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VOORWOORD
In opdracht van de Centrale Directie van de Cultuurtechnische
Dienst te Utrecht werd in de periode maart 1967 - december 1967 een
bodemkundig onderzoek uitgevoerd in het toekomstige ruilverkavelingsgebied De Marne.
Het onderzoek werd verricht door K. Dontje, G. Kamping, H. Kleijer,
G. Pleijter, Ir. J. Stolp en J.G. Vrielink. Dagelijkse leiding en coör
dinatie berustten resp. bij G. Kamping en J.A. v.d. Hurk.
De Stichting voor Bodemkartering is erkentelijk voor de van ver
schillende zijden ontvangen medewerking bij de uitvoering van dit onder
zoek.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR,
Ir. R.P.H.P. v.d. Schans.
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SAMENVATTING
Het ruilverkavelingsgebied de Marne ligt in het noordwesten van
de provincie Groningen met het Beitdiep als zuidgrens. Het is 9 180 ha
groot, waarvan 8 496 ha cultuurgrond. De overige 684 ha zijn bebouwd
of worden ingenomen door wegen, waterlopen, dijken, enz.
In het gebied zijn drie landschapstypen onderscheiden. Het "oude_
Jwe1derlandschap_^, voornamelijk voorkomend in het noordelijk deel van
het gebied, bestaat uit vrij hoog gelegen "kwelderruggen" (+ 1 ra +NÄP)
met daar tussenin de iets lager gelegen "kwelderbekkens" (+ 0,8 m +NÄP).
In dit ïindschaps>$pe kxnen de metste terpen \o.a?, marjan do grootste +3^4 ro bcweriïfiP liggen.
Ton zuiden van dit "oude kwelderlandschap" bevindt zich het "toiipkleiland^_
_schap", dat vrij vlak is (+ 0,5 m +NÄP) en waarin, behalve aan de rand
ervan, bijna geen typen voorkomen. De_jonge_polders_ vormen het derde
landschapstype. Zowel langs het Reitdiep als langs de Waddenzee liggen
deze polders hoger dan de rest van het gebied (1 à 1,5 m +NAP). Het
gehele gebied bestaat uit mariene kleien, waarvan het bovenste deel
(40 à 60 cm) is afgezet na het begin van de jaartelling. De diepere
ondergrond zal voor een deel reeds in het Subboreaal zijn ontstaan. De
jonge polders zijn van vrij recente ouderdom. De bedijking hiervan vond
plaats tussen 158b en 1923. In de eeuwen daarvoor hebben in het "oude
land eveneens inpolderingen plaatsgehad. Restanten van dijken langs
en op^ïiu bestaande wegen wijzen daarop.
De in dit gebied onderscheiden gronden behoren tot de kleivaaggronden. Dit betekent dat daarin geen duidelijke donkergekleurde bo
vengrond wordt aangetroffen. Ze zijn (naar hun hydromorfe kenmerken)
onderverdeeld in:
poldervaaggronden (roest- en reductieverschijnselen ondieper dan 50 cm
beginnend)
ooivaaggronden
(roest- en reductieverschijnselen dieper dan 50 cm
beginnend).
De ooivaaggronden komen als zuivere kaarteenheden in dit gebied
niet voor. Ze zijn in associatie met de poldervaaggronden als ooipoldervaaggronden op de kaart aangegeven.
De poldervaaggronden beslaan de grootste oppervlakte van het ge
bied (8 026 ha s 87,3 fo). Ze hebben een overwegend homogene, oplopende
of aflopende profielopbouw zonder extreem storende lagen (resp. profiel
verloop 5a, 5b en 5c). Voornamelijk ten zuiden van de lijn Leens-Eenrum
komen poldervaaggronden voor met een minder gunstige profielopbouw nl.
met een zware niet-kalkrijke klei-(tussen)laag (profielverloop 3).
Naar de textuur van de bovenste 25 à 30 cm zijn de poldervaaggron
den in 5 zwaarteklassen onderverdeeld nl.: zeer lichte zavelgronden
(1 840 ha), matig lichte zavelgronden (2 3Ö9 ha), zware zavelgronden
(2 134 ha) lichte kleigronden (1 363 ha) en zware kleigronden (380 ha).
Een belangrijk gedeelte van de poldervaaggronden (5 5^0 ha) i s
kalkarm dwz. tot een diepte van ten minste 30 à 60 cm kalkarm en daar
onder kalkrijk. Perceelsgewijs komen, binnen deze oppervlakte, echter
ook kalkhoudende bovengronden voor als gevolg van kalkbemesting (voor
namelijk schuimaarde). Onder deze kalkhoudende bovengrond komt echter
altijd een kalkarme laag voor.
De kalkrijke gronden komen voornamelijk voor in de jonge polders
en in stroken langs uitgebaggerde vaarten.
Binnen de kalkarme groep worden vooral in de strook van Zoutkamp
tot Winsum knippige- en knipkleigronden aangetroffen. Deze gronden lig
gen over het algemeen laag t.o.v. de rest en behoren mede door de on
gunstige profielopbouw (profielverloop 3) tot de slechtste akkerbouw
gronden van dit gebied.
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De ooipoldervaaggronden hebben een homogene profielopbouw, zonder
storende lagen (profielverloop 5a). Ze behoren tot de lichtste in dit
gebied voorkomende kleigronden en worden voornamelijk rond Klooster
buren, Pieterburen en Mensingeweer aangetroffen (344 ha = 3,8 %).
Ook van de ooipoldervaaggronden is het merendeel kalkarm (291 ha).
De terpen (wierden) zijn als een aparte groep "terpgronden" op de
bodemkaart aangegeven (126 ha = 1,4 %). Zij onderscheiden zich van
de overige gronden door een dikkere (meestal meer dan 50 cm) humushoudende bovenlaag. De textuur varieert van zeer lichte zavel tot lichte
klei.
In dit overwegende akkerbouwgebied behoren de kalkrljke matig
lichte- en zware zavelgronden tot de beste akkerbouwgronden. De zeer
lichte zavelgronden en de kalkarme matig lichte- en zware zavelgron
den worden minder hoog gewaardeerd i.v.m. hun gevoeligheid voor verslemping.
Over het algemeen is de vruchtwisseling op de zavelgronden vrij
ruim. Dit in tegenstelling tot de lichte- en zware kleigronden waar de
gewassenkeuze beperkter is. De kalkrijke lichte kleigronden hebben
daarvan nog de meeste mogelijkheden. Naarmate de kleigronden zwaarder
worden en/of minder kalk bevatten neemt de gewassenkeuze af en ver
dient grasland op dit soort gronden de voorkeur.

Af b. 1 Situatiekaart

1.
1.1

INLEIDING
Ligging en oppervlakte

Het ruilverkavelingsgebied De Marne omvat gedeelten van de gemeen
ten Eenrum, Kloosterburen, Leens, Ulrum en Winsum (afb. 1). De voor
naamste woonkernen zijn Eenrum, Mensingeweer, Wehe-Den Hoorn, Leens,
Kloosterburen, Pieterburen, Zuurdijk, Houwerzijl, Warfhuizen en Zout
kamp. Op de Topografische kaart, schaal 1 : 25 000 komt het gebied voor
op de bladen: 2H, 3C, 6F en 7A.
De oppervlakte bedraaft 9 180 ha, waarvan 684 ha worden ingenomen
door aaneensluitende bebouwing, wegen, waterlopen en dijken.
1.2 Werkwijze
De veldopname werd verricht op een topografische basiskaart,
schaal 1 : 5 000. De gemiddelde boringsdichtheid bedroeg één boring
per ha tot een diepte van 1,20 m, waarbij van ongeveer één borings
per twee hectare een profielbeschrijving werd gemaakt. In totaal zijn
8 630 boringen verricht, en zijn 4 087 profielen beschreven
Naast de systematische boringen tot 1,20 m diepte, zijn in vijf
raaien boringen verricht tot een diepte van 4 m. Deze boringen, met
een onderlinge afstand van + 150 m, zijn zoveel mogelijk gelegd op
plaatsen waarvan hoogtecijfers bekend waren.
Ten slotte is nog een aantal boringen verricht tot een diepte
van + 9 m beneden maaiveld(zie ook afb. 2).
Op basis van verschillen in profiel- en veldkenmerken (Westerveld,
1963) zijn bodemeenheden onderscheiden, terwijl ter documentatie van
de schattingen een aantal grondmonsters is genomen.
1.3 Rapport en kaarten
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in dit rapport
met aanhangsel en op de kaartbijlagen.
De bodemkaart in gedetailleerd overzicht geeft de bodemgesteld
heid tot een diepte van 120 cm weer en kan evenals de dwarsdoorsneden
van het gebied, in zekere zin als inventarisatie-kaart worden beschouwd.
Als aanvullende kaarten zijn vervaardigd een bovenlaag- en een zanddiepte-ondergrondskaart en als interprétâtiekaart een landbouwgeschiktheidskaart. Overeenkomstige grenzen, zowel op de aanvullende- als op de
interprétâtiekaarten zijn overgenomen van de bodemkaart. Alle kaarten
hebben schaal 1 : 15 000.
In het rapport zijn de belangrijkste resultaten van het onder
zoek beschreven. Meerdere details en de documentatie zijn opgenomen
in het aanhangsel. Dit bevat tevens een verklarende woordenlijst van
de gebruikte bodemtechnische terminologie en beknopte definities van
de belangrijkste indelingscriteria. Voor een meer uitvoerige verkla
ring wordt verwezen naar de aangehaalde literatuur.
Het verdient aanbeveling het rapport en de kaarten gezamenlijk
te raadplegen.
1 -4 Gebruik van de kaarten
Binnen ieder kaartvlak kunnen onzuiverheden met een afwijkende
profielopbouw voorkomen. Deze zullen maximaal 30 % van de oppervlakte
van één kaartvlak beslaan.
Kaartvergroting leidt meestal tot een minder betrouwbaar kaart
beeld omdat de onzuiverheden in dezelfde mate worden vergroot. Ook de
grenzen worden onnauwkeuriger t.g.v. de generalisatie (Steur en Wes
terveld, 1965). In die gedeelten van het gebied, waar de gemiddelde
perceelgrootte meer dan 3/4 ha bedraagt, is gemiddeld per perceel ten
minste één boring verricht.

Afb.2 De landschappelijke indeling,de ligging van de diepboorraaien en een globale schets van de voormalige Hunzeboezem
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Graslanden in het laaggelegen erosiedal.
Foto, Stiboka nr. R30-80
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2.
2.1

FOTOGRAFISCHE BESCHRIJVING
Het landschap

Ten gevolge van verschil in o.a. bewoning, verkaveling en ont
sluiting zijn in het ruilverkavelingsgebied De Marne drie landschappe
lijke eenheden te onderscheiden (afb. 2):
het oude kwelderlandschap
het knipkleilandschap
het jonge kwelderlandschap
Het oude_kwelderlandjschajo
Het oude kwelderlandschap was reeds voor het begin van onze jaar
telling bewoond. Eén van de meest opvallende kenmerken van dit door de
oudste zeedijken, begrensde landschap, is het voorkomen van terpen. Deze
liggen zeer verspreid; naast terpdorpen komen ook kleinere terpen voor
zonder bewoning of met enkele boerderijen erop. De bedrijfsgebouwen
zijn er over het algemeen groot (afb. 3).
In dit oude kweldergebied is, bij de steeds toenemende mechanisa
tie een verbetering van de ontsluiting en verkaveling beslist nodig.
Tussen de percelen van de bedrijven komen losse percelen van verschil
lende grondgebruikers voor. Er zijn weinig verharde wegen en elke boer
heeft zijn eigen weg (kleilaan). In perioden met veel neerslag zijn
een groot aantal wegen slecht berijdbaar.
Het oude kwelderlandschap bestaat uit kwelderruggen en lager gele
gen kwelderbekkens. Bij de kwelderruggen komen thans zgn. "kruinige"
percelen voor. Vöor 1900 was de ontwatering slecht en kwam het land
vaak onder water te staan. Er werd daarom materiaal vanuit de sloten
over het land gebracht en door het opploegen verkreeg men een goede
bolle ligging (oppervlakte-ontwatering). Op de helling werd voor 1900
geen gewas verbouwd.
De kwelderbekkens hebben nagenoeg geen kruinige percelen. Het bodemgebruik op de oude kweldergronden is overwegend bouwland. Grasland
komt alleen nog voor op gronden die absoluut te nat zijn voor bouw
land en bij de grondgebruikers die de laatste jaren overschakelden op
het gemengde bedrijf. Het grasland,ten zuiden van het Hunsingokanaal,
ligt in een dal waar, door erosie, een gedeelte van de klei is wegge
slagen. Het ligt daardoor vrij laag (afb. 4).
Het IgiipkleilandschajD
Het knipkleilandschap ligt vrijwel vlak. Enkele voormalige
prie
len, plaatselijk met oeverwalletjes, geven het terrein nog enig reliëf.
Terpen komen binnen het gebied niet voor en ook geen kruinige percelen.
De oorspronkelijk aanwezige kwelderbekkens zijn grotendeels overslibd door resp. knipklei en brakwaterklei.
De ontsluiting is slecht binnen dit knipkleilandschap en de perceelsscheädingen verlopen grillig. De gronden zijn overwegend als bouw
land in gebruik, hoewel de laatste jaren, vooral in dit landschap, de
oppervlakte grasland toeneemt. De gronden lenen zich ook beter voor
grasland (zie hoofdstuk 4).
Het jonge kwelderlandschap__(jonge polders)
Het jonge kwelderlandschap verschilt sterk van het oude. Terpen
en kruinige percelen komen niet voor, bewoning is er vrijwel niet en
de verkaveling is "opstrekkend". Het gebied bestaat uit vrijwel vlakgelegen polders, die naar de zeezijde of het Reitdiep iets oplopen.
Enkele grondgebruikers hebben er een verharde weg. De gronden die het
beste geschikt zijn voor hakvruchten, liggen het verst van de boerde
rij verwijderd. Een goede ontsluiting is in dit gebied beslist nodig.
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2.2 De geologische opbouw (tevens bespreking van de doorsneden, bij
lage 5)
Uit de diepe boringen (afb. 2) blijkt dat veen of pleistoceen zand
in dit gebied alleen vrij diep in het profiel voorkomen. Ten zuiden van
Winsum is op een diepte van + 5*50 m pleistoceen zand aangetroffen. Ver
moedelijk betreft dit een voortzetting van de dekzandrug waarop de
plaatsen Groningen, Adorp, Sauwerd en Winsum liggen. Uitgezonderd dunne
veeribandjes (overwegend in het dal van de Oer-Hunze), komt binnen 4 m
ook geen veen voor.
Het begin van de overspoeling door zeewater heeft in dit gebied
tegen het eind van het Atlanticum plaatsgehad (afb. 5)« Het toen aanwe
zige veenlandschap werd voor een groot deel opgeruimd en over vrij gro
te oppervlakten werden dikke lagen wadzand en klei afgezet. De vorming
van dit eerste kleilandschap of oude kwelderlandschap, duurde tot het
eind van het Subboreaal. Een gedeelte van de afzettingen uit deze peri
ode zijn enigszins gelaagd. Aan de zeezijde is de afzetting aanmerke
lijk zandiger en tot een duidelijk hoger niveau opgeslibd dan verder
landinwaarst (zie bijlage 5 raai B).
De gelaagdheid moet in verband gebracht worden met stormvloedpe
rioden, waarbij materiaal werd afgezet, dat zandiger was dan de norma
le vloedsedimenten. Belangrijk was de invloed van de transgressies.
Hierbij vond aan de zeezijde van een in ontwikkeling zijnde kwelder,
erosie plaats. Het geè'rodeerde werd verderop over de kwelder weerafgezet; er ontstonden kwelderwallen en kwelderbekkens. Tijdens de pe
riode van inbraken die duurde van ca. 250 tot ca. 500 na Chr. ontston
den de knip en knippige kleigronden (tussen Zuurdijk en het Warfhuisterloodiep). Via openingen in de kwelderwallen, die gevormd werden door
o.a. de Oer-Hunze, kon sterk slibhoudend zeewaterver landinwaarts bin
nen dringen. Het slib bezonk achter de kwelderwallen en de omstandig
heden, waaronder het tot afzetting kwam, waren van dien aard dat er
knip(pige) klei ontstond. De knip(pige) kleigronden liggen laag ten
opzichte van de gronden van het oude kwe1derlandschap (bijlage 5, raai
B).
De eerstvolgende (op de knipklei) in dit gebied aangetroffen af
zetting is de zgn. brakwaterklei; een afzetting met een aanmerkelijk
gunstiger structuur dan die in knippige klei. Deze brakwaterklei deteert uit een transgressiefase die in de twaalfde eeuw begon. In deze
tijd werd veel kweldermateriaal verplaatst. Bij het verder landinwaarts
dringen van de zee in het kwelder overgangsgebied of plaatselijk in
het knipkleilandschap, werden kronkelende geulen (prielen) uitgeschuurd
(De Smet en Vleeshouwer, 1957)- Deze voormalige prielen zijn in het
terrein duidelijk terug te vinden en fungeren plaatselijk als perceels
scheidingen.
In dezelfde periode slibde de voormalige Hunzeboezem (afb. 2)
dicht. De raaien A en C geven een duidelijk beeld van het materiaal
waarmee hij werd opgevuld. Mondde de voormalige Oer-Hunze aanvanke
lijk ten oosten van Pieterburen in zee uit, later boog deze af naar
het westen (De Smet, 1965).
Nadat de mens het oude kwelderlandschap door de aanleg van de
zgn. Olddijk tegen de zee had beschermd, vonden buiten deze dijk re
gelmatig aanslibbingen plaats. In de laatste paar eeuwen werden deze
aanslibbingen regelmatig ingepolderd en ontstond het jonge kwelderland
schap (zie afb. 6). Hierbij vergeleken is het oude kwelderlandschap
onder veel natuurlijker omstandigheden ontstaan.
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Afb.7 De jonge polders en de (vermoedelijke) oude bedijkingen

school 1:50000
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Afb.

6.

Het vlakke jonge kwelderlandschap in het noorden.
Foto, Stiboka nr. R30-76
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2,3 De bedijking
Eeuwenlang hebben terpen (wierden) en dijken naast elkaar bestaan.
Het is niet zo, dat er eerst de periode van de terpen was en dat die
daarna omstreeks het jaar 1000 of 1200 werd opgevolgd door de bedij
kingen. De overgangstijd heeft enige honderden jaren geduurd, het zwaar
tepunt lag wellicht rond het jaar 1000 of iets later.
Bedijkingen opende de mogelijkheid tot betrekkelijke veiligstel
ling van grotere gebieden. Mogelijk zijn de eerste dijken aanvankelijk
verhoogde wegen geweest, die het de bewoners van een terp mogelijk maak
ten contact met naburige terpen te onderhouden, vooral wanneer het wa
ter het omliggende land had overstroomd. Vast staat dat vele wegen in
dit gebied oorspronkelijk dijkwegen zijn geweest.
De dijk die het Marne-gebied afsloot van de oostelijke Hunzeboezem, zal van de terp van Wehe noordwaarts tot voorbij Nijenklooster
gelopen hebben, om daarna af te buigen naar het westen (voorbij Kloos
terburen en ten zuiden van Hornhuizen zie afb. 7)«
Ook in het zuiden en noorden van de Hunzeboezem hebben bedijkingen
plaatsgehad; namen als Mensingerweer, Rollingerweer en Maarslag duiden
daarop. Men mag wel aannemen dat de dijken in het oude land (afb. 7)
vóór I35O zijn aangelegd. Velen van deze dijken zijn op de bodemkaart
(bijl. 1) terug te vinden, als kalkrijke kleigronden langs een aantal
wegen.
In de loop der eeuwen vormden zich nieuwe aanslibbingen, die door
bedijking werden ingepolderd (afb. 7)» Volgens van Weerden (i960) is de
volgorde:
1e
De Panserpolder, ingedijkt in 1685. Vermoedelijk is deze polder
ooit groter geweest. Rond 1765 is de kadijk aan de zeekant aanmerlijk verzwaard.
2e
De Uiterdijkslanden, ingedijkt in 1718.
3e
De Oude Zuurdijksterpolder, ingedijkt in 17294e
De Nieuwe Zuurdijksterpolder, ingedijkt in 1766.
5e
De Zevenboerenpolder, ingedijkt in 1801-1802.
6e
De Feddemapolder, ingedijkt in 1804.
7e
De Hoogsterpolder, ingedijkt in 1805.
8e
De Bokurner Ike ma polder, ingedijkt in 1815»
9e
De Torringapolder, ingedijkt in 1819»
10e De Negenboerenpolder, ingedijkt in I872.
11e De Julianapolder, ingedijkt in 1923.
De kerstvloed van 17^7 verwoestte een groot stuk van de oude dijk
ten noordwesten van Pieterburen, Noodgedwongen moest de nieuwe dijk op
een aantal plaatsen verder binnenwaarts gelegd worden. De loop van de
oude dijk is in het terrein duidelijk waarneembaar; op de bodemkaart
komt dit tot uiting in de scherpe overgang van zware zavel naar zware
kleigronden en in de aangegeven plassen (wielen).
Door de aanleg van de afsluitdijk van Zoutkamp tot Nittershoek in
1817^ vielen ook de buiten de polders gelegen kweldergronden droog.
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3.
3.1

DE BODEMKAART IN GEDETAILLEERD OVERZICHT, SCHAAL 1 ; 15 OOP
(bijlage 1)
Legenda en wijze van indeling

De legenda geeft een systematisch overzicht van de onderscheidingen
op de bodemkaart. Ze is gebaseerd op het Nederlandse Systeem van Bodem
classificatie (De Bakker en Schelling, 1966) en de daaruit afgeleide
legenda voor de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 ; 50 000, de zgn.
1 : 50 000-legenda» De wijze van indeling en meer nog de kaartvlakkencodering zijn voor een groot gedeelte afgeleid uit de 1 : 50 000-le
genda, Er is echter, in verband met het doel van het onderzoek en de
meer gedetailleerde opname in dit gebied, op bepaalde punten van de
landelijke indeling en codering afgeweken. Zo is bijv. profielverloop 5
verder opgesplitst in 5a homogeen, 5b oplopend en 5c aflopend..
3.2 Soorten onderscheidingen
Op de bodemkaart komen verschillende soorten onderscheidingen
voor. Naast de zgn. kaarteenheden zijn er toevoegingen en overige on
derscheidingen.
De kaarteenheden bestaan elk voor ten minste 70 % van hun opper
vlakte uit één bodemeenheid, dwz. uit gronden met een groot aantal
overeenkomende kenmerken en eigenschappen. Ze worden afgegrensd met
een getrokken (volle) lijn, de bodemgrens, en gewoonlijk met een afzon
derlijke kleur op de bodemkaart aangegeven. Ter wille van een minder druk
kaartbeeld, zijn echter voor dit gebied de onderscheidingen naar kalkverloopklasse niet door kleurverschillen aangegeven. Er zijn daarvoor
wel verschillende codes gebruikt.
De toevoegingen hebben betrekking op kenmerken die niet als inde
lingscriteria voor de kaarteenheden zijn gebruikt, maar wel op de bo
demkaart thuis horen. Hun begrenzing is, voor zover niet samenvallend
met die van de kaarteenheden, aangegeven met een onderbroken lijn.
Ten slotte zijn als overige onderscheidingen enkele geografische
bijzonderheden en niet in het onderzoek betrokken gedeelten weergege
ven.
3.3 De voorkomende gronden
In dit gebied komen alleen kleigronden voor. Binnen deze hoofd
klasse zijn in totaal 50 kaarteenheden onderscheiden, waarvan de be
langrijkste kenmerken in de nu volgende paragrafen zijn beschreven.
Hierbij is gebruik gemaakt van een schema (afb. 8) waarop de indelings
criteria en de opzet van de kaartcodes zijn weergegeven. De detailin
formatie per kaarteenheid is, met de profielschets, opgenomen in het
aanhangsel onder Al. Voor een verklaring van de daarbij genoemde landbouwgeschiktheidsklassen wordt verwezen naar hoofdstuk kj voor een over
zicht van de oppervlakten der eenheden naar Ak in het Aanhangsel.
De gronden bestaan overwegend tot minstens 120 cm uit zeeklei.
Plaatselijk komt vanaf 40 à 80 cm (wad)zand in de ondergrond voor. Het
zijn kalkarme en kalkrijke kleigronden die door het vrijwel ontbreken
van een duidelijke bovengrond (eerdlaag) tot de kleivaaggronden gere
kend worden. Alleen de terpgronden en plaatselijk ook de met toevoe
ging h aangegeven gedeelten, hebben een dusdanige donkere bovengrond
dat deze voldoet aan de eisen gesteld voor een minerale eerdlaag.
De kleivaaggronden zijn naar de begindiepte van de hydromorfe
kenmerken (roest en grijze vlekken) onderverdeeld in poldervaaggronden
en
ooivaaggronden. Tot deze laatste behoren alleen de hoogste
delen van de "kruinige percelen".

Afb.

9.

Kalkrijke bagger uit de vaart over het aangrenzende land verspreid.
Foto, Stiboka nr. R30-84
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Verder zijn alle kleigronden naar de textuur van bovenste 25 cm
(bouwvoorzwaarte) onderverdeeld in de klassen:
zeer lichte zavel
^
8 - 12 % lutum
matig lichte zavel
,
12 - 17Ü? $ lutum
zware zavel
1 71? ~ 25 % lutum
lichte klei
^
25 - 35 % lutum
zware klei
f
> 35 %
lutum
De indeling naar profielverloop is alg volgt;
profielverloop 3ï gronden met een niet-kalkrijke zware klei(tussen)
laag beginnend < 80 cm, op een kalkrijke klei-on
dergrond.
profielverloop 5aJhomogeen; kleigronden met binnen 80 cm diepte min
der dan 2 textuurklassen verschil t.o.v. de boven
ste 20 à 30 cm.
profielverloop 5b:oplopend; kleigronden met binnen 80 cm diepte een
minstens 15 à 20 cm dikke laag die meer dan één tex
tuurklasse zwaarder is dan de bovenste 20 à 30 cm.
profielverloop 5cîaflopend| kleigronden met binnen 80 cm diepte een
minstens 15 à 20 cm dikke laag die meœ dan één textuurklasse
lichter is dan de bovenste 20 à 30 cm.
3.3.1

Poldervaaggronden, 8 026 ha_=_82*3 ^

Dit zijn kleigronden, waarbij de hydromorfe kenmerken ondieper dan
50 cm beginnen.
De bovengrond (bouwvoor) van deze overwegend als bouwland in gebruik
zijnde gronden, is + 20 cm dik en niet donker gekleurd (geen eerdlaag).
Het organische stof gehalte bedraagt + 2 % op het ''oude" land en + 3 %
in de jongere polders. De plaatselijk voorkomende oude grasland gron
den hebben een bovengrond van + 15 cm dikte. Deze is donkerder gekteurd
en heeft een organische stofgehalte dat varieert van 5 tot 10 %. De
oude graslandgronden zijn met een toevoeging (h) op de bodemkaart aan
gegeven.
Het kalkgehalte in de bovengrond (bouwvoor), varieert op het "oude"
land overwegend van 0 tot 1,5 %< Alleen in stroken langs wegen en wa
terlopen komen plaatselijk kalkrijke bovengronden voor, op oude dijken
en als gevolg van het uitbaggeren van waterlopen (afb. 9)« Het kalkge
halte van de bovengrond in de jonge polder bedraagt meestal 4 à 10 %
met uitzondering van de Panserpolder (kalkhoudende bovengrond + 1 %
CaCoj) en geringe oppervlakten langs het Reitdiep. Naarmate het lutumgehalte van de bovengrond in de jongere polders toeneemt, neemt ook het
kalkgehalte toe.
Het lutumgehalte loopt uit een van 8 tot 50
3.3.1.1

P2l4ërY§§SSÏ2ö£enj_zeer_lichte_zayel (MnO..), 1 840 ha = 20 %

Een grote oppervlakte van vooral het noordelijke deel van het ge
bied bestaat uit zeer lichte zavelgronden met kruinige percelen. Deze
(oude kwelderrug-) gronden hebben overwegend een homogene profielopbouw met vanaf 60 à 80 cm een met dunne (+ 3 cm) slibbandjes gelaagde
wadzand-ondergrond. Over een geringe oppervlakte (57 ha = 0,6 %) komen
bij deze gronden oplopende profielen voor. Deze hebben een 20 à lj-0 cm
dikke zware zavel- of lichte kleilaag tussen 40 en 80 cm rustend op
een wadzand en/of zeer lichte zavelondergrond.
De gronden zijn, behalve in de jonge polders, tot 60 à 90 cm kalk
arm en pas daarna kalkrijk. Als gevolg van bemesting (vooral schuim
aarde) komen plaatselijk kalkhoudende bovengronden voor (zie bijlage 3)
en zoals reeds vermeld, liggen langs wegen en waterlopen plaatselijk
kalkrijke stroken. De zeer lichte zavelgronden in de jonge polders zijn
vanaf het maaiveld kalkrijk.

- lij. -

Ten zuiden van Kloosterburen komen zeer lichte zavelgronden voor
met onder de bovengrond een dunne laag knippige, zeer lichte zavel of
matig lichte zavel. Deze laag wordt gekenmerkt door een grauwgrijze
kleur met oranjekleurige roestvlekken. Onder natte omstandigheden is de
ze laag vrij slecht doorlatend en vormt daardoor een belemmering voor
de verticale waterbeweging.
De zeer lichte zavelgronden zijn» met uitzondering van de oude graslandgronden, sterk slempgevoelig. De kalkrijke echter in mindere mate
dan de kalkarme.
De natuurlijke afwatering van de zeer lichte zavelgronden is in
het oude kwelderlandschap goed. In de jonge polders is deze iets min
der gunstig.
De "kruinige" percelen binnen de zeer licht zavelige poldervaaggronden, hebben in de winter een grondwaterstand van 40 à 80 cm -maai
veld, langs de randen iets ondieper. In de zomer zakt het grondwater
dieper dan 120 cm weg. De zeer lichte zavels met een oplopend profiel
(Mn05bC) of een knippige kleilaag onder de bovengrond (gMn05aC), heb
ben in de winter hogere grondwaterstanden (20 à 50 cm -maaiveld). Dit
is ook het geval met de zeer lichte zavelgronden in de jonge polders,
waar 's winters grondwaterstanden voorkomen tussen 20 en 40 cm.'s Zo
mers zakt hier het grondwater tot dieper dan 120 cm, plaatselijk - langs
het Reitdiep en in de Juliana- en Negeriboerenpolder - tot 80 à 120 cm.
5.3.1.2

Poldervaag^onden,_matig_lichte_zavel (Mnj_... )

Deze matig lichte zavelgronden komen verspreid over het gebied
voor. De kalkrijke (in de jonge polders) hebben overwegend een homo
geen profiel met vanaf 60 à 80 cm -mv een min of meer gelaagde wadzandondergrond (dunne slibbandjes van + 3 cm).
Bij de kalkarme, matig lichte zavelgronden komen profielverloop 3,
5a, 5b en 5c voor. Die met 5c (aflopend) beslaan slechts enkele hecta
ren. De gronden met profielverloop 3 hebben een kalkarme zware klei
laag die tussen 40 en 60 cm begint en tussen 70 en 90 cm meestal over
gaat in kalkrijke, lichtere klei. De kalkarme zware kleilaag vormt
een belemmering voor de verticale waterbeweging.
De gronden met een homogene profielopbouw beslaan verreweg de
grootste oppervlakte en hebben een gelaagde ondergrond van zeer lichteen matig lichte zavel. Bij de oplopende profielen is een kalkarme
lichte klei- of een kalkrijke zware kleitussenlaag aanwezig, die tus
sen 40 en 60 cm begint en tussen 80 en 100 cm meestal overgaat in kalk
rijke matig lichte- of zware zavel.
De kalkarme matig lichte zavelgronden zijn tot 50 à 70 cm kalkarm
en daarna kalkrijk. Als gevolg van bemesting (vooral schuimaarde) ko
men plaatselijk kalkhoudende bovengronden voor (zie bijlage 3); smalle
stroken langs wegen en waterlopen zijn plaatselijk kalkrijk. De matig
lichte zavelgronden in de jonge polders zijn vanaf het maaiveld kalk
rijk. Alleen in de Panserpolder, hebben ze een kalkhoudende bouwvoor
en zijn pas daarna kalkrijk.
Ten zuiden van Wehe-Den Hoorn en langs het Hunsingokanaal komen
matig lichte zavelgronden voor met onder de bovengrond een dunne laag
knippige, matig lichte zavel of zware zavel, Deze grauwgrijze laag met
oranje kleurige roestvlekken, is vooral in natte toestand slecht door
latend, en vorrrrfc daardoor een belemmering voor de verticale waterbe
weging.
De kalkarme matig lichte zavelgronden zijn met uitzondering van
de oude graslandgronden matig slempgevoelig. De kalkrijke zijn minder
slempgevoelig.
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In vergelijking met de kalkarme zeer lichte zavelgronden is de
ontwatering van de kalkarme matig lichte zavelgronden slechter. Op
blad 1 en 2 vormen ze de kwelderbekkens, die als laagten tussen de
kwelderruggen liggen, waardoor de natuurlijke afwatering plaatselijk
vrij slecht kan zijn.
5.3.1.3 Poldervaaggronden^_ zware_zavel (ïfe2•••)
Ook de zware zavelgronden komen verspreid over dit gebied voor.
De kalkrijke (overwegend in de jonge polders) hebben een homogene of
een aflopende profielopbouw. Een geringe oppervlakte heeft oplopende
profielen. De kalkrijke homogene profielen (Mn35aA) hebben veelal
een gelaagde ondergrond van matig lichte zavel of zware zavel. In
de Zevenboerenpolder gaat de zware zavel tussen 80 en 100 cm over in
wadzand. In het Oer-Hunzedal is de ondergrond sterk gelaagd.
Kalkrijke zware zavelgronden met een aflopende profielopbouw
komen vooral voor in de Juliana- en de Negenboerenpolder. Zij hebben
vanaf k-0 à 80 cm een weinig gelaagde wadzandondergrond.
Bij de kalkarme zware zavelgronden komen naast homogene-, oplo
pende- en aflopende profielen ook gronden voor met profielverloop 3
(overwegend op blad 3 en 4). Deze hebben een kalkarme zware kleilaag
die tussen de 40 en 60 cm begint en tussen de J0 en 90 cm meestal over
gaat in kalkrijk materiaal variërende van zeer lichte zavel tot zware
klei (zie bijlage 1).). De kalkarme zware kleilaag vormt een belemme
ring voor de verticale waterbeweging. De kalkarme zware zavelgronden
met een homogene profielopbouw beslaan een zeer grote oppervlakte. Ze
komen buiten de jonge polders verspreid over dit gebied voor. De ge
laagde ondergrond bestaat overwegend uit zeer lichte en matig lichte
zavel.
Kalkarme zware zavelgronden met een oplopend profiel komen in dit
gebied weinig voor. Deze gronden hebben een kalkrijke zware kleitussenlaag die tussen 50 en 80 cm begint. Plaatselijk loopt deze laag
door tot dieper dan 120 cm (zie bijlage 4). Deze kalkrijke kleilaag
belemmerd de verticale waterbeweging, doch in mindere mate dan de
kalkarme zware kleilaag van profielverloop 3.
Kalkarme zware zavelgronden met een aflopende profielopbouw ko
men eveneens weinig voor. De zeer lichte ondergrond is min of meer
gelaagd en begint tussen 40 en 80 cm.
De zware zavelgronden in de jonge polders, behalve in de Panserpolder, zijn vanaf het maaiveld kalkrijk. In de Panserpolder is de bouwvoor iets ontkalkt, de rest van het profiel is eveneens kalkrijk.
De kalkarme zware zavelgronden (met kalkverloopklasse C) zijn tot
50 à 70 cm kalkarm en daarna kalkrijk. In het Oer-Hunzedal wisselt
de begindiepte van het kalkrijke materiaal op korte afstand.
Pleksgewijs zijn, als gevolg van bemesting met vooral schuimaarde,
de bovengronden kalkhoudend, (zie bijlage 3) terwijl langs wegen en
waterlopen plaatselijk kalkrijke zware zavelgronden voorkomen.
In het Oer-Hunzedal en in het knipkleilandschap komen ook bij
zware zavelgronden gedeelten voor met onder de bovengronden een dunne
laag knippige zware zavel of lichte klei.Naarmate deze knippige laag
(grauwgrijs van kleur met oranje kleurige roestvlekken) zwaarder is,
is de doorlatendheid geringer.
De kalkrijke zware zavelgronden zijn niet slempgevoelig, de kalk
arme zijn weinig slempgevoelig met uitzondering van de oude graslandgronden.
De afwatering is in de jonge polders goed, in de omgeving van de
Kromme Raken slecht. De natuurlijke ontwatering van deze gronden is
matig.
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3.3.1.4

Poldervaaggronden£_lichte_klei2_1 _3§3_ha_=_15j$

Een grote oppervlakte van vooral het zuidelijk deel van het "oude"
land bestaat uit kalkarme lichte kleigronden. In de jonge polders wordt
een belangrijk gedeelte ingenomen door kalkrijke lichte kleigronden.
De kalkrijke lichte kleigronden hebben een homogene- of een aflo
pende profielopbouw. Die met een aflopend profiel komen vooral voor in
de Juliana- en de Negenboerenpolder. Hierbij begint op een diepte van 50
à 80 cm een ondergrond van zeer lichte zavel en/of wadzand. De kalkrij
ke lichte kleigronden in de overige jonge polders hebben een homogene
profielopbouw waarbij echter zij opgemerkt dat in de polders langs het
Reitdiep, de ondergrond over het algemeen zwaarder is dan in de jonge
polders in het noorden van het gebied (zie ook bijlage 4).
De kalkarme lichte kleigronden hebben profielverloop 3* 5& of 5°«
Die met profielverloop 3 hebben een kalkarme zware kleilaag die stag
nerend werkt op de verticale waterbeweging. Deze laag begint tussen de
30 en 60 cm en gaat op een diepte van + JO cm over in kalkrijk materi
aal, in zwaarte variërende van matig lichte zavel tot zware klei (sie
bijlage 4). De kalkarme lichte kleigronden met een homogene profielop
bouw, hebben veelal een dunne (+ 20 cm) kalkrijke zware kleitussenlaag,
die op een diepte van + 60 cm begint en minder storend is dan de kalk
arme zware kleitussenlaag van profielverloop 3. De zwaarte van de diepe
re ondergrond is verschillend (zie bijlage 4). Kalkarme lichte kleigron
den met aflopende prof ielopbouw komen weinig voor (33 ha = 0,4 %). Bij
deze gronden begint op een diepte van + 60 cm gelaagde matig lichte- en/
of zeer lichte zavel die doorloopt tot minstens 120 cm.
Het kalkverloop in de lichte kleigronden wijkt vrijwel niet af van
dat in de zavelgronden en de nog te beschrijven zware kleigronden. Bij
kalkverloopklasse C zijn de profielen overwegend tot 50 à 70 cm kalk
arm en daarna kalkrijk. Alleen in het Oer-Hunzedal begint de kalkrijke
laag vaak tussen 30 en 50 cm -maaiveld (bijlage 3). Overigens hebben
sommige percelen een kalkhoudende bouwvoor als gevolg van vooral bemes
ting met schuimaarde. De kalkrijke lichte kleigronden (kalkverloopklas
se A) zijn vanaf het maaiveld kalkrijk, behalve in de Panserpolder, waar
ze een kalkhoudende bovengrond hebben op een kalkrijke ondergrond.
In het knipkleilandschap komen kalkarme lichte kleigronden voor
met een dunne (+ 25 cm) laag knippige lichte klei (plaatselijk zware
knipklei) direct onder de bovengrond. Deze laag, gekenmerkt door een
grauwgrijze kleur met oranjekleurige roestvlekken, heeft een slechte
doorlatendheid en een slechte structuur.
De lichte kleigronden zijn niet slempgevoelig. De ontwatering van
de lichte kleigronden is in de jonge polders goed. In het knipkleiland
schap laat het te wensen over, mede door de slechte onderhoudstoestand
van de sloten.
3.3.1.5

_ 580_ha_ =_

1 Jo

Kalkarme zware kleigronden komen in dit gebied hoofdzakelijk voor
tussen Warfhuizen en Zuurdijk, de kalkrijke, alleen in de jonge polders.
In de Juliana- en de Negenboerenpolder hebben ze een aflopende
profielopbouw waarbij wadzand of zeer lichte zavel op een diepte van 50
à 80 cm begint. In de overige polders is de ondergrond van de kalkrijke
zware kleigronden, hoewel nog "homogeen" (zie par. 3.3), van plaats tot
plaats verschillend. Soms gaat de zware klei door tot dieper dan 120 cm
(zie bijl. 4). De doorlatendheid en de ontwatering van deze kalkrijke
zware kleigronden is overwegend goed.
De kalkarme zware kleigronden hebben profielverloop 3* 5a of 5c.
De gronden met profielverloop 3 bestaan overwegend vanaf maaiveld tot
+ 60 cm uit kalkarme, zware klei en gaan dan over in kalkrijke lichte

Afb.

11.

Slempbeeld van een kalkarme zeer lichte zavel.
Foto, Stiboka nr. R 30 - 36
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klei. De verticale doorlatendheid van deze gronden is vrij gering. De
gronden met een homogene profielopbouw zijn reeds op een diepte van
+ 30 cm kalkrijk of hebben direct onder de bovengrond lichte klei. Bij
de gronden met een aflopende profielopbouw gaat deze lichte klei tussen
40 en 80 cm over in zware zavel.
Nabij Warfhuizen en Zuurdijk komen aanzienlijke oppervlakten kalk
arme zware kleigronden voor met direct onder de bovengrond een zware
knipklellaag. Deze laag is + 30 cm dik, heeft een zeer slechte doorlatendheid en een slechte structuur. Ook de bovengrond heeft hier een
slechte structuur.
Het kalkverloop in de zware kleigronden komt vrijwel overeen met
dat in de lichte kleigronden (par. 3.3.1.4).
Zware kleigronden zijn niet slempgevoelig.
3.3.2

Ooiüoldervaagp^onden^

ha_=_3JL8_^_

De hoogst gelegen "kruinige percelen" zijn op de bodemkaart aange
geven als ooipoldervaaggronden. Deze bestaan uit een associatie van ooivaaggronden in de kernen van de percelen en poldervaaggronden daar tus
senin. Eerstgenoemde hebben een homogeen verbruinde bovenlaag van + 60
era, terwijl deze laag bij de poldervaaggronden langs de randen, slechts
20 à 35 cm dik is (afb, 10). Het humusgehalte van de bovengrond bedraagt
± 2 fo.

De afzonderlijke oppervlakten, van deze ooivaaggronden en polder
vaaggronden, waren te klein om als zodanig op een bodemkaart, schaal
1 : 15 000 te worden weergegeven.
De ooipoldervaaggronden hebben een homogene profielopbouw en knippige lagen komen niet voor. Ze zijn onderverdeeld naar de zwaarte van
de bovenste 25 cm en naar het kalkverloop.
3.3.2.1

Ooipoldervaaggronden^ _ ze§r_lichte_ zavel, _2g8_ha_ =_3j.3_^

Deze overwegend hoog gelegen zeer lichte zavelgronden komen voor
in de omgeving van Kloosterburen, Pieterburen, Eenrum, Mensingerweerd,
Wehe-Den Hoorn en Leens. Het zijn (oude kwelderrug) gronden met een
homogene profielopbouw en vanaf 60 à 80 cm een met dunne (+ 3 cm) slibbandjes gelaagde wadzand-ondergrond.
In het gedeelte nabij Kloosterburen bedraagt het lutumgehalte van
de bovengrond + 8 %, dit is met toevoeging z op de bodemkaart weerge
geven.
De gronden met kalkverloopklasse C zijn tot + 60 cm kalkarm en
daarna kalkrijk. Als gevolg van bemesting (vooral schuimaarde) komen
plaatselijk kalkhoudende bovengronden voor (zie bijlage 3). De kalkrijke zeer lichte zavelgronden zijn vanaf het maaiveld overwegend
kalkrijk.
Zoals bij de poldervaaggronden reeds vermeld, zijn de kalkarme
zeer lichte zavelgronden sterk slempgevoelig (afb. 11), vooral die met
toevoeging z. De kalkrijke zijn iets minder slempgevoelig en de gedeel
ten met toevoeging h (onder graslandgronden) weinig of niet slempge
voelig.
3.3.2.2

Ooipoldervaaggronden,_matig_liçhte_ zavel^_ 46_ha_ =_0£

Deze gronden komen nabij Wehe-Den Hoorn, Schouwerzijl, Mensingerweer en Niekerk voor. Ze hebben eveneens een homogene profielopbouw,
met vanaf 60 à 80 cm een min of meer gelaagde ondergrond van wadzand en
zeer lichte zavel.
De matig lichte zavelgronden zijn iets minder slempgevoelig dan de
zeer lichte zavelgronden, par. 3.3.2.1 Het kalkverloop is gelijk.
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5.3.5 Ter pgronden126_ba = J_,4 ^
De terpgronden komen verspreid over het gebied voor, in hoofdzaak
binnen het oude kwelderlandschap. Van een aantal terpen is de opper
vlakte zeer gering (+ 0,75 ha).
De terpen zijn naar de zwaarte van de bovenste 25 cm en op grond
van het kalkverloop onderscheiden. Er is geen indeling genaakt naar
het profielverloop, aangezien de heterogeniteit binnen deze gronden dit
onmogelijk maakt. Terpen zijn door menselijke invloed opgehoogde gron
den, over het algemeen rijk aan fosfaat en vrij diep humeus. Het humusgehalte bedraagt 5^8$, terwijl de dikte van de hurrrushoudende laag
variê'ert van 50 tot plaatselijk meer dan 120 cm.
De kalkrijke terpen zijn vanaf het maaiveld kalkrijk. Bij de kalk
arme terpgronden begint het kalkhoudende of kalkrijke materiaal op een
diepte van + 50 cm; meestal hebben deze gronden wel een kalkhoudende
bovengrond.
Het materiaal waaruit een terp is opgebouwd hangt nauw samen met
dat van de gronden in de omgeving. De terpen op de bladen 1 en 2 zijn
opgebouwd uit zeer lichte- of matig lichte zavel, die op de bladen 5 en
4 overvragend uit zware zavel of lichte klei.
De terpen zijn over het algemeen niet slempgevoelig, de kalkarme
met een bovengrond van zeer lichte zavel, kunnen wellicht een geringe
slempgevoeligheid vertonen.
Door de bolle ligging is de afwatering van de terpen goed.
5.4 De toevoegingen
3.4.1 ^_^a£teenheden_waarbij_toevoegingen voorkomen
De vijf bodemkenmerken die als toevoeging op de bodemkaart zijn
weergegeven komen voor bij <je volgende kaarteenheden.
toevoeging
h
z
a
b
c

kaarteenheden
alle kaarteeriheden met uitzondering vans Mn05bC, Mnl5cA,
Mnl5cC, Mn35cA en Mdn15aA
Mdn05aC
Mn05aA, Mn05aC, Mnl5aC, Mn35aA> Mn35aC, Mn55C, gMn55C,
Mn55aA, Mn75aA, T1OA, T30A en T50C
Mn05aA, Mnl5aA, Mn35aA> Mn53C, Mn55aA en Mn73C
Mn05aA, Mn05aC, Mn15&A* Mnl5aC, gMn55C, Mn35aAj Mn55aC,
gMn35aC, gMn53C, Mn55aA, Mn75C enTlOA

3.4.2 Korte be^c}prijving_va.n_de toevoegingen_
Toevoeging

h: humeuze tot humusrijke bovengrond.

Deze toevoeging komt verspreid over het gebied voor. Het betreft een
aantal percelen die reeds vrij lang als grasland in gebruik zijn en
daardoor een vrij hoog humusgehalte hebben verkregen. Het zijn meestal
oude "paardekampjes" of zeer laag gelegen natte gronden, die voor bouw
land minder geschikt zijn (erosiegebied ten zuiden van het Hunsingokanaal). Het humusgehalte van de bovengrond variê'ert van 5"10
de dikte
van de humushoudende laag is 15 à 25 en.
De gronden met toevoeging h zijn weinig of niet slempgevoelig en
hebben overwegend een goede structuur. De landbouwkundige waarde is
hoger, dan van de overeenkomende kaarteeriheden zonder deze toevoeging.
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Toevoeging z: kleii'g zand tot zeer lichte zavel
Deze toevoeging is gebruikt voor een strook gronden nabij Kloos
terburen. Het betreft het hoogste gedeelte van een oude kwelderrug.
Het lutumgehalte van de bovengrond bedraagt hier 7^9^ hetgeen
ook uit de grondmonsteranalyses blijkt. De gebruikers zien deze zeer
slempgevoelige gronden meer als een zandgrond* dan als een kleigrond.
Toevoegingen a, b en

cï

afgegraven, opgehoogd en vergraven

Deze toevoegingen komen vaak in combinatie voor, doordat opgehoog
de of afgegraven percelen meestal ook vergraven (verwerkt, heterogeen)
zijn.
Gronden met deze toevoegingen zijn overwegend vanaf het maaiveld
kalkrijk of kalkhoudend en hebben hierdoor een hogere landbouwkundige
waarde dan de overeenkomstige gronden zonder deze toevoegingen.
Toevoeging a: meer dan 50 cm afgegraven
Dit betreft veelal afgegraven oude dijken en, ten noorden van
Schouwerzijl, een aantal percelen voor de steenindustrie.
Toevoeging b: meer dan 40 cm opgehoogd
Deze toevoeging komt vooral voor langs waterlopen die regelmatig
worden uitgebaggerd. De uitgebaggerde grond blijft plaatselijk langs
de waterlopen liggen.
Toevoeging c: vergraven
Deze toevoeging omvat de percelen die door klei-afgraving of door
ophoging een verstoorde profielopbouw hebben.
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4. BODEMGESCHIKPHEIDSKAAHP VOOR AKKER- EN WEIDEBOUW. SCHAAL 1 : 15 OOP
(bijl. 2)
4.1

Inleiding

Van het gekarteerde gebied is een bodemgeschiktheidskaart voor
akker- en weidebouw samengesteld door de eenheden van de bodemkaart
samen te voegen tot geschiktheidsklassen. Men bedenke dat met die
gegevens ook eventueel aanwezige onzuiverheden binnen een kaarteen
heid zijn overgenomen.
Ten einde enig inzicht te verkrijgen omtrent de geschiktheid
van de gronden voor de verschillende gewassen, is in overleg met de
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst te Groningen een enquête gehouden
onder een 20-tal landbouwers, waarvan de bedrijven over het gehele
gebied verspreid liggen.
Bij de bespreking van de teeltmogelijkheden werd uitgegaan van:
a.
de eenheden van de bodemkaart
b.
een goede ontwatering
c.
de huidige mechanisatie
Uit de enquête is o.m. duidelijk naar voren gekomen dat de ge
schiktheid van de grond voor ± 90 % wordt bepaald door de bovenste
20 à 50 cm van het profiel en dat de huidige mechanisatie bij de ge
schiktheidsbeoordeling een belangrijke factor is.
Enkele gegevens betreffende de opbrengst van de meest voorkomende
akkerbouwgewassen, zijn opgenomen in het Aanhangsel onder A2. Voor
blijvend grasland bleken alle gronden goed of vrij goed geschikt te
zijn.
4.2 De geschiktheidsclassificatie
Bij het samenstellen van de geschiktheidsklassen uit de eenhe
den van de bodemkaart is, gezien het bovenstaande, in het bijzonder
gelet op de aard van de bovengrond. Er is bij het classificeren ech
ter geen rekening gehouden met toevoeging h (humeuze- tot humusrijke
bovengrond) en de toevoegingen a, b en c (vergravingen), daar déze
slechts betrekking hebben op percelen of gedeelten van percelen. Over
het algemeen hebben deze gedeelten een hogere landbouwkundige waarde
dan de overeenkomstige bodemkaarteenheden zonder die toevoeging(en).
Verder is geen rekening gehouden met de plaatselijk voorkomende
kalkhoudende bovengronden (zie bijl. 3).
De mate van geschiktheid van de op de bodemkaart voorkomende
kaarteenheden, is voor diverse akkerbouwgewassen gewaardeerd aan de
hand van factoren als slempgevoeligheid, opbrengst, kwaliteit, be
mesting, vrucht opvolging, grondbewerking enz.
Bij de geschiktheidswaardering voor blijvend grasland, zijn de
gronden beoordeeld naar factoren die grote invloed uitoefenen op de
gebruikswaarde. Dit zijn o.a. de draagkracht van de zode, de voor
jaarsontwikkeling en de groeivertraging in de zomer.
Op basis van het bovenstaande is een geschiktheidstabel samen
gesteld, waarbij de mate van geschiktheid in vier gradaties is uit
gedrukt (zie Aanhangsel, afb. A4). De termen waarmee de cijfers
1 t/m 4 zijn omschreven, zijn relatief en als zodanig slechts bedoeld
voor dit gebied.
Door nu de bodemkaarteenheden met ongeveer dezelfde geschiktheid
voor een aantal gewassen, samen te voegen tot telkens één geschikt
heidsklasse, is een indeling in acht geschiktheidsklassen verkregen
waarvan drie klassen nog weer zijn onderverdeeld in a en b.
Om de beschrijving van de geschiktheidsklassen zo kort mogelijk
te houden, worden eerst enkele algemene opmerkingen gemaakt over de
gewassen die in dit gebied het meest worden verbouwd.

Afb.

12.

Door verslemping in het voorjaar een onregelmatige opkomst van bieten.
Foto, Stiboka nr. R30-68

Afb.

13.

Perceel wintertarwe op slempgevoelige zeer lichte zavel. De verslempte gedeelten
zijn volgegroeid met camille.
Foto, Stiboka nr. R30-82
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4.5 De gewassen
Aardappelen
Aardappelen worden bij voorkeur verbouwd op gronden waarop men
weinig of geen rooimoeilijkheden ondervindt, dus overwegend op de
lichtere gronden met meestal een van nature redelijke tot goeds ont
watering. Daar de pootaardappelen een kortere groeiperiode hebben dan
consumptie-aardappelen waardoor de kans op rooimoeilijkheden kleiner
is, is het mogelijk deze op de iets zwaardere gronden te verbouwen.
Op de kalkarme lichtere gronden ("oudland") wordt bij de teelt
van aardappelen veel hinder ondervonden van de schurftziekbe, het
geen vooral bij pootaardappelen een groot nadeel is. Mogelijk wordt
dit in de hand gewerkt door het gebruik van veel schuimaarde bij de
bestrijding van de slempgevoeligheid.
In de kalkrijke jonge polders komt schurft bij aardappelen niet
voor.
Suikerbieten
Wat de rooibaarheid betreft kunnen suikerbieten beter op de
zwaardere gronden verbouwd worden dan aardappelen. De opbrengst van
suikerbieten blijkt in de kalkrijke jonge polders + 4 ton hoger te
zijn dan op de kalkarme gronden van het "oude land". Op de kalkarme
zeer lichte zavelgronden is de verbouw van suikerbieten zelfs zeer
riskant in verband met de slempgevoelighedd (afb. 11). Bij veel regen
direct na het inzaaien, slaat de grond dicht en is de opkomst zeer
onregelmatig (afb. 12). Vanwege de helling vertonen de randen van de
kruinige percelen vaak een grotere gevoeligheid voor verslempen en
worden ook daar bij voorkeur geen suikerbieten verbouwd. Waar op de
kalkarme lichtere gronden toch suikerbieten voorkomen, is dat over
wegend voor de vruchtwisseling.
Granen
De meest verbouwde granen in dit gebied zijn: wintertarwe, zomertarwe, zomergerst en haver. Er wordt vanwege de hogere opbrengsten
en voor een betere werkverdeling meer wintertarwe dan zomertarwe ver
bouwd. Slempgevoelige gronden zijn echter ook voor wintertarwe minder
geschikt (afb. 13),
Tarwe stelt wat de vruchtbaarheid betreft, hogere eisen aan de
grond dan haver of zomergerst. Zomergerst wordt over het algemeen
weinig verbouwd, doch wordt nog wel eens gezaaid in plaats van haver
indien het land is besmet met het havercystenaaltje.
Vlas
Vlas wordt vooral verbouwd op de lichtere grondai, Op zware gron
den is de kwaliteit slecht, het gewas wordt te hard.
De prijzen van vlas zijn de laatste jaren niet aantrekkelijk.
Er wordt echter wel vlas verbouwd omdat het zeer goed geschikt is
als dekvrucht voor witte klaver of kunstweide.
Spruiten
Spruiten worden bij voorkeur op de lichtere gronden verbouwd
en zo dicht mogelijk bij de boerderij. Omdat spruiten in een periode
groeien met veel neerslag, worden de droogste percelen uitgezocht. Op
zware kleigrond worden ook minder spruiten verbouwd omdat in droge
perioden het plantmateriaal moeilijk aanslaat.
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Zaadbieten
Zo mogelijk worden de zaadbieten geteeld op gronden met een kalk
rijke zware zavel- of lichte kleibovengrond; wegens het risico van om
waaien, niet op zeer lichte zavel. Gronden met een zware kleiboven
grond geven in droge perioden moeilijkheden met de aanslag.
Kunstweide
De laatste jaren zie men in dit gebied veel percelen met kunstweide. Op de lichte gronden die slempgevoelig zijn, heeft men kunstweide om het organische stofgehalte van de bovengrond te verhogen en
daardoor de slemgevoeligheid te verminderen. Ook voor een goede vrucht
wisseling wordt wel kunstweide in het bouwplan opgenomen. Op kleigron
den met een zware knippige kleibovengrond (omgeving Zuurdijk) is dit
de enige mogelijkheid om nog vruchtwisseling toe te passen. De opbreng
sten van granen zijn op deze gronden dan ook lager.
Overige_gewassen
Gewassen als bonen, erwten, karwij, koolzaad en stekkelingen wor
den weinig verbouwd. Het areaal koolzaad en stekkelingen is dermate
gering dat deze gewassen ook in de geschiktheidswaardering niet zijn
opgenomen.
Voor een goede vruchtwisseling op de zwaardere kleigronden is een
gewas erwten met als ondervrucht karwij zeer nuttig. Ook koolzaad en
bonen worden hiervoor gebruikt.
Stekkelingen worden op de allerlichtste kleigronden verbouwd van
wege de rooibaarheid.
4.4 Beschrijving van de geschiktheidsklassen
Klasse_Ia
772 ha = 8,4 % (bodemkaarteenheden MnlfjaA, Mnl5bA, Mn15cA,
Mdnl5aA, T10A, TlOC).
Tot deze klasse behoren kleigronden met een kalkrijke, matig
lichte zavelbovengrond en terpen met een matig lichte zavelbovengrond.
Deze gronden zijn goed geschikt voor bijna alle gewassen met
uitzondering van zaadbieten (geschiktheid 2), erwten en bonen (ge
schiktheid 2) en karwij (geschiktheid 3). Voor deze gewassen zijn de
gronden iets te licht (iie par. 4.3).
De slempgevoeligheid van deze gronden is weinig tot matig. Voor
blijvend grasland zijn de gronden in deze klasse goed geschikt:
voorjaarsontwikkeling:
vroeg
groeivertraging in de zomer:
gering
draagkracht van de zode:
goed
Klasj3e_Ib 710 ha = J*8 % (bodemkaarteenheden Mn35aA, Mn35bA, Mn35cA,
T30A, T30C).
Tot deze klasse behoren kleigronden met een kalkrijke zware zavel
bovengrond en terpen met een bovengrond van zware zavel. Ze zijn goed
geschikt voor alle gewassen
behalve voor consumptie-aardappelen,
erwten en bonen, vlas en karwij. Voor consumptie-aardappelen en vlas
zijn ze iets te zwaar i.v.m. resp. rooimoeilijkheden en het hard wor
den van het gewas. Voor erwten, bonen en karwij zijn de gronden iets
te licht (zie par. 4.3). Voor al deze gewassen is het waarderingscij
fer 2 toegekend.
Deze gronden van geschiktheidsklasse Ib zijn weinig slempgevoe
lig. Voor blijvend grasland zijn ze goed geschikt:
voorjaarontwikkeling:
vroeg
groeivertraging in de zomer:
gering
draagkracht van de zode:
goed
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Klasse_II
468 ha =5*1 % (bodemkaarteenheden Mn05aA, Mdn05aA, TOOA,
TOOC).
Deze klasse omvat kleigronden met een kalkrijke, zeer lichte
zavelbovengrond en terpen met een bovengrond van zeer lichte zavel.
Voor wintertarwe, zomertarwe, suikerbieten, erwten en bonen
is het cijfer 2 toegekend (iets te licht)* Voor zaadbieten (geschikt
heid 3) en karwij (geschiktheid h) zijn deze gronden te licht. Voor
de overige gewassen zijn de gronden van deze klasse goed geschikt,
voor aardappelen zelfs zeer goed geschikt, vanwege de rooibaarheid
en het achterwege blijven van schurft. De gronden zijn matig slempgevoelig en voor blijvend grasland goed geschikt:
voorjaarsontwikkelings
vroeg
groeivertraging in de zomer:
matig - gering
draagkracht van de zode:
goed
Klasse_IIIa
1 648 = 18 % (bodemkaarteenheden Mn13C, Mnl5aC, Mnl5bC,
Mnl5cC, Mdnl5aC, gMn13C, gMn15aC, gMn15bC).
Dit zijn kalkarme matig lichte zavelgronden. Voor wintertarwe,
zomertarwe, suikerbieten, zaadbieten en erwten en bonen is het cij
fer 2 gegeven omdat de opbrengsten hoger konden zijn. Voor aardap
pelen ook geschiktheid 2, vanwege het optreden van schurft. Voor
karwij zijn deze gronden te licht (geschiktheid 3)» doch voor de ove
rige gewassen goed geschikt, ook voor blijvend grasland. De gronden
zijn matig slempgevoelig.
De waardering voor blijvend grasland is:
voorjaarsontwikkeling:
vroeg
groeivertraging in de zomer:
gering
draagkracht van de zode:
goed
Klasse_IIIb 1 683 ha = 18,3 % (bodemkaarteenheden MnOfjaC, Mn05bC,
Mdn05aC + toevoeging z, gMnOfjaC).
Deze kalkarme, zeer lichte zavelgronden zijn voor wintertarwe,
suikerbieten, zaadbieten, erwten en bonen matig geschikt en voor
karwij weinig geschikt. De gronden zijn te licht voor deze gewassen.
Voor zomertarwe, aardappelen en spruiten gelden eveneens enige beper
kingen (geschiktheid 2), voor de overige gewassen zijn ze goed ge
schikt.
De gronden zijn sterk slempgevoelig vooral die met toevoeging z
(zie afb. 11). Voor blijvend grasland zijn ze vrij goed geschikt:
voorjaarsontwikkeling:
vroeg
groeivertraging in de zomer:
matig tot sterk
draagkracht van de zode:
goed
Klasse_3V
T50C).

533 ha = 5,9 % (bodemkaarteenheden Mn55aA, Mn55cA, T50A*

Deze klasse omvat gronden met een kalkrijke lichte kleibovengrond
of terpen met een lichte kleibovengrond.
Deze gronden zijn niet slempgevoelig, doch hebben voor suiker
bieten en spruiten enige beperkingen vanwege de zwaarte (geschiktheid 2)
en voor aardappelen en vlas (geschiktheid 3) wegens te verwachten
rooimoeilijkheden, resp, het hard worden van het gewas. Voor de ove
rige gewassen, vooral granen, zijn deze gronden goed geschikt, evenals voor blijvend grasland. De waardering voor grasland is:
voorjaarsontwikkeling:
normaal
groeivertraging in de zomer:
gering
draagkracht van de zode:
goed
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Klàsse_V 1 458 ha =5 15,7 % (bödemkaarteenheden Mn33C, Mn35aC, Mn35bC,
Mn35cC, gMn33C, gMn35aC, gMh35bC, gMn35cC).
Een gedeelte van deze kalkarme zware zavelgronden heeft een knippige kleilaag direct onder de bovengrond. Voor granen, zaadbieten,
kunstweide en blijvend grasland zijn ze goed geschikt, hoewel geen topopbrengsten te verwachten zijn. De opbrengst van suikerbieten laat
iets te wensen over (geschiktheid 2) en ook voor vlas, spruiten, erwten
en bonen en karwij gelden enige beperkingen (zie par. 4.3). Pootaardappelen zijn op deze gronden vatbaar voor schurft en er is kans op
rooimoeilijkheden (geschiktheid 3). Bij consumptie-aardappelen is deze
kans groter (waarderingscijfer 4). Deze gronden zijn weinig tot matig
slempgevoelig.
De waardering voor blijvend grasland is:
voorjaarsontwikkeling:
normaal
groeivertraging in de zomer:
gering
draagkracht van de zode:
goed
Klasse VI_ 758 ha =8,3 % (bodemkaarteenheden Mn75aA, Mn75cA, Mn53C,
Mn55aC, Mn55cC).
Tot deze klasse behoren de kalkrijke zware kleigronden en de
kalkarme lichte kleigronden zonder knippige laag direct onder de bo
vengrond.
Voor suikerbieten, vlas en spruiten zijn deze gronden te zwaar
(par. 4.3)# evenals voor aardappelen. Voor de overige gewassen zijn
ze goed geschikt. De gronden zijn niet slempgevoelig.
Voor blijvend grasland zijn de gronden van deze klasse eveneens
goed geschikt. De waardering is:
voorjaarsontwikkeling:
normaal
groeivertraging in de zomer:
gering
draagkracht van de zode:
goed tot matig
Klasj3e_VTEa
389 ha » k,3 %
Mn75cC, gMn53C en gMn55aC).

(bodemkaarteenheden Mn73C, Mn75aC,

Deze kalkarme zware kleigronden en kalkarme knippige lichte klei
gronden zijn voor kwarwij, erwten en bonen en voor blijvend grasland
goed geschikt. Voor granen zijn ze, gezien de geringe mogelijkheden
voor hakvruchten (vruchtwisseling) vrij goed geschikt. De geschikt
heid voor de teelt van suikerbieten is slechts matig (cijfer 3) vanwege
de matige opbrengst en de te verwachten moeilijkheden bij het rooien.
Voor aardappelen vlas en spruiten zijn deze gronden te zwaar (4).
De waardering voor blijvend grasland is:
voorjaarsontwikkeling:
normaal tot laat
groeivertraging in de zomer:
gering
draagkracht van de zode:
matig
Klasse Vllb

77 ha = 0,8 fo (bodemkaareenheid kMh73C).

Tot deze klasse behoren alleen de zware kleigronden, met direct
onder de bovengrond een knipkleilaag. Vruchtwisseling is op deze gron
den vrijwel niet mogelijk daar ze voor hakvruchten te zwaar zijn, even
als voor vlas en spruiten.
De gronden zijn alleen goed geschikt voor karwij. Voor kunstweide, erwten en bonen vrij goea geschikt en voor granen matig geschikt.
, Voor blijvend grasland zijn ze vrij goed geschikt.
voorjaarsontwikkeling:
laat
groeivertraging in de zomer:
gering
draagkracht van de zode:
matig

- 25 -

5.
5.1

BOVENIAAGKMRT. SCHAAL 1 ; 15 OOP, bijlage 3
Inleiding

De bovenlaagkaart geeft per perceel informatie over de dikte, de
textuur en de kalktoestand van de huraushoudende bovenlaag en zal daar
om bij de schattingen van de gronden in de ruilverkaveling De Marne,
van grote waarde zijn.
Een aantal onderscheidingen van de bovenlaagkaart zijn reeds
bij de beschrijving van de bodem- en de geschikt heidskaart behandeld.
Bij de beschrij\ing van deze kaart zal daar meerdere malen naar wor
den verwezen ten einde niet al te veel in herhaling te treden.
5.2 De legenda
Bij de opzet van de legenda is alleen voor zover nodig rekening
gehouden met de onderscheidingen op de bodemkaart. De indeling naar
de dikte en de kalktoestand van de humushoudende bovenlaag, berust
op de gegevens per boorpunt. Deze gegevens zijn, binnen de gemaakte
klassen, zoveel mogelijk per perceel gegeven. De begrenzing van terpen
e.d. is uiteraard overgenomen van de bodemkaart.
Er is echter geen rekening gehouden met het humusgehalte van de
bovenlaag.
De indeling naar de zwaarteklassen van de bovenste 25 cm en de
begrenzing van deze klassen zijn overgenomen van de bodemkaart en met
een toevoeging op de bovenlaagkaart weergegeven:
toevoeging 0
= zeer lichte zavel
toeboeging 1
= matig lichte zavel
toevoeging 3
=
zware zavel
toevoeging 5
= lichte klei
toevoeging 7
=
zware klei
Naar de dikte van de huraushoudende bovenlaag is onderscheid gemaakt
in: 1 = 15-25 cm, 2 = 25-35 cm, 3 = > 35 cm.
De kalktoestand van de bovenlaag is opgesplitst in drie klassen:
a = kalkrijk, b = kalkhoudend, c = kalkarm.
De kalkarme kleigronden van de bodemkaart (kalkverloopklasse C),
hebben of een kalkarme- of een kalkhoudende bovenlaag. Dit hangt
veeal af van het feit of de grondgebruikers veel of weinig kalkmeststoffen strooien. Waar geregeld bekalkt wordt (met o.a. schuimaarde),
is de bovenlaag kalkhoudend. Dit
gegeven is dus in zekere zin een
momentopname; het is mogelijk dat de kalkklasse van de bovenlaag
over enkele jaren verandert zal zijn.
5.3 Beschrijving van de kaarteenheden
Bij deze beschrijving komen de rnet toevoegingen aangegeven zwaar
teklassen niet meer ter sprake. Hiervoor wordt verwezen naar de hoofd
stukken 3 en 4.
Kaarteenheden Ja^ J_1a
Deze kaarteenheden hebben een kalkrijke bovenlaag met overwegend
een goede structuur. De slempgevoeligheid is bij deze gronden gering,
uitgezonderd de gedeelten met een zeer lichte- of matig lichte zavelbovengrond (toevoegingen 0 en 1).
De jonge polders op blad 1, 2 en gedeelten van de jonge polders
op blad 3 en k- behoren tot kaarteenheid 1a. Kaart eenheid 11a komt
voor in de jonge polders op blad 3, 4 en plaatselijk langs wegen en
waterlopen. De terpen bestaan overwegend uit kaarteenheid 111a. Ze
hebben een humushoudende bovenlaag variërend van 50 tot meer dan 120
cm.
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Ifearteenheden Jbj. _1_lb en_1J_1b
Deze kaarteenheden hebben een kalkhoudende bovenlaag. Bij ge
lijke zwaarte is deze slerapgevoeliger en ook iets ongunstiger van
structuur dan de kalkrijke bovenlaag.
In de Panserpolder (kaarteenheid 11b), is sprake van een kalk
rijke grond met een gedeeltelijk ontkalkte bovengrond. Kaarteenheid
1b en de rest van 11b komen verder verspreid over het gebied voor.
Een aantal terpen, gedeelten van de ooipoldervaaggronden en sommige
stroken langs wegen en waterlopen, behoren tot kaarteenheid 111b.
Kaarteenheden

J_1ç en_1J_1 c

Bij de gronden van deze kaarteenheden is de bovenlaag, aaveeM'eèn
belangrijk deel van het profiel, kalkarm. Die met een bovengrond van
zeer lichte- of matig lichte zavel zijn zeer slempgevoelig, uitgezon
derd op de terpen en in de gedeelten met een vrij hoog humusgehalte
(bodemkaart toevoeging h). De gronden hebben overwegend een ongunstige
structuur.
De kaarteenheden 1c en 11c komen buiten de jonge polders ver
spreid over dit gebied voor. Kaarteenheid 111c omvat een paar terpen
op blad 4 en gedeelten van de ooi-poldervaaggronden.
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6.
6.1

ZANDDIEEDE-ONDERGRONDSKAART. SCHAAL 1 ; 15 OOP (bijlage 4)
Inleiding

Bij de voorbereidingen van de ruilverkaveling in dit gebied is
het van belang te wetên op welke diepte het wadzand of de zeer lichte
zavel begint. Dit o.a. voor het opmaken van een plan voor nieuwe
wegen en waterlopen (beschoeiïng). Hiervoor is een speciale kaart ver
vaardigd die bovendien een overzicht geeft van de aard van de klei
tussen 80 en 120 cm. Dit is van belang bij o.m. de aanleg van drai
nage. Wil men echter hiertoe overgaan dan zal drainage-vooronderzoek
(mogelijk door middel van proefplekken) nodig zijn.
6.2 De legenda
Bij de opzet van de legenda is rekening gehouden met de onder
scheidingen op de bodemkaart en is ervan uitgegaan, dat wadzand en
zeer lichte zavel gemakkelijk gaan "lopen" indien ze met water ver
zadigd zijn. Naar de begindiepte van dit "loopzand" zijn drie klas
sen onderscheiden:
Z1 wadzand of zeer lichte zavel, beginnend vanaf het maaiveld doorlo
pend tot minstens 120 cm
Z2 wadzand of zeer lichte zavel, beginnend tussen 40 en 80 cm en door
lopend tot minstens 120 cm
Z3 wadzand of zeer lichte zavel, beginnend tussen 80 en 120 cm en
doorlopend tot minstens 120 cm
Waar binnen kaarteenheid Z1 een zwaardere kleitussenlaag of
-ondergrond voorkomt, is dit met toevoeging a weergegeven. Buiten
de jonge polders is de lichtere ondergrond min of meer gelaagd met
dunne (+ 3 cm) slibbandjes. Voor de gronden buiten bovengenoemde
diepteklassen is een tweedeling gemaakt naar de aard van het mate
riaal tussen 80 en 120 cm:
K3a matig lichte of zware zavel
K3b lichte of zware klei
Terpen zijn afzonderlijk op de kaart weergegeven.
6.3 De onderscheiden kaarteenheden
KaarteenheidJZl
De gronden van deze kaarteenheid hebben een bovengrond van' zeer
lichte zavel en bestaan verder uit zeer lichte zavel of wadzand.
De oppervlakten Z1 met toevoeging a hebben veelal een dunne (20
à 40 cm) zwaardere tussenlaag, die tussen de 40 en 80 cm begint. De
tussenlaag bestaat overwegend uit zware zavel of lichte klei.
Kaarteenhel.d_Z2
De grootste oppervlakten van deze kaarteenheid komen voor in
de Julianapolder en de Negeriboerenpolder. Kleinere oppervlakten
liggen verspreid over het gebied.
Het betreft veelal aflopende profielen, waarbij wadzand en/of
zeer lichte zavel tussen 40 en 80 cm begint en doorloopt tot minstens
120 cm.
Ka^rteeriieid_Z3
Deze kaarteenheid komt zeer verspreid over het gehele gebied voor.
Wadzand en/of zeer lichte zavel begint tussen 90 en 120 cm en loopt
door tot minstens 120 cm. Over het algemeen is deze ondergrond duide
lijk gelaagd, met dunne slibbandjes.
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Kaart eenlieid_K2a_
Deze kaarteenheid komt op blad 1 en 2 overwegend langs waterlo
pen voor en op blad 3 en If- in zeer grote oppervlakten.
De zwaarte van het materiaal tussen 80 en 120 cm is overwegend
matig lichte- of zware zavel. Deze ondergrond is kalkrijk en veelal
gelaagd, dunne (+ 5 cm) bandjes wadzand in het zwaarder materiaal.
Kaarteenheid_K2b_
De verbreiding van deze kaarteenheid beperkt zich in hoofdzaak
tot geulvormige gedeelten op de bladen 3 en 4.
De daar voorkomende profielen bestaan tussen 80 en 120 cm over
wegend uit lichte- of zware klei. Deze ondergrond is kalkrijk en min
der gelaagd dan de ondergrond van kaarteenheid K3a. Bandjes van wadzand of zeer lichte zavel komen in deze zwaardere ondergrond nagenoeg
niet voor.
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7-

DE BOORPUNTENKAAKC. SCHAAL 1 ; 15 OOP (bijlage 6)

Op de boorpuntenkaart zijn de plaatsen aangegeven waar boringen
zijn verricht en is tevens de indeling van de veldkaarten weergegeven.
De veldkaarten hebben een doorlopende nummering, de beschreven bo
ringen zijn per veldkaart genummerd. De erbij behorende profielbe
schrijvingen zijn opgenomen in het boorregister (bijlage 6), dat al
leen aan de opdrachtgever is afgeleverd.
In het aanhangsel is een overzicht opgenomen van het aantal ver
richte boringen per veldkaart.
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