poot)aardappelen en zomergranen
minder nadelig dan voor suikerbieten en wintergranen. Door hun pro
fieleigenschappen zijn deze gronden meestal laat in het voorjaar,
hetgeen de geschiktheid voor de meeste gewassen beperkt.
Klasse V: 853 ha = 10,1}- %
Deze klasse wordt in hoofdzaak ingenomen door kalkrijke lichte
kleigronden, al dan niet met een donkere, humeuze bovengrond.
Voorts is hiertoe een geringe oppervlakte niet-afgegraven terpgronden van zware klei gerekend. Deze gronden hebben een goede profielopbouw en structuur en zijn geschikt voor de verbouw van granen. Voor
de overige gewassen kunnen de opbrengsten ook (zeer) goed zijn, doch
de geschiktheid wordt in belangrijke mate beperkt door de zwaarte van
de grond. De resultaten op het lichtere deel van de in deze klasse
voorkomende gronden zijn vrij goed vergelijkbaar met die uit klasse
III.
Op de zwaardere gronden zijn vooral de beperkte mechanisatiemogelijkheden van doorslaggevende betekenis voor de geringere ge
schiktheid. Bij de aardappelteelt kan hieraan tegemoet gekomen worden
door het gereedmaken van het pootbed in de voorafgaande herfst.
Voor de verbouw van pootaardappelen zijn deze gronden te zwaar,
behoudens onder gunstige omstandigheden gedurende een aantal jaren op
gescheurd grasland.
Klasse VI: 1138 ha = 1l+,2 %
Deze klasse omvat de kalkarme, knippige lichte kleigronden met
een deels gunstige, deels minder gunstige (zware, kalkarme kleitussen
laag of -ondergrond) profielopbouw. Voorts behoren hiertoe de kalk
rijke zware kleigronden met gunstige profielopbouw.
Voor de verbouw van granen zijn deze gronden nog wél geschikt.
Voor de teelt van de overige gewassen, in het bijzonder pootaardappe
len, zijn ze weinig geschikt.
Klasse VII: 2217 ha = 27,7 %
Deze klasse die ruim een vierde van de totale oppervlakte van
het gebied in beslag neemt, bestaat uit kalkarme,, al dan niet knip
pige, lichte en zware kleigronden met een uitgesproken slechte"profiel
opbouw .
Ook de diep afgegraven, zeer laag gelegen terpgronden van lichte
en zware klei behoren hiertoe.
Deze gronden zijn overwegend zeer weinig geschikt voor akkerbouw,,
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5.

DE ZANODZEPTEKAART, SCHAAL 1 : 10 000 (bijlage 1*.)

5.1 Inleiding
De zanddieptekaart geeft een overzicht van de diepteligging van
de pleistocene zandondergrond. Op de kaart zijn de gegevens bijeenge
bracht afkomstig van vier diepboorraaien, een aantal diepere tussenborin^en en van de systematische boringen t.b.v. de bodemkaart.
Laatstgenoemde waarnemingen reiken maximaal tct 2 m beneden maaiveld.
De vier diepboorraaien doorsnijden het gebied van zuid naar
noord. De boringen in de raaien liggen ca. 100 m uit elkaar, de maxi
male boringsdiepte bedraagt 6,2 m beneden maaiveld.
Plaatselijk is ook de begindiepte van de onder het dekzand voor
kom nde keileem aangegeven.
De tussenboringen buiten de raaien zijn verspreid over het gehele
gebied verricht. De maximale boringsdiepte bedraagt eveneens 6,2 m m.v.
Op de zanddieptekaart zijn de resultaten van de boringen met zand
dieper dan 2 m uitsluitend per punt weergegeven in dm beneden maaiveld-.
Het betrekkelijk geringe aantal diepere boringen laat de afgrenzing van
een aantal diepteklassen niet toe. In die gedeelten waar de zandonder
grond binnen 2 n beneden naaiveld voorkomt, is de diepte behalve per
boorpunt ook in kaartvlakken aangegeven. De boringsdichtheid is hier
nagenoeg dezelfde als die voor de bodemkaart, schaal 1 : 10 000.
5.2 Indeling
Op de zanddieptekaart is voor de gedeelten met zand ondieper dan
2 m beneden maaiveld een indeling naar de diepteligging gemaakt in
drie klassen:
Kaarteenheid I
Pleistoceen zand, beginnend ondieper dan 12 dm
it
»
h
»
tussen
12 - 16 dm
II
"
16 - 20 dm
"
III
De bovenste laag van het pleistocene zand dat binnen 2 m - m.v.
begint, bestaat overwegend uit zwak lemig ( 10— 1 Y'S" % <50 mu), matig fijn
(M50: 150 à l60 mu) dekzand, waarin steeds een podzolprofiel is
ontwikkeld.
5.3 Beschrijving van de kaart
De belangrijkste verbreidingen van het pleistocene zand ondieper
dan 2 m worden aangetroffen ten noorden van Wanswerd aan de Streek en
ten noorden en westen van Lichtaard. Daarnaast komen nog een aantal
kleinere oppervlakten voor, waarvan de plaats in hoofdzaak wordt be
paald door een lagere ligging van het maaiveld t.o.v. de omgeving,
ten gevolge van sterke erosie of afgravingen. Ook het voorkomen van
kleine kaartvlakken van eenheid I binnen eenheid III zonder geleide
lijke overgang moet aan erosie worden toegeschreven.
Uit het kaartbeeld blijkt dat de pleistocene zandondergrond een
zeer grillig reliëf heeft. In het gebied rond Wanswerd aan de Streek
duikt het zand rond de hoog gelegen kernen vrij steil weg onder het
veen en de klei. Ten zuidwesten van Lichtaard is de overgang zeer ge
leidelijk.
Op de zandkaart wordt de grootste oppervlakte van het ondiep
voorkomende zand ingenomen door kaarteenheid III; kaarteenheid II
neemt een tussenpositie in terwijl de verbreiding van kaarteenheid
I het geringst is.
Uit de diepere boorgegevens blijkt dat de pleistocene zandonder
grond geleidelijk naar het noordwesten afhelt.
In het gebied ten noorden van de lijn Hallum-Marrum-Ferwerd wordt
het zand dieper dan 6 m beneden maaiveld aangetroffen.
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In het zuiden langs de Dokkumer Ee konrt de pleistocene ondergrond,
waarschijnlijk ten gevolge van erosie, plaatselijk dieper dan ^ m -m.v.
voor. Zo gaat in het gebied ten oosten van Janum op een diepte van ca.
5 ra de kalkrijke zeeklei over in kalkrijke keileem. Zowel het dekzand
als een gedeelte van de onderliggende keileem is daar door erosie opge
ruimd.
Opvallend is voorts dat in het oosten van Perwerderadeel (diepboorraaien A en B) nogal eens keileem voorkomt, hetzij direct onder jon
gere afzettingen, hetzij onder een dun pakket dekzand van slechts
enkele decimeters.
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6.

DE KRUINIGE-PERCELENKAART, SCHAAL 1 : 25 000 (bijlage 5)

In het noordelijk gedeelte van het gebied komt een groot aantal
bouwlandpercelen voor met een ronde ligging. De verbreiding van deze
zgn. kruinige percelen is weergegeven op kaartbijlage 5.
Tijdens de veldopname voor deze kaart is als indelingscriterium
gebruikt het geschatte hoogteverschil tussen de slootkant en de kruin
van het perceel. Een perceel werd als kruinig beschouwd indien dit
hoogteverschil meer dan 6o cm bedroeg met een zodanig verloop, dat dit
verschil niet binnen 5 m vanuit de slootkant bereikt werd.
De verbreiding van de kruinige percelen blijft beperkt tot de
jonge polders en tot de hogere kwelderwal met enkele uitlopers daarvan
in zuidelijke richting. De kruinige percelen worden afgewisseld met
betrekkelijk vlak liggende percelen oud grasland en bouwland, de laat
ste al dan niet ontstaan uit recent gescheurd grasland. Het aanwezige
hoogteverschil op deze percelen is zodanig, dat niet aan de bovenstaan
de eis voor een kruinig perceel voldaan wordt.
Uit de vergelijking van deze kaart met de bodemkaarten (bijlagen
1 en 2) blijkt dat verbreiding van de kruinige percelen niet geheel
samenvalt met die der ooipoldervaaggronden. In de jonge polders komen
over een vrij grote oppervlakte ooipoldervaaggronden voor op nietkruinige percelen. Anderzijds worden aan de zuidkant van de kwelderwal
op de overgang naar de knippige gronden veel kruinige percelen aangetrof
fen met niet-knippige of knippige poldervaaggronden.
De kruinigheid is op de oudere gronden van de kwelderwal het sterkst.
Vaak is hier ook sprake van enige terpinvloed, o.a. langs de Hoge He
renweg en in de omgeving van Blija. Over het algemeen is de kruinig
heid in de jonge polders minder sterk. De kruinige percelen op de over
gang naar het graslandgebied zijn het minst sterk ontwikkeld.
Binnen een kruinig perceel komen vanaf de sloot naar de kruin op
korte afstand poldervaaggronden naast ooivaaggronden voor (afb. 11).
Op de bodemkaart zijn deze gronden als de associatie ooipoldervaaggron
den aangegeven (par. 3.4.1.5).
Tijdens de uitvoering van het bodemkundig onderzoek is door de
Afd. Bodemclassificatie van de Stichting voor Bodemkartering een gede
tailleerd onderzoek ingesteld naar o.a. de ontstaanswijze van de krui
nige percelen. Hieruit is gebleken dat de kruinige ligging in hoofd
zaak een gevolg is van het opploegen, terwijl in incidentele gevallen
ook gebruik is gemaakt van het molbord. Bij het rondgaande ploegen is
men steeds in het midden van het perceel begonnen, waardoor de bouwvoor
geleidelijk van de kanten naar het perceelsmidden werd verplaatst.
Het belangrijkste praktische resultaat van dit opploegen was een kruinig
perceel met een goede oppervlakkige afvoer van het regenwater.
Daarentegen hebben de lagere perceelsranden nogal eens te lijden
van wateroverlast.
Bovendien treedt, mede door de oppervlakkige afstroming van het
water, in de gronden langs de randen nogal eens in sterke mate verslemping op. Dit is vooral het geval in de lichtere (zavel)gronden
die ten gevolge van deze verslemping in produktie kunnen achterblij
ven.
Voorafgaand aan het doelbewuste opploegen is er echtereen
andere methode toegepast, die min of meer tot hetzelfde resultaat
heeft geleid. Vóór de bedijking was het gebied van de jonge polders
sterk begreppeld. Het vrijkomende materiaal werd over het land gebracht
en na iedere overslibbing werd dit herhaald. Deze eerste aanzet tot
de ronde ligging der percelen is later door het opploegen versterkt.
Op de kwelderwal is een klein gedeelte van de kruinige percelen
ontstaan ten gevolge van het slechten van terpen. Overigens kunnen
de percelen ock geleidelijk met terpaarde zijn opgehoogd. Het voor
komen van scherven enz. tot op een diepte van 80 cm wijst op deze
ontstaanswijze.
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De kruinige percelen op de overgang van de kwelderwal naar het
knipkleigebied zijn meestal door epploegen ontstaan, waarbij uitgegaan
is van de lichtere, oude graslandgronden. Op dergelijke - veelal iets
minder uitgesproken- kruinige percelen wordt rondom de kalkarme gronden
van de kruin een strook kalkrijke gronden langs de perceelsrand aange
troffen.
Uit het reeds genoemde onderzoek is gebleken dat de gronden op het
hoogste gedeelte van het kruinige perceel als tuineerdgronden geclassi
ficeerd moeten worden. Door het opploegen, m.a.w. door de geleidelijke
ophoging met humeus materiaal, is een homogene, humushoudende bovengrond
ontstaan, die als een door de mens opgebracht cultuurdek moet worden
beschouwd.
Bij een dikte van meer dan 50 cm (dikke A1) zoals vaak op de per
ceelskruin het geval is> behoren de desbetreffende profielen tot de sub
groep van de tuineerdgronden.
Bodemkundig gezien is deze bovenlaag op analoge wijze ontstaan als
het dikke mestdek op de zandbouwlanden, die als enkeerdgronden worden
geclassificeerd.
Het onderzoek naar de ontstaanswijze en classificatie van de gron
den op de kruinige percelen wordt nog voortgezet door de Afd. Bodemclaesificatie.

- 3k 7.

DE BOORPUNTENKAART, SCHAAL 1 : 10 000 (bijlage 6)

Hierop is de indeling van de veldkaarten alsmede de plaatsen van
alle boringen aangegeven.
De veldkaarten hebben een doorlopende nummering (1 t/ra 139).
De beschreven en de niet-beschreven (tussen)boringen zijn met
een verschillend teken op de kaart aangeduid. De beschreven boringen
zijn per veldkaart genummerd; de profielbeschrijvingen zijn in het
boorregister opgenomen (bijlage 7; aanhangsel A8).
Het boorregister is uitsluitend aan de opdrachtgever verstrekt.
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