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VOORWOORD

In opdracht van de Centrale Directie van de Cultuurtechni
sche Dienst te Utrecht werd in de periode november 1966 - juni
1967 een bodemkundig onderzoek uitgevoerd in het toekomstige
ruilverkavelingsgebied Nieuw-Scheemda.
Het onderzoek werd verricht door E. van Dodewaard,
H. Kleijer en Th.H.B. Looman. Hierbij werd gebruik gemaakt van
gegevens die in de jaren 1950 - 1953 onder leiding van Dr.Ir.
L.A.H. de Smet verkregen zijn in de Dollard-kartering. De da
gelijkse leiding berustte bij J.A. van den Hurk.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR,

Ir. R.P.H.P. van der Schans.
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a. De belangrijkste indelingscriteria

Verschillende factoren die de basis vormen voor de bodemkundige
indeling, hangen vaak zeer nauw met elkaar samen. Zo blijkt bij de
zandgronden het humus- en slibgehalte van de bovengrond verband te
houden met de hoogteligging van het profiel. Bij de gronden van het
Dollard-randgebied hangen humus- en slibgehalte zeer nauw samen met de
dikte van de kleilaag. Een dikte van ca. 50 can vormt een zeer belang
rijke grens.
Het koolzure-kalkgehalte in het zware kleipakket van de oudste en
jongste polders gaat in de regel zeer nauw samen met de structuur, de
rijkdom aan plantenvoedende stoffen enz. De gehalten aan humus,slib
en koolzure kalk vormen dan ook de voornaamste criteria, waarop de
diverse gronden zijn ingedeeld.
Yoor het humusgehalte zijn de volgende indelingen en benamingen
gebruikt:
humusarm
humeus
humusrijk
venig

0 - 3$ organische stof
3-8$ organische•stof
8-15$ organische stof
15 - 25$ organische stof

De hierbij gekozen grenzen zijn vooral afgestemd op de verschillen,
zoals ze in het terrein voorkomen.
Met betrekking tot de dikte van het humushoudende dek zijn de
termen ondiep en diep gebruikt. Hierbij is in de regel voor ondiep
een maximale dikte van 35 cm aangehouden.
De zwaarte van de grond is weergegeven in het gehalte afslibbare
delen (minerale deeltjes < 16 mu). In verband met de vrijwel constante
lutum-slibverhouding 2 : 3 laat het lutumgehalte zich gemakkelijk uit
het slibgehalte afleiden.
De volgende indeling is gemaakt:
zeer zware klei
zware klei
lichte klei
zware zavel
lichte zavel
zeer lichte zavel
uiterst lichte zavel

> 70$ slib of

50 - 70$ slib of
35 - 50$ slib of
25 - 35$ slib of

> 50$ lutum
35 - 50$ lutum
25 - 35$ lutum
17 - 25$ lutum

18 - 25$ slib of 12-17$ lutum
12 - 18$ slib of 8-12$ lutum
< 12$ slib of
< 8$ lutum

De gebruikte termen zijn in hoofdzaak aan de praktijk ontleend.
De meeste grenzen van deze indeling blijken landbouwkundig belangrijk
te zijn.
Niet alle gronden zijn ten aanzien van de zwaarte op dezelfde
wijze te onderscheiden.
Bij de (kei)leemgronden, die plaatselijk een slibgehalte van
meer dan 1+0 $ hebben, is de term grofzandig voor die gronden gebruikt,
waarvan het profiel uit grofzandig -soms grindrijk- materiaal bestaat,
dat in nesten of bepaalde lagen voorkomt.
De zandgronden die met Dollardslib zijn overdekt zijn onderschei
den met behulp van de term slibhoudend (12 à 5C$ afslibbaar).
Met het kalkgehalte van de grond is steeds het gehalte aan kool
zure kalk bedoeld.
Voor zware klei zijn de volgende indeling en benamingen aange
houden:
kalkarm
0 - 1$ vrije CaCO*
kalkhoudend
1 - ]+$ vrije CaCO
kalkrijk
1+ - 8$ vrije CaCO::
zeer kalkrijk
8-12$ vrije CaCO^
3
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De gekozen grenzen zijn vooral op de landbouwkundige mogelijkheden
afgestemd.
b. Enkele algemene termen
Bovenlaag
Bovengrond
Mineraal materiaal
Venig materiaal
Mu
Mediaan (M50)
Textuur
Gleyverschijnselen

Grondwatertrap

Hoogteligging
(Hoog, middelhoog,
laag en zeer laag)

: bovenste horizont van het profiel met
meestal een relatief hoog gehalte aan
organische stof.
: bovenste 5 à 30 cm van het profiel
(o.a. de bouwvoor).
: grond met een organisehe-stofgehalte van
ten hoogste 15 $ ')•
: grond, waarvan het organisehe-stofgehalte
hoger is dan 15 fo ').
: micron = 0,001 mm.
: korrelgrootte waarboven en waarbeneden
de helft (in gewichtshoeveelheid) van
de zandfractie (50-2000 mu) ligt.
: granulometrische (mechanische) samen
stelling van de grond.
: 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 omstandigheden.
: klasse van grondwatertrappenindeling. Dit
is een indeling, die gebruikt wordt om
de van plaats tot plaats optredende ver
schillen in het gemiddelde grondwater
standsverloop aan te geven.
: gebruikt in de bodemkunde hebben deze be
trekking op de ligging van het maaiveld
t.o.v. het grondwater.

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

SAMENVATTING

In de toekomstige ruilverkaveling Nieuw-Scheemda is, als onder
deel van het vooronderzoek, in 1967 een bodemkartering uitgevoerd met als
doel de inventarisatie van de bodemgesteldheid.
De opbouw van de bodem in dit gebied is globaal gezien als volgt:
keileem en/of potklei, daar overheen dekzand en op de meeste plaatsen
veen en klei.
Landschappelijk zijn er drie enigszins verschillende gebieden te
onderscheiden, nl. het zandlandschap, het veenlandschap en het kleilandschap. Het eerste bestaat uit langgerekte dekzand- of keileemruggen en zandkoppen met vrij veel reliëf, waarop de meeste bewoning zich
heeft geconcentreerd. De beide laatste kenmerken zich door hun vlakke
ligging met weinig begroeiing en bebouwing.
De verkaveling, bestaande uit opstrekkende heerden, laat evenals
de ontsluiting veel te wensen over. Grote gedeelten zijn door het ont
breken van harde of verharde wegen in regenrijke perioden moeilijk be
reikbaar. Dit ondanks een over het algemeen vrij goede ontwatering.
De gronden in dit gebied zijn overwegend als bouwland in gebruik.
Slechts plaatselijk komt grasland voor.
a. Kleigronden; 6631 ha = 57A %
Ruim de helft van de oppervlakte in dit gebied wordt ingenomen
door de kleigronden. Hiervan bestaat 616 ha = 5A % uit kalkhoudende
tot kalkrijke zware kleigronden en 2k] ha = 2,1 % uit kalkhoudende tot
kalkrijke (afgegraven) kleigronden. Landbouwkundig behoren deze gron
den tot de-beste van dit gebied. Ze zijn over het algemeen goed ge
schikt voor granen en peulvruchten en iets minder geschikt voor hakvruchten.
De overige kleigronden (577^ ha = \9>9 %) zijn zwaar en kalkarm,
waarbij de dikte van de zware kalkarme laag varieert van UO tot meer
dan 120 cm. In de ondergrond komt veelal kalkrijk en/of lichter mate
riaal voor. In het randgebied echter rust de kalkarme kleilaag direct
op zand en/of veen.
Landbouwkundig zijn de zware kalkarme kleigronden van mindere kwa
liteit dan de kalkhoudende tot kalkrijke kleigronden.
b. Rodoornige gronden; 1386 ha = 12 %
Op de overgang van de kleigronden naar de veengronden worden de
rodoornige gronden aangetroffen. Deze gronden bestaan uit een 25 à 40
cm dik kleidek op veen. Afhankelijk van de zwaarte en de dikte is dit
kleidek humeus tot venig. Deze, over het algemeen vrij laag gelegen
gronden,worden landbouwkundig minder hoog gewaardeerd dan de kleigron
den.
c. Zandgronden; 1377 ha = 11,9 %

Hiertoe behoren zowel de zandgronden met (2k2 ha) als zonder
(1135 ha) een slibhoudende bovengrond. Ze komen hoofdzakelijk voor aan
de rand van het gebied en bestaan uit zwak lemig, matig fijn zand. De
laagst gelegen gronden hebben een kleidek al dan niet vermengd met
zand. Op verschillende plaatsen komt keileem in de ondergrond voor.
Vooral de zandgronden zonder kleibovengrond zijn droogtegevoelig.
Overigens zijn de zandgronden matig geschikt voor akkerbouw.
d. Leemgronden; 22k ha = 1,9 %
De leemgronden liggen als ruggen of koppen in het terrein. Deprofielopbouw is sterk wisselend. De bovenlaag is meestal sterk zandhoudend, terwijl de ondergrond uit zware keileem of potklei bestaat,
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plaatselijk met lenzen grof zand. Ondanks de hoge ligging zijn het,
vooral in voor- en najaar, zeer natte gronden die voor akkerbouw wei
nig geschikt zijn.
e. Bouwtegronden; 1 031 ha= 9 %
Hiertoe behoren de oude veenontginningsgronden. De bovenlaag be
staat uit veen waarin, afhankelijk van de ligging van deze gronden ten
opzichte van de andere gronden, meer of minder zand of klei aanwezig
is. Het zijn vrij hoog gewaardeerde akkerbouwgronden, vooral voor de
aardappelteelt.
f. Moderne veenontginningsgronden; 370 ha = 3>2 %

Deze gronden, die voornamelijk in het zuidelijk deel van het ge
bied voorkomen, hebben een dunne zand- of zandhoudende veenbovenlaac
op een losgespitte,soms met bolster vermengde veenondergrond. Door de
vrij goede waterbeheersing zijn het, vooral voor de aardappelteelt,
vrij hoog gewaardeerde akkerbouwgronden.
In verreweg het grootste deel van het gebied begint de zandondergrond dieper dan 120 cm beneden maaiveld, in het hart van het kleige
bied zelfs dieper dan 300 cm. Hier komt tevens het dikste minerale dek
voor, nl. meer dan 120 cm klei. Naar noord, west en zuid wigt deze
kleilaag uit over veen en/of zand.
De voor de grofkeramische industrie geschikte klei komt in ex
ploitabele hoeveelheden eveneens het meest in het centrum van het ge
bied voor.
Voor herontginning komen vooral de laag gelegen zandgronden met
een vaste B-horizont, de bouwteveengronden en de moderne veenontgin
ningsgronden in aanmerking. Ook veel zware kalkarme kleigronden komen
hiervoor in aanmerking. Gezien echter de aard van de diepere onder
grond is herontginning hier slechts in een beperkte oppervlakte, in
het centrum van het gebied, uitvoerbaar.

Schaal 1:50.000
nieuw opgenomen gedeelte
1 I 2

i

Afb. 1

Situatiekaart

bladindeling van de bijlagen schaal 1:20.000

7 H |8C bladindeling van de Topkaarten schaal 1:25.000
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1.1

MAIDING

Algemeen

De aan het bodemkundig onderzoek in dit gebied te stellen eisen
werden in nauw overleg met de afdeling Onderzoek van de Cultuurtech
nische Dienst in Groningen opgesteld. Met de medewerkers van deze af
deling vond ook tijdens het onderzoek overleg plaats.
De beoordeling van de gronden op htm. geschiktheid voor akkerbouw
vond plaats in samenwerking met Dr.Ir. L.A.H. de Smet van de afdeling
Akkerbouw van de Stichting voor Bodemkartering.
1.2 Het onderzochte gebied (afb. 1)
Dit omvat gedeelten van de gemeenten Scheemda, Termunten, Win
schoten en Oosterbroek.
De voornaamste woonkernen zijn: Noordbroek, Zuidbroek, NieuwScheemda, Nieuwolda, Midwolda, Oostwold an Meerland.
De gekarteerde oppervlakte bedraagt 11 555 ha, waarvan 10 020 ha
reeds tijdens het onderzoek van het Dollardgebied (De Smet,1961)
werden gekarteerd. Daarnaast ligt binnen de aangegeven begrenzing nog
een enclave van 300 ha die niet is onderzocht.
Het ruilverkavelingsgebied Nieuw-Scheemda komt voor op de bladen
7H en 8C van de Topografische kaart van Nederland, schaal 1 : 25 000.
1.3 Opname en gebruikte gegevens
Het veldwerk vond plaats in het voorjaar van 1967« De basiskaart,
schaal 1 ; 10 000 voor de veldopname is, evenals de basis voor de
definitieve kaarten, schaal 1 : 20 000, beschikbaar gesteld door de
opdrachtgever.
De gemiddelde boringsdichtheid van het in 1950 - 1953 gekarteerde
gedeelte bedraagt + 1 boring per ha; van deze boringen werden de ge
gevens in code op de veldkaarten gezet.
Ih het overige deel van het gebied (zuidwestelijke gedeelte) is
geboord met een dichtheid van + 1 boring per 2g- ha. Hierbij zijn de
verzamelde gegevens eveneens in code op de veldkaarten gezet, doch
tevens werd van gemiddeld één boring per 3 ha een eenvoudige profiel
beschrijving gemaakt (bijl.7s boorregister).
Behalve bovenbedoelde boringen tot 1,20 m zijn in de diepere
klei- en veengronden nog boringen verricht tot maximaal 3 meter, dit
met een dichtheid van + 1 boring per 5 ha,ter vaststelling van de
zanddiepte.
1 .Ij. Doel van het onderzoek, vervaardigde kaarten en opzet rapport
Het bodemkundig onderzoek in dit gebied is in de eerste plaats
bedoeld als een inventarisatie van de bodemgesteldheid. Hiervoor is
een bodemkaart, schaal 1 : 20 000 (bijl.1) vervaardigd waarop, voor
zover de gebruikte boringsdichtheid en kaartschaal dit mogelijk maak
ten, de aard en de verbreiding der voorkomende bodemeenheden zijn
weergegeven.
Naast deze inventarisatiekaart zijn op verzoek van de opdracht
gever nog enkele aanvullende kaarten vervaardigd. Deze hebben dezelf
de schaal (1 : 20 000). en geven nadere informatie over:
- de geschiktheid voor akkerbouw (bijl. 2)
- de dikte van het minerale dek (bijl.3)
- de aanwezige hoeveelheid klei (bijl.lj.) en
- de grondverbeteringsmogelijkheden (bijl.5)
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Overeenkomstige grenzen op de aanvullende kaarten en de bodemkaart zijn van deze laatste overgenomen.
De boorpuntenkaart (bijl.6) betreft alleen het in 1967 gekarteerde
gedeelte.
De kenmerken en eigenschappen van de eenheden die op de verschil
lende kaartbijlagen voorkomen, zijn beschreven en gedocumenteerd in
dit rapport.
De legenda's op de kaarten geven slechts een globale karakteris
tiek. Het verdient aanbeveling rapport en kaarten gezamenlijk te
raadplegen.
De samenvatting is speciaal opgenomen voor de lezër die aan
sumrriare informaties voldoende heeft.
De hoofdstukken 5 t/m 10, waarin de verschillende kaarten worden
beschreven, vormen het belangrijkste deel van het rapport. Hoofdstuk
2 geeft de fysiografische beschrijving van het gebied, terwijl in de
hoofdstukken 3 en I4. de belangrijkste bodemvormende processen, inde
lingscriteria en de legendaopzet voor de bodemkaart zijn behandeld.
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2. FYSIOGRAFISCHE BESCHRIJVING VAN HET GEBIED
2.1 Landschap
Het ruilverkavelingsgebied Nieuw-Scheemda bestaat uit een vlak
kleilandschap met langs de rand drie duidelijk hoger gelegen zandrug
gen, nl. tussen Scheemda en Oostwold, nabij Wagenborgen en tussen
Noordbroek en Zuidbroek. Deze zandruggen, behalve die bij Wagenborgen,
gaan over in veen waarvan een belangrijk gedeelte is afgegraven.
De in hoofdzaak lintbebouwing bevindt zich overwegend op voor
noemde zandruggen. Andere woonkernen komen voor op of aan de rand van
voormalige dijken of op de hoger opgeslibde kleigronden, zoals bij
Nieuw-Scheemda, 't Waar, Westereind en NieuwoMa.
De vlakke klei- en veengronden hebben praktisch geen begroeiing.
Het enige boscomplex wordt gevonden nabij Scheemda.
Het oorspronkelijk bodemgebruik in dit gebied was bouwland op de
hogere zandgronden en grasland op de lager gelegen veen- en kleigron
den. De boerderijen werden overwegend op de hogere delen gebouwd met
de akkerbouwgronden vlak bij de boerderij en de graslanden in de lage
re gedeelten. De verkaveling van opstrekkende heerden is hiervan het
gevolg, evenals de slechte ontsluiting.
In verband met de runderpest werd aan het eind van de vorige eeuw
veel grasland gescheurd. Deze overgang van grasland naar bouwland ging
met veel moeilijkheden gepaard, omdat bouwland vooral aan de ontwate
ring andere eisen stelt. De verlaging van het grondwaterpeil met be
hulp van windmolens was nog zeer gebrekkig. Eerst na de windmolens
door stoomgemalen waren vervangen en moderne buisdrainage werd toege
past, was het mogelijk het peil voldoende te verlagen.
Ten einde de vruchtbaarheid van vooral de niet-overslibde gronden
en de zware kalkarme kleigronden te verhogen, zijn rond de eeuwwisse
ling veel gronden bekleid. Dit geschiedde op verschillende manieren,
o.a. door het ter plaatse delven en verspreiden van kalkrijke klei en
zavel uit de diepere ondergrond (woelen), maar ook door het aanvoeren
en verspreiden van vers Dollardslib.
Door bedijking is in de loop der eeuwen binnen het Dollardgebied
veel land op de zee heroverd. Van de oudste bedijkingen is niet alles
bekend. In het oosten van het gebied zijn nog enkele fragmenten van
kaden en dijken terug te vinden. De kleigronden zijn hier veelal kalkrijker dan in de rest van het gebied. Door de betere structuur van
deze gronden is de overgang van grasland naar bouwland in deze omge
ving met minder moeilijkheden gepaard gegaan.
Vervening heeft in dit gebied vooral ten westen van Noordbroek en
Zuidbroek en ten zuiden van Scheemda en Oostwold plaats gevonden.
Door het ontbreken van duidelijke voorschriften lieten vervening en
ontginning nogal wat te wensen over. Jong veenmosveen (bolster) komt
bijna niet meer voor en de ondergrond is op de meeste plaatsen niet
losgemaakt.
Thans zijn bijna alle gronden als bouwland in gebruik. Grasland
komt alleen nog voor op de natste gedeelten en bij grondgebruikers,
die de laatste jaren uit economische overwegingen overschakelden op
het gemengde bedrijf.
Door toename van het bouwland werd ook de ontsluiting van het la
ger gelegen achterland noodzakelijk, o.m. voor de afvoer van de Pro
dukten. De toen aangelegde kleilanen voldoen niet meer zodat aanleg
of verharding van wegen en een betere ontsluiting in dit gebied nood
zakelijk zijn.
De afwatering geschiedt met behulp van electrische gemalen. Voor
de ontwatering maakt men binnen de kleigronden in vrij veel percelen
gebruik van een drainagesysteem. Bij de zand- en veengronden vindt
ontwatering plaats door middel van greppels en sloten, doch door de
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- 13 vrij grote hoogteverschillen komen plaatselijk percelen of gedeelten
van percelen voor die te nat of te droog zijn.

2.2 Geologische opbouw (afb. 2)
De geologischefanrcttóes die binnen dit gebied ondieper dan 120 cm
werden aangetroffen zijns a. potklei
b. keileem
c. dekzand
d. veen
e. klei.
Hiervan behoren a, b en c tot de pleistocene, d en e tot de holocene afzettingen.
a. Potklei
Hoewel over het ontstaan en de ouderdom van deze donkergekleur
de stopverfachtige klei weinig bekend is, wordt de potklei over het
algemeen gezien als een fluvioglaciale afzetting, gesedimenteerd
juist voor het naderend landijs. Later werd deze klei door het ijs
gestuwd en verkneed.
Ten zuiden van Meerland komt de potklei dicht aan de oppervlak
te voor. Ze is in het algemeen zeer zwaar (50 à 60 % luturç)en werd
vroeger wel gebruikt voor het bakken van potten. Waarschijnlijk is
de naam "potklei" daarvan afkomstig.
b. Ifeileem
Het landijs uit de Risstijd heeft in dit gebied een keileemlaag van wisselende dikte afgezet. Deze werd gevormd uit met het ijs
van Scandinavië meegevoerd materiaal dat onder de druk van het ijs
werd vermalen en vermengd met de reeds aanwezige (preglaciale) afzet
tingen.
Keileem voelt scherp en stug aan en bevat behalve leem en keien
nog een aanzienlijk percentage van alle tussenliggende fracties. Het
lutumgehalte is veel lager dan dat van potklei. Ten gevolge van ero
sie is in een later stadium een deel van de keileem weer opgeruimd.
In dit gebied komt hij in enkele ruggen binnen boorbereik voor.
c. Dekzand
Tijdens zeer koude perioden aan het eind van de laatste ijstijd
(Würm) werden zeer grote gebieden met zand overstoven (dekzand). Deze
windafzetting werd enkele malen onderbroken door warmere perioden,
waarin plante rgroei mogelijk was (o.a. de Balling-en Aller^dperiode).
Met behulp van de hierbij behorende begroeiingshorizonten onderscheidt
men drie dekzanden, nl. Ouder dekzand, Jonger dekzand I en Jonger dek
zand II.
Het Ouder dekzand is gelaagd en heeft veelal een lössbijmenging.
Binnen het gekarteerde gebied komt het zeer plaatselijk voor. Op de
ruggen met ondiep keileem is het onderscheid tussen Ouder en Jonger
dekzand niet duidelijk.
Het Jonger dekzand I en II heeft in dit gebied een vrij uniforme
korrelgrootte (M50 + 150 mu). '
Vooral rondom Noordbroek, Spitsbergen, Midwolda en Scheemda ligt
het aan de oppervlakte. Elders is het afgedekt door veen en/of klei.
d. Veen_
Tegen het einde van de Würmijstijd werd het klimaat geleidelijk
warmer en stegen zee- en grondwaterspiegel ten gevolge van het af
smelten van de ijskap. De omstandigheden werden daardoor gunstig voor
veenvorming. De veengroei begon in het Boreaal en ging tot in het
Subatlanticum door.

- 1U In de diepste depressies van de zandondergrond werd onder invloed
van betrekkelijk voedselrijk (grond)vratei^
voornamelijk zeggeveen ge
vormd. Men rekent dit veen tot de mesotrofe (matig voedselrijke) veensoorten.
Veenmosveen is onder voedselarme (oligotrofe) omstandigheden ge
vormd doordat het voor de groei hoofdzakelijk was aangewezen op regen
water. Het is een sterk geoxydeerd veen dat ook wel zwartveen wordt
genoemd en vaak goed herkenbaar is aan het vezelige wollegras ("lok").
Het veenmosveen breidde zich geleidelijk uit over een deel van het dekzandlandschap en over de grotendeels met zeggeveen (ook wel broekveen
en meerbodem) opgevulde laagten.
Omstreeks 500 j. v.Chr. was er een zeer droge periode. Het boven
ste veen veraardde en er ontstond een bosvegetatie.
De horizont in het profiel die dit manifesteert, noemt men de
grenshorizont van Weber.
Na deze periode is het veenmosveen zich opnieuw gaan verbreiden.
De groei van dit zgn. jonge veenmosveen (bolster) met zijn goed herken
bare veenmossen, ging vrij lang door.
Plaatselijk komen onder een dek van Dollardklei veenlagen voor van
meer dan 120 cm (omg. Meerland). Door de afgraving en veelal ook door
vergraving wordt binnen het onderzochte gebied echter nergens meer een
volledig hoogveenprofiel (jong veenmosveen op oud veenmosveen) aange
troffen. Alleen oud veenmosveen is nog aanwezig, zowel in oorspronke
lijke als in vergraven toestand.
e. Klei_
Voordat er klei tot afzetting kwam heeft het veen een groot aan
tal jaren de bovenlaag gevormd. In dit veenlandschap kwamen verschil
lende veenriviertjes voor, o.a. de Termunter Aa, die vanuit het zuid
westen in de richting van de Eems liep. Dit riviertje is op de over
gang Subboreaal - Subatlanticum dichtgeslibd met de zgn. Eemsklei. De
hierin aanwezige kattekleivlekken wijzen op sedimentatie in een brak
milieu.
Aan het eind van deze sedimentatieperiode werden de met Eemsklei
opgevulde geulen gedeeltelijk weer met veen overdekt.
In het Subatlanticum werd over een veel groter gedeelte van het
veengebied klei gesedimenteerd. Deze zgn. Dollardklei is in twee fa
sen afgezet. De onderste afzetting (oudste Dollardfase) is zavelig en
kalkrijk, de bovenste (jcngsfce Dollardfase) bestaat uit zware klei en is
kalkarm. De oudste Dollardfase rust op veen en plaatselijk op Eemsklei.
Aan de rand van het kleigebied (omg. Noordbroek, Midwolda) wigt de
jongste fase,de zware, overwegend kalkarme Dollardklei, uit over zand
en veen.
Alleen aan de oostkant van het gebied komt kalkrijke klei aan de
oppervlakte voor. Deze klei behoort desondanks tot de jongste fase van
de Dollardklei.
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- 15 5. BODEMVORMING EN BODEMPROFIEL

3.1 Bodemvorming
Met de bodem in de zin, zoals er in dit rapport over wordt gespro
ken, wordt de uiterst dunne schil van het aardoppervlak bedoeld. Hier
op en hierin speelt zich het belangrijkste, ons bekende biologische le
ven af.
Deze bodem kan uit verschillende soorten moedermateriaal bestaan;
in dit gebied zijn het pleistoceen zand en holocene klei- en veenafzettingen. Deze zijn door water en wind van elders aangevoerd of zoals het
veen, uit ter plaatse gegroeide vegetatie ontstaan.
Onder invloed van diverse factoren, zoals klimaat, waterhuishou
ding, planten en dieren en vooral ook de mens, treden in dit moederma
teriaal bodemvormende processen .Deze veroorzaken allerlei verande
ringen in het bovenste deel van de afzettingen, zoals omzetting, toe
voer, afvoer en nieuwvorming van minerale en organische stoffen. Het
uiteindelijk resultaat van deze bodemvorming is sterk afhankelijk van
de aard van het moedermateriaal, de mate waarin en de tijdsduur waar
over de bodemvormende factoren van invloed zijn of zijn geweest.
Als gevolg van deze bodemvorming ontstaat er een grote variatie
in bodemgesteldheid, tot uiting komende in aantal en eigenschappen van
de verschillende lagen, die in de bodem voorkomen. Deze bodemhorizonten
zijn zeer nauw gecorreleerd,waardoor een "geheel", een bodemprofiel,
ontstaat.
o
p

3.2 Het bodemprofiel en zijn horizonten
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 ver
schillende 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, D en G, die door toe
voeging van cijfer(s) en/of letter(s) nader worden onderverdeeld (DeBakker en Schelling 1966, blz. 62 t/m 6k).
Afbeelding 3 geeft van een aantal bodemprofielen schematisch de
ligging in het terrein weer en tevens hun profielopbouw. De bodemkaart
geeft de verbreiding weer. Zij geeft in een plat vlak (twee-dimensio
naal) een vereenvoudigd en geordend beeld van de (drie-dimensionale)
bodemeenheden, zoals die in werkelijkheid in het terrein tot een diepte
van 1,20 m beneden maaiveld worden aangetroffen.
Zoals reeds opgemerkt, wordt de afwisseling in profielopbouw ver
oorzaakt door verschillen in moedermateriaal, bodemvormende factoren
en processen. In dit gebied heeft, zoals in de meeste Nederlandse gron
dende factor "mens" een grote rol gespeeld door vervening, ontginning,
bedijking, bemesting, ontwatering, enz. Vele "natuurlijke" bodemprofie
len zijn verstoord, de bodemvormende processen gewijzigd en het oor
spronkelijke profiel is dikwijls slechts met moeite herkenbaar.
3-3 Moedermateriaal
Van de vier in dit gebied aan de oppervlakte voorkomende "grond
soorten" bestaan de keileem, het zand en de zeeklei uit mineraal mate
riaal; het veen is uit organisch materiaal opgebouwd. Een deel van het
minerale materiaal is door o.m. het aanploegen van organisch materiaal
"venig" geworden.

- 16 Kei_leem

Plaatselijk komt verweerde keileem aan de oppervlakte voor. De
humeuze bovengrond is dan meestal sterk lemig en soms lutumrijk. Bin
nen deze (kei)leemgronden begint de weinig of niet verweerde keileem
overwegend binnen 60 cm. Plaatselijk komt ook potklei voor.
Zand_

Het zand bestaat uit mineralogisch arm kwartszand met een unifor
me korrelgrootteverdeling, die een top heeft bij + 150 mu. Het zand is
kalkloos en overwegend zwak lemig.
Binnen de zandgronden komen gedeelten voor die bekleid zijn en ge
deelten met van nature een kleibijmenging.
Klei_
Het kleisediment bestaat uit een mengsel van slib en zand. Een ge
deelte van de klei bezit daarnaast ook koolzure kalk en organische
de zandfractie be
stof. Het slibgehalte varieert van + 18 tot + 70
staat uit zeer fijn zand.

Veen_
Het veen is ter plaatse ontstaan uit resten van natuurlijke vege
tatie. Welke planten of planfcerigezelschappen in die vegetatie een over
heersende rol speelden, was afhankelijk van het milieu waarin ze groei
den (zie ook par. 2.2).

- 17 -

4. OPZET VAN DE LEGENDA EN SOORTEN ONDERSCHEIDIM>BN OP DE BODEMKAART,
schaal 1 : 20 000 (bijlage 1)
4.1 Opzet van de legenda
De legenda van de bodemkaart is voor een belangrijk deel samenge
steld door de afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst te
Groningen, aan de hand van de reeds bestaande legenda van de Dollardkartering (De Smet, 1961).
De kleigronden zijn ingedeeld naar de dikte van het kleidek, de
zwaarte en de profielopbouw; de veengronden en de zandgronden naar de
aard en de zwaarte van de bovengrond. Daarnaast zijn nog leemgronden
onderscheiden.
Daar deze indeling belangrijk afwijkt van de legenda die nu reeds
enige jaren bij de Stichting voor Bodemkartering gehanteerd wordt, is
ook een geheel andere kaartvlakkeneodering gebruikt.
4.2 Soorten onderscheidingen op de bodemkaart
4.2.1 Enkelvoudige_kaarteenheden_
Aangezien iedere eenheid op de bodemkaart een begrenzing en een
in de legenda omschreven inhoud heeft, doet zich de vraag voor in hoe
verre het kaartbeeld - wat verloop der grenzen en inhoud van de vlakken
betreft - een verantwoord beeld van de werkelijkheid geeft. Dit is af
hankelijk van meerdere factoren en het antwoord op deze vraag is dan
ook op verschillende manieren te benaderen (zie o.m. Steur en Westerveld, 1965). In dit rapport wordt volstaan met de vermelding dat er
binnen een enkelvoudige ("zuivere") kaarteenheid naar is gestreefd dat
ten minste 70 % van de oppervlakte van ieder kaartvlak aan de in code,
legenda en rapport gegeven omschrijving voldoet. De rest (tot ca. 30 %)
kan uit "verontreinigingen" bestaan, die een van code en omschrijving
afwijkende profielopbouw hebben.
Enkelvoudige kaarteenheden worden op de bodemkaart met afzonder
lijke kleuren aangegeven en met een volle (niet onderbroken) lijn afge
grensd.
4.2.2 Toevoe£ingen_
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. In het
onderzochte gebied is dat bijv. het geval bij het in de ondergrond
voorkomen van veenlagen, zeer zware klei, keileem, e.d.
Het is wel mogelijk om ook deze kenmerken in de kaarteenheden zelf
onder te brengen, maar dit zou het aantal kaarteenheden doen toenemen
en daardoor kaart en legenda gecompliceerder maken. Ter vermijding hier
van is de toevoeging gebruikt die echter geenszins een minder belang
rijke onderscheiding aangeeft dan die welke in de kaarteenheden zijn op
genomen.
De toevoeging wordt met een bepaalde signatuur (arcering, stippe
ling, enz.) over de desbetreffende oppervlakte aangebracht en, voor zo
ver niet samenvallend met bestaande bodemgrenzen, afgegrensd met een
onderbroken (----) lijn.
4.2.3 Vergraven graden
Duidelijk vergraven gedeelten, zoals afgravingen, woelgaten, e.d.
zijn met aparte tekens op alle kaartbijlagen aangegeven. De ondiepe
vergravingen zijn als toevoegingen weergegeven, de diepe als afzonder
lijke kaarteenheden. Deze laatste zijn verder niet in het onderzoek be
trokken.
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Ove_rlg£ ondersch£iding£n_

Deze omvatten de belangrijkste waterlopen, wegen, 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 boderakaari en
ook op de overige kaarten afgegrensd en soms gekleurd (water) ten ein
de de plaatsbepaling op deze kaarten te vereenvoudigen.
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- 19 5. BESCHRIJVING VAN DE KAAHTEENHEDEN OP DE BODEMKAART,
SCHAAL 1 ; 20 OOP (bi.il.1)

5.1

Inleiding

In hoofdstuk 2 en 3 zijn reeds de algemene bodemkundige en land
schappelijke kenmerken behandeld. In dit hoofdstuk worden de kenmerken,
de eigenschappen en de verbreiding van de kaarteenheden besproken
(zie ook afb. k)•
Behalve de vergraven gronden zijn op de bodemkaart 16 kaarteen
heden onderscheiden en 8 toevoegingen. Van elke kaarteenheid is een
afzonderlijke profielschets (voorbeeld van profielopbouw) gegeven,
waarbij de zwaarte van de kleilagen is uitgedrukt in het gehalte afslibbare delen (minerale deeltjes < 16 mu).
Het humusgehalte van de minerale horizonten en ook het kalkgehalte is in procenten weergegeven. Een verklaring van de gebruikte
klasse-indelingen en -benamingen is opgenomen in het glossarium.
5.2 Kleigronden
De kleigronden, die binnen het gekarteerde gebied de grootste
oppervlakte beslaan, zijn met inbegrip van de rodoornige gronden en
de afgetichelde kleigronden onderverdeeld.
De "toelichtingen" bij de voorbeelden van profielopbouw zijn
slechts globaal. Meer details en analysegegevens kan men terug vinden
in het reeds vaker genoemde rapport van De Dollard-kartering.
Opp.: 616 ha =

Kaarteenheid: I

Omschrijving; Kalkhoudende tot kalkrijke zware kleigronden op
kalkrijke zware klei.
Geschiktheidsklasse: A
Toevoegingen: x
v

keileem beginnend binnen 120 cm -rav.
veen beginnend tussen 60 en 120 cm -mv.

Voorbeeld van profielopbouw:
Diepte
in cm
0i£

horizont

humus

%

slib

kleur

CaCO,

opmerkingen

A1

3

65

3 t°t 5 donkergrijs

C2.1

2

65

k tot

7

C2.2

1 c:

60

5 tot

8 donkergrijs

C2.5

1,5

35-

tot grijs

80-

60

6 tot 9 g^ijs

gelaagd

120-

Toelichting: Deze kaarteenheid komt voor langs de Langeweg. Ze omvat
profielen bestaande uit een laag zware Dollardklei
(zware fase) die in de regel dikker is dan 120 cm.
De zware kleilaag is niet erg compact en heeft een pris
ma-structuur. De ondergrond bevat vrijveel scheuren.
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Soms is het profiel in de ondergrond gelaagd.
In de nabijheid van pleistocene opduikingen (Oostwold),
wordt plaatselijk veen (v) of keileem (x) aangetroffen
binnen 120 cm -mv.
De profielen zijn bovenin kalkhoudend tot kalkrijk; het
kalkgehalte neanrt met de diepte toe. De roestafzettingen
beginnen op ca. 30 cm diepte.
Van de zware Dollarokleigronden zijn de landbouwkundige
mogelijkheden bij de gronden van deze kaarteenheid het
grootst.
De eenheid is samengesteld -uit de typen 37 en 39 van de
Dollard-kartering.
Opp.s 19 ha a 0,2 %

Kaarteenheid: IIa

Omschrijving: Kalkarme tot kalkhoudende, lichte tot zware kleigronden
op kalkrijke zware zavel,overgaand in lichte zavel.
Geschiktheidsklasse; B
Toevoegingen; v = veen beginnend tussen 60 en 120 cm -rav.
Voorbeeld van profielopbouw:
Diepte
in cm
018T

horizont

humus

%

A1

5

C2.1

1,5

02.2

1

slib

%

CaCO, kleur
% 3

opmerkingen

0,5

bruingrijs

k0

k

donkergrijs

gelaagd

20

5,5

grijs

gelaagd

klzï

8y
veen

donkerbruin

120-

Toelichting: Van deze kaarteenheid komen twee kleine oppervlakten
voor, één langs de Hamrikkerweg en één ten westen van
Scheemda.
Het 25 à 50 cm dikke kleidek (zware fase) rust op zavel
(lichte fase). Vaak is de overgang van klei naar zavel
vrij scherp. Het zavelige materiaal bestaat bovenin uit
zware zavel, naar beneden geleidelijk overgaand in lichte
zavel. Binnen 120 cm -mv. wordt veen aangetroffen (toe
voeging v) met op de overgang van zavel naar veen schelp
fragmenten.
Tot op een diepte van ca. 25 cm is het profiel kalkhoudend,
daar beneden kalkrijk. De roestafzettingen beginnen op
een diepte van ca. 35 cm.
Deze gronden zijn vanwege de lagere slib- en kalkgehalten
iets minder van structuur dan die van kaarteenheid I.
Voor hun landbouwkundige mogelijkheden zijn ze daarom één
klasse lager gewaardeerd.
In de Dollard-kartering is deze eenheid weergegeven als
type 30.
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Opp.: 2450 ha = 21,2 %

Omschrijving: Kalkarme zware kleigronden op kalkrijke zware klei,
soms overgaand in lichte zavel.
Geschiktheidsklasse; B
Toevoegingen; o
x
z
v
e
ve

- kalkarm overslagdek
». keileem beginnend binnen 120 cm -mv.
a zand beginnend binnen 120 cm -mv.
- veen beginnend tussen 60 en 120 cm -mv.
= kalkarme zeer zware klei met kattekleivlekken
= kalkarme zeer zware,deels veilige klei met katteklei
vlekken (binnen 120 cm -mv.) en veen

Voorbeeld van profielopbouw;
Diepte
m cm
015;

horizont

humus

slib
çi
70

CaCO

kleur

A1

k

65

C1

3,5

70

0 tot 1,5 donkergrijs

C2.1

2,5

75

k tot 5,5

65

5

35

5 tot 6,5

opmerkingen

bruingrijs

70-

C2.2
100-

C2.5

1,5

grijs

soms gelaagd

"

120-

Toelichting; Van deze kaarteenheid komt een vrij grote aaneengesloten
oppervlakte voor.
De zware, nog vrij compacte kleilaag (zware Dollardfase)
van deze gronden varieert in dikte van 80 tot meer dan
120 cm.
Op de overgang naar eenheid IIb1 bestaat het onderste
gedeelte van de kleilaag (meestal dieper dan 100 cm) uit
lichter materiaal.
Elders zijn in deze eenheid vrij veel "afwijkende" lagen
binnen 120 cm aangetroffen, namelijk: keileem (x) in
de omgeving van Oostwoldj zand (z), al of niet met veen
voornamelijk ten noorden van het Koediep; veen (v) ten
zuiden van de Oude Geut en in de omgeving van Korengarst
(de overgang klei-veen is meestal vrij scherp); kalkarme,
zeer zware en deels venige klei met kattekleivlekken en
veen (ve) op de overgang naar kaarteenheid IIc; kalkarme
zeer zware Eemsklei (e) ten zuiden van Nieuwolda en op
de overgang naar kaarteenheid lie en ten slotte een kalk
arm overslagdek (o) tussen 't Waar en de Geereweg. 3h
dit laatste gedeelte is de bovengrond lichter en zijn de
profielen tot + 1+0 cm kalkarm.
De ondergrond van deze kaarteenheid bevat gemiddeld + 5 %
kalk; de roestvlekken beginnen op een diepte van ca. I4.0 cm;
de structuur is overwegend een dobbelsteen-prismatische
structuur. De landbouwkundige mogelijkheden zijn even
hoog gewaardeerd als die van eenheid IIa, doch lager dan
die van eenheid I. Een reden hiervoor is het nagenoeg ont
breken van kalk in de bovengrond. Deze kaarteenheid komt
overeen met de typen 31 en 27 van de Dollard-kartering.

- 22 Kaarteenheid: IIb1

Opp.: l38l ha a 11,9#

Omschrijving ; Kalkarme tot kalkhoudende zware kleigronden op kalkhoudende tot kalkrijke lichte of zware klei,overgaand
in lichte zavel.
Geschiktheidsklasse ; B
Toevoegingen; x z=
v =
e =

keileem beginnend binnen 120 cm -mv.
zand beginnend binnen 120 cm -mv.
veen beginnend tussen 60 en 120 cm -mv.
kalkarme,zeer zware klei met kattekleivlekken,
beginnend binnen 120 cm -mv.

Voorbeeld van profielopbouw:
Diepte
in cm

horizont

humus
C*
fi

k

slib

%

CaCO

*

kleur

60

bruingrijs

60
2
1

65

opmerkingen

3

1Î

0,5 tot 4 donkergrijs

+ k5

5*5

± 25

I4. tot 6

grijs
"

iets gelaagd
gelaagd

120

Toelichting ; Van deze eenheid komen vrij grote oppervlakten voor even
ten oosten van Noordbroek en Uiterburen en ten noorden
van Scheemda. Enkele kleinere vlakjes liggen to de omge
ving van Westeind.
De kleilaag is hier opgebouwd uit zware en lichtere klei.
De zware klei is overvragend 50 tot J0 cm dik. De overgang
naar de lichtere ondergrond vindt meestal plaats via
lichte klei.
Bi de ondergrond tot 120 cm is plaatselijk aangetroffen:
keileem (x), omgeving Uiterburen; zand (z) ten oosten
van Noordbroek en ten noorden van Scheemda; veen (v),
verspreid binnen verschillende kaartvlakken (op de over
gang komen vaak schelpfragmenten voor) Eemsklei (e), al
dan niet met veen,in de omgeving van Westeind en in het
kaartvlak ten oosten van Uiterburen.
Tot op een diepte van + 55 à. 50 cm zijn de profielen
van deze eenheid kalkarm.
De ondergrond bevat ca. 5 % kalk.
De gronden hebben overwegend een dobbelsteenstructuur
en zijn roestig vanaf + 55 cm -mv.
De landbouwkundige mogelijkheden komen overeen met die
van kaarteenheid IIb.
Kaarteenheid Ilbl omvat de typen 28, 29, 52 en 35 van
de Dollard-kartering.

- 23 Kaarteenheid: Ile

Opp.: IO7O ha = 9,3 %

Omschrijving; Kalkarme zware kleigronden op kalkarme, zeer zware
klei met kattekleivlekken.
Geschiktheidsklasse: D
Toevoegingen: v = veen beginnend tussen 60 en 120 cm -mv.
p « vergraven gronden
n s klei- of woelgaten
Voorbeeld van profielopbouw:
Diepte horizont
in om
:0-

25k0-

k5z

-M-

humus
%

slib

%

CaCO,

kleur

opmerkingen

zode
60

A1/C
C1 .1
-B

2,5

60

10

75

grijsbruin
» tot donkergrijs
zwart
vegetatiehorizont

Cl.2

2,5

85

donkergrijs

C1.3

1 >5

75

grijs tot
donkergrijs

65rr

120-^Toelichting: De gronden van deze eenheid liggen in een bijna aaneenge
sloten oppervlakte ten noordwesten van Nieuw-Scheemda.
Het profiel bestaat uit een laag kalkarme, zware klei
(zware fase), die 30 tot 70 cm dik is en rust op zeer
zware Eemsklei. De Eemsklei is in de meeste gevallen
zuur en bevat dan plaatselijk veel kattekleivlekken. De
overgangshorizont van de Dollardklei naar de Eemsklei
is veelal iefcshumeus, plaatselijk zelfs venig. Direct
boven deze donkere band is de klei vaak sterk roestig
en bevat soms ook kattekleivlekken.
Onder de Eemsklei kan binnen een diepte van 120 cm veen
voorkomen (toevoeging v); to het centrale deel van deze
kaarteenheid is plaatselijk binnen 120 cm kalkrijke, lichte
klei, de zgn. woelklei, aanwezig.
Op sommige plaatsen is de bouwvoor rossig (rodoornig).
De structuur van deze zware gronden wordt aangeduid als
dobbelsteenstructuur.
De landbouwkundige mogelijkheden zijn twee klassen lager
gewaardeerd dan die van eenheid IIb1; de gronden zijn
vaak moeilijk bewerkbaar. Alleen de in vroegere jaren
sterkbekleide percelen staan beter bekend.
Deze kaarteenheid is type 26 van de Dollard-kartering.

- 21t Kaarteenheid: Ilia

Opp.: 83 ha = 0,7 %

Omschrijving: Kalkarme tot kalkh.oud.ende, lichte tot
zware klei-op-veengronden.
Geschiktheidsklasse: G
Toevoegingen: z = zand beginnend binnen 120 cm -rnv.
w = veen en kalkarme,zeer zware, deels venige klei met
kattekleivlekken,beginnend binnen 120 cm -rrtv.
Voorbeeld van profielopbouw:
Diepte horizont
in cm

humus

%

slib

CaCO,

kleur

opmerkingen

O-r

fi

> !
«—c

;-j1
U—
50-f

A1

k

45

0,5

grijsbruin

C2.1

1,5

35

k*5

grijs

C2.2

5

50

2

donkergrijs

iets gelaagd

Dl

zwart

ingedroogd
mosveen

D2

bruin

niet verweerd
veen

70-f-

120-

Toelichting: Deze klei-op-veengronden worden in een aaneengasloten
oppervlakte aangetroffen nabij Wagenborgen, te midden
van rodoornige gronden. Ze liggen vrijwel vlak, echter
iets oplopend in de richting van Wagenborgen waar Plei
stoceen zand binnen 120 cm -rnv. voorkomt (toevoeging z),
Het profiel bestaat uit 1+0 - 70 cm Dollardklei, rustend
op veen.
De overgang naar het veen is vrij scherp; de overgangslaag
bevat dikwijls schelpfragmenten.
Het veen is oligotroof tot mesotroof, dieper in het protiel eutroof. Tussen het kleidek en het veen, of in het
veen, wordt plaatselijk Eemsklei aangetroffen binnen
120 cm; dit is aangegeven met toevoeging w.
De lichte tot zware kleibovengrond bevat enige koolzure
kalk.
Direct onder de bouwvoor neemt het slibgehalte af, terwijl
het kalkgehalte toeneemt.
Door een hoger kalkgehalte, een lager slibgehalte en een
betere structuur van de bouwvoor, zijn deze gronden vari
betere kwaliteit dan die van kaarteenheid IIc.
Ze zijn dan ook êên klasse hoger gewaardeerd.
Deze kaarteenheid is type 21| van de Dollard-kartering.

- 25 Kaarteenheid: Illb

Opp.: 269 ha « 2,3 %

Omschrijving; Kalkarme, zware klei-op-veengronden op kalkarme, zeer
zware,deels venige klei met kattekleivlekken en veen.
Gesohlktheidsklasse; D
Toevoegingen: geen
Voorbeeld van profielopbouw:
Diepte horizont
in om
0-r
15-r

%

slib
cL
/o

Al

5

65

ci .1

k

75

uo-ik5± TM—
Cl.2

humus

10

85

CaCO,

kleur
grijsbruin

zwart

ingedroogd
veen

donkergrijs

gele kattekleivlekken

bruin

eutroof veen

90—r

D2

opmerkingen

120Toelichting ; Deze kaarteenheid wordt in een aaneengesloten oppervlakte
aangetroffen langs de Hondshalstermaar en in enkele kleine
oppervlakten ten noorden van Nieuwolda.
De bovenste kleilaag is hier 20 à 60 cm dik. De dikte van
de veenband varieert van 10 tot 30 cm, die van de onder
liggende Eemsklei van 20 tot 1^0 cm. Veelal wordt onder
de Eemsklei nog binnen 120 cm veen aangetroffen.
De klei is zwaar, soms zeer zwaar, compact en kalkarm en
behoort tot de zware fase.
De zwarte veenband is meestal ingedroogd en brokkelig.
De overwegend zeer zware Eemsklei bevat vaak kattekleivlekken en wordt In de ondergrond dan veelal slap.
Deze slappe klei is niet-gerijpt en gaat meestal via
venige klei met veel rietresten over in eutroof veen.
De bouwvoor is dun, + 15 cm, grijsbruin tot bruin van
kleur en soms iets rossig (rodoornig). De structuur van
deze bovengrond is slecht.
Het slibgehalte van de bovengrond ligt gemiddeld boven
60 /o. Onder de bouwvoor neemt de zwaarte gewoonlijk nog
iets toe. Het humusgehalte bedraagt k & 5 %•>
Op deze gronden komt plaatselijk grasland voor, hoofd
zakelijk op gedeelten die te laag en daardoor te nat
zijn voor bouwland. Als bouwland zijn ze, in vergelijking
met andere gronden van de oudste polders, matig pro
ductief.
In vroeger jaren zijn deze gronden over het algemeen
sterk bekleid. De woelklei was vaak in de diepere onder
grond ter plaatse of in de naaste omgeving aanwezig.
De landbouwkundige waarde komt overeen met de gronden
van kaarteenheid IIc.
In de Dollard-kartering zijn deze gronden weergegeven
als type 23.

- 26 Kaarteenheid: IIIc

Opp.: 502 ha sa k*3

Omschrijving; Kalkarme zware kleigronden.
Geschiktheidsklasse: D
Toevoegingen; p
x
z
w

=
=
=
=

vergraven
keileem beginnend binnen 120 cm -rnv.
zand beginnend binnen 120 cm -rnv.
veen en kalkarme,zeer zware,deels venige klei
met kattekleivlekken beginnend binnen 120 cm -mv.
v = veen beginnend binnen 60 - 120 cm -mv.
o - kalkarm overslagdek

Voorbeeld van profielopbouw;
Diepte horizont
in cm

humus

%

slib
fo

CaCO-,

A1

O

60

grijsbruin

Cl .1

4

60

bruingrijs

C1.2

3

60

Cl .3

3

80

donkergrijs
»

$

kleur

opcsorkingen

5

015-

50k5r

65"
75:

A1b

zwart

Bb

vaalbruin

humeus tot
venig zand,
slibhoudend
zand

120-

Toelichting: Deze kaarteenheid komt voor op de overgang naar het
Dollard-randgebied, ten noorden en ten oosten van
Noordbroek, nabij Nieuwolda, ten westen van Nieuw-Scheemda
en even ten zuiden van de Oude Geut op de overgang naar
eenheid IIb.
Het voornaamste profielkenmerk is de homogene, kalkarme,
zware kleilaag, ongeveer 60 à 100 cm dik. Deze kleilaag
rust veelal op een sterk afwijkende ondergrond (toe
voeging x, z, w en v).
Ten zuiden van de Oude Geut komen twee vlakjes voor met
overslag (toevoeging o).
Ten gevolge van de kalkarmoede, het hoge slibgehalte en
de minder goede structuur staan deze gronden als matig
productief bekend. Uil vroeger jaren zijn ze echter wel
bekleid.
De landbouwkundige waarde komt overeen met die van
eenheid IIo en Illb.
Deze kaarteenheid is type 25 van de Dollard-kartering.

- 27 Kaarteenheid: IVa

Opp.: 958 ha - 8,3

Ctaschrijving Lichte rodoornige gronden. Donkere, humeuze tot venige,
kalkarme klei-op-veengronden met kattekleivlekken.
î

Geschiktheidsklasse ; F
Toevoegingen: x - keileem beginnend binnen 120 cm -mv.
z - zand beginnend binnen 120 cm -mv.
Voorbeeld van profielopbouw;
Diepte horizont
in cm
0-

15-t50-H

humus

%

slib

%

A1

12 - 18

60

AC

11-18

65

CaCO,

%

kleur
bruingrijs
11

Dl .1

zwart

D1.2

bruin

D2

geelgrijs

5OH-

80-4-

opmerkingen

3

slibhoudend,
structuurloos
veen
veen, deels
oligotrooft mesotroof en eutroof
zand

120-'-

Toelichting: De gronden van deze kaarteenheid beslaan vrij grote
oppervlakten op plaatsen waar de Dollardklei uitwigt
over het veen, zoals bij Meerland, ten noorden van
Midwolda en ten noordwesten van Noordbroek. Het zijn de
laagst gelegen gronden van het randgebied.
De humeuze tot venige kleilaag rust op meestal oligo
troof veen,dat dieper in het profiel overgaat in mesotroof of eutroof veen.
Het bovenste gedeelte van het veen is geoxydeerd, deels
verweerd en vaak brokkelig of spalterig ingedroogd. Het
onderste veen is soms slap, vooral wanneer het eutroof
veen betreft. De totale dikte van de veenlaag wisselt
sterk. Plaatselijk komt keileem en/of zand binnen 120 cm
voor (toevoeging x en z). Een enkele keer is ook meerbodem in het profiel aangetroffen.
De donkerbruine,humeuze tot venige kleilaag is gemiddeld
30 cm dik. Het gedeelte onder de bouwvoor is vaak iets
roestig, bevat plaatselijk gele kattekleivlekken en
reageert zuur. De bouwvoor reageert meestal neutraal
als gevolg van de jarenlange kalkbemesting en de uit
gevoerde bekleiïngen.
Het slibgehalte van de bouwvoor varieert zeer sterk
tussen lf-5 en 75
Deze gronden zijn voor granen productief, voor hakvruchten minder productief. Ze zijn te laag gelegen, nat en
laat in het voorjaar.
Ia de Dollard-kartering zijn de gronden van deze kaart
eenheid aangegeven als de typen 18 en 19«

- 28 Kaarteenheid: IVb

Opp.: 1+28 ha = 3,7

Omschrijving ; Zware rodoomige gronden.
Grijsbruine;,kalkarme, knikkige klei-op-veengronden
Gesohiktheidsklasse; E
Toevoegingen: x - keileera beginnend binnen 120 cm -mv,
z = zand beginnend binnen 120 cm -mv.
p = vergraven
Voorbeeld van profielopbouw:
Diepte horizont
in cm
017"
l+O
6o7085-

%

slib
fo

A1

6

55

grijsbruin

C1 .1

2,5

85

donkergrijs

C1.2
D

30

30

donkerbruin

A2b
B2b

humus

kleur

opmerkingen
grofzandhoudend
knikkige klei

zwart
grijs/donkergrijs
vaalbruin

humeuze tot
venige klei
brokkelig in
gedroogd veen
loodzand
zand

120-

Toelichting: Deze grijsbruine, knikkige klei-op-veengronden, ook wel
zware rodoornige gronden genoemd, liggen in een min of
meer brede strook op de overgang van de lichte rodoor
nige gronden naar de kleigronden van de oude polders.
De hoogteverschillen binnen de eenheid zijn alleen van
betekenis waar pleistocene opduikingen voorkomen.
De ca. 50 om dikke kleilaag rust op veen en varieert in
zwaarte van 45 tot 75 f° afslibbaar.
Een belangrijk kenmerk van deze klei-afzetting is de
knikkige laag onder de bouwvoor, die in de praktijk veelal
met knik wordt aangeduid.
De bouwvoor bestaat uit een + 15 cm dikke, grijsbruine,
zware kleilaag; de grijze tot grijsblauwe, knikkige klei
laag is 20 à 30 cm dik. Onder droge omstandigheden heeft
de knikkige laag een dobbelsteen- tot prismastructuur
en vertoont dan op de breukvlakken bruine tot roodbruine
roestvlekken en -vlammen.
In natte toestand is de laag dicht en compact. Ze rea
geert zwak zuur. De bouwvoor reageert meer neutraal als
gevolg van de vroegere bekleiïngen en de huidige kalkbemestingen.
Het bovenste gedeelte van het veenpakket is spalterig
of brokkelig ingedroogd.
In een groot gedeelte van deze kaarteenheid is keileem
(toevoeging x) en zand, plaatselijk met meerbodem (toe
voeging z) binnen 120 cm -mv. aangetroffen. Veen tot die
per dan 120 cm komt voor ten zuiden van Wagenborgen.
Naar hun landbouwkundige waarde zijn deze gronden de laagst
gewaardeerde van de Dollardkleigronden. Als bouwland zijn
ze matig tot weinig productief; ze zijn moeilijk bewerkbaar
en de kniklaag is min of meer storend.
Deze kaarteenheid is type 21 van de Dollard-kartering.

- 29 Kaarteenheid: IX

Opp.: 21+1 ha

=

2,1

Omschrijving ; Afgetichelde kleigronden
Geschiktheidsklasse ; B
Toevoegingen; geen
Voorbeeld van profielopbouw;
Diepte horizont
in cm
020-

humus
%

slib
%

CaCO,
% "

kleur

opmerkingen

A1

kO

± 5

bruingrijs

C2

25

± 5

grijs

gelaagd

donkerbruin

mosveen

lichtbruin

gereduceerd
veen

35:

D
90-

120-

Toelichting ; De afgetichelde gronden komen voor ten westen van
Scheemda, veelal in de nabijheid van vaarwater.
Ze worden in een complex of perceelsgewijs aangetroffen.
Bij de afgraving is meestal een kleilaag van 60 tot
90 cm dikte verwijderd. Gewoonlijk is de zware klei en
soms ook een gedeelte van de lichtere ondergrond ver
dwenen.
In veel gevallen is bij het
afgraven van de klei on
voldoende bovengrond achtergebleven.
Het profiel bestaat nu uit een kaikhoudende tot kalkrijke
lichte klei- of zavellaag, die in dikte varieert van
30 cm tot meer dan 80 cm.
Deze laag rust meestal op veen, soms op Pleistoceen zand
of keileem. De bovengrond is bruingrijs tot lichtgrijs
van kleur.

De afgetichelde gronden liggen aanmerkelijk lager dan
de niet afgegraven gronden.
Hierdoor kunnen ze moeilijk ontwaterd worden en zijn ze
vaak minder geschikt voor akkerbouw.
Gezien de opbouw van het profiel zijn ze echter voor
akkerbouw vrij hoog te waarderen.
Deze kaarteenheid is type 1+6 van de Dollard-kartering.

•jyj 5.3

Zandgronden

De zandgronden hebben hun grootste verbreiding in de omgeving van
Noord- en Zuidbroek. Kleinere oppervlakten komen voor nabij Scheemda,
Midwolda, Meerland en Wagenborgen.
De zandgronden zijn als één kaarteenheid op de bodemkaart weerge
geven, plaatselijk echter met toevoeging k voor de slibhoudende boven
laag. Daar deze twee typen op de bodemgeschiktheidskaart als afzonder
lijke kaarteenheden zijn onderscheiden, worden twee voorbeelden van
profielopbouw gegeven, elk met een toelichting. Een uitgebreide toe
lichting en analysegegevens zijn te vinden in het rapport van de
Dollard-kartering.
Kaarteenheidî V met toevoeging k

Opp.; 21).2 ha = 2,1 %

Omschrijvingi Zandgronden. Ondiep humeuze, kalkarme slibhoudende
zandgronden of gebroken klei-op-zandgronden (zandscheuterige gronden).
Geschikbheidsklasse: G
Toevoegingen; x « keileem beginnend binnen 120 cm -mv.
Voorbeeld van profielopbouw:
Diepte horizont
in cm
0-

humus

%

slib

%

leem 1VÇ0
kleur
% (mediaan)

A1

5 - 7 1 2tot 30

160

bruingrijs

C1 .1

3-5 15 tot J+0

160

donkergrijs

160

wit/grijs

opmerkingen

20l+O-f

A2b

grofzand
hoiidend

60-r

B2b

10

160

bruin

ci .2

10

160

bleekgrijs

100H
H
12o1

Toelichting: De gronden van deze kaarteenheid worden in de regel aange
troffen als smalle stroken om de zandkoppen en zandruggen,
die op de overgang naar het Dollard-randgebied zijn gelegen.
Ook op de overgang naar de keileemruggen komen ze voor en
bevatten dan meestal keileem in de ondergrond (toevoeging x).
De mogelijkheid bestaat, dat bij deze laatste profielen het
slibhoudende materiaal afkomstig is van de keileem.
De slibhoudende bovengrond of grofzandhoudende kleilaag,
met een slibgehalte dat varieert van 12 tot 50
is 20
à 1+0 cm dik. Deze "gebroken" laag rust in de regel op Plei
stoceen zand, plaatselijk met een dunne veentussenlaag.
In het zand is meestal een humuspodzolprofiel ontwikkeld,
soms met een verkitte horizont.
In extreem droge zomers zijn de slibhoudende zandgronden
droogtegevoelig. In vochtige toestand is de bouwvoor sleirperig, droogt in de regel hard op en heeft dan een zeer
slechte structuur, hetgeen in het voorjaar bij de opkomst
der gewassen nadelig is. Toch is de landbouwkundige geschikt
heid van de slibhoudende zandgronden één klasse hoger ge
waardeerd dan die van de zandgronden zonder slibbijmenging,
omdat ze mogelijkheden bieden voor de teelt van tarwe, zaad
gewassen en bieten. De slibhoudende zandgronden zijn de
typen 1+ en 17 van de Dollard-kartering.

- 31 -

Kaarteenheid: V

Opp.: 1135 ha = 9,8 fo

Omschrijving: Zandgronden. Ondiep humusarme tot humusrijke, kalkarme
zandgronden.
Geschiktheidsklasse: H
Toevoegingen: x = keileem beginnend binnen 120 cm -mv.
p = vergraven gronden
Voorbeeld van profielopbouw:
Diepte horizont
in cm
0i5zr
354-

A1

humus

%

leem

%

M50
kleur
(mediaan)

15

150

donkergrijs

12

150

roodbruin

B3

10

150

lichtbruin

C1

lit-

150

geel

B2

3 - 1 2
1

50-f

opmerkingen

verkit

120—

Toelichting: De gronden van deze kaarteenheid zijn in hoofdzaak humuspodzolgronden. Ze liggen als ruggen in het gebied of als
afzonderlijke kopjes tussen de bouwtegronden. Door de
vervening en door het wegploegen van dunne veenlagen is
de oppervlakte van deze gronden toegenomen.
Het profiel bestaat meestal geheel uit dekzand. Plaatselijk
is binnen 120 cm keileem en/of grofzand aanwezig (toe
voeging x). Zeer verspreid komt direct onder de bouwvoor
een veenlaagje van + 10 cm dikte voor. Dit is echter niet
apart onderscheiden.
De bouwvoor varieert sterk in dikte (van + 15 tot 60 cm)
en humusgehalte (+5 - 15 °/°) Op de hoogste delen van de koppen en ruggen is de bouwvoor
+ 15 cm dik en bevat dan veel loodzand en weinig humus.
De lager gelegen zandgronden hebben overwegend een hurnusrijke bouwvoor van + 20 cm dikte. De dikkere dekken (van
30 à 60 cm) zijn humeus en komen zeer plaatselijk voor
achter de boerderijen. Ze vormen een uitzondering en zijn
niet apart onderscheiden. De dieper in het profiel voorkomende
roodbruine B-horizonten zijn vaak min of meer verkit. Ze
staan bij de boeren bekend als "arreplaeten" die veelal een
storende invloed uitoefenen op de waterbeweging.
De landbouwkundige waarde van deze gronden is moeilijk te
omschrijven omdat er geen onderscheid is gemaakt in hoog
en laag en omdat het leem- en humuspercentage zeer ver
schillend is. Deze factoren kunnen juist de waarde van deze
slibarme zandgronden bepalen. Als geheel zijn ze een klasse
lager gewaardeerd dan de slibhoudende zandgronden omdat de
geschiktheid voor granen, hakvruchten en zaadgewassen over
het algemeen lager is.
De zandgronden zijn de typen 2 en 7 van de Dollard-kartering.
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De leemgronden beslaan in totaal een betrekkelijk kleine opper
vlakte. Ze liggen als ruggen of koppen in het landschap en komen als
één kaarteenheid voor op de bodemkaart.
Het zijn overwegend vrij natte gronden met een dunne zandige bo
vengrond op zware,deels grofzandhoudende (kei)leem. Plaatselijk komt
in de ondergrond potklei voor.
Van deze kaarteenheid is êén voorbeeld van profielopbouw met toe
lichting gegeven.
Kaarteenheid; VI

Opp.: 22k ha - 1,9 fo

Omschrijving; Leemgronden. Ondiep humeuze,kalkarme, lemige zandof leemgronden.
Geschiktheidsklasse ; J
Toevoegingen; geen
Voorbeeld van profielopbouw;
Diepte horizont
in cm
0—!
H
20—j

J
1
50_l

Al

1
!
j

C1.1

I
j
;

C1.2

|
|
|

humus

leem

M50
kleur
(mediaan)

opmerkingen

%

fo

6

25

160

donkergrijs

1,5

60

l60

grijs

zandige leem

bleekgrijs

overwegend
zware keileem,
gelaagd

120-

Toelichting; Deze gronden komen voor bij Midwolda, Kromme Elleboog en
bij Uiterburen. Hoewel ze als geheel vaak hoog t.o.v. de
omgeving liggen zijn de onderlinge hoogteverschillen nog
aanzienlijk.
Het profiel wisselt soms sterk in opbouw. Meestal bestaat
het bovenste deel uit lemig zand, soms uit zandige leem.
De ondergrond bestaat uit keileem en al dan niet leemhoudend, vrij grof zand. Soms wordt in de ondergrond bin
nen 120 cm potklei aangetroffen. In een enkel profiel komen
in de potklei gele kattekleivlekken voor. Deze is dan
sterk zuur.
Het is niet uitgesloten, dat de laagste gedeelten van deze
gronden overslibd zijn.
De donkere bovengrond is meestal humeus en heeft een grote
variatie in het gehalte aan afslibbare delen. De ondergrond
is grauwgrijs tot bleekgrijs van kleur met vaak oranje
roestvlekken.
Binnen de gronden van het gekarteerde gebied is de landbouw
kundige waarde van deze gronden het laagst. Vanwege het
sterk lemige karakter, vooral in de ondergrond, zijn de
meeste profielen slecht doorlatend. De bewerking is moei
lijk, in het bijzonder bij de zware bovengronden. Een groot
deel van deze gronden is dan ook als grasland in gebruik.
Deze kaarteenheid is type 5 en 6 van de Dollard-kartering.
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Oude en moderne veenontgjLnningsgronden

In de lagere gedeelten tussen de zand- en de leemgronden en op
de overgang naar de kleigronden worden de oude veenontginningsgronden
aangetroffen. Over het algemeen bestaan deze laaggelegen terreingedeel
ten uit veen, waarvan het oorspronkelijk veenprofiel niet meer geheel
aanwezig is.
De veengronden tussen de zandkoppen en -ruggen werden reeds in
vroeger jaren verveend en tot zgn. bouwten ontgonnen. De profielen
van deze bouwtegronden bestaan in de regel nog uit vast restveen.
Op de overgang naar de Dollardklei bevatten de bouwtegronden in
de bovengrond slib.
De moderne ontginningen zijn ontstaan op de gedeelten waar de
afgraving van het veen volgens een wijkensysteem plaatsvond. Ook hier
is bijna overal vastveen achtergebleven. Het terugbonken en bezanden
is er over het algemeen zeer sleoht uitgevoerd. Het afgegraven veen
gebied bij Meerland bleef vrij lang als zeer slecht, nat grasland en
veelal als onland liggen. Bij de herontginning werd de afwatering van
het min of meer woestliggende gebied geregeld. Het achtergebleven veen
werd tot op een bepaalde diepte gebroken en daarna bezand met materiaal,
dat meestal van elders werd aangevoerd.
Bij de ontginning ten zuiden van Spitsbergen is het veen niet ge
broken, wel bezand.
Van de drie onderscheiden kaarteenheden is een profielschets gege
ven met toelichting.
Kaarteenheid; Vila

Opp.: 886 ha = 7,7 %

Omschrijving: Lichte bouwtegronden. Veengronden en veenontginnings
gronden.
Geschiktheidsklasse ; G
Toevoegingen: x = keileem beginnend binnen 120 cm -mv.
z = zand beginnend binnen 120 cm -mv.
p = vergraven gronden
Voorbeeld van profielopbouw;
Diepte horizont
in cm
0-

Ap

humus
fo
20

leem
M50
kleur
% (mediaan)
20

150

donkergrijs
mosveen

Cl .1
50-

broekveen

Cl .2
70- overgangslaag

meerbodem

80-

D

opmerkingen

20

II4.O

grijsbleek

zand

120-

Toelichting: Deze bouwtegronden hebben de grootste verbreiding in de
omgeving van Stootshorn en ten zuiden van Midwolda.
De onderlinge verschillen in hoogteligging zijn soms vrij
groot en moeten worden toegeschreven aan het golvend ver
loop van .de pleistocene zandondergrond. Bovendien heeft

-
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ook de mens zijn invloed uitgeoefend op de hoogteligging,
doordat het veen niet overal tot op dezelfde diepte werd
afgegraven.
Over het algemeen vertoont de profielopbouw grote ver
schillen. Een betrekkelijk dunne bouwvoor rust in de regel
op een vaste oligotrofe veenlaag (mosveen). Plaatselijk
is de veenlaag onderin mesotroof (broekveen). Onder het
veen konrt op de overgang naar de zandondergrond vaak een
meerbodemlaagje voor. De zandondergrond (en eventueel
keileem) is vrijwel steeds binnen 120 cm.aangetroffen;
dit is met een toevoeging aangegeven. In de zandonder
grond is plaatselijk een humuspodzol met soms een stugge
B2 aanwezig.
Over het algemeen vertoont de bouwvoor van de meeste
bouwtegronden, voorzover ze niet herontgonnen zijn, geen
grote verschillen. Ze is 12 tot 1+0 cm dik en heeft een
hoog humusgehalte (10 tot \Q %). In vergelijking met de
veenkoloniale gronden bevat de bouwvoor weinig zand.
In de praktijk wordt wel onderscheid gemaakt tussen zand
en veenbouwten.De zandbouwten hebben profielen met een dun
ne veentussenlaag (15 tot 1+0 cm)j de hier minder voorkomende
veenbouwten hebben daarentegen een betrekkelijk dikke veen
laag, doch binnen het gekarteerde gebied praktisch nergens
dikker dan 120 cm.
Veel percelen zijn vroeger door middel van bekleiïng ver
beterd.
De bouwtegronden liggen praktisch geheel in bouwland en
worden als zodanig vrij hoog gewaardeerd.
Deze kaarteenheid is type 8 van de Dollard-kartering.
Kaarteenheid: Vllb

Opp.: 11+5 ha s 1,3 %

Omschrijving: Zware bouwtegronden. Kalkarme, slibhoudende veen- en
veenontginningsgronden.
Geschiktheidsklasse: G
Toevoegingen: x = keileem beginnend binnen 120 cm -mv.
z = zand beginnend binnen 120 cm -mv.
p = vergraven gronden
Voorbeeld van profielopbouw:
Diepte horizont
in cm
0-

A1
o.
1
' H A C
26
C1 .1
J4.0Cl.2

humus
%

slib leem
M50
kleur
% 'fo
(mediaan)

30

I4.O

bruingrijs

35

1+0

donkergrijs
zwart

60-

D
120-

15

150

opmerkingen

bruin

mosveen
gelaagd
broekveen

grijs

zand
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Toelichting; In aansluiting op de lichte bouwtegronden zijn op de over
gang naar de humeuze kleigronden (IVa) van het Dollardrandgebied, zware bouwtegronden onderscheiden.
De zware bouwtegronden behoren tot de laagstgelegen
gronden. Ze zijn niet verweerd; er komen dan ook slechts
geringe hoogteverschillen in voor.
De slibhoudende bovengrond varieert in dikte van 20 tot
30 cm; het slibgehalte bedraagt gemiddeld meer dan 20 %.
In de verdere profielopbouw vertonen de zware bouwtegron
den veel overeenkomst met de lichte bouwtegronden (Vila).
De vaste veenlaag is echter gemiddeld iets dikker en bestaat
meestal uit oligotroof veen op mesotroof veen. Het boven
ste veen is meestal geoxydeerd, gedeeltelijk verweerd en
veelal iets gelaagd.
De pleistocene zand- of keileemondergrond begint steeds
binnen 120 cm -rav. In de zandondergrond komt plaatselijk
een humuspodzol voor met een stugge B2-horizont die een
storende werking kan hebben op de grondwaterbeweging; dit
is eveneens het geval met de keileemondergrond.
De landbouwgeschiktheidsklasse is dezelfde als van de
lichte rodoornige gronden. Toch worden de zware bouwte
gronden vaak iets hoger gewaardeerd, omdat ze gemakkelijker
te bewerken zijn. Door de lage ligging zijn de gronden soms
zeer lang nat en daardoor laat in het voorjaar.
In
vroeger jaren zijn op deze gronden bekleixngen uit
gevoerd.
Kaarteenheid Vllb is type 9 van de Dollard-kartering.
Kaarteenheid; VIII

Opp.; 370 ha « 3,2 %

Omschrijving ; Moderne veenontginningsgronden.
Geschiktheidsklasse: G
Toevoegingen; x - keileem beginnend binnen 120 cm -rav.
z - zand beginnend binnen 120 cm -rav.
Voorbeeld van profielopbouw:
Diepte horizont
in era
zand 4' in-ged^oofcds stukjes veen

los veen. Jong (bolster) en oud veenmosveen

vast veenmosveen

Toelichting ; Ook deze gronden hebben een lage ligging. De profielen
. bestaan uit een bezandingslaag van ruim 10 cm,rustend
op veen, dat plaatselijk tot + 75 cm diepte is losgemaakt,
of op los teruggebonkt veen. Het onderste gedeelte van het
veen is vast. De dikte van het losse veenpakket, soms jong
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het veen steeds wordt aangeploegd. Ter plaatse van de
vroegere wijken is het losse veenpakket het dikst. Het pleisto
cene zand komt over een vrij grote oppervlakte binnen 1,20m
voor(toevoeging^Plaatselijkwarcttieüeem(toevoeging x) binnen "1,20m aan
getroffen. Ten westen van Meerland Is de bouwvcor over het algemeen
nog zeer heterogeen. Ten zuiden van Spitsbergen is deze
meer gehomogeniseerd en is het humuspercentage lager.
Als bezandingsmateriaal heeft men bruin (B2) en bleekbruin
(C) zand gebruikt, voornamelijk afkomstig van nabij gele
gen zandkoppen. De dikte van het opgebrachte dek is zeer
variabel (+ 10 - 20 cm).
Deze ontginningsgronden moeten zwaar worden bemest. Ze
zijn dan echter zeer produktief, mede door hun goede wa
terhuishouding, indien het losveen-pakket voldoende
dik is. Samen met die van kaarteenheid Vila behoren de
gronden van deze eenheid tot de beste "aardappelgronden".
Een nadeel is echter het nachtvorstgevaar.
5.6 Toevoegingen
Toevoeging x:
Kalkarme keileem, al of niet met kalkarm zand en/of
veen, beginnend op minder dan 120 cm -mv.
De keileemondergrond, plaatselijk met potklei, wisselt
sterk in diepteligging. Op korte afstand komen soms zo
danige verschillen voor dat deze op de bodemkaart slechts
bij benadering konden worden aangegeven.
De keileem ligt vaak complex met het er op rustende zand
en/of veen, eventueel met een meerbodemlaagje op de over
gang van zand naar veen.
Op de bodemkaart is dit complex slechts met één toevoeging
onderscheiden.
Het voorkomen van keileem is bij de meeste gronden storend
vanwege de slechte doorlatendheid.
Toevoeging z:
Kalkarm zand, al of niet met veen, beginnend op minder
dan 120 cm -mv.
In het gekarteerde gebied komt ook bij verschillende klei
en veengronden zand binnen 120 cm voor. Binnen de klei
gronden wordt daarbij op de overgang tussen klei en zand
vaak een veenlaag aangetroffen. Soms is deze veenlaag zeer
dun, vaak wat ingedroogd en spalterig.
Het zand. bestaat overwegend uit delszard, plaatselijk voor
een deel uit keizand. Meestal is in de ondiepe zandondergrond een humuspodzolprofiel ontwikkeld met een verkitte
of stugge B-horizont. Deze harde of stugge laag in het
zand is bij ondiep voorkomen veelal ongunstig voor de beworteling en de waterhuishouding. Waar de zandondergrond
dieper dan 60 cm begint is de B-horizont vaak niet zo
sterk ontwikkeld en daardoor minder storend. Op de over
gang van het veen naar de zandondergrond komt plaatselijk
een meerbodemlaag voor die erg smerend is.
Toevoeging w:
Veen en kalkarme, zeer zware, deels venige klei met
kattekleivlekken, beginnend op minder dan 120 cm -mv.
In een gedeelte ten noordwesten van Nieuwolda komt, onder
een Dollardkleilaag van meer dan 60 cm, plaatselijk veen
voor dat dieper in het profiel overgaat in zeer zware klei
(Eemsklei) of min of meer venige klei.
Waar deze laatste kleilaag doorgaat tot dieper dan 120 cm,
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is dit op de bodemkaart bij de desbetreffende eenheden
met de toevoeging w aangegeven.
Het veen is in de regel eutroof (rietzeggeveen), meestal
slap en niet volledig gerijpt. Ook de onder het veen
voorkomende klei is veelal slap en bevat meestal kattekleivlekken.
De bodemeenheden met de toevoeging w hebben vaak een minder
goede ontwatering.
Toevoeging v;
Veen beginnend tussen 60 en 120 cm -mv.
Deze toevoeging v komt overwegend voor bij laaggelegen
kleigronden.
Het veen gaat meestal door tot dieper dan 120 cm. Het
bovenste oligotrofe deel van het veen is vaak wat inge
droogd en platerig (spalter). Ih de diepere ondergrond
gaat het over in mesotroof of eutroof veen. Het gedeelte
dat beneden de laagste grondwaterstand ligt is vaak slap
(niet gerijpt). Bij een voldoende dik kleidek is de veenondergrond niet storend.
Toevoeging ve: Kalkarme, zeer zware, deels venige klei met kattekleivlekken en veen beginnend op minder dan 120 cm -mv.
Deze toevoeging komt voor in de kaarteenheden lib en IIb1,
voornamelijk in de omgeving van kaarteenheid IIc.
De zeer zware (Eems)klei wordt onmiddellijk onder de
Dollard-afzetting aangetroffen en gaat binnen 120 cm over
in veen. De laag varieert in dikte van 20 tot I4.0 cm. Zij
is vaak venig en niet volledig gerijpt en bevat meestal
kattekleivlekken.
De invloed van de Eemsklei- en veenondergrond op de land
bouwkundige kwaliteit van de grond is betrekkelijk gering.
Toevoeging e:
Kalkarme, zeer zware klei met kattekleivlekken, begin
nend op minder dan 120 cm -mv.
De oppervlakte van de gronden met een zeer zware kleiondergrond is vrij groot. Ze betreft gedeelten van de kaarteen
heden lib en Ilbl, ten zuiden van Nieuwolda en NieuwScheemda en rond kaarteenheid IIc.
De zeer zware klei, die dieper dan 60 cm begint, is over
het algemeen compact, meestal gerijpt en bevat hier en
daar kattekleivlekken.
Bij een te ondiepe ligging is de zeer zware kleiondergrond
nadelig, vanwege de minder goede doorlatendheid en het
zure karakter van deze klei.
Toevoeging o:
Kalkarm overslagdek.
Binnen het gekarteerde gebied komen drie kaartvlakjes
voor met een kalkarm overslagdek. Ze liggen aan de binnen
zijde van voormalige dijken.
De meeste overslagen zijn dun, variërend van 20 tot 60 cm.
Over het algemeen is de overgang naar het oorspronkelijke
bovendek van de zware kleigrond vrij scherp.
Het overslagdek bestaat meestal uit grofzandhoudende klei.
Het zand is dekzand dat bij de dijkdoorbraak vanuit de
diepere ondergrond is opgewoeld.
In vergelijking met de niet met een overslag bedekte klei
gronden heeft de bouwvoor van de overslaggronden een lager
humusgehalte. Dit ligt zelden boven 5
Door hun vroegheid staan de overslaggronden vrij gunstig
bekend. Onder natte omstandigheden zijn ze slempig en bij
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In de praktijk worden de oyerslaggronden dikwijls als
"zandscheuterig" aangeduid.
Toevoeging ks
Slibhoudende bovengrond bij zandgronden.
Deze toevoeging komt voor op de overgang van de zandgronden
naar de kleigronden. De dikte van het slibhoudende dek
varieert van 20 tot J4.O cm. Het slibgehalte loopt sterk
uiteen.
De gronden met een dergelijke bovenlaag worden vaak met
de naam zandscheuterige of gebroken kleigronden aangeduid.
5.7 Vergraven gronden

De gedeelten waarin duidelijk vergravingen hebben plaats gehad,
zijn op alle kaarten meteen viertal onderscheidingen aangegeven, name
lijk twee afzonderlijke kaarteenheden en twee toevoegingen. De twee
kaarteenheden beslaan samen een oppervlakte van 36 ha = 0,3 %•
Kaarteenheid q: Afgegraven.
Van deze kaarteenheid komen in het gekarteerde gebied
enkele kleine oppervlakten perceelsgewijs voor.
Het zijn vaak vrij diep voor zandwinning afgegraven per
celen, die na het afgraven plaatselijk weer in cultuur
zijn gebracht.
Kaarteenheid a: Opgehoogd.
Van deze kaarteenheid komt een klein vlakje voor langs
het Winschoterdiep. Dit terrein is meer dan I4.O cm opge
hoogd, waarna het weer als cultuurgrond in gebruik is
genomen.
Toevoeging n:
KLei- of woelgaten.
Deze worden uitsluitend in die gebieden gevonden, waar
ondiep in het profiel Eemsklei voorkomt. Binnen het ge
karteerde gebied komen woelgaten voor in de omgeving van
Westeind. Op verschillende plaatsen werd daar in de die
pere ondergrond de zgn. woelklei (zeer kalkrijke zware
zavel en lichte klei)aangetroffen. Deze werd vooral in
de vorige eeuw en in het begin van deze eeuw naar boven
gebracht en in het algemeen ter plaatse over de minder
vruchtbare percelen uitgespreid. Op plaatsen, waar deze
klei in voldoende mate op een niet al te grote diepte
aanwezig was, ontstonden grote gaten. Deze zijn nader
hand veelal weer opgevuld en min of meer geëgaliseerd.
Ze vormen evenwel nog duidelijk laagten in het terrein.
Toevoeging p:
Vergraven.
Deze toevoeging komt voornamelijk voor bij de zand- en
veengronden. Het betreft percelen die bij de herontgin
ning diep zijn omgewerkt, waardoor het oorspronkelijke
profiel moeilijk meer te herkennen is.
De herontginning bestond hier vooral uit het breken van
verkitte oerbanken (B2-horizont), het wegwerken van
loodzand en ongunstig veen, het egaliseren, het doorspit
ten van vast veen en het bezanden.
In vergelijking met de niet verwerkte gronden zijn de
herontgonnerx gronden van betere kwaliteit.
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6. GLOBALE BODEMjESGHIKTHEIDSKAART VOOR AKKERBOUW BIJ OPTIMALE ONTWA
TERING, schaal 1 s 20 000 (bijlage 2)
6.1 Inleiding
In een belangrijk deel van het karteringsgebied heeft in het ka
der van de studiekartering van het Dollardgebied (De Smet, l96l) tevens
een onderzoek plaatsgevonden naar de bodemgeschiktheid. De geschikt
heidsbeoordeling geschiedde volgens de rangorde-methode. Met behulp van
de kennis die hierbij werd opgedaan of werd verkregen uit gesprekken
met grondgebruikers in het onderzochte gebied, was het mogelijk om ook
voor het resterende gedeelte een geschiktheidsclassificatie door te
voeren. Van het geheel is nu een globale geschiktheidskaart voor akker
bouw samengesteld.
Bij de beschrijving van de onderscheiden kaarteenheden komt tevens
de geschiktheidsbeoordeling voor grasland ter sprake.
6.2 De geschiktheidsclassificatie

Bij het samenstellen van de gesohiktheidskaart is uitgegaan van
het bodemprofiel en is de aard van de bovengrond als een belangrijk in
delingscriterium gebruikt.
De mate van geschiktheid van de op de bodemkaart voorkomende
kaarteenheden is voor diverse akkerbouwgewassen (afb. 5) gewaardeerd
aan de hand van verschillende factoren, zoals opbrengst, bemesting,
vruchtopvolging, oogstzekerheid, grondbewerking, e.d. De mate van ge
schiktheid is in 6 gradaties uitgedrukt, aangeduid met de cijfers 1
t/m 6, waarvan 1 de hoogste en 6 de laagste geschiktheid aangeeft. Ze
zijn slechts bedoeld voor dit gebied. De kaarteenheden die op grond
van de teeltmogelijkheden, bemesting, bewerking, kosten, enz. veel
overeenkomst vertonen, zijn samengevoegd tot telkens één geschiktheids
klasse. Bij de kleigronden en zware rodoornige gronden (kaarteenheden
A t/m E) is uitgegaan van het hoofdgewas tarwe. Bij de lichte rodoorni
ge gronden, de veengronden (bouwtegronden), de zand- en leemgronden
(kaarteenheden F t/m J) is uitgegaan van het hoofdgewas rogge.
Bij de zandgronden zijn die met een slibhoudende bovengrond afzon
derlijk beoordeeld. Overigens is de beoordeling van de zandgronden
slechts zeer globaal daar op de bodemkaart geen onderscheid is gemaakt
tussen hoge en lage zandgronden.
De geschiktheid voor blijvend grasland is beoordeeld naar factoren
die invloed uitoefenen op de gebruikswaarde. Dit zijn o.m. de draag
kracht van de zode, de voorjaarsontwikkeling en de groeivertraging in
de zomer.
6.3 Beschrijving van de geschiktheidsklassen

Klasse A (bodemkaarteenheid I): kalkhoudende tot kalkrijke zware klei
gronden, 6l6 ha = 5,it- %
Deze gronden hebben voor granen ) en zaadgewassen de hoogste ge
schiktheid.
De meststof, waaraan in hoofdzaak behoefte bestaat, is stikstof.
Plaatselijk is een weinig fosfaat nodig en soms wordt enige schuimaarde
aangewend.
Voor kunstweide en blijvend grasland zijn de gronden van deze
klasse goed geschikt en worden als volgt gewaardeerd:
Voorja.x.'sontwikkeling
: normaal
Groeivertraging in de zomer s gering
Draagkracht van de zode
j goed.
') hoofdgewas tarwe

- kQ Klasse B (bodemkaarteenheden IIa, IIb, IIb! en IX) kalkarme tot kalkhoudende, lichte tot zware kleigronden
en afgetichelde kleigronden, 4091 ha =
35,4 %
I vergelijking met de vorige klasse ligt de geschiktheid voor
granen ), zaadgewassen en hakvruchten een gradatie lager en voor peul
vruchten zelfs twee.
Het kunstmestgebruik op deze gronden ligt vrij hoog! stikstof en
vrij algemeen fosfaat en kali. Verder is veel schuimaarde nodig.
De bewerking is in vergelijking met die op de gronden van de vori
ge klasse veel zwaarder; de gronden zijn later in het voorjaar en de
onkruidbestrijding is moeilijker uitvoerbaar.
De opbrengsten liggen bij goede verzorging + 5 % lager dan bij
klasse A; de produktiekosten zijn, vooral door de hoge giften schuim
aarde, hoger.
Voor kunstweide en blijvend grasland zijn de gronden van deze
klasse eveneens goed geschikt en worden als volgt gewaardeerd?
Voorjaarsontwikkeling
: normaal
Groeivertraging in de zomer ; weinig
Draagkracht van de zode
; goed.
î

jjl

Klasse C (Bodemkaarteenheid lila): kalkarme tot kalkhoudende, lichte
tot zware klei-op-veengronden, 83 ha =
0,7 %
Deze klasse komt overeen met klasse B, alleen de peulvruchten zijn
een gradatie lager gerangschikt.
De bemesting is dezelfde als bij de gronden van klasse B, de on
kruidbestrijding is moeilijker.
De opbrengsten liggen bij goede verzorging + 10 % lager dan bij
klasse A.
Voor kunstweide en blijvend grasland zijn de gronden van deze klas
se goed geschikt en worden als volgt gewaardeerd:
Voorjaarsontwikkeling
-, normaal
Groeivertraging in de zomer : weinig
Draagkracht van de zode
• goed.
Klasse D (bodemkaarteenheden Ile, Illb en IIIc): kalkarme, zware klei
gronden, 1814-1 ha = 15,9 %
In vergelijking met klasse B en C zijn de geschiktheden voor gra
nen, zaadgewassen en hakvruchten één gradatie minder. De betere geschikt
heid van de overslaggronden voor de aardappelteelt is hier buiten be
schouwing gelaten.
De kunstmest- en schuimaardegiften zijn hoog op dszegronden. De be
werking is zeer zwaar en de onkruidbestrijding is soms lastig. In het
voorjaar zijn de gronden laat, ze zijn gevoelig voor ongunstige weers
invloeden.
De produktiekosten zijn hoog en de opbrengsten zijn + 15 % lager
dan bij klasse A.
Voor kunstweide en blijvend grasland zijn deze gronden matig tot
goed geschikt. Door de ongunstige structuur van de bovengrond treedt
vrij snel scheurvorming op, waardoor vaak groeidepressies kunnen voorko
men. De waardering is als volgt:
Voorjaarsontwikkeling
j laat/normaal
Groeivertraging in de zomer s matig
Draagkracht van de zode
: goed/matig.
1) hoofdgewas

tarwe
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Klasse E (bodemkaarteenheid IVb): zware rodoornige gronden, if-28 ha =
3,7 %

De tot deze klasse behorende gronden zijn van alle Dollardkleigronden het minst geschikt. Ten opzichte van klasse D zijn granen
(hoofdgewas tarwe), zaadgewassen en peulvruchten telkens een gradatie
lager geplaatst. Voor peulvruchten en hakvruchten hebben deze gronden
de laagste geschiktheid, nl. 6.
De kunstmest- en schuimaardegiften zijn hoog.
Het zijn late, zwaar bewerkbare gronden. De onkruidbestrijding is
lastig tot zeer lastig. De produktiekosten zijn hoog en bij goede ver
zorging liggen de opbrengsten + 20 % lager dan die van klasse A.
Voor kunstweide en blijvend grasland zijn deze gronden matig ge
schikt.
Door de ongunstige structuur van de bovengrond (knippig) treedt
bij enige droogte snel scheurvorming op, waardoor de grond in droge
perioden sneller diep indroogt en groeidepressies kunnen voorkomen.
In natte perioden zwellen deze gronden totaal dicht met als gevolg
een ongelijke ligging van het maaiveld en een slechte interne drainage.
Voor blijvend grasland is de kwaliteit van de zode vaak matig. De
gronden worden als volgt gewaardeerd:
Voorjaarsontwikkeling
: laat
Groeivertraging in de zomer : matig
Draagkracht van de zode
j goed/matig.
Klasse F (bodemkaarteenheden IVa en Vllb): lichte rodoornige gronden en
zware bouwtegronden, 1103 ha = 9,6 %
Voor granen met rogge als hoofdgewas heeft deze klasse geschikt
heid 2, voor zaadgewassen en hakvruchten 3.
De gewassen hebben vaak een onregelmatige opkomst. De verbouw van
wintertarwe is soms riskant (uitwinteren). De kunstmestgiften zijn hoog
en moeten vooral in de juiste verhouding worden toegediend. Stalmest
geeft goede resultaten. De grondbewerking is licht bij bodemeenheid
VTIb, bij IVa plaatselijk zwaar. De onkruidbestrijding is zeer moeilijk
en de produktiekosten zijn hoog.
Deze gronden zijn geschikt voor kunstweide en blijvend grasland,
bodemeenheid IVa beter voor blijvend grasland en bodemeeriheid Vllb be
ter voor kunstweide. Voor blijvend grasland is de kwaliteit van de zode
matig tot goed. De gronden worden als volgt gewaardeerd:
Bodemeenheid IVa
Voorjaarsontwikkeling
: laat/normaal
Groeivertraging in de zomer j matig
Draagkracht van de zode
: goed

Bodemeenheid Vllb
normaal
weinig
matig/slecht.

Klasse G (bodemkaarteenheden Vila, VIII en V met toevoeging k): lichte
bouwtegronden, moderne veenontginnings-'
gronden en slibhoudende zandgronden,
1498 ha = 13 $
Voor granen en hakvruchten heeft deze klasse dezelfde geschiktheid
als klasse P. De bodemeenheden Vila en VIII zouden echter voor fabrieks
aardappelen een klasse hoger gewaardeerd kunnen worden.
De zaadgewassen zijn verschoven van geschiktheid 3 naar 4. Een on
regelmatige stand van de gewassen komt nogal eens voor.
De gronden behoeven veel mest (kunstmest en stalmest). De grondbe
werking is gemakkelijk, de onkruidbestrijding moeilijk tot zeer moei
lijk. In het algemeen zijn de produktiekosten hoog tot zeer hoog.
In gebruik als kunstweide voldoen de gronden van de bodemkaarteen
heden Vila en VIII goed. Bodemkaarteenheid V(k) is voor blijvend gras
land eveneens geschikt. Overigens is voor blijvend grasland de kwali
teit van de zode vaak matig en wordt deze klasse als volgt gewaardeerd;
Voorjaarsontwikkeling
: laat/normaal
Groeivertraging in de zomer : matig
Draagkracht van de zode
: matig/slecht.
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Klasse H (bodemkaarteenheid V): zandgronden, 1135 ha = 9,8 %
Voor granen heeft deze klasse geschiktheid 3, hakvruchten (voorna
melijk aardappelen) een ^ en voor zaadgewassen 5.
Vaak is de stand van de gewassen onregelmatig; vooral in droge
zomers komen op de hoge zandgronden oogstdepressies voor. De kunstmestgiften zijn zeer hoog, op stalmest reageert de grond zeer gunstig. De
grondbewerking is licht en de onkruidbestrijding moeilijk.
De produktiekosten zijn hoog tot zeer hoog.
Voor grasland zijn deze gronden overwegend matig geschikt, oogstdepres
sies in de zomermaanden zijn geen uitzondering. Voor blijvend gras
land worden deze gronden als volgt gewaardeerd:
Voorj.aarsontwikkeling
: vroeg/normaal
Groeivertraging in de zomer : matig/sterk
Draagkracht van de zode
; goed.
Klasse J (Bodemkaarteenheid VI) : leemgronden, 22k ha = 1 , 9 $
De tot deze laatste klasse behorende gronden hebben voor granen
en zaadgewassen slechts geschiktheid k en voor hakvruchten de laagste
geschiktheid.
De gewassen vertonen meestal een onregelmatige stand. De oogstzekerheid is gering. De mestbehoefte is vrij groot,ook wat stalmest be
treft. De grondbewerking is soms zwaar tot zeer zwaar. De onkruidbe
strijding is zeer lastig.
In het algemeen zijn de produktiekosten hoog tot zeer hoog.
Voor kunstweide en blijvend grasland is de mate van succes en kwali
teit zeer uiteenlopend, omdat de bovengronden zeer verschillend van
aard zijn. Er komen van deze kaarteenheid zowel verdrogende als te
natte oppervlakten voor.
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- 1+3 7. DEKDIKTE-ZANDDIEPTEKMRT, schaal 1 j 20 000 (bijlage 3)
7.1 Inleiding

Bij het opmaken van een plan voor wegen en waterlopen is het van
belang te weten hoe dik het minerale dek is en op welke diepte de mine
rale (zand.)ondergrond begint.
Op de hiervoor vervaardigde kaart is het minerale dek in 5 dikte
klassen aangegeven, in combinatie met de b onderscheiden diepteklassen
van de minerale ondergrond.
In die gedeelten waar binnen 120 cm beneden maaiveld geen vaste
(zand)ondergrond aanwezig was, is met behulp van een zandstang de diep
te tot maximaal 3 meter gepeild en in dm per punt op de kaart aangege
ven.
7.2 De onderscheiden kaarteenheden (afb. 6)
Kaarteenheden: M1Z1 t/m Ml Zk
Hiertoe behoren de oude en de moderne veenontginningsgronden. De
bovenlaag van deze gronden bestaat uit een met meer of minder veen ver
mengd zanddek, dat in dikte varieert van 10 tot 15 cm. Plaatselijk kun
nen dunnere bovenlagen voorkomen (5 à 10 cm).
De dikte van de veenlaag varieert van 10 à li-O cm (MlZl) tot meer
dan 150 cm (MlTh).
De minerale ondergrond bestaat overwegend uit zeer fijn tot matig
fijn, zwak lemig zand. Plaatselijk is binnen 120 cm ook keileem aanwe
zig.
Kaarteenheden; M2Z1 t/m M2Zk en K3Z1 t/m M3Zk
Hiertoe behoren de rodoornige gronden, waarvan de bovenlaag be
staat uit humeuze tot venige klei. De dikte hiervan varieert van 10-i+0
cm bij M2Z. en van h0-60 cm bij M3Z.. Ook hier loopt de dikte van de
veenlaag uiteen van 10 tot meer dan 150 cm.
De minerale ondergrond is gelijk aan die van de voorgaande eenhe
den.
Kaartee_nheden: MkZ2 t/m VbZk en V&Z2 t/m M5Z4
Hiertoe behoren de klei-op-veengronden en de kleigronden. De mine
rale bovenlaag bestaat uit humusarme tot humeuze klei. De dikte van de
veenlaag is vooral binnen eenheid M5Z4 moeilijk aan te geven daar hier
over grote oppervlakten geen veen binnen 120 cm is aangeboord. De mine
rale ondergrond begint bij de eenheden IfcZk en M5Z4 vaak dieper dan
3 meter beneden maaiveld.
KaarteenheMj_M
Hiertoe behoren de zand- en de leemgronden. Deze hebben een humeu
ze bovengrond die in dikte overwegend varieert van 20 tot k0 cm, plaat
selijk is ze meer dan 50 cm dik.
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8. KLEI-INVENTARISATIEKAART, schaal 1 : 20 000 (bijlage 1+)
8.1 Inleiding
De klei-inventarisatiekaart geeft de verbreiding en de dikte aan
van de af te graven hoeveelheid klei, die geschikt is voor de grof-keramische industrie. Uit onderzoekingen in het ruilverkavelingsgebied
Meeden-Scheemda (Kamping., 1965) is gebleken, dat de zware klei het
meest geschikt is. De kalkhoudende tot kalkrijke zavels zijn weinig
geschikt. De zwaarste klei (> 60 % afslibbaar) dient echter verschraald
te worden met fijn zand of lichtere klei.
De gegevens zijn zowel per kaartvlak als per boorpunt op de kaart
aangegeven. Per boorpunt is de maximale hoeveelheid af te graven klei
in dm vermeld. Hierbij is rekening gehouden met de eis dat er minimaal
40 cm klei moet achterblijven.
Gezien de kaartschaal zij erop gewezen, dat alvorens tot afgraven
wordt overgegaan,een nader onderzoek ter plaatse noodzakelijk is.
8.2 De onderscheiden kaarteenheden (afb. 7)
De indeling van de gronden is zodanig,dat uit de legenda blijkt
waarvoor de keramische industrie in aanmerking kanende
kleilagen voor
komen, alsmede het al dan niet aanwezig zijn van kalkrijke zavel in de
ondergrond.
fea^teenheidJEj^ meer dan 80 cm kalkhoudende tot kalkrijke zware klei
(+ 60 % afslibbaar)
De gronden van deze kaarteenheid zullen, gezien het slibhehalte,
goed voldoen voor de verwerking tot grof-keramische Produkten. Een be
perking kan zijn het hoge koolzure kalkgehalte in de ondergrond, dat
plaatselijk 5 "tot 9 % is.
Kaarteenhe_id_II: + k-5 cm kalkarme tot kalkhoudende, lichte tot zware
klei (+ k-5 % afslibbaar) op kalkrijke zavel
De bovenste laag van + 1+5 cm komt voor verwerking in aanmerking.
Daar de klei over het algemeen iets te licht is dient ze vermengd te
worden met wat zware klei.
Het koolzure kalkgehalte van + 1+ % vormt geen bezwaar.
De gronden van deze eenheid hebben daarnaast overwegend meer dan kO cm
kalkrijke zavel in de ondergrond en komen daardoor wellicht het meest
voor het aftichelen in aanmerking.De oppervlakten met veen en kalkarme zeer zware of venige klei
binnen 120 cm - mv. kunnen enige beperking geven in de diepte van af
graven.
Kaarte£nheM_IIIj_ 1+0-60 cm kalkarme zware klei (meer dan 60 % afslib
baar) op kalkrijke zware klei, soms overgaand in
lichte zavel
De gronden van deze kaarteenheid zijn over het algemeen iets te
zwaar voor de verwerking. Het profiel bestaat gemiddeld uit + 60 cm
kalkarme zware klei en van 60 tot +100 cm uit kalkrijke zware klei.
Het kalkgehalte dieper dan 60 cm is 5 a 6 %•, dit is voor verwerking
waarschijnlijk te hoog.
Dieper dan 100 cm komt kalkrijke lichte klei of zavel voor. Gezfen
de dikte van de kalkarme zware kleilaag en dit voorkomen van kalkrijke
klei of zavel in de ondergrond zijn ook deze gronden goed geschikt om
te worden afgeticheld.
Daar waar afwijkende lagen in de ondergrond voorkomen, zoals keileem, zand en veen, is het moeilijk om na het afgraven van tichelklei
een goede grond voor de teelt van akkerbouwgewassen over te houden. De
verbreiding van deze lagen staat aangegeven op de bodemkaart (bijl.1).
Het plaatselijk aanwezige overslagdek (bijmenging van vrij grof
zand) is minder geschikt voor de verwerking tot grof-keramische Produk
ten.
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Kaarte£iiheid_IV: 50-50 cm kalkarme zware klei (+ 6o % afslibbaar) op
kalkhoudende tot kalkrijke lichte of zware klei, over
gaand in lichte zavel
De bovenlaag van deze kaarteenheid is geschikt voor verwerking. Na
+ 1+0 cm is de zware klei kalkhoudend tot kalkrijk (+5 f°)> hetgeen eni
ge beperkingen t.a.v. de verwerking kan inhouden. Na + 70 cm komt kalk
rijke zavel voor.
Door de geringe dikte van de kalkarme bovenlaag is het aftichelen
daarvan wellicht minder rendabel. Op plaatsen waar keileem, zand, zeer
zware klei en/of veen binnen 120 cm voorkomen,is het bovendien niet
eenvoudig om een voor de teelt van akkerbouwgewassen geschikte grond
over te houden.
fâarteenheid_Vj£_ + 1+0 cm kalkarme zware klei (+ 60 % afslibbaar) op
kalkarme zeer zware klei met kattekleivlekken
Bij de gronden van deze kaarteenheid is de bovenlaag geschikt voor
verwerking.
De ondergrond dieper dan + 1+0 cm is te zwaar,het slibgehalte is
hoger dan 60 %. Door mengen met zand of lichte klei is deze grond ge
schikt te maken. Een groot bezwaar bij deze kaarteenheid is echter,dat
er geen kalkrijke lichte klei of zavel in de ondergrond aanwezig is
om de grond na het aftichelen weer geschikt te maken voor de landbouw.
Op plaatsen met veen in de ondergrond is de af te tichelen klei
laag van geringe dikte.
Kaarteenheid_VT: 1+0-60 cm kalkarme zware klei (+ 50 % afslibbaar)
Bij de gronden van deze kaarteenheid is de kleilaag geschikt voor
verwerking, doch wanneer men ervan uitgaat dat een kleilaag van min
stens 1+0 cm moet achterblijven is er bij het grootste gedeelte van de
tot deze kaarteenheid behorende gronden weinig of niets af te graven.
Op de meeste plaatsen komt tussen 60 en 120 cm - mv. keileem, zand, een
veentussenlaag of veen voor. De bovengrond is plaatselijk vermengd met
overslagmateriaal.
Door het ontbreken van kalkrijk lichter materiaal is het aftiche
len van de kalkarme zware klei ook landbouwkundig weinig aantrekkelijk.
Ife^teenheid_VTIj_ afgetichelde kleigronden
De voor de keramische industrie geschikte kleilaag is bij deze
kaarteenheid reeds afgegraven.
Het overgebleven profiel bestaat uit een kalkhoudende tot kalkrij
ke, lichte klei- of zavellaag van een zeer verschillende dikte (+ 30
tot > 80 cm," op veen of zand en soms op keileem.
Ife^teenheid_VIII: minder dan 1+0 cm klei of geen klei aanwezig
Bij de gronden van deze kaarteenheid is te weinig klei aanwezig
om te worden afgeticheld.
De eenheid omvat de klei-op-veengronden (rodoorngronden), de veen
gronden (bouwbegronden en moderne veenontginningsgronden) en de zandgron
den.

Kaarteenheid

Oppervlakte in
ha

zWp

IO72

9,3

vWp

1117

9,7

zWPb

505

2,6

vWPb

159

1.2

B

11+5

1.3

P

602

5.2

G

616

5.3

S

7023

60,8

536

k,S

Bebouwing,
diep verwerkte
gronden, enz.
Totaal

11555 ba

100 fo

Afb. 8 De oppervlakten van de kaarteenheden op de globale grondverbeteringskaart
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- !+6 9. GLOBALE GRQNDVERBETERIMGSKAART, schaal 1 : 20 000 (bijlage 5)

9.1 Inleiding
Deze kaart geeft een overzicht van ae gronden die herontginnlng
behoeven en geeft tevens enkele herontginningsraogelijkheden aan.
Daar de kaart zeer globaal is, zij erop gewezen dat alvorens tot
herontginning wordt overgegaan, een nader onderzoek ter plaatse noodza
kelijk is.
Op afb. 8 zijn de oppervlakten van de onderscheiden kaarteenheden
weergegeven9.2 De onderscheiden kaarteenheden (afb. 9)
föarteenheMj. zWp
1072 ha = 9*3 %
Gronden die eventueel door raiddel van woelen of diepploegen te
verbeteren zijn.
Tot deze kaarteenheid behoren de zandgronden (boderakaarteenheid V).
Door raiddel van woelen en diepploegen breekt en vermengt men de storen
de lagen in het profiel. Vooral in de lage zandgronden kunnen dat
plaatselijk de A2- en de stugge of verkitte B-horizonten zijn, die een
storende invloed hebben op de diepte vanbeworteling en de waterhuishou
ding. Door te woelen of te diepploegen krijgt men open gronden, zodat
in natte perioden overtollig water makkelijker kan afvloeien naar de diepe
re ondergrond. Oogstdepressies door droogte worden verkleind doordat
de mogelijkheid tot een diepere beworteling aanmerkelijk groter wordt.
De hoge zandgronden zijn door woelen of diepploegen nauwelijks te
verbeteren.
Kaarte£nheidï_ vWp
1117 ha = 9*7 %
Gronden die eventueel door middel van woelen of diepploegen te
verbeteren zijn.
Tot deze kaarteenheid behoren de bouwtegronden en de veenontginningsgronden met een venige bovengrond en een zandondergrond,beginnend
ondieper dan 120 cm beneden maaiveld (bodemkaarteenheden Vila, VTIb en
VIII met toevoeging z).
Onder natte omstandigheden hebben deze gronden overwegend een wei
nig draagkrachtige bovengrond. Onder deze meestal dunne bovengrond komt
vaak een ingedroogde en/of gelaagde veenlaag voor, die storend is voor
zowel een diepere beworteling als voor de waterhuishouding in de grond.
Afhankelijk van de begindiepte van het zand, die varieert van + 15
tot 120 cm beneden maaiveld, is verbetering van deze gronden mogelijk
door middel van woelen of diepploegen.
Kaarte£nheidj_ zWPb
305 ha = 2,6 %
Gronden die eventueel door middel van woelen of diepploegen te
verbeteren zijn, echter met beperkte mogelijkheden.
Hiertoe behoren soortgelijke gronden als tot kaarteenheid zWp (bodemkaarteenheid V). In de ondergrond komt echter keileem (toevoeging x)
voor op een diepte van + 60 à 120 cm beneden maaiveld.
Plaatselijk zal hierdoor voor het breken van storende lagen, zoals
een A2- of een stugge B2-horizont, niet voldoende diep gewoeld of gediepploegd kunnen worden.
Käarteenheid.^. vWPb
139 ha = 1,2 %
Gronden die door middel van woelen of diepploegen te verbeteren
zijn, echter met beperkte mogelijkheden.
Hiertoe behoren soortgelijke gronden als tot kaarteenheid vWp (bodemkaarteenheden Vila, VJIb en VIII). In de ondergrond komt echter keileem (toevoeging x) voor op diepten tussen + 60 en 120 cm beneden maai
veld. Plaatselijk zal niet voldoende zand aanwezig zijn om de gronden
door middel van woelen of diepploegen te verbeteren.
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Ka^te^nhei_d._ç_ B
1U5 ha = 1,3 %
Gronden die door middel van bezanden te verbeteren zijn.
Tot deze kaarteenheid behoren soortgelijke gronden als tot kaarteen
heid vWp (bodemkaarteenheden Vila en VIII).
De zandondergrond bevindt zioh hier echter dieper dan 120 cm bene
den maaiveld. De aard en de dikte van de zandlaag is dan ook niet be
oordeeld.
Kaart^nheidj^ P
602 ha = 5,2 %
Gronden die door middel van diepploegen te verbeteren zijn.
Tot deze kaarteenheid behoren kalkarme lichte kleigronden met een kalkrijke zavelondergrond en kalkarme zware kleigronden op kalkrijke lichte
of zware klei, overgaand in kalkrijke lichte zavel (bodemkaarteenheden lia en Ilbl). Bij deze gronden komt binnen 120 cm beneden maaiveld
steeds minstens i)-0 cm kalkrijke zavel voor.
Door middel van diepploegen is het mogelijk deze kalkrijke zavel
naar boven te halen. Het profiel dat men hierdoor verkrijgt zal een
betere structuur en een rijkere bovengrond hebben dan het huidige.
De bewerkbaarheid van een kalkrijke zavelbovengrond is veel gemak
kelijker; bovendien biedt ze ruimere mogelijkheden tot vruchtwisseling.
In natte perioden zal enig structuurverval op kunnen treden door het
dicht slempen van de bovengrond.
I^arte£rih.eidj_ G
6l6 ha = 5,3 %
Gronden die geen verbetering behoeven.
Tot deze kaarteenheid behoren de kalkhoudende tot kalkrijke zware klei
gronden op kalkrijke zware klei, bodemkaarteenheid I (met toevoeging
v en x).
Onder normale omstandigheden zijn deze gronden redelijk goed be
werkbaar. Ze zijn de van nature meest geschikte landbouwgronden uit
dit gebied en beslaan een aaneengesloten oppervlakte langs de oostgrens.
KaarteenheixU S
7023 ha = 60,8 %
Gronden die niet door middel van woelen of diepploegen te verbete
ren zijn.
Tot deze kaarteenheid behoren alle overige gronden die binnen het
onderzochte gebied voorkomen. Het zijn:overwegend kalkarme,zware tot
zeer zware kleigronden met minder dan U0 cm kalkrijke lichte klei of
zavel binnen 120 cm; kalkarme zware kleigronden op veen en (kei)leem
gronden.
De mogelijkheden om dergelijke gronden te verbeteren zijn beperkt
door de zeer hoge kosten die daaraan verbonden zouden zijn.
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BOORPUMCENKft.ART, schaal 1 : 20 000 (bijlage 6)

De boorpuntenkaart heeft slechts betrekking op het gedeelte ten
westen van Noordbroek - Zuidbroek (afb. 1). Ze geeft de plaatsen aan
van de aldaar in 1967 verrichte boringen, alsmede de indeling van de
veldkaarten, welke bij die opname zijn gebruikt. Er is onderscheid ge
maakt tussen beschreven en niet-beschreven boringen.
De beschreven boringen zijn per veldkaart genummerd; onderstaande
lijst geeft daarvan een overzicht:
Veldkaart nr.
1
2
3

Beschreven boringen

Overige boringen

5
6
7
8

75
58
99
102
70
67
69
35

19
23
10
19
7
5

Totaal

575

9^

k

7

k

De beschrijvingen zijn in het boorregister (bijl.7) opgenomen,
dat alleen aan de opdrachtgever is verstrekt.
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