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VOORWOORD
De bodemkartering van het CRM-natuurreservaat "Het Klaarkamperraeer" is uitgevoerd op verzoek van de Directie van het Staatsbosbe
heer.
Het doel van de kartering was een inzicht te krijgen in de bo
demgesteldheid en de hydrologische toestand van het gebied om mede
met behulp hiervan tot een zo goed mogelijk beheer van het desbe
treffende terrein te komen.
De resultaten van het onderzoek zijn neergelegd in een tweetal
kaarten en in dit rapport.
Kaarten en rapport kunnen mede dienen als basis voor bespreking
met de opdrachtgever over eventueel in de toekomst nog uit te voe
ren karteringen van andere CRM-objecten.
De kartering is uitgevoerd in de zomer van 1966 door J.P. Bannink, die tevens de rapportering verzorgde.
De leiding berustte bij Ir. J.C. Pape, hoofd van rayon Oost.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR,

Ir. R.P.H.P. van der Schans.

VERKLARING VAN GEBRUIKTE TERMEN
a. Algemeen
Bodemprofiel
Bovengrond
Bovenlaag
Hydromorfe kenmerken

Mediaan (M50)
Mineraal materiaal
Moerig materiaal
Mu
Textuur

: het totaal van horizonten (lagen) in de
bodem, die door afzetting en/of bodemvormende processen zijn ontstaan.
: bovenste 5 à 50 cm van het profiel.
: bovenste horizont van het profiel met mees
tal een relatief hoog gehalte aan organi
sche stof.
: kenmerken, die erop duiden dat de desbe
treffende gronden tot hoog in het profiel
permanent of periodiek met water verzadigd
zijn of dit voorheen waren.
: korrelgrootte waarboven en waarbeneden de
helft (in gewichtshoeveelheid) van de zandfractie (50 - 2000 mu) ligt.
: grond met een organische-stofgehalte van
ten hoogste 15$ ')•
: grond, waarvan het organische-stofgehalte
hoger is dan 15$ ')•
: micron = 0.001 mm.
: granulometrische (mechanische) samenstelling
van de grond.

k* Horizontbenaming
Hoofdhorizonten
A1-horizont

A2-horizont

B-horizont

B2-horizont
B3-horizont
C-horizont

Cl-horizont

: bovenste donker gekleurde horizont van
het bodemprofiel, waarin het uitgangs
materiaal na de afzetting is verrijkt met
organische stof, of waarin de organische
stof na de afzetting door biologische
processen is omgezet.
: een minerale horizont, die lichter van
van kleur en lager in humusgehalte is
dan de boven- en onderliggende horizont.
Deze hoofdhorizont is door verticale uit
spoeling verarmd.
: minerale of moerige horizont, waarin inspoeling van bovenaf heeft plaatsgevonden
(humus of lutum, al of niet te zamen met
sesquioxiden)
: B-horizont met maximale inspoeling
: onderste deel van de B-horizont met geringe
inspoeling.
: minerale of moerige horizont, die weinig
of niet is veranderd door de bodemvorming.
In soortgelijk materiaal heeft de ontwikke
ling van de bovenliggende horizonten
plaatsgehad.
: een weinig veranderde C-horizont, zcals
ontkalkte zavel of licht verteerd veen.

' ) b i j kleigronden 15 à 30$, afhankelijk van het lutumgehalte.
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D-horizont

G-horizont

AB-horizont
AC-horizont
BC-horizont
DG-horizont

: een onveranderde C-horizont, zoals nietontkalkte klei en geheel onverteerd veen.
: een minerale of moerige horizont, die
weinig of niet is veranderd door de
bodemvorming en afwijkt van het erboven
liggende moedermateriaal, bijv. een
veenlaag in een kleiprofiel.
: een minerale of moerige horizont, die
geheel of vrijwel geheel gereduceerd
is en na oxydatie aanzienlijk van kleur
verandert. Tevens moet deze horizont
aan de eisen van de C-horizont voldoen.
: overgang van A- naar B- met evenveel
A- als B-kenmerken.,
: overgang van A- naar C- met evenveel
A- als C-kenmerken.
: overgang van B- naar C- met evenveel
B—als C-kenmerken.
: een D-horizont, die tevens aan de eerst
genoemde eisen van een G-horizont vol
doet.

Lettertoevoegingen:
p

:

an

:

g

:

h

:

een door de mens bewerkte (p=ploegen)
horizont, zoals de bouwvoor (Ap). Diep
verwerkte profielen kunnen bijv. als
volgt worden aangeduid (A1+B+C)p.
een toevoeging, die aangeeft dat een
horizont (gedeeltelijk) bestaat uit
van elders toegevoerd materiaal (bijv.
door plaggenbemesting of bezanding).
lettertoevoeging, die bij elke horizont
gebruikt kan worden en die roest- of
reductievlekken aangeeft.
de toevoeging h (van humus) kan alleen
in combinatie met de codering B2 worden
gebruikt en duidt dan op een zeer sterke
humusverrijking in het bovenste deel van
de B2 van sommige podzolgronden.

c. Korte definities van een aantal indelingscriteria
Dikke A1
Dunne A1
Duidelijke podzol-B
Dunne eerdlaag
Humuspodzol-B
Met roest

:

een niet-vergraven Al-horizont, die
dikker dan 50 cm is.
: een niet-vergraven Al-horizont, die
dunner is dan 30 cm, of een vergraven
Ap-horizont ongeacht de dikte.
: B-horizont, die aan bepaalde eisen o.a.
wat kleur en dikte betreft, voldoet.
: een moerige of minerale eerdlaag van
15-30 cm dikte (een bovenlaag dunner dan
15 era is per definitie geen eerdlaag).
: B-horizont, waarin overwegend amorfe
humus voorkomt.
: roest beginnend binnen 35 cm, hoogstens
onderbroken over 30 cm en doorlopend tot
120 cm of tot G-horizont.
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huidjes rond de zandkorrels, bij de
podzolen onmiddellijk onder de B2-horizont,
bij de eerdgronden en de vaaggronden
bovenin de C-horizont.
: een niet-moerige, duidelijke Al-horizont
Minerale eerdlaag
van minstens 15 cm dikte.
:
gronden,
die tussen 0 en 80 cm voor meer
Minerale gronden
dan de helft uit mineraal materiaal be
staan.
: bovengrond, bestaande uit moerig materiaal.
Moerige bovengrond
: een moerige A1-horizont dikker dan 15 cm,
Moerige eerdlaag
waarin hoogstens 10 à 15 volumeprocenten
uit planteresten bestaan met een herken
bare weefselopbouw.
: grond waarvan het organische-stofgehalte
Moerig materiaal
hoger is dan 15$ 1)•
: laag, bestaande uit moerig materiaal, die
Moerige tussenlaag
ondieper dan ^0 cm begint en 15 à ^0 cm
dik is.
: heeft betrekking op de fysische rijping
Niet-gerijpt
en geeft een indruk omtrent de stevig
heid. Gerijpte gronden zijn tot ten minste
20 cm stevig.
Roest- of reductievlekken : door aanwezigheid van bepaalde ijzerver
bindingen bruinrood of neutraal-grijs ge
kleurde vlekken in de grond.
: a. geen roest of
Zonder roest
b. roest dieper dan 35 cm beginnend, of
c. roest < 35 cm en onderbroken over meer
dan 30 cm.

Met/zonder i jzerhuidjes

d. Bestanddelen_van_d§_grond
Lutumfractie
Slibfractie
Siltfractie
Leemfraetie
Zandfractie
Grindfractie
Klei
Leem
Zand

minerale delen < 2 rau.
minerale delen < 16 mu.
minerale delen > 2 mu en < 50 mu.
minerale delen < 50 mu.
minerale delen > 50 mu en < 2000 mu.
minerale delen > 2000 mu.
mineraal materiaal, dat minstens 8$
lutumfractie bevat,
mineraal materiaal, dat minstens 50$
leemfraetie bevat.
mineraal materiaal, dat minder dan 8$
lutumfractie en minder dan 50$ leemfraetie
bevat en waarvan de M50 beneden de 2000
mu ligt.

e. Begriggen,_betrekking_hebbend_og_dë_hYdrologie
Gemiddelde grondwaterstands- : curve - te verkrijgen door de construccurve
tie van een gemiddelde curve door een
bUndel tijdstijghoogtelijnen, ieder
voor zich op een afzonderlijk Jaar be
trekking hebbend - die het gemiddelde
verloop van de grondwaterstand op
een bepaalde plaats weergeeft.
')bij kleigronden 15 à 30$, afhankelijk van het lutumgehalte.
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bij de top van de gemiddelde grondwater
stand (GHG)
standscurve.
Gemiddeld laagste grondwater : waarde voor de grondwaterstand afgelezen
bij het dal van de gemiddelde grondwater
stand (GLG)
standscurve.
: de in een bodemprofiel voorkomende roestGleyvers chi jns elen
verschijnselen, al dan niet in combinatie
met reductieverschijnselen. Het ontstaan
ervan is een gevolg van de ter plaatse op
tredende afwisseling in oxyderende en re
ducerende omstandigheden.
: klasse van grondwatertrappenindeling.
Grondwatertrap (Gt)
Grondwatertrappenindeling
: klasse-indeling van gemiddelde grondwater
standsverlopen die gebruikt wordt om op
bodemkaarten de van plaats tot plaats op
tredende verschillen in het gemiddelde
grondwaterstandsverloop aan te geven. Het
gemiddelde grondwaterstandsverloop wordt
gekenschetst door GHG en GLG. Elke klasse
van de indeling (grondwatertrap, Gt) omvat
een traject van grondwaterstandsverlopen,
gedefinieerd door de grenzen waarbinnen
GLG of GLG in combinatie met GHG voor de
desbetreffende grondwatertrap variëren.
Heductievers chi jns elen,
: door de aanwezigheid van tweewaardig
reductievlekken
ijzer neutraal grijs gekleurde, in gere
duceerde toestand verkerende vlekken in
de grond.
Roestverschijnselen,
: door de aanwezigheid van bepaalde ijzer
roestvlekken
verbindingen — bruin tot rood gekleurde
vlekken in de grond.
Totaal gereduceerde zone
: het deel van het profiel dat steeds of
vrijwel steeds verzadigd is met water en
ten gevolge daarvan nooit of vrijwel nooit
lucht bevat. (G-horizont)
Y®rklaring_van_dejaaç6njtfaarmee de onderscheiden bodemeenheden zijn
aangeduid
Deze namen zijn ontleend aan het systeem voor bodemclassificatie.
Hierin heeft men bij de naamgeving vaak gebruik gemaakt van toponiemen,
die voorkomen in gebieden waar ook de benoemde gronden het meest worden
aangetroffen. Ook heeft men wel nieuwe namen bedacht, zo mogelijk toch
iets zeggend over de aard of de ligging van de desbetreffende gronden.
Drecht

Koop

Podzol

(in drechtvaaggronden)
dit is een waternaam, die uitsluitend
gekozen is, omdat in de omgeving van
o.a. Papendrecht deze gronden een be
hoorlijke verbreiding hebben,
(in koopveengronden)
dit is een Middeleeuwse ontginningsterm.
Plaatsnamen met koop of kop komen op de
hiermee bedoelde gronden veel voor.
(in podzolrauwveengronden enz.)
het woord stamt uit het Russisch en heeft
betrekking op de askleurige loodzandlaag
(de A2-horizont).

(in poldervaaggronden)
de desbetreffende gronden komen in verreweg
de meeste polders wel voor.
(in rauwveengronden)
rauw heeft hier de betekenis van = weinig
veranderd, d.w.z. weinig veraard,
(in vaaggronden)
onduidelijk, niet scherp omlijnd. Wordt
gebruikt voor gronden met de minst duidelijke
horizonten.
(in veldpodzolgronden)
veldnamen worden ten noorden van de grote
rivieren aangetroffen op (meestal lage)
heidevelden buiten de oude ontginningen,
(in het zuiden komt deze naam voor op
oude bouwlanden en is daar dus onjuist voor
deze gronden.)
(in vlietveengronden)
vliet komt van vlieten (drijven). Vlietlanden (typisch gebied voor rauwveengr.)
zijn gelegen tussen de boezem en de boezem
kaden.
(in vlierveengronden)
komt van vlieder of vledder en is een topo
niem dat slaat op moerassig grasland,
(in waardveengronden)
een door water omsloten land. In de waarden
(Alblasser, Krimpener etc.) komen deze gron
den veel voor.

- 10 1.

INLEIDING

1 .1

Algemeen

Het onderzochte gebied is ca. J+5 ha groot en ligt ongeveer 5 km
ten zuidwesten van Dokkum en 1 km ten noordwesten van Rinsumageest
(zie afb. 1). Het komt voor op kaartblad 2D van de topografische kaart
van Nederland, schaal 1 : 25 000.
Het veldwerk is uitgevoerd in juni 1966. Voor de aanvang van de
kartering heeft er een bespreking plaatsgevonden met de Consulent voor
Natuurbehoud, de heer Ir. E. Stapelveld en de beheerder de heer Steffers.
Tijdens de kartering was er contact met de bewaker, de heer J. Hoekstra,
De Stichting voor Bodemkartering is erkentelijk voor hun medewerking.
1 *2

Opname en vervaardigde kaarten

Als basis voor de veldopname, zowel als voor het vervaardigen van
de definitieve kaarten werd gebruik gemaakt van kaarten (schaal 1 : 2 500),
die door de opdrachtgever beschikbaar waren gesteld.
Het totaal aantal boringen bedraagt 115 of ruim 2,5 per ha. Hiervan
zijn 100 boringen uitgevoerd tot 120 cm diepte en 15 tot op de zandondergrond dieper dan 120 cm.
De bij de veldopname verzamelde gegevens werden in code op de zgn.
veldkaarten geplaatst. Aan de hand hiervan werden een bodemkaart en een
grondwatertrappenkaart getekend en ingekleurd, beide op schaal 1 : 5 000.
De definitieve kaarten, bijlagen 1 en 2 bij dit rapport, werden
door de tekenkamer verzorgd.
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BESCHRIJVING VAN HEP GFTRTPD
Geologische opbouw

'Het onderzochte gebied ligt in een landschap waar knipklei op veen
is afgezet. De ondergrond wordt gevormd door dekzand en glaciale afzet
tingen. Het dekzand komt in het midden van het gebied tot aan de zuid
grens bijna aan het oppervlak. In deze dekzandopduikingen zijn podzolen
tot ontwikkeling gekomen. Naar het westen duikt het dekzand diep weg:
tot meer dan 3 meter beneden het maaiveld ten noordwesten van de een
denkooi. Waar het meer dan 80 cm beneden het maaiveld begint treft men
er geen profielontwikkeling in aan.
In het oosten komt binnen 120 cm diepte overal pleistoceen zand
voor. Hier is er, ook op plaatsen waar het tussen 40 en 80 cm diepte
is aangeboord, meestal geen profielvorming in opgetreden. In het zand
komt hier een weinig noordelijk grind voor en vaak is het zwak
lemig. Het voelt scherper aan dan het leemarme dekzand hoewel het nau
welijks grover is, We nemen aan dat we hier te maken hebben met fluvioglaciaal materiaal.
Een andere glaciale afzetting die op veel plaatsen in het noorden
van ons land wordt aangetroffen is de keileem. Deze afzetting vertoont
vaak grote golvingen over afstanden van enige honderden meters, terwijl
kleine hoogteverschillen op korte afstand van elkaar optreden. Dikwijls
ook komen er opgevulde vorstspleten en andere trechtervormige zandopvullingen in voor. Het is niet noodzakelijk dat de keileem een aaneen
gesloten afsluiting van de oudere lagen vormt. Even ten noorden van het
gebied is aangetoond dat plaatselijk vrij ondiep keileem voorkomt
(v. Holst, i.V.). Op een aantal plekken in het ongecultiveerde gedeelte
is op een diepte variërend tussen 120 en 190 cm beneden het maaiveld
ook keileem aangeboord ( Ter Hoeve, 1966). Wij hebben deze afzetting
nergens binnen boorbereik aangetroffen. Diepboringen zouden kunnen aan
tonen of in het onderzochte gebied op grotere diepte aaneengesloten
keileem voorkomt. Wellicht is echter een deel van de glaciale afzet
tingen door erosie verdwenen, speciaal op flanken. In dit verband wil
len vre er op wijzen dat het gebied wellicht op een westhelling van een
keileemafzetting ligt. Bij een door Steenhuis gecontroleerde diepboring in Birdaard werd in 1917 geen keileem aangetroffen (Botke, 1932).
De veronderstelling dat het stroomdal van de Oer-Rijn zich via de
IJsselvallei en het zuidoosten van Priesland naar het noorden uitbreid
de wordt vrij algemeen aanvaard. Een afbeelding hiervan vindt men bij
Ter Wee, 1962. Hierdoor kunnen bij de afzetting en erosie van de kei
leem allerlei complicaties zijn opgetreden.
In het zuidoosten van het gebied treft men aan het oppervlak een
grote noordelijke zwerfsteen van ruim twee kubieke meter aan.
Op de geschetste gevarieerde ondergrond is ten langen leste veen
gaan groeien dat ten slotte werd overdekt met knipklei. Afbeelding 2
geeft een globale voorstelling van de opbouw tussen Rinsumageest en
de Waddenzee. Bij het maken van deze figuur is tevens gebruik gemaakt
van bij andere onderzoekingen (v. Holst i.V., v.d. Hurk, 1966) verkre
gen gegevens.
In het begin van de veenvorming ontstond in de laagten ten westen
van het Klaarkampermeer broekveen en zeggeveen, terwijl op de dekzand
opduikingen podzolering optrad. Op één plaats waar het dekzand ondiep
voorkomt (eenheid gMn72Cp2) kan men vaststellen dat daar nooit veenvorming van enige betekenis is opgetreden. Waar nu open water voorkomt,
groeide eens een vrij zwaar bos, waarvan de achtergebleven stobben
thans nog getuigen. Het veen groeide langzamerhand omhoog en kwam plaat
selijk tijdelijk buiten de invloed van het grondwater. Als gevolg hier
van kregen op hogere plekken in het veen verschillende veenmossoorten
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struiken. Het voorkomen van enkele zware kleilaagjes van enige centi
meters dikte wijst er op dat in deze periode de zee bij uitzonderlijk
hoge vloeden tot hier doordrong. Na dergelijke inbraken kon er echter
weer opnieuw zeggeveen en veenmosveen ontstaan. Dit treedt vooral duilijk aan het licht in het westen van het gebied langs de zuidgrens.
Ten slotte werd het veen ook bij normalere vloeden overspoeld en kwam
aan de veengroei vrij plotseling een einde. Er kwam toenegale zware
knipklei tot afzetting, voornamelijk tussen 200 en 1000 na Chr. (Mod
derman, 1952). Voor nadere beschouwingen over de wisselende invloed
van de zee verwijzen we naar de literatuur (Cnossen, 1958).
Het Klaarkampermeer is een terreindepressie in dit klei-op-veengebied. Dergelijke laagten komen meer voor in deze contreien. Sommige
dragen de naam "Kolken". We nemen aan dat het erosieplekken zijn (verg.
v.d. Hurk, 1966). Vele zijn gekenmerkt door een geleidelijk aflopende
westkant, terwijl de andere randen vrij steil zijn (v. Holst, mond med.).
Dit is ook bij het Klaarkampermeer eniger mate het geval. Wij tekenen
hierbij aan dat het normaal is dat de klei niet overal even dik wordt
afgezet en dat op de wat lagere plekken plassen ontstaan. Als gevolg
van waterbeweging bij winden uit overwegend westelijke richtingen kun
nen juist de tegenovergestelde oevers aangetast worden.
2.2

Landschappelijke opbouw

De mens, die sedert ongeveer de 4e à 5e eeuw voor Christus in deze
streek geleefd zal hebben (v. Giffen, 1940 ; Boeles, 1906 en 1951),
heeft van ca. 200 na Chr. af gedurende zo'n 800 jaar getracht zich te
gen de zee te beschermen door het ophogen van terpen (v. Giffen, 1940^,
Boeles, 1951; Halbertsma, 1958)« Daarna werd de aanleg van dijken steeds
belangrijker (verg. Rienks, 1958 en Niermeyer, 1958). Het onderzochte
gebied ligt nog juist binnen het terpenlandschap (zie ook de perceelsvormen op afb. 1). Tegen de noordgrens ligt de vroegere terp van het
klooster Klaarkamp. Voordat dit klooster gesticht werd zou hier het
terpgehucht Ringesheim gelegen hebben (Halbertsma, 1963). Aanwijzingen
voor een oudere bewoning zou men kunnen zien in het te voorschijn ko
men van o.a. terra sigillata fragmenten bij het terponderzoek in 1938
(Halbertsma, 1947)• In 1939 en 1940 werd de terp afgegraven zodat we
nu alleen de resten terugvinden (Ottema, 1947)»
Het onderzochte gebied heeft dus tot de tijd dat de zeedijken het
achterland beschermden onder geregelde invloed gestaan van de zee. Uit
het profielverloop in de zware knipklei kunnen we afleiden dat de opslibbing plaatsvond in een brak milieu met vrij rustig vloedwater
(Veenenbos, 1951). Halbertsma (1956 en 1957) wijst er op dat Willibald
(8e eeuw) in zijn Vita Bonifatiï (uitg. W. Levison, Hannover, 1905)
meedeelt, dat de Friezen in Bonifatius tijd last ondervonden van het
zoute water.
Vooral na 1100 (het Cisterciënzer klooster Klaarkamp is gesticht
in 1165) zal hier het bedwingen van de natuur sterk zijn bevorderd.
Het is bekend dat in het noorden van ons land de ontginning en de
landbouw vanuit de kloosters werden gestimuleerd en ook daadwerkelijk
werden aangepakt (Glazema, 1947, blz. 410). Het klooster Klaarkamp
had een grote bekendheid (Botke, 1932) en zal ook als bouwwerk aan
zienlijk zijn geweest (Halbertsma, 1947)«
Langs de noordgrens van het gekarteerde gebied komt op de knip
klei een bovengrond voor van lichte klei sommige lagen bevatten enige
koolzure kalk.
In de bovengrond treft men tevens kleine brokjes baksteen aan. Het
is duidelijk dat deze gronden door de mens zijn bewerkt. Mogelijk hebben
we te maken met een cultuurdekje.

Afb.3 Vermoedelijke ondergrondse verzilting van Nederland
(volgens Beltman,van Dam en Volkers)

- 15 De ontginning van het lage gedeelte bij het Klaarkampermeer is van
veel jongere datum. Op een topografische kaart van 1854 wordt het als
water aangegeven. Alleen de omgeving van de
eerdenkooi en de hoge ran
den waren toen reeds grasland. Een grote oppervlakte is in zeer recente
tijd op de schop geweest.
Waar de grond niet in cultuur is gebracht heeft men eveneens veel
gegraven, zoals direct al blijkt uit het grote aantal greppels en sloot
jes die op de bodemkaart (bijl. 1) zijn aangegeven. Bovendien wijzen
daar de aangelegde kleidijkjes en de in het veen voorkomende klei- en
zandlaagjes op. Ongetwijfeld zullen reeds de kloosterlingen zo nu en
dan turf hebben gemaakt. In tijden van nood was het veen hier dicht bij
de hand om er turf uit te winnen. Later zal de plaatselijke bevolking
in noodsituaties wellicht ook belangstelling hebben gehad voor het voor
komende veen. De lage ligging belette echter vooral bij hoge waterstan
den een omvangrijke en doeltreffende vervening.
De begroeiing is hier afwijkend (Aukes en v.d. Voo, 1966) ten ge
volge van het zoutgehalte van het veen en van de ondergrond en als ge
volg van de reeds genoemde menselijke ingrepen. Ook in het cultuurgras
land op Gt I ten zuiden en ten westen van het woeste gedeelte, wijst
de vegetatie op de aanwezigheid van een iets zout milieu. Vooral de
groeivorm van Fiorin (Agrostis stolonifera) en Rood zwenkgras (Festuca
rubra) valt hier op.De eerste soort treedt massaal op en toont een
rossige weerschijn. Typerend is ook dat Engels raaigras (Lolium perenne)
slechts weinig voorkomt. Op sommige plaatsen treft men naast de alge
mene graslandsoorten, Zeggen (vnl. Carex nigra) aan en een weinig slanke
waterbies (Eleocharis palustris), alsmede een enkel exemplaar Moeraszoutgras (Friglochin palustre). Op een paar plaatsen treden Zilt vlot
gras (Puccinellia distans) en Schijnspurrie (spergularia spec.) op.
Vegetatiekundig beschouwd zien de graslanden op Gt I er dus nat, vrij
schraal en iets zout uit. Op de andere Gt's toont de grasmat normale
onderlinge verschillen.
De vegetatie voorkomende in het weinig gecultiveerde deel is uit
voerig onderzocht en gekarteerd door Aukes en v.d. Voo (1966) en ande
ren. Wij beperken ons hier dan ook tot het maken van een paar aanteke
ningen.
In de sloten hebben we hier en daar naast Darmwier (Enteromorpha
intestinalis) ook Kranswier (Chara, spec.) aangetroffen. Voorts vonden
we langs de oostrand enkele exemplaren Trilgras (Briza media).
Landschappelijk vormt het open water met een brede rietkraag en
daarbij aansluitend een begroeiing met veel Zeebies (Scirpus maritimus)
en wat Zulte (Aster tripolium) een geheel dat direct opvalt, doch van
verre aan het oog ontrokken is door de lage ligging.
2.3 De waterhuishouding
De waterhuishouding is voor de plantengroei van grote betekenis.
In dit gebied komt daar nog bij dat het grondwater zout is. Afbeelding
3 geeft een overzicht van de vermoedelijke verbreiding van het zoute
grondwater in ons land volgens Beltman, v. Dam en Volker (1958). In
grote trekken worden hier dezelfde gebieden aangegeven waar ook brak
polderwater voorkomt (verg. de verziltingskaarten bij Vrijhof, 1958
en Snijders, 1959). Toch is er in het algemeen geen verband tussen het
zoutgehalte van het grondwater en van het polderwater (Snijders, 1959).
Als natuurlijke oorzaken van wisselingen in het zoutgehalte van het
open water noemt Snijders, klimatologische factoren en wegzijging of
kwel. Zoute kwel is slechts in enkele polders in Friesland bekend. Dit
komt mede doordat het maaiveld hoger ligt dan of ongeveer gelijk ligt
met NAP (Vrijhof 1958, blz. 137).

- n Belangrijke wisselingen in het zoutgehalte ontstaan los van deze
natuurlijke invloeden äLs gevolg van waterstaatkundige maatregelen, zoals
tijd en plaats van spuien, doorspoelen, enz. De chloorionenconcentratie
van het water in de wortelzone blijkt echter in het algemeen nauwelijks
afhankelijk te zijn van die van het omringende open water (Snijders,
1959).
Dat in het onderzochte gebied een paar halofyten voorkomen is een
gevolg van zoute kwel. Wij willen daarbij de mogelijkheid van een diepe
zoute kwel, zoals ook Vrijhof (1958, blz.138) vermeldt van de "Kolken",
een onderbemalen gebied in Oostdongeradeel, niet uitsluiten. In deze
opvatting past de zienswijze dat voor de ontwikkeling van de halofyten
de kwel noodzakelijk is en dat het dus van belang is om vooral in de
nawinter en de lente een laag waterpeil te handhaven. Daarbij is het
zeer aan te bevelen dat alle open water in goede verbinding staat met
de plaats waar wordt uitgeslagen. Het is ons naderhand gebleken dat
Ter Hoeve tot ongeveer gelijke conclusies was gekomen (Ter Hoeve, 1966).
Een groot deel van het gebied is zeer nat (Gt I, op bijl. 2).
Zoals we zagen treedt in de vegetatie binnen deze Gt over het algemeen
enige zoutindicatie op. Langs de zuid- en westgrens van Gt I komen
plaatsen voor waar dit minder duidelijk is en bijv. alleen te zien aan
de groeivorm en mogelijk ook aan de kleur van Florin (Agrostis stdLonifera). Het veen en de ondergrond hebben een zilte smaak. Op Gt II
is dat eveneens het geval maar meestal pas op wat grotere diepte. In
het algemeen wijst de vegetatie binnen Gt II niet meer op de aanwezig
heid van zout. Alleen langs de grens met Gt I komen plaatsen voor waar
de overgang zeer vaag is. Ook Gt III en V zijn zoet.
Alleen op de laagste plekken binnen Gt I is een goede mogelijkheid
aanwezig om een zoutvegetatie te bevorderen. Dit is het meest effec
tief te bereiken door op die plekken de waterstand wat te verlagen.
Hierdoor zal immers de kwel bevorderd worden.
Het recht om het meer droog te malen is verleend in 1650 (Aukes
en v.d. Voo, 1966), Eerst in 1893 is de droogmaking voltooid met het
bovenomschreven resultaat. Als gevolg van de lage ligging en de betrek
kelijk kleine oppervlakte ondervond men daarbij en ook later nog aller
lei moeilijkheden. In elk geval zal de bemaling in verhouding duur zijn.
Het zgn. buitenwater, dat in verbinding staat met Friesland's boe
zem, dringt door tot aan de uiterste westgrens en van de andere kant
tot bij de sluis aan het meest oostelijke punt van de kaart. Het is
uit een en ander duidelijk dat in de waterhuishouding de menselijke
factor hier wel sterk domineert.
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> DE VOORNAAMSTE BODEMPROFIELEN
3.1 Inleiding
Door de wisselwerking van de bodemvormende factoren - waarvan de
belangrijkste zijn; klimaat, moedermateriaal, biologische activiteit,
reliëf en grondwater, de mens en de tijd - zijn een groot aantal
van elkaar verschillende bodemprofielen ontstaan. De differentiërende
kenmerken die bij de Stichting voor Bodemkartering gebruikt worden
(de Bakker en Schelling, 1966), dienden uiteraard ook als basis voor
de indeling van de gronden in dit gebied.
Zoals de legenda op de bodemkaart (bijl.1) aangeeft, komen hier
veen, zeeklei en zandgronden voor. In hoofdstuk H zullen we nader jngaan op
de onderverdeling en de omschrijving van deze gronden. In het thans
volgende willen we er enkele algemene opmerkingen over maken en de
wijze van ontstaan summier aangeven.
3.2. Veengronden.
Veenvorming treedt voornamelijk op onder anaerobe omstandigheden,
die meestal veroorzaakt worden door een overmaat aan water (Pons,19^1)•
De samenstelling van het water bepaalde in belangrijke mate welke
planten er in groeiden. Hierdoor zijn de verschillen in veensoort
mede bepaald. In paragraaf 2.1 hebben we reeds gewezen op de variatie
in de veensoort. Het daargenoemde zeggeveen loopt uiteen in samen
stelling. Zowel in horizontale richting als in de diepte wisselen
mesotrofe en oligotrofe plekken elkaar af. Zeggeveen heeft de over
hand maar laagjes veenmosveen komen ook veel voor. Daartussendoor
treden vaak dunne kleilaagjes op. In het westen treft men op een
diepte van ca. 1 m. of meer in het zeggeveen soms ook houtresten aan.
Andere plantenresten die hiernaast voorkomen geven er aanleiding toe
om in deze gevallen van min of meer eutrofe broekveenlagen te spreken.
In het westelijke en nxrd-westelijke deel van het lage terrein
komt op sommige plaatsen fijnverdeeld kleiig en venig materiaal voor,
dat we vijverslik noemen. Dit kan op natuurlijke wijze ontstaan zijn
als gevolg van waterbeweging. Hierbij kunnen klei en veen in fijn ver
deelde toestand in het water gaan zweven en op luwe plaatsen in het
water bezinken.
We onderscheiden voorts gerijpt veen en niet gerijpt veen.
Gerijpt veen ontstaat door rijping uit organische stof, die daarbij
slechts in geringe mate wordt afgebroken.
In de rietkraag en bij het open water is ongerijpt rietzeggeveen
aanwezig, waarin weinig kleilaagjes worden aangetroffen. Wel komen
hier enkele door de mens aangelegde kleidijkjes voor.
Over een grote oppervlakte zijn de veengronden vergraven. Ook
zal er bij de ontginning of herontginning klei van de vroegere terp
op het veen zijn gebracht. Op vele plaatsen treft men namelijk bak
steenbrokjes aan. In de natuurlijke toestand heeft er vrijwel overal
een humusrijke of venige kleilaag op het veen gelegen. Binnen de
veengronden is deze laag minder dan Î+0 cm dik ( + 15 a 30 cm).
De diepte van de zandondergrond loopt uiteen van ca •§• m binnen de
eenheid kVp2 en Voz2, Vz2, kVz2 tot
à 3 m bij de koopveengronden
(hVc).
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3-3. Ze ekle igronden.
In de zeekleigronden is weinig profielvorming opgetreden. Ver
schillende horizonten zijn vaag te onderscheiden. Vandaar dat we in de
onderverdeling spreken van vaaggronden.
Het ontstaan van de kleilagen kwam reeds aan de orde in hoofdstuk
1. Voorts kunnen we in dit verband nog verwijzen naar een paar andere
rapporten van de Stichting voor Bodemkartering (v. Holst, i.V. en
v.d. Hurk, 1966).
Zoals we zagen in hoofdstuk 2 bestaat het kleipakket geheel uit
vrijwel kalkloze knipklei. De gehele laag is vrij homogeen van zwaarte
(35 à. 50 % lutum), met de tendens dat het lutumgehalte naar beneden
iets toeneemt. In het noorden en oosten echter bestaat bovengrond uit
opgebrachte lichte klei. Deze laag kan plaatselijk ook iets minder
dan 25 fo lutum bevatten en zou dan tot de zware zavel gerekend moeten
worden (zie par. '4'+). De oppervlakte is echter van te geringe betekenis
om hier aandacht aan te schenken. De knipklei komt hier voor op ca.
30 cm beneden het maaiveld. De begindiepte van het veen is er groten
deels iets meer dan 120 cm.
Binnen de drechtvaaggronden en de poldervaaggronden met profiel
verloop 2 rust de klei tussen tl-0 en 80 cm diepte op een veenlaag. Bij
de overige poldervaaggronden is de kleilaag 80 à 120 cm. dik.
De knipklei (ook wel knikklei genoemd), heeft een ongunstige
structuur en peptiseert in vochtige toestand gemakkelijk. Er kan dan
zelfs enige verplaatsing van de allerfijnste delen optreden. Kenmerken!
is ook, dat het koolzure kalkgehalte laag is, terwijl het gehalte aan
magnesium en soms ook natrium hoog is in vergelijking met dat van
normale kleisedimenten. We verwijzen in dit verband naar de literatuur.
(Veenenbos en Schuylenborg, 1951J Veenenbos, 1955J Stichting voor
Bodemkartering 1965; en de Smet, 1565).
Zowel de klei als het samengeperste en gelaagde veen zijn over het
algemeen slecht doorlatend voor water.
3-h. Zandgronden (kalkloos).
In een klein gedeelte van het gebied heeft het veen een geringe
dikte. Het bovenste deel van de zandgronden is tot een diepte van ca.
'+0 cm vergraven. Daarbeneden begint het ongestoorde dekzand. Hierin
is een humuspodzolprofiel ontwikkeld, waarvan op sommige plaatsen de
bovenste horizonten zijn afgegraven.
Humuspodzolgronden hebben een profiel met A-, B-, en C-horizonten,
ontstaan door uitloging en inspoeling van vnl. amorfe humus met of
zonder sesquioxyden (Pape, 1961). Ze kunnen zowel onder droge als natte
omstandigheden ontwikkeld zijn," haar- resp. veldpodzolgronden.
In dit gebied komen alleen veldpodzolgronden onder een (vergraven)
kleidek voor. De A1-horizont is hier over het algemeen dun, ca.5 cm.
De dikte van de A2-horizont wisselt van plek tot plek en ligt tussen
ca. 5 en 30 cm. De B-horizonten lopen eveneens in dikte uiteen.
Op veel plaatsen kan men weer een scheiding maken tussen de B2- en de
B3-horizont. De B2-horizont is hier zelden zo sterk ontwikkeld dat hij
tot een harde bank verkit is. Hier en daar is hij zelfs zo zwak dat hij
slechts vaag van de B3-horizont is te onderscheiden. Ook de overgang
van de B3-horizont in de C-horizont is vaag en wisselend van diepte.
Meestal gaan de B-horizonten niet dieper door dan 70 à 90 cm. beneden
het maaiveld.
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'4.1 Veengronden
Veengronden bestaan tussen 0 en 80 cm voor meer dan de helft uit
moerig materiaal.
In dit gebied komen voor: koopveengronden, vlietveengronden, vliei?veengronden en waardveengronden. De koopveengronden behoren tot de
eerdveengronden, dat zijn veengronden met een moerige eerdlaag. De
drie overige eenheden missen een dergelijke laag en worden samengevat
onder de naam rauwveengronden. Deze onderverdeling vindt dus plaats
op basis van de verschillen in de bovengrond. Verder is nog onderscheid
gemaakt naar de aard en de diepte van de minerale ondergrond. Ook is
de veensoort aangegeven (c = zeggeveen).
a. Koopveengronden (code hV).
Gerijpte eerdveengronden met een kleiige moerige eerdlaag.
b. Vlietveengronden (code Vo).
Niet-gerijpte rauwveengronden.
c. Vlierveengronden (code V)
Rauwveengronden met gerijpt veen.
d. Waardveengronden (code kV).
Rauwveengronden met een kleidek, zonder een minerale eerdlaag in de
bovengrond.
^•2. Zeekleigronden
klei.

Kleigronden bestaan tussen 0 en 80 cm voor meer dan de helft uit

Deze gronden worden evenals de veengronden onderverdeeld naar de
aard en dikte van de bovengrond en de dikte van het kleidek. In dit
gebied komen alleen drechtvaaggronden en poldervaaggronden voor.
Beide zijn hier vrijwel kalkloos. De drechtvaaggronden hebben een klei
laag van '+0 à 80 cm. dikte die rust op meer dan !+0 cm. veen.
De poldervaaggronden zijn verder onderverdeeld naar de zwaarte van de
bovengrond en het profielverloop. Bovendien is aangegeven of de boven
grond bestaat uit knipklei of uit normale klei.
De omschrijvingen luiden:
a. Drechtvaaggronden in kalkloze matig zware knipklei (code gMv71C en
gMv71 Cz3).
b. Poldervaaggronden in kalkloze matig zware knipklei. (code gMn72C en
gMn7-i-Cv3) •
c. Poldervaaggronden in kalkloze lichte zeeklei (code Mn5'+C).
U-.3- Zandgronden (kalkloos)
Kalkloze zandgronden bestaan tussen 0 en 80 cm voor minstens de
helft uit (kalkloos) zand. In dit gebied komt binnen de zandgronden
maar één onderscheiding voor.
a. Veldpodzolgronden in leemarm matig fijn zand met een vergraven
humusrijk kleidek (code kHn51).
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Si
a. Indeling naar de lutumfractie (zie ook afb. '4 ).
c/o

lutum

8
- 17,5
17,5 - 25
25
- 35
35
- 50
> 50
8
- 25
17,5 - 35
25
- 50
> 35

code
1
3
5
7
9
2
k
6
8

naam
lichte zavel )
. (zavel
zware zavel )
lichte klei
matig zware klei ) zware
zeer zware klei ) klei
zavel
zware zavel tot lichte klei
lichte tot matig zware klei
zware klei

b. Indeling naar de mediaan van de zandfractie (M50).
M50

tussen

50
105
150
210
'+20

en 105 rnu.
en 150 mu
en 210 rnu
en '-J-20 mu
en 2000 mu

code

naam
uiterst fijn zand )
)
zeer fijn zand
matig fijn zand )
matig grof zand
|
zeer grof zand

1
3
5
7
9

fijn zand
grof zand

c. Indeling naar de leemfractie (zie ook afb. ^b)

$ Leem
0 - 1 0
10 - 17,5
17,5- 32,5
32,5- 50
50 - 85 )
85 - 100 )

code
1
3
5
7
9

naam
leemarm zand
zwak lemig zand
)
sterk lemig zand
) lemig zand
zeer sterk lemig zand)
zandige leem
) leem
siltige leem

Met de onder a gegeven indeling wordt de zwaarteklasse van een
kleihorizont aangegeven; de onder b en c genoemde klassen worden
gebruikt voor het benoemen van respectievelijk de zandgrofheid en de
lemigheid van zandlagen.
De cijfercodes vormen een onderdeel van de vlakkencodering op de
bodemkaart. Bij kleigronden heeft het eerste cijfer in de codering
betrekking op de zwaarteklasse van de bovengrond en het tweede op het
profielverloop (zie paragraaf '+.6). Bij zandgronden duidt het eerste
cijfer in de codering op de zandgrofheid en het tweede op de lemigheid
van de bovenste zandlaag.
Evenals bij de onder a. gegeven indeling vermeld is, kunnen ook
onder b. en c. twee opeenvolgende klassen zijn samengetrokken (even
cijfers).

-19'4.5. De organische-stof klassen
Afbeelding >4c geeft de benaming van de organische-stof klassen
weer. Uit de figuur blijkt dat de klassegrenzen afhankelijk zijn van
het lutumgehalte; zo bevat een kleigrond uit de klasse "venig" (C2)
meer organische stof dan een zandgrond uit die klasse (Cl ).
'+.6. Profielverloop
Onder profielverloop wordt verstaan de opeenvolging van lagen in
kleigronden. Deze lagen zijn te onderscheiden naar aard en samen
stelling van het moedermateriaal.
Er worden vijf profielverlopen onderscheiden, die alle zijn
gedefinieerd. Ze kunnen globaal als volgt worden omschreven:
1 = klei - op - veen
2 = klei - op - zand
3 = met een zware niet kalkrijke kleilaag op een
lichtere en/of kalkrijke laag.
!+ = met een zware niet kalkrijke kleilaag die doorloopt
of beneden 80 cm overgaat in moerig materiaal.
5 = alle overige profielen
In het gekarteerde gebied komen alleen voor de profielverlopen
1, 2 en .
1+.7 Kalkverloop
Onder kalkverloop verstaan we de opeenvolging van lagen met
uiteenlopend kalkgehalte. Voor de bepaling van dit kalkverloop wordt
per boorpunt de koolzure kalkklasse bepaald van elke laag. Deze bepaling
wordt uitgevoerd met verdund handelszoutzuur (+10$ HCl). De mate
van zichtbare of hoorbare opbruising bepaalt de kalkklasse van de
desbetreffende laag. Er wordt onderscheiden:
kalkrijkj bruising zichtbaar, meer dan ca. 1 à 2 % CaC03.
kalkarm ; bruising alleen hoorbaar, ca. 0,5 - 1 à 2 $ CaCOjj
kalkloos ; geen hoorbare reactie, minder dan ca. 0,5$ CaC03.
Afhankelijk van de diepte waarover deze kalkläassen in het profiel
voorkomen; wordt een kalkverloop A, B of C onderscheiden. Globaal
kunnen ze als volgt worden aangegeven:
A = binnen 80 cm over tenminste 30 à 50 cm kalkrijk
B = binnen 80 cm geheel kalkarm of over 30 à 50 cm kalkloos
C = binnen 80 cm over tenminste 50 cm kalkloos.
De variatie in dikte (30 à 50 cm) hangt samen met het kalkgehalte
en de dikte van de overige lagen binnen 80 cm.
De kleigronden in het onderzochte gebied zijn geheel kalkloos
(hoofdletter C in de code). De zandgronden zijn hier eveneens kalkloos,
zoals gewoonlijk. Dit wordt niet extra aangegeven.
'4.8 De grondwatertrappenindeling
De grondwatertrap (Gt) is een indeling van de gronden naar de ge
middelde hoogste grondwaterstand (GHG) en de gemiddelde laagste grond
waterstand (GLG) (Van Heesen en Westerveld, 1966).
De Gt van een bepaalde plek is alleen exact vast te stellen na
jarenlange intensieve grondwaterstandsmetingen. Door op zulke plekken
het bodemprofiel te bestuderen kon er verband gelegd worden tussen
de Gt en de profielkenmerken, die met de waterhuishouding verband
houden. Deze kenmerken zijn bijvoorbeeld moerige lagen, roest-, re
ductie- en blekingsverschijnselen. Hierbij moeten we de opmerking
maken dat op veel plaatsen de waterhuishouding ingrijpend is gewijzigd.

- 20 Veel gebieden zijn beter ontwaterd, andere zijn daarentegen natter ge
worden, bijv. door het opzetten van water in de zomer. Dit weerspiegelt
zich o.a. in de grondwaterstand, het bodemgebruik, de structuur van
de grond en nieuw gevormde roest- en reductievlekken.
De grondwatertrappen zijn als volgt ingedeeld :

Gt

GHG

GLG

Globale omschrijving van de ligging

<>40 cm

<50 cm
50-80 cm
80-120 cm

voortdurend nat
nat
zeer vochtig

IV

>'+0 cm

80-120 cm

matig vochtig

V

<&0 cm

>120 cm

wisselend vochtig en droog

VI

1+0-80 cm

>120 cm

matig droog tot droog

VII

>80 cm

>120 cm

zeer droog

I
II
III

-

De grondwatertrappen zijn op een afzonderlijke kaart (bijl. 2)
weergegeven, doch staan ook op de bodemkaart vermeld. De hierop voor
komende Romeinse cijfers hebben nl. betrekking op bovengenoemde indeling.
Voor zover de grenzen van de Gt's niet samenvallen met de bodemgrenzen,
zijn ze aangegeven met een onderbroken lijn.

- 21 BESCHRIJVING VAN DE KAARTEENHEDEN

5.
5.1

Veengronden

De veengronden beslaan ruim de helft van de totale oppervlakte. De
waazdveengronden hebben hierin het grootste aandeel. Ze liggen in het
lage terreingedeelte op Gt I en II.
De vliet- en vlierveengronden komen uitsluitend voor in het onge
cultiveerde terrein. Ze liggen het laagst- van alle en nemen maar een
kleine oppervlakte in. De vlietveengronden zijn beperkt tot de rietkraggen die min of meer in het water drijven.
De koopveengronden komen voor in de eendenkooi en beslaan een
nog kleinere oppervlakte. Ze liggen op Gt III en V.
Bijna alle veengronden zijn vergraven. In het westen en noordwes
ten is dit echter van geringe betekenis.
5.1.1

Ko,opveengronden (code hV)

Gerijpte eerdveengronden met een kleiige moerige eerdlaag. Deze
gronden zijn ontstaan ten gevolge van
het aanleggen van de eenden
kooi. Door het opwerpen van klei en uitgebaggerd veen ontstond hier op
de oorspronkelijke knipklei een kleiige moerige eerdlaag. Deze laag is
verder vervormd doordat dit terrein als groentetuin in gebruik is ge
weest. In een dergelijke situatie loopt de profielopbouw op korte af
stand sterk uiteen. Een globale indruk is de volgende:
0 -

45 cm

45 -

90 cm

90 - 100 cm
100

cm

zeer donker grijsbruin, kLeiig veen en venige klei.
Naar beneden komen tevens enkele brokken donker grijs
bruine matig zware knipklei met geelbruine roestvlekjes voor.
donker grijsbruine, matig zware, humeuze knipklei met
geelbruine roestvlekjes.
zeer donkergrijze, matig zware, zeer humeuze tot humusrijke knipklei met enkele geelbruine roestvlekjes.
bruin, gerijpt zegge- en veenmosveen (gereduceerd).

5.1.2 VIietveengronden (code Vo)
Niet-gerijpte rauwveengronden. Deze gronden zijn onderverdeeld naar
de diepte waarop de zandondergrond begint. De beide onderscheiden een
heden bestaan hoofdzakelijk uit rietkraggen. We kunnen ze als volgt om
schrijven: Niet-gerijpte rauwveengronden op zand zonder humuspodzolprofiel
a.
beginnend tussen 40 en 90 cm (code Voz2)
b.
beginnend tussen 80 en 120 cm (code Voz3)
Voor een beschrijving geven we de globale opbouw binnen deze laat
ste eenheid. De andere verschilt hiervan doordat het zand er ondieper
voorkomt.
0 30 -

30 cm
60 cm

60 - 100 cm
100 -

bruin, niet-gerijpt rietzeggeveen.
donkerbruin, gerijpt zeggeveen; wat verslagen en soms
met grijze kleilaagjes en enkele rietwortels.
donkerbruin, gerijpt zeggeveen.
fletsgeel tot grijs, gereduceerd zwak lemig matig fijn
zand soms met enkele grindjes.
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Vlierveengronden (code Vz)

Rauwveengronden met gerijpt veen. Deze zijn op gelijke wijze als
de vlietveengronden onderverdeeld en komen eveneens alleen in het onge
cultiveerde laagste terreingedeelte voor. In de begroeiing valt hier
vooral de Zeebies (Scirpus maritimus) op.
We onderscheiden:
Rauwveengronden met gerijpt veen op zand onder humuspodzolprofiel
a.
beginnend tuaaen 40 en 80 cm (code vz2)
b.
beginnend tussen 80 en 120 cm (code vz3)
Afgezien van de zanddiepte en de hier en daar aanwezige zandlaag
jes zien deze eenheden er globaal als volgt uit.
0 -

50 cm

50 90 -

90'cm
cm

5.1.4

vergraven, zeer donkerbruin, kleiig zeggeveen met zeer
donkergrijze venige kleibrokken en een licht grijsgeel
zandlaagje.
donkerbruin, gereduceerd zeggeveen.
lichtgrijs, gereduceerd zwak lemig matig fijn zand
soms met enkele grindjes.

Waardveengronden (c ode kV)

Rauwveengronden met een kleidek zonder een minerale eerdlaag in
de bovengrond.
Deze gronden zijn onderverdeeld naar de diepte waarop de zandondergrond begint en bovendien naar het voorkomen of ontbreken van een
humuspodzolprofiel in de zandondergrond.
De volgende eenheden komen voor:
Waardveengronden op zand beginnend tussen 40 en 80 cm
a.
met een humuspodzolprofiel (code kVp2)
b.
zonder een humuspodzolprofiel (code kVz2)
c.
d.

Waardveengronden op zand beginnend tussen 80 en 120 cm
met een humuspodzolprofiel (code kVp3)
zonder een humuspodzolprofiel (code kVz3)

e.

Waardveengronden op zeggeveen dat doorgaat tot meer dan 120 cm
(code kVc).
Voor een nader inzicht in de profielopbouw volgen hier globale
profielbeschrijvingen van de eenheden kVp2, kVz2 en kVc. De eenheid
kVp3 komt overeen met kVp2 en de eenheid kVz3 met kVz2, alleen begint
de zandondergrond daar op een diepte van 80 à 120 cm. Binnen het kaartvlak kVz2 komen overigens, vooral in de zuidwestelijke helft, ook plek
ken voor waar de zandondergrond op ca. 90 cm diepte begint.

1
h =-O

Profielbeschrijving: KVp2
0 - 40 cm
donker grijsbruine, humusrijke matig zware klei met
brokken kleiig veen, zandlagen en stukken veraard veen
(vergraven en bovenin vaak iets baksteengruis aanwezig).
60 cm
zeer donker grijsbruin, gerijpt zeggeveen met laagjes
venige klei en verslagen kleiig veen.
60 - 70 cm
zwart, zandig veen (gliede).
zeer donkerbruin, matig humeus, leemarm matig fijn
70 - 80 cm
zand
80 - 90 cm
donkerbruin, matig humusarm, leemarm matig fijn zand.
bruin, zeer humusarm, leemarm matig fijn zand.
90 - 100 cm
100 cm
geelbruin tot grijsgeel, uiterst humusarm en leemarm
matig fijn zand.
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Profielbeschrijving: kVz2
0 - 40 cm
donker grijsbruine, humusrijke matig zware klei met
brokken kleiig veen, zandlagen en stukken veraard veen
(vergraven en bovenin vaak iets baksteengruis aanwezig).
40 - 70 cm
zeer donker grijsbruin, gerijpt zeggeveen.
70 cm
licht grijsgeel, uiterst humusarm, leemarm matig fijn
zand, soms zwak lemig en met een enkel fijn grindje.
Profielbeschrijving: kVc
0 - 80 cm
donker grijsbruine, venige klei gelaagd met kleiig
veen en gerijpt zeggeveen.
80 cm
bruin, gerijpt zeggeveen soms met wortelresten van
struiken.
5.2

Zeekleigronden

De zeekleigronden komen alleen voor langs de randen en in aange
legde kleidijkjes.
5.2.1

Drechtvaaggronden in_kalkloze_ matig zware knipklei_(code
gMv7"lC en gMv7lCz3)

Binnen een kleine oppervlakte van deze gronden komt de zandondergrond voor op een diepte van 80 à 120 cm. Deze gronden zijn apart aan
gegeven met de code gMv7lCz3. Ze liggen in het oosten, op Gt I en II,
o.a. zijn er de kleidijkjes in het ongecultiveerde gedeelte toe gerekend.
Het spreekt vanzelf dat deze kleidijkjes heterogeen van profielopbouw
zijn.
Overigens is de knipkleilaag tamelijk gelijkmatig van dikte (ca.
50 à 70 cm) en ligt vrij scherp op het veen. De veenlagen (zegge- en
veenmosveen) zijn in het westen veelal door dunne kleilaagjes van elkaar
gescheiden.
Binnen de eenheid gMv71C loopt de begindiepte van de zandondergrond uiteen van ca. 130 cm in het oosten tot meer dan 220 cm ten wes
ten van de eendenkooi. In het oosten treft men in de zandondergrond
bovendien een humuspodzolprofiel aan, in het westen niet. Deze kaart
eenheid ligt voornamelijk op Gt V, in het westen komt ook Gt III voor.
Als we de vergravingen en de diepte van de zandondergrond buiten
beschouwing laten, dan kunnen we de volgende schematische profiel
beschrijving van de eenheid gMv7lC opstellen.
Profielbeschrijving: gMv7lC
0 - 60 cm
donker grijsbruine, matig zware humeuze knipklei met
geelbruine roestvlekjes. Naar beneden wordt deze laag
iets zwaarder en grijzer terwijl de roestvlekjes af
nemen.
60 - 70 cm
zeer donker grijsbruine, matig zware humusrijke knip
klei.
70 cm
bruin, gerijpt zeggeveen, gelaagd met veenmosveen en
grijs matig zware kleilaagjes.

- 2k -

5.2.2.

Poldervaaggronden jLn_Kalkloze. raati£
gMn72C en gMn74Cv3)

zwar£ kn J.pkle i_ ( code s

Bij dat deel van de poldervaaggronden die zijn aangegeven met de
code gMn72C komt binnen 80 cm diepte zand voor.
Binnen de eenheid gMn74Cv3 daarentegen begint de zandondergrond
overal op meer dan 120 cm diepte. De knipkleilaag is hier iets meer dan
80 cm dik. Overigens komen deze gronden geheel overeen met de drechtvaaggronden (par. 5.2.1).
De poldervaaggronden met de code gMn72C zijn nog weer onderverdeeld
in een eenheid met een humuspodzol in de zandondergrond (code gMn72Cp2)
en een eenheid zonder een podzolprofiel (code gMn72Cz2). De kleilaag
is in deze gevallen van het zand gescheiden door een moerige laag en is
ca. 40 à 60 cm dik. De eenheid gMn72Cp2 ligt op een plaats waar de op
volging van de lagen in het profiel niet gestoord is. De knipkleilaag
rust hier op een venige, zandige AO-horizont zonder lutumbijmenging van
ca. 15 cm dikte. Daaronder volgt een humuspodzol met een Al- en een dikke
A2-horizont. Deze opbouw wijst er op, dat hiar ter plaatse nauwelijks
veenvorming was opgetreden toende afzetting van de knipklei begon.
De kaarteenheid gMn72Cz2 ligt op Gt I, de plek gMn72Cp2 is Gt V
evenals het grootste deel van gMn74Cv3. Een kleiner deel van deze laatste
kaarteenheid in het westen ligt op Gt III.
5.2.3

Poldervaaggronden injkalkloze, liçhte_zeeklei_(code Mn5^C en
Mn5^Cv3)

De laag lichte klei is ongeveer 30 cm dik en ligt op matig zware
knipklei, waaronder veen volgt. Deze gronden liggen langs de noordgrens.
In het oosten zal dit op ca. 12j.0 à 150 cm diepte beginnen. Meer naar
het westen begint het op ca. 90 à 120 cm diepte. Een begindiepte van
het veen van 120 cm scheidt op de bodemkaart kaarteenheid Mn54C van
Mn54Cv3. Het veen komt overeen met dat wat in de drechtvaaggronden voor
komt.
Deze lichte zeekleigronden zijn niet geheel kalkloos. Op sommige
plaatsen komen ni. in de bovengrond zowel als dieper in het profiel
plekken of laagjes voor die kalkarm zijn» Tussen 90 en 120 cm diepte
treedt soms zelfs enige bruising op bij overgieten met verdund zout
zuur. Ze liggen op Gt V en Gt III. Voor een globale weergave van deze
gronden geldt onderstaande profielbeschrijving.

1
0

Profielbeschrijving: Mn54C, Mn54Cv3
0 - 30 cm
donker grijsbruine naar beneden grijsbruine, humeuze
lichte klei met veel geelbruine roestvlekjes en wat
baksteengruis; snel overgaand in:
80 cm
grijsbruine, matig humeuze matig zware knipklei met
vrij veel geelbruine roestvlekjes.
80 - 100 cm
olijfgrijze, matig humeuze matig zware knipklei met
weinig roestvlekjes.
100 - 110 cm
donkergrijs, vrijwel gereduceerde humusrijke matig
zware knipklei.
110 cm
donkergrijsbruin, gereduceerd en gerijpt zeggeveen en
veenmosveen.
5.3

Zandgronden (kalkloos)

Veldpodzolgronden in leemarm matig fijn zand met een vergraven
humusrijk kleidek (code kHn51).
In paragraaf 3.4 is reeds kort uiteengezet hoe de profielopbouw
van deze gronden is. Het vergraven bovenste deel van deze gronden bevat
humusrijke of venige kleibrokken met baksteengruis naast zandlaagjes

» 25 en brokken zandig veen of venig zand en veen. In sommige gevallen is er
meer dan 15 cm venig (moerig) materiaal aanwezig zodat we daar zouden
kunnen spreken van moerpodzolgronden. Deze vormen een overgang van de
humuspodzolgronden naar de veengronden. Mede als gevolg van de vergra
ving zijn deze plekken niet te omgrenzen.
We zien er van af om hier een globale profielbeschrijving te geven.
Het kaartvlak ligt op Gt I en Gt II.

- 26 6. DE GRONDWATERTRAPPEN
De grondwatertrappen zijn reeds ter sprake gekomen in paragraaf 1+8
en bij de afzonderlijke bodemeenheden. In dit gebied komen de Gt's I,
II, III en V voor. Ze zijn op een afzonderlijke kaart ingekleurd (bijl. 2).
De grondwatertrappenkaart geeft de verbreiding van de verschillen
de grondwatertrappen weer, ook per bodemeenheid doordat de begrenzing
en de codering van de bodemeenheden in de basis zijn opgenomen.
Zoals uit de kaart blijkt is een groot deel van het gebied voort
durend nat (Gt I). De vlakken, die als Gt II zijn aangegeven, liggen
iets hoger ten opzichte van het grondwater. Gt III en Gt V liggen nog
weer wat hoger.
Binnen Gt V komen langs de grens met Gt II wellicht plaatsen voor
waar de hoogste waterstand niet ondieper konrt dan l+O cm. Deze strook
kan dus als Gt VI beschouwd worden. De oppervlakte is echter te gering
om aan te geven.
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