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- 5 VOORWOORD
In opdracht van de Centrale Directie van de Cultuurtechnische
Dienst te Utrecht werd in de periode maart 1968 - maart 19^9 een
bodemkundig onderzoek uitgevoerd in het toekomstige ruilverkavelingsgebied Wonseradeel-noord.
Het onderzoek werd verricht door E. van Dodewaard, H. Makken,
G. Pleijter en R. Visschers. De dagelijkse leiding en coördinatie
berustten resp. bij H. Makken en G. Rutten.
De Stichting voor Bodemkartering is erkentelijk voor de van
verschillende zijden ontvangen medewerking bij de uitvoering van
dit onderzoek.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR,

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

SAMENVATTING

Het bodemkundig onderzoek in het ruilverkavelingsgebied Wonseradeel-noord is uitgevoerd in de periode maart 1968 - maart 1969»
De boringsdichtheid bedroeg één boring per 3 ha, tot een diepte
van 120 cm -maaiveld. De resultaten van het onderzoek zijn weergege
ven op kaartbijlagen, schaal 1 : 25 000.
Het gebied naakt deel uit van de gemeenten Wonseradeel, Harlin
gen, Franeker, Franekeradeel, Hennaarderadeel en Bolsward en beslaat
een oppervlakte van 8955 ha.
Het gebied behoort tot het Jonge zeekleilandschap, onderverdeeld
in: het niet-knippige landschap en het knipkleilandschap.
Het niet-knippige landschap, vooral bestaande uit kwelderruggen
en kwelderbekkens, is al zeer lang bewoond. De voorkomende terpen
zijn in het nog oribedijkte land door de toenmalige bewoners opgewor
pen, ten einde zich te beveiligen tegen het zeewater. Om de afwate
ring in de percelen te bevorderen, werden deze $xlrcnd)gelegd; de zgn.
"kruinige" percelen.
In dit landschap bevindt zich ook de Marnegeul,een - met veelal
licht materiaal - dichtgeslibde zeearm.
De bedrijfsvorm kan zijn: zuiver akkerbouw, zuiver weidebouw of
het gemengde bedrijf. Dit in tegenstelling tot het vlakke knipklei
landschap, waarin alleen weidebedrijven voorkomen. In dit landschap
zijn vrijwel geen kruinige percelen aangetroffen, terwijl de voorko
mende terpen bijna alle zijn afgegraven. Langs het van Harinxmakanaal
is een belangrijke oppervlakte van het knipkleilandschap afgegraven
voor de steen- en pannenindustrie.
In het ruilverkavelingsgebied komen 68 ha terpgronden voor. De
overige gronden behoren tot de kleivaaggronden, d.w.z. dat daarin
geen duidelijk donkergekleurde bovengrond wordt aangetroffen. Deze
gronden zijn naar hun hydromorfe kenmerken onderverdeeld in:
Ooivaaggronden (roest- en reductieverschijnselen,dieper dan 50 cm
beginnend)
Poldervaaggronden (roest- en reductieverschijnselen,ondieper dan 50
cm beginnend)
Nesvaaggronden (een niet-gerijpte ondergrond,ondieper dan 80 cm be
ginnend.
De terpgronden hebben een duidelijk donkere bovenlaag van wisse
lende dikte en zijn, door menselijke invloed, vaak heterogeen van op
bouw. Ze komen in kleine oppervlakten verspreid over het gebied voor.
Meestal zijn ze kalkrijk.
De ooivaaggronden (1^2 ha = 1,5 /?) komen alleen voor in de bouw
landstreek van het gebied, met name in de hoogst gelegen kruinige per
celen. Naar zwaarte van de bovengrond zijn ze onderverdeeld in lichte
en zware zavel; ze zijn overwegend kalkrijk.
De poldervaaggronden beslaan de grootste oppervlakte van het ge
bied (8318 ha »92,9 $)• Ze zijn slechts gedeeltelijk kalkrijk. In
de kalkarme poldervaaggronden treft men gronden aan met meer of min
der sterke knipverschijnselen, waardoor ze tot de minder goede gron
den behoren. Op basis van verschillen in zwaarte (lutumgehalte) van
de bovenste 25 cm, zijn de poldervaaggronden onderverdeeld in lichte
zavel, zware zavel, lichte klei en zware klei.
De laaggelegen nesvaaggronden (57 ha = 0,7 $) komen voor in af
gegraven terreingedeelten, hoofdzakelijk in het noorden van het gebied.
Nabij Zurich is binnen deze gronden zoute kwel aangetroffen. Ze zijn
naar het lutumgehalte onderverdeeld in zware zavel- en lichte kleigron
den.
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De kalkrijke lichte- en zware zavelgronden behoren tot de beste
akkerbouwgronden van het onderzochte gebied, de kalkarme daarentegen
worden minder hoog gewaardeerd in verband met hun gevoeligheid voor
verslemping. Over het algemeen is de vruchtwisseling op de zavel
gronden vrij ruim. Naarmate de gronden zwaarder worden neemt de gewassenkeuze af en verdient grasland op dit soort gronden de voorkeur.
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SITUATIEKAART (TOP. KAART SCHAALV-25000 DE BLADEN 5D,5G,10BE'

1. INLEIDING
1.1 Liggftng en oppervlakte
Het ruilverkavelingsgebied Wonseradeel-noord omvat, gedeelten van
de gemeenten Wonseradeel, Harlingen, Franekeradeel, Franeker, Hennaarderadeel en Bolsward (afb. 1). De voornaamste woonkernen zijn Witmarsum, Pingjum, Arum, Kimswerd, Achlum, Lollum en Zurich.
De oppervlakte bedraagt 8955 ha, waarvan 370 ha wordt ingenomen
door bebouwing, water enz.
1.2 Werkwijze
De veldopname is verricht op een topografische basiskaart, schaal
1 : 5000. Ter vaststelling van de definitieve kaartschaal (1:25 000),
werd eerst een proefgebied van ca 1000 ha gekarteerd met een borings
dichtheid van êên boring per ha. Daarna is gekarteerd met een gemiddel
de boringsdichtheid van één boring per 3 ha tot een diepte van 1,20 m.
Van deze boringen zijn eenvoudige profielbeschrijvingen gemaakt, in
totaal 3^18.
Behalve deze boringen tot 1,20 m zijn in 3 raaien boringen ver
richt tot h,5 m diepte (zie afb. 2). Deze boringen hebben een onderlinge
afstand van + 250 m.
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 aanhangsels en op de kaartbijlagen.
De bodemkaart geeft de bodemgesteldheid tot een diepte van 120 cm
weer en kan evenals de dwarsdoorsneden van het gebied, in zekere zin
als inventarisatiekaart worden beschouwd.
Als aanvullende kaart is vervaardigd de ondergrondskaart en als
interpretatiekaart een landbouwgeschiktheidskaart. Overeenkomstige
grenzen, zowel op de aanvullende- als op de Interpretatiekaart zijn
overgenomen van de bodemkaart. Ten slotte is nog een kaart vervaardigd
waarop de gedempte sloten staan aangegeven. Alle kaarten hebben schaal
1 : 25 000.
In het rapport zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek
beschreven. Meer details en de documentatie zijn opgenomen in de aan
hangsels van bijlage 7* Deze bevat tevens een verklarende woordenlijst
en beknopte definities van de belangrijkste indelingscriteria. Voor een
meer uitvoerige verklaring wordt verwezen naar de aangehaalde literatuur.
Het verdient aanbeveling rapport en kaarten gezamenlijk te raadple
gen.
1.U Gebruik van de kaarten
Binnen elk vlak op een kaart kunnen insluitsels voorkomen met een
afwijkende profielopbouw, de zgn. onzuiverheden. Deze zijn vanwege hun
geringe afmetingen niet afzonderlijk weergegeven, of,door het beperkte
aantal boringen,niet opgemerkt. Getracht is de totale oppervlakte van
de onzuiverheden binnen elk kaartvlak te beperken tot maximaal 30
Kaartvergroting leidt meestal tot een minder betrouwbaar kaartbeeld
omdat de onzuiverheden in dezelfde mate worden vergroot. Ook de grenzen
worden onnauwkeuriger t.g.v. de generalisatie (Steur en Westerveld, 1965).
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Afb.2 DE LANDSCHAPPELIJKE INDELING
I Het niet-knippige (jonge zeeklei) landschap

II Het knippige (jonge zeeklei) landschap

la oude kwelder
Ib Marnegeul

IIa knip(pige) gronden
IIb afgegraven knip(pige) gronden
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2. BESCHRIJVING VAN HET GEBIED
2.1 Landschap
Op grond van verschillen in ontstaanswijze, bewoning, verkave
ling, ontsluiting e.d., zijn in het ruilverkavelingsgebied Wonseradeelnoord twee landschappelijke eenheden onderscheiden:
Het niet-knippige (jonge zeeklei) landschap
Het knippige (jonge zeeklei) landschap
Het niet-knippige landschap omvat het oude kweldergedeelte en de dichtgeslibde Mamegeul (zie afb. 2). De oude kwelder was reeds aan het be
gin van de jaartelling bewoond. Er komen verschillende terpdorpen op
voor en ook buiten de dorpen zijn nog duidelijk in het terrein opval
lende terpen of restanten daarvan aanwezig. Op de niet-afgegraven ge
deelten staat meestal een boerderij, terwijl de afgegraven gedeelten
plaatselijk als een komvormige laagte in het landschap voorkomen. Dit
afgraven van terpen heeft plaatsgevonden aan het eind van de vorige
of in het begin van deze eeuw.
Binnen het niet-knippige zeekleilandschap worden ook "kruinige"
percelen aangetroffen. In eerste aanleg zijn deze ontstaan v&ôrdat het
gebruik van drainagesysternen toepassing had gevonden. De ontwatering
was slecht en het land kwam vrij vaak onder water te staan. Er werd
daarom materiaal vanuit de sloten en vanaf de randen naar het midden
van het perceel gebracht. Hierdoor en door opploegen kregen de perce
len een min of meer ronde ligging, hetgeen de oppervlakte-ontwatering
bevorderde.
De percelering is in dit landschap nogal onregelmatig, hoewel in
de Marnegeul hoofdzakelijk opstrekkende percelen voorkomen. In het
kweldergebied liggen de bedrijven nogal verspreid, terwijl tussen de
bij êên boerderij behorende percelen "losse" percelen voorkomen van
verschillende gebruikers.
Er zijn weinig verharde wegen en de meeste percelen zijn ontsloten
via een kleiweg (reed) die in natte perioden slecht berijdbaar is. De
hoogteligging van dit gedeelte varieert van ca. 1 m + tot ca. 1 m NAP.
Het bodemgebruik is overwegend bouwland, hoewel in de Marnegeul
nogal wat grasland voorkomt. Rond Kimswerd, Arum en Witmarsum zijn
kleine oppervlakten in gebruik voor fruitteelt, grove tuinbouw en
groenteteelt.
Het knippige of knipkleilandschap is vrij vlak. Bikele voormalige geu
len, plaatselijk met oeverwalletjes, geven het gebied nog enig reliëf.
De terpen die vrij regelmatig voorkwamen zijn, evenals in het hiervoor
beschreven landschap, meestal afgegraven, terwijl kruinige percelen
vrijwel niet voorkomen.
Behalve de meeste terpen zijn grote gedeelten van het knipkleilandschap afgegraven, o.a. het gedeelte langs het Van Barinxma Kanaal,
De afgegraven klei is gebruikt in de pannen- en baksteenindustrie.
Binnen het knipkleilandschap komen de bedrijven verspreid voor.
Ze liggen meestal wel aan de openbare weg of zijn via een verharde
"eigen weg" goed bereikbaar. De verbinding van de boerderij naar de
verschillende percelen is echter slecht.
De perceelsvorm is grillig en het bodemgebruik is overwegend gras
land. De hoogteligging varieert van 0,5 ra - tot 0,5 m -»NAP.
Als algemene beschrijving van het hele gebied geldt, dat in het knipkleigedeelte uitsluitend weidebedrijven worden aangetroffen, terwijl
in de rest van het gebied naast zuivere akkerbouwbedrijven ook gemeng
de bedrijven en weidebedrijven voorkomen. Door de gehele ontwikkeling
in de landbouw, vindt bij de gemengde bedrijven een steeds voortgaande

- 10 ontmenging plaats.
2.2 Geologische opbouw (tevens beschrijving van de schematische door
sneden, bijlage 1)
Zoals ook in de doorsneden is te zien, komt er in dit gebied
binnen
m -mv. practisch alleen jonge zeeklei voor; alleen ten
zuidwesten van Witmarsum is wat veen en Pleistoceen zand aangetroffen.
Het begin van de overspoeling door zeewater vond echter reeds
plaats aan het eind van het Atlanticum (afb. 3)« Het toen aanwezige
veenpakket werd over grote oppervlakten weggespoeld en er werden vrij
dikke lagen wadzand en klei afgezet. De vorming van deze zgn. "oude
zeeklei" duurde tot ongeveer het einde van het Subboreaal toen de in
vloed van de zee op dit gebied geleidelijk verminderde. Ingeleid door
rietvegetatie begon de veengroei:"het oppervlakte-veen".
In het Subatlanticum drong de zee tijdens transgressieperioden
het gevormde veenlandschap binnen, waardoor op veel plaatsen een eind
kwam aan de veengroei en de voor dit gebied van belang zijnde jonge
zeeklei werd afgezet. Een groot gedeelte van de Jonge zeekleiafzet
tingen is gelaagd. Bovendien zijn de afzettingen aan de zeezijde door
gaans zandiger dan verder landinwaarts (vgl. raai E-P met raai C-D).
Onder invloed van de transgressies vond aan de zeezijde van een
in ontwikkeling zijnde kwelder erosie plaats. Het geërodeerde materiaal
werd verderop over de kwelder weer afgezet; er ontstonden kwelderwallen en kwelderbekkens.
Tijdens de periode van inbraken die duurde van 250 - 500 na Chr.,
ontstonden de knippige- en knipgronden. Via openingen in de kwelderwallen, zoals de Marnegeul, kon sterk slibhoudend zeewater ver land
inwaarts binnendringen. Het slib bezonk achter de kwelderwallen en de
omstandigheden waaronder het slib tot afzetting kwam waren van dien
aard dat er knip(pige) klei ontstond.
Op deze klei werd daarna plaatselijk een verJongingsdek afgezet
met een aanmerkelijk betere structuur. Dit verjongingsdek dateert uit
een transgressiefase die in de twaalfde eeuw begon; in die tijd werd
nog veel kweldermateriaal verplaatst. Bij het verder landinwaarts
dringen van de zee, vanuit de Marnegeul en/of de Middelzee werden in
het knipkleigebied kronkelende geulen uitgeschuurd. Deze geulen, ver
schillend in breedte, zijn nu in het terrein nog duidelijk te herken
nen, en fungeren plaatselijk als perceelsscheidingen.
Na en tijdens de afzetting van de knip(pige) klei is ook de
Marnegeul geleidelijk, met overwegend vrij licht materiaal, dichtge
slibd (zie raai A-B an E-P).
Binnen 1,20 m diepte zijn in de profielen van het zgn. "oude
land" 3 à ^ perioden van opslibbing te onderscheiden.
In de Mamegeul zijn echter geen duidelijke perioden van opslib
bing gevonden.
2.3 Bedijkingen
Wanneer de eerste bedijkingen rond het vasteland van Priesland
zijn aangelegd, is niet met zekerheid te zeggen. Vast staat echter,
dat de eerste zeewaterkeringen in de vroege Middeleeuwen zijn opge
worpen. Deze lagen echter,voor zover het de westkust betreft, op an
dere plaatsen dan de huidige dijken.
De eerste inpolderingen, die omstreeks het Jaar 1000 hebben plaats
gevonden, danken hun totstandkoming
aan het particulier Initiatief,
waarbij de kloosters een belangrijke rol hebben gespeeld (Rienks en
"Walter, 195*0» De oudste dijken die in deze ruilverkaveling voorkomen
zijn de zgn. Slachte dijk. De Pingjumer halsband en de ffernedijk.
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Afb.4 GLOBALE LIGGING VAN DE POLDERS MET HET JAAR VAN BEDIJKING
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Ze zijn omstreeks 1300 aangelegd. Eerst veel later, nl. In 1633# is
er een aanmoediging tot bedijken en inpolderen uitgegaan van de Sta
ten van Friesland.
Gedurende de eerste eeuwen na de bedijking kwamen tal van over
stromingen voor, waarbij de lage zeedijken vernield en de landerijen
beschadigd werden.
Ook van de St. ELisabethsvloed, op 19 november 1^21, had Fries
land veel te lijden. Vele dijken in het westen werden weggeslagen en
grote gebieden overstroomden.
Dank zij het verbeterde onderhoud van de dijken konden de door
braken steeds meer worden beperkt. De laatste grote doorbraak was die
bij de stormvloed van 1825.
Landinwaarts hebben de hoge boezemstanden eeuwenlang tal van
overstromingen veroorzaakt. Enerzijds was dit een gevolg van de slech
te afwaterings- en lozingsmogelijkheden, anderzijds van de opwaaiing
van water uit de meren. Bij hoge boezemstanden kwam het "boezemland"
onder water te staan. In de zeventiende eeuw zijn enige boezemlanden
bedijkt. Dit inpolderen werd in de daarop volgende eeuwen op steeds
groter schaal voortgezet.
Ofschoon veel landerijen daardoor beter beschermd werden tegen
het hoge boezemwater, bleven 's winters overstromingen veel schade
veroorzaken.
Een grote verbetering van de boezembeheersing werd eerst ver
kregen door de stichting van het provinciaal stoomgemaal bij Lemmer,
in het begin van deze eeuw.
In de loop van de negentiende eeuw zijn de meeste van de in dit
gebied voorkomende polders tegen het boezemwater bedijkt (Directie
Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat, 19^8). De polders waarvan het
Jaar van bedijking bekend is, staan hieronder en op afb. ^ aangegeven.
Achlumer-Arumer polder
1809
Kimswerder polder
1809
IJslumbuurtse polder
1816
IJpma polder
I816
Arumer polder (groot)
1817
Gooiumerpolder
18l7
Pingjumerpolder
1817
Oosthemmerpolder
1817
Zuricherpolder
1817
De Eendrachtpolder (Wons)
I818
Longjerterpolder
1825
Arumermiedpolder
18k1
Achlumer Noordpolder
1853
De Eendrachtpolder (Dijksterburen) 1872
De Marnegeul, die reeds in de 1Oe en 11e eeuw gedeeltelijk was
bedijkt, is + 1870 definitief door de huidige dijk van de zee afgeslo
ten.
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3. EE BODEMKAAHT, schaal 1 : 25 OOO (bijlage 2)
3.1 Legenda en wijze van indeling
De legenda geeft een systematisch overzicht van de onderscheidin
gen op de bodemkaart. Ze is gebaseerd op het Nederlandse Systeem van
Bodemclassificatie (De Bakker en Schelling, 1966) en de daaruit afge
leide 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-legenda. Er is ech
ter, in verband met het doel van het onderzoek en de meer gedetailleer
de opname in dit gebied, op bepaalde punten van de landelijke legenda
afgeweken. Zo zijn bijv. de profielverlopen bij de poldervaaggronden
verder onderverdeeld.
3.2 Soorten onderscheidingen
Op de bodemkaart komen verschillende soorten onderscheidingen
voor. Naast de zgn. kaarteenheden zijn vergraven gronden en overige
onderscheidingen weergegeven.
De kaarteenheden bestaan elk voor ten minste 70 fo van hun opper
vlakte uit één bodemeenheid, d.w.z. uit gronden met een groot aantal
overeenkomende kenmerken en eigenschappen. Ze zijn afgegrensd met een
getrokken (volle) lijn, de bodemgrens, en gewoonlijk met een afzonder
lijke kleur op de bodemkaart aangegeven.
Voor het geven van nadere informaties over de poldervaaggronden
zijn deze naar hun profielverloop verder onderverdeeld. De onderver
deling is op de kaart weergegeven door middel van een verschil in co
de, terwijl de kaartvlakken met een grof-onderbroken lijn
(
) zijn afgegrensd.
De vergraven gronden zijn als toevoeging weergegeven, terwijl hun
begrenzing, voor zover niet samenvallend met die van de kaarteenheden,
met een fijn-onderbroken lijn () is aangegeven.
Ten slotte zijn als overige onderscheidingen enkele geografische
bijzonderheden en niet in het onderzoek betrokken gedeelten weerge
geven.
3.3 Voorkomende gronden
In dit gebied komen alleen kleigronden voor. Binnen deze hoofd
klasse zijn in totaal 26 kaarteenheden onderscheiden, waarvan de be
langrijkste kenmerken in de nu volgende paragrafen zijn beschreven.
Hierbij is gebruik gemaakt van een schema (afb. 5)» waarop de indelings
criteria en de opzet van de kaartcodes zijn weergegeven. Per kaart
eenheid zQn detailinformatie en een profielschets in aanhangsel 1 opge
nomen. Voor een verklaring van de daarbij genoemde landbouwgeschiktheidsklassen wordt verwezen naar hoofdstuk
voor een overzicht van
de oppervlakten der eenheden naar aanhangsel 3.
De gronden bestaan overwegend tot minstens 120 cm uit zeeklei;
plaatselijk komt vanaf 80 cm (wad)zand voor. Het zijn deels kalkarme
en deels kalkrijke kleigronden, die door het vrijwel ontbreken van een
duidelijke bovengrond (eerdlaag) tot de kleivaaggronden gerekend wor
den. Alleen de terpgronden heb'">en een dusdanige donkere bovengrond, dat
deze voldoet aan de eisen,gesteld voor een minerale eerdlaag.
De kleivaaggronden zijn naar de begindiepte van de hydromorfe ken
merken (roest, grijze vlekken en een niet-gerijpte ondergrond) onder
verdeeld in ooivaaggronden, poldervaaggronden en nesvaaggronden. Tot
de ooivaaggronden behoren alleen de hoogste "kruinige percelen".
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Verder zijn de gronden naar het lutumgehalte van de bovenste 25
cm (bouwvoorzwaarte) onderverdeeld In ^ klassen:
lichte zavel
8 - 17~k % lutum
zware zavel
17~k ~ 25 /° lutum
lichte klei
25 - 35 % lutum
zware klei
>35 $ lutum
De indeling naar profielverloop is als volgt:
profielverloop 3c: gronden met een niet kalkrijke zware kleitussenlaag,beginnend tussen
en 80 cm en binnen 120 an
overgaand in lichter en/of kalkrijk materiaal
profielverloop Jd: gronden met een niet-kalkrijke zware kleitussenlaag,beginnend binnen 1+0 cm en binnen 120 cm over
gaand in lichter en/of kalkrijk materiaal
profielverloop 5a: homogeen; gronden die binnen 120 cm diepte minder
dan twee zwaarteklassen verschillen van de boven
ste 20 à 30 cm
profielverloop 5b: gronden met een zwaardere kleilaag die tussen 80
en 120 cm begint, minstens 15 à 20 cm dik is en
meer dan één klasse zwaarder is dan de bovenste
20 à 30 cm
profielverloop 5c: gronden met een zwaardere kleilaag, die tussen lt-0
en 80 cm diepte begint, minstens 15 à 20 cm dik is
en meer dan één klasse zwaarder is dan de bovenste
20 à 30 cm.
Indeling naar de aard van de klei direct onder de bovenlaag:
normaal:
geen knipverschijnselen
knippig:

knipverschijnselen in klei,die lichter is dan de
klasse zware klei

knip:

knipverschijnselen in zware klei

Indeling naar de kalkverloopklassen:
Kalkverloopklasse A: Overwegend "Kalkrijk"
Deze klasse bestaat uit het kalkverloop A en
het complex van de kalkverlopen A en B (A = A,
AB)
Kalkverloopklasse C:

Overwegend "Kalkarm".
Deze klasse bestaat uit het kalkverloop C en
het complex van de kalkverlopen B en C (C = C,
BC).

3*3.1 Terp^ronden 68_ha = 0,7
De terpgronden komen verspreid over het gebied voor, veelal in ge
ringe oppervlakten rond boerderijen. Ze zijn overwegend in gebruik als
grasland en hebben vaak een wat bolle (ronde) ligging.
Terpen hebben een antropogene ontstaanswijze; ze zijn over het al
gemeen rijk aan fosfaat en vrij diep humeus. Het humusgehalte bedraagt
5 à 8 Jj, terwijl de dikte van de humushoudende laag varieert van UO cm
tot plaatselijk meer dan 120 cm.
Het materiaal waaruit de terpen zijn opgebouwd, hangt nauw samen
met dat van de gronden uit de omgeving. De profielopbouw is echter zo
verschillend, dat hierin geen onderverdeling kon worden aangebracht.
Er is alleen onderscheid gemaakt naar het lutuingehalte van de bovenste
25 cm: zware zavel of lichte klei.

- lit 3.3.2 Oo^raagg^onderM^2_ha = \_,5 ^
Dit zijn kleigronden, waarin de hydromorfe kenmerken dieper dan
50 cm -maaiveld beginnen.
Naar de zwaarte van de bovenste 25 cm zijn ze onderverdeeld in
lichte en zware zavel,
In deze gronden is alleen profielverloop 5a onderscheiden, hoe
wel op sommige plaatsen een zwaardere laag in de ondergrond aanwezig
is. Deze heeft echter slechts een geringe verbreiding.
De ooivaaggronden komen in de omgeving van Kimswerd, Arum, Uitmarsum en Pingjum voor. Ze zijn overwegend "kalkrijk" en worden vrij
wel uitsluitend als bouwland gebruikt. Het betreft vaak vrij kleine
"kruinige" percelen, die slechts moeilijk machinaal te bewerken zijn.
3.3.3 PoM^r^aaggrond^en 83j8_ha =
In deze kleigronden beginnen de hydromorfe kenmerken (roest en
reductie) ondieper dan 50 cm. Bij gebruik als bouwland hebben ze een
weinig donker gekleurde,humusarme (2 à 3 $>) bouwvoor. In de oude gras
landen echter zijn de bovenste 10 à 15 cm donker van kleur en matig
tot zeer humeus (5 - 8 # humus).
De poldervaaggronden zijn op basis van hun kalkverloop opge
splitst inskalkarme (C) en kalkrijke (A). Binnen de kalkarme komen
voor:
normale poldervaaggronden
Mn ... C
knippige poldervaaggronden

gMn .... C

knip-poldervaaggronden

kMn .... C

De kalkrijke poldervaaggronden vertonen geen knippige of knipverschijnselen.
Naar de zwaarte van de boveigrcrd. zijn in de poldervaaggxndaa vîer Massai axterscheiden: lichte zavel, zware zavel, lichte klei en zware klei.
De voorkomendè profielverlopen (3 en 5) zijn verder onderverdeeld
(zie hoofdstuk 3.3). Deze onderverdeling is wel met verschillende co
des, doch niet met kleurverschillen op de bodemkaart aangegeven.
3.3.3.1 Poldervaaggronden; lichte zavel (Mn1_ ..), 11^2 ha = 12,8#
Deze gronden komen overwegend in het middengedeelte van het ge
bied voor en worden vrijwel uitsluitend als bouwland gebruikt. Ze zijn
naar kalk- en profielverloop onderverdeeld in zes kaarteenheden (zie
afb. 5), die echter wat de landbouwkundige mogelijkheden betreffen,
een vrij grote gelijkenis vertonen.
Binnen deze kaarteenheden komen vrij veel kruinige percelen voor,
waarvan de hoogste delen plaatselijk tot de ooivaaggronden gerekend
moeten worden. Deze vormen een onzuiverheid binnen de kaartvlakken van
wege hun verspreide ligging in kleine oppervlakten.
De lichte zavels, ook wel jonge kwelderruggronden genoemd,hebben
in de Marnegeul een vrij homogene profielopbouw (zie bijl. 1). Daar
zwaardere lagen in de ondergrond ontbreken, zijn dit opdrachtige en
goed doorlatende gronden.
Langs de Mamegeul komen bij deze gronden de profielverlopen
5b en,in geringe oppervlakten, 5c voor. De bij deze profielverlopen
voorkomende zwaardere lagen zijn overwegend kalkrijk, doch werken sto
rend op de waterbeweging.
De poldervaaggronden - lichte zavel - zijn overwegend kalkrijk,
hoewel in de ontving "\en V/itmarsum, Pingjum en Zurich ook kalkarme voor
komen. De als kalkrijk aangemerkte gronden zijn overwegend tot + 30
cm kalkarm en vervolgens kalkrijk, terwijl de kalkarme overwegend tot
50 à 60 cm kalkarm zijn en daarna kalkrijk.
Deze gronden zijn over het algemeen goed ontwaterd.
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3.3.3.2 Poldervaaggronden;_zware_zavel (Mn3 .... ), 13^1 ha = 15*1 %
Wat verbreiding, onderverdeling» kalk- en profielverloop betreft,
komen deze gronden sterk overeen met de hiervoor beschreven lichte za
velgronden.
Vooral in de Mamegeul is de ligging kruinig, doch in mindere ma
te dan bij de lichte zavelgronden.
Er zijn naar kalk- en profielverloop vijf kaarteenheden onder
scheiden. De homogene gronden (profielverloop 5a) liggen overwegend in
de Marnegeul, terwijl die met profielverlopen 5b en 5c voornamelijk
langs deze geul voorkomen. De homogene profielen zijn goed doorlatend.
Bij de gronden met zwaardere lagen in de ondergrond kan echter stagna
tie in de verticale waterbeweging optreden. De zwaardere lagen zijn
overwegend kalkrijk.
Met uitzondering van de laagste slecht ontwaterde gedeelten in
de Marnegeul, worden de zware zavelgronden voor akkerbouw gebruikt.
3.3.3.3 ^iPPise_P£ldervaaggronden;_zware_zavel (gMn3 ....)»
930 ha = 10,3 &
Binnen deze overwegend "kalkarme" gronden, die zowel voor bouwals grasland worden gebruikt, zijn naar het profielverloop drie kaart
eenheden onderscheiden.
De knippige zware zavelgronden met profielverloop 3a komen voor
namelijk in de Marnegeul voor. Ze hebben een binnen lj-0 cm beginnende
kalkloze, roestige kleilaag, die op + 50 cm overgaat in kalkrijk ma
teriaal.
De knippige zware zavelgronden met profielverlopen 5b en 3c ko
men uitsluitend voor op de overgang van de lichtere gronden naar de
zwaardere knippige- en knipkleigronden, namelijk in de omgeving van
Kimswerd, Arum, Witmarsum, Pingjum en Schettens. Die met profielver
loop 5b zijn tot 60 cm kalkarm en vervolgens tot + 90 cm kalkrijk. De
ondergrond bestaat veelal uit kalkloze zware klei, die doorgaans op
+ 90 cm begint.
De knippige poldervaaggronden - zware zavel - met profielverloop
3c bestaan tot + 60 cm uit kalkarme zware zavel,van + 60 tot + 100 cm
uit kalkarme zware klei en vervolgens uit kalkrijke zware klei. Ten
zuidwesten van Pingjum is de kalkloze zware kleilaag plaatselijk dik
ker en gaat dan door tot 120 cm -maaiveld of dieper.
Door hun knippige eigenschappen,die veelal gepaard gaan met een
minder gunstige structuur,zijn de in deze paragraaf beschreven gron
den van geringere kwaliteit dan de niet-knippige kalkarme poldervaag
gronden in zware zavel.
De knippige zware zavels met profielverloop 3c hebben de minste
landbouwkundige mogelijkheden, omdat de kalkloze zware kleilaag de ver
ticale waterbeweging sterk verstoort.
3.3.3.^ Poldervaaggronden;_lichte_klei (Mn5 ... ), 1711 ha = 19 ïï
Deze gronden komen overwegend voor in het noorden en oosten van
het gebied. In het noorden zijn ze ontstaan door het afgraven van de
knippige klei en de knipklei. Ze zijn hier vrij homogeen van opbouw,
doch door te diepe afgraving iets te nat.
In het oosten van het gebied komen ze hoofdzakelijk voor in de zgn.
erosiegeulen. De knippige klei of knipklei is in deze geulen vrijwel ge-heel weggeërodeerd. Ook deze gronden zijn homogeen van opbouw.
De poldervaaggronden - lichte klei - zijn veelal kalkrijk en wor
den vrijwel altijd als grasland gebruikt, waardoor ze een nogal humeuze
bovengrond hebben (+ 5 "tot+9 $ humus). In de erosiegeulen rond Lollum
komt plaatselijk een zeer humeuze bovengrond voor. Op enkele plaatsen
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voldoet deze zelfs aan de eisen van een duidelijke eerdlaag, maar dit
is vanwege de geringe verbreiding en het onregelmatige voorkomen niet
als zodanig onderscheiden. De erosiegeulen zijn door hun lage ligging
vrij nat.
Ten slotte komt dit soort gronden ook nog voor op plaatsen waar
terpen zijn afgegraven. Ze hebben dan eveneens een lage ligging, zijn
vrij nat en geheel als grasland in gebruik.

3«3.3.5 Knippige poldervaaggronden; lichte klei (gMn5 ... ),
1569 ha = 17,5 %
In de knippige lichte kleigronden zijn naar het profielverloop
drie kaarteenheden onderscheiden, namelijk met profielver]open 5a, 3c
en 3d» Deze gronden hebben over het algemeen een vrij goede boven
grond (verjongingsdek) en worden geheel als grasland gebruikt. Die
met profielverloop 5a komen verspreid over het gebied voor. Ze zijn
homogeen van opbouw, tot + 50 cm "kalkarm" en vervolgens kalkrijk.
De knippige kleilaag, die"*tlissen + 25 en 50 cm voorkomt, heeft een
slechte structuur en kan a« verticale waterbeweging ongunstig beïn
vloeden.
De knippige lichte kleigronden met de profielverlopen 3c en 3d*
komen in vrij grote oppervlakten in de omgeving van Achlum, Lollum,
Schettens en tussen Zurich en Uons voor.

De gronden met profielverloop 3c bestaan tot + 60 cm uit kalk
arme lichte klei, die tussen + 25 en 50 cm knippig is. Van + 60 tot
+ 90 cm komt overwegend kalklöze zware klei voor, die meestal over
gaat in kalkrijke zware klei. Door het voorkomen van de kalkloze zwa
re kleilaag zal bij deze gronden de verticale waterbeweging ernstig
worden verstoord.
De gronden met profielverloop 3d bestaan tot + 35 cm uit lichte
klei, die vanaf + 20 cm knippig is. Daaronder ligt tot _+ 80 cm kalk
loze zware klei, die doordat ze zo ondiep in het profiel voorkomt,
een extra belemmering vormt voor de verticale waterbeweging.
Bij de knippige lichte kleigronden ten zuidwesten van Pingjum,
ligt de overgang van genoemde kalkloze zware kleilaag naar de kalk
rijke zware kleiondergrond, op 120 à 130 cm diepte. In verband met de
kaartschaal is dit niet apart onderscheiden.
3.3.3.6 ^ij£P°ider^aag|£onden;_lichte_klei (kMn5 ...)# 755 ha = 8,U#
Deze gronden komen overwegend in het oosten en zuiden van het ge
bied voor.
De bovengrond bestaat uit humeuze kalkarme lichte klei (verjong
ingsdek) met direct daaronder kalkloze, zware knipklei. Deze zware
knipklei gaat op + '+0 cm over in normale kalkloze zware klei, die op
+ 90 cm weer overgaat in kalkrijke zware klei. Een uitzondering hier
op vormen de gronden ten zuidwesten van Pingjum, waar de kalkloze zwa
re kleilaag plaatselijk doorgaat tot dieper dan 120 cm.
De kalkloze zware knipkleilaag en de normale kalkloze zware klei
laag hebben een slechte structuur, waardoor de waterbeweging in deze
gronden zeer ongunstig wordt beïnvloed. De gronden zijn alleen ge
schikt voor grasland.
3.3.3.7 Knip-poldervaaggronden;_zware_klei (kMn7 .... ), 870 ha = 9,8^
Deze gronden komen wat opbouw, eigenschappen en gebruik betreft
nagenoeg overeen met de hiervoor beschreven knipkleigronden. Ze zijn
echter zwaar vanaf maaiveld en komen overwegend voor in de kernen van
het knipkleilandschap. Deze zwaarste gronden uit het gebied hebben een
bovengrond, die slechts matig humeus is en plaatselijk zelfs knipverschijnselen vertoont. Ze worden geheel als grasland gebruikt en hebben
ook geen andere mogelijkheden.
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3.3.'+ Ne_svaa_ggrond_en (Mo ... ), 57 ha = 0,7 %
Nesvaaggronden hebben een half-gerijpte of ongerijpte ondergrond,
die ondieper dan 80 cm begint.
In dit gebied zijn ze vanaf het maaiveld kalkrijk en grotendeels
ontstaan door afgravingen. De afgevoerde klei werd gebruikt voor de
pannen- en steenbakkerijen,of voor dijkophoging.
De nesvaaggronden komen alleen in het noorden van het gebied voor
en nabij Zurich. Op basis van textuurverschillen in de bovenste 25 cm,
zijn ze onderverdeeld in zware zavel en lichte klei.
In enkele gedeelten, namelijk bij Zurich en Kimswerd, is zoute
kwel aangetroffen. De hier voorkomende gronden behoren tot de slecht
ste van het gebied. De landbouwkundige mogelijkheden van de overige
nesvaaggronden zijn echter ook gering vanwege de lage, natte ligging.
Ze hebben meestal een dikke, viltige zode.
3.U Vergraven gronden
Dit zijn afgegraven, opgehoogde, vergraven en/of geëgaliseerde
gronden. Ze zijn met verschillende symbolen op de kaarten en met res
pectievelijk a, b en c in het rapport aangeduid.
Toevae£irig_a
Hiermee zijn afgegraven percelen aangegeven, waarvan het materi
aal voor de pannen- of steenbakkerijen en voor dijkophoging is ge
bruikt.
Verder komt deze toevoeging voor op plaatsen, waar terpen geheel
of gedeeltelijk zijn afgegraven.
Toevoe_ging_h
Deze toevoeging is alleen gebruikt voor enkele percelen ten zui
den van Arum. Ze zijn met slootbagger opgehoogd en daarna weer in cul
tuur gebracht.
To£V£eging_e
Toevoeging e omvat percelen, die vergraven en/of geëgaliseerd
zijn in verband met het dempen van sloten, of als gevolg van grond
verbetering.
Ze komen hoofdzakelijk in het westen van het gebied voor.
3.5

Overige onderscheidingen

Hiermee zijn niet-gekarteerde gedeelten aangegeven,zoals be
bouwingen, wegen, open water en sterk opgehoogde percelen. Ook de in
het terrein duidelijk zichtbare smalle geulen en enkele dijken of ka
den zijn met een afzonderlijk symbool vermeld.

Pootaardappelen

Consumptie
aardappelen

Suikerbieten

Wintertarwe

Zomertarwe

Zomergerst ,

Bodemkaart- i
eenheid
v

opbrengst per ha

opbrengst per ha

opbrengst per ha

opbrengst per ha

opbrengst per ha

opbrengst per ha

Mil..A
Mal...A

+ 27 000 kg

+ 33 000 kg

+ U5 000 kg

+ 5 000 kg

+ ij. 3OO kg

+ 3 700 kg

Mtil • «.0

+ 25 000 kg

+ 33 00° kg

+ 1^2 000 kg

+

4 8OO kg

+ 1| 200 kg

+ 3 700 kg

M3...A
M£...A

+ 25 000 kg

+ 33 000 kg

+

1+8 000 kg

+ 5 200 kg

+ 14. 5OO kg

+ 3 700

Mti3•••G

+ 23 000 kg

+ 33 000 kg

+

I4.8 000 kg

+ 5 000 kg

+ 1+ 200 kg

+ 3 700 kg

Gewas

>

Afb. 6 Overzicht van de gemiddelde opbrengsten per ha op da verschillende bodemkaarteenheden.
Gegevens verkregen uit de enquête In 19^9

kg
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1*. DE POmmSLE GESCHTKTHEIDSKATVRr VOOR AKKER- EN WE3DEBCXJW (GLOBAAL),
schaal 1 : 25 OOO (bijlage 3)
k.1 Inleiding
In het gebied Wonseradeel-noord wordt het huidige grondgebruik in
hoofdzaak bepaald door de proflelopbouw en in mindere mate door de
ligging t.o.v. het grondwater.
In het algemeen wordt akkerbouw aangetroffen op de lichtere, al
dan niet kalkrijke gronden in het westen en het centrum van het ge
bied, terwijl in het noorden, oosten en zuiden op de zwaardere, al dan
niet kalkrijke gronden, vrijwel uitsluitend grasland voorkomt.
De bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw is samenge
steld door de eenheden van de bodemkaart te beoordelen, te rangschik
ken en daarna samen te voegen tot geschiktheidsklassen. De begrenzing
van de verschillende kaartvlakken, met inbegrip van de eventueel aanwe
zige onzuiverheden, is overgenomen van de bodemkaart.
Bij de geschiktheidsbeoordeling van alle voorkomende gronden is
uitgegaan van een optimale waterbeheersing. De zgn. potentiële geschiktheidskaart is in hoofdzaak gebaseerd op de blijvende eigenschap
pen van het bodemprofiel, zoals textuur,proflelopbouw en kalkverloop.
In de veranderlijke eigenschappen, structuur, humusgehalte e.d., zullen
bij een verbeterde waterhuishouding wijzigingen optreden. Deze, voor
het merendeel gunstige wijzigingen zijn echter pas na verloop van
tijd merkbaar.
Aangezien de verbouw van poot- en consumptie-aardappelen in dit
gebied zeer belangrijk is - de meeste akkerbouwbedrijven en ook de ge
mengde bedrijven zijn hierop ingesteld - heeft voor de geschiktheidsbeoordeling het gewas aardappelen als "richtgewas" gediend.
Ten einde een beter inzicht te verkrijgen in de geschiktheid van
de gronden voor de verschillende gewassen, is in overleg met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst te Sneek, een enquête gehouden onder een
10-tal landbouwers, waarvan de bedrijven over het akkerbouwgedeelte
van dit gebied verspreid liggen. Een dergelijk onderzoek is ook ge
daan in de Dongeradelen (v.d. Hurk, 19^6) en in Ferwerderadeel
(v. Holst, 1968)» Als belangrijkste resultaat, in het bijzonder met be
trekking tot de geschiktheid voor pootaardappelen, kwam hierbij naar
voren, dat de afnemende geschiktheid voor pootaardappelen samengaat
met een toenemende zwaarte van de grond. Dit blijkt, hoewel minder
duidelijk, ook in het onderzochte gebied het geval te zijn. Een ander
overeenkomstig resultaat uit de verschillende enquêtes is, dat de kalk
rijke gronden hogere opbrengsten geven dan de kalkarme.
Evenals voor het gebied Ferwerderadeel werd bij de beoordeling
onderscheid gemaakt tussen de geschiktheid voor zomer- en wintertarwe.
Dit vooral met het oog op de slempgevoeligheid van de lichte zavelgron
den, hetgeen voor wintertarwe en suikerbiet«! zeer nadelig kan zijn en
tot misoogsten kan leiden.
Het blijkt dat men steeds meer kunsfcweide in de vruchtwisseling op
neemt, ten einde-door verhoging van het organische stofgehalte - de
slempgevoeligheid tegen te gaan.
Uit de enquête is verder naar voren gekomen, dat de geschiktheid
van de grond in belangrijke mate wordt bepaald door de bovenste 20 à
30 cm van het profiel, en dat de huidige mechanisatie bij de geschikt
heidsbeoordeling een belangrijke factor is.
Qikele gegevens betreffende de opbrengst van de meest voorkomende
akkerbouwgewassen zijn weergegeven op afbeelding 6.
Bij deze tabel dient te worden opgemerkt dat de opbrengst van
pootaardappelen sterk afhankelijk is van het ras ai de rooidatum.
De aangegeven opbrengsten voor pootaardappelen betreffen gemiddel
den van het ras Bintje.
De verbouw van voederbieten, groene erwten, koolzaad en haver is
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de laatste jaren sterk afgenomen; deze gewassen zijn daarom niet in de
geschiktheidswaardering (afb. 7) opgenomen. Voor een goede vruchtwis
seling is een gewas groene erwten of koolzaad echter goed geschikt.
1+.2 De geschlktheldsclasslflcatle
Bij het samenstellen van de geschiktheidsklassen uit de eenheden
van de bodemkaart is, gezien het voorgaande, in het bijzonder gelet
op de aard van de bovengrond.
De mate van geschiktheid van de op de bodemkaart voorkomende kaart
eenheden is voor diverse akkerbouwgewassen gewaardeerd aan de hand van
factoren als slempgevoeligheid, opbrengst, bemesting, kwaliteit, grond
bewerking 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
voorJaarsontwikkeling en de groeivertraging in de zomer.
Op basis van het bovenstaande is een geschiktheidstabel samenge
steld, waarbij de mate van geschiktheid in vier gradaties is uitge
drukt (afb. 7)• De termen waarmee de cijfers 1 t/m ^ zijn omschreven,
zijn relatief en als zodanig slechts bedoeld voor dit gebied.
U.3 Beschrijving van de geschiktheidsklassen
Door de bodemkaarteenheden met ongeveer dezelfde geschiktheid
voor een aantal gewassen samen te voegen tot telkens êên geschikt
heidsklasse, is een indeling in vijf geschiktheidsklassen verkregen
waarvan de klassen I en II nog weer zijn onderverdeeld in a en b.
Klasse_Ia: 1016 ha = 11,^ %

Tot deze klasse behoren de kalkrijke lichte zavelgronden. Deze gronden,
met een overwegend gunstige profielopbouw, zijn plaatselijk sterk opdrachtig. Bij een goede waterbeheersing zijn ze goed geschikt voor de
verbouw van pootaardappelen en zijn ze "vroeg in het voorjaar". Ze
zijn gemakkelijk te bewerken; machinaal oogsten is zeer goed mogelijk.
Ook voor de overige gewassen zijn deze gronden goed geschikt, hoewel
bij de verbouw van suikerbieten en wintertarwe enig risico aanwezig
is vanwege de kans op een geringe verslemping. Voor suikerbieten zijn
de gronden bovendien wat te licht.
De geschiktheid voor blijvend grasland en kunstweide is goed:
voorjaarsontwikkeling
: vroeg
groeivertraging in de zomer: gering
draagkracht van de zode
: goed
}G_asse_rb: 869 ha = 9*8 ^

Tot deze klasse behoren de kalkrijke zware zavelgronden.
Voor poot- en consumptie-aardappelen zijn deze gronden, in verband met
de bewerk- en rooibaarheid, iets minder geschikt dan de gronden van
klasse Ia. Voor de overige gewassen zijn ze goed geschikt; ze zijn
weinig of niet slempgevoelig.
De geschiktheid voor blijvend grasland en kunstweide is goed:
voorjaarsontwikkeling
: vroeg
groeivertraging in de zomer: gering
draagkracht van de zode
: goed
De diep afgegraven terpen en de nesvaaggronden, die ook tot deze
klasse behoren, vereisen een diepe ontwatering en zullen pas na ver
loop van jaren bovengenoemde geschiktheid verkrijgen.
laasseJEIa^ 2^7 ha = 2,6 %
Hiertoe behoren de kalkarme lichte zavelgronden.
Deze gronden zijn matig slempgevoelig, hetgeen voor de verbouw van
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suikerbieten en wintertarwe een ernstige belemmering kan zijn en tot
misoogsten kan leiden. Ook onder gunstige omstandigheden zullen de
opbrengsten van deze gewassen achterblijven bij die in de klassen Ia
en Ib.
Voor poot- en consumptie-aardappelen is de geschiktheid gegeven van
1-2; dit in verband met het plaatselijk optreden van schurft en een
geringere kg-opbrengst. Voor de overige gewassen zijn deze gronden
goed geschikt; ze hebben een goede bewerkbaarheid.
De waardering voor blijvend grasland is:
voorjaarsontwikkeling
: vroeg
groeivertraging in de zomer: gering
draagkracht van de zode
: goed
Klass_e_irb_£_ 588 ha = 6,5 %
Hiertoe behoren de kalkarme zware zavelgronden en de terpgronden met
een bovengrond van lichte klei.
Voor poot- en consumptie-aardappelen zijn deze gronden minder geschikt
dan de hiervoor beschreven klassen. Dit in verband met het optreden
van schurft, een lagere opbrengst en een slechtere bewerk- en rooibaarheid.
Voor de overige gewassen zijn deze gronden goed geschikt. Ze zijn wei
nig slempgevoelig.
De waardering voor blijvend grasland is:
voorjaarsontwikkeling
: normaal
groeivertraging in de zomer: gering
draagkracht van de zode
: goed
Klas£e_IIIj_ 1751 ha = 19,5 %
Tot deze klasse behoren de kalkrijke poldervaag- en nesvaaggronden
met een bovengrond van lichte klei. Deze gronden, die t.o.v. het
grondwater overwegend vrij laag zijn gelegen, zullen bij een optimale
waterbeheersing na enkele jaren goed geschikt voor granen zijn.
Voor aardappelen en suikerbieten zijn ze echter te zwaar en daardoor
matig geschikt.
De waardering voor blijvend grasland is:
voorjaarsontwikkeling
: normaal
groeivertraging in de zomer: gering
draagkracht van de zode
: goed
• KLasse_IV: 920 ha = 10,3 %
Deze klasse omvat de knippige zware zavelgronden. De bovengrond van
zware zavel en de direct daaronder voorkomende knippige laag veroor
zaken een matige geschiktheid voor akkerbouw. Dit vooral door te lage
opbrengsten, door de moeilijke grondbewerking en door de minder goede
rooibaarheid van aardappels en suikerbieten.
Voor kunstweide en grasland zijn de gronden vrij goed tot goed ge
schikt.
De waardering voor blijvend grasland is:
voorjaarsontwikkeling
: normaal
groeivertraging in de zomer: gering
draagkracht van de zode
: goed
}CLass_e_Y2_ 319^- ha = 35»7
Tot deze klasse behoren de knippige lichte kleigronden en de lichte
en zware knipkleigronden.
Voor akkerbouw zijn deze gronden weinig geschikt, terwijl ze voor
kunstweide matig en voor bli/von d grasland matig tot goed geschikt
zijn.
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De waardering voor blijvend grasland is:
voorjaarsontwikkeling
: laat
groeivertraging in de zomer: gering tot matig
draagkracht van de zode
: matig
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5. DE QNDERGRŒJDSK/J.RT, schaal 1 : 25 000 (bijlage h)
5-1 Inleiding
Als aanvulling op de bodemkaart, waarop de profielopbouw (profielverloop) overwegend tot 80 cm is weergegeven, is een zgn. ondergrondskaart vervaardigd.
Hierop is de aard van de klei aangegeven die voorkomt tussen 80
en 120 cm beneden maaiveld. Dit is van belang bij o.a. de aanleg van
wegen, waterlopen (beschoeiing) en drainage. Voor dit laatste is echter
tevens een drainagevooronderzoek nodig.
5.2 Legenda
Bij de opzet van de legenda zijn, wat de zwaarte-indeling betreft,
dezelfde onderscheidingen aangehouden als op de bodemkaart, nl. lichte
zavel(i), zware zavel (II) en lichte en zware klei (Hl). De lichte
en zware klei zijn als één kaarteenheid weergegeven, omdat de afzonder
lijke klassen moeilijk of niet afgrensbaar waren. Waar mogelijk is de
omgrenzing van de kaarteenheden aangepast aan die op de bodemkaart. De
terpen zijn in de kaarteenheden opgenomen.
5.3 De onderscheiden kaarteenheden
Kaarteenheid I

Deze kaarteenheid komt alleen in het centrum en in het westen van
het gebied voor. Het materiaal bestaat vrijwel geheel uit kalkrijke
lichte zavel, dat overwegend gelaagd is. Het begint overwegend binnen
80 cm en gaat door tot dieper dan 120 cm.

Verzadigd met water kan dit materiaal gaan "lopen"; bij aanleg van
wegén en waterlopen (beschoeiing) zal men hiermee rekening moeten hou
den.
Kaarteenheid_II

Deze kaarteenheid komt nabij Achlum, Arum, Pingjum en Witmarsum
voor.

Het materiaal, overwegend kalkrijke zware zavel, is meestal ge
laagd, begint overwegend binnen 80 cm en gaat door tot dieper dan 120
cm beneden maaiveld.
Kaarteenheid III
Verreweg het grootste gedeelte van het gebied is met deze kaart
eenheid aangegeven.

De ondergrond bestaat er uit lichte en zware klei, die in het
noorden en oosten van het gebied overwegend kalkrijk is of tussen 80
en 120 cm overgaat van kalkloos in kalkrijk materiaal.
Tussen Pingjum, Zurich en Wons bestaat de laag tussen 80 en 120 cm
plaatselijk uit kalklozë zware klei die dan doorgaat tot dieper dan
120 cm beneden maaiveld.
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6. DE BOORFUNTENKAART, schaal 1 : 25 OOO (bijlage 5)
Op de boorpunterikaart zijn de plaatsen aangegeven, waar de be
schreven boringen zijn verricht en is tevens de indeling van de veld
kaarten weergegeven.
De veldkaarten hebben een doorlopende nummering, de beschreven
boringen zijn per veldkaart genummerd.
Van achttien veldkaarten in het midden en westen van het gebied,
is gemiddeld één boring per ha beschreven (zie paragraaf 1.2), van de
overige veldkaarten gemiddeld één boring per 3 ha.. De erbij behorende
profielbeschrijvingen zijn opgenomen in het boorregister (bijlage 7)*
dat alleen aan de opdrachtgever is verstrekt.
In aanhangsel '+ is een overzicht opgenomen van het aantal ver
richte boringen per veldkaart.
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7. KAAKT MET DE GEDEMPTE SLOTEN, schaal 1 ï 25 OOO (bijlage 6)
Tijdens het veldwerk in dit gebied is tevens nagegaan welke slo
ten zijn dichtgemaakt en de wijze waarop. In elke(als zodanig te her
kennen) dichtgemaakte sloot is één of meerdere malen tot 120 era diep
te geboord. Naar de aard van het aangetroffen materiaal en naar de
hoogteligging en de stand van het gewas ten opzichte van de rest van
het perceel zijn twee klassen onderscheiden, namelijk:
a. goed dichtgemaakte sloten
b. slecht dichtgemaakte sloten
a. De goed dichtgemaakte sloten zijn meestal door een cultuurmaat
schappij, of tenminste vakkundig dichtgemaakt. Het gebruikte materi
aal is grotendeels afkomstig uit de ondergrond van de kruinige perce
len; de toplaag bestaat uit teruggezette bovengrond.
De manier van dichtmaken kan zijn: in handwerk (DUW), met een
bulldozer,met een dragline of per as.
De op één van deze manieren dichtgemaakte sloten liggen weinig of
niet lager dan de rest van het perceel en zijn meestal aan één of aan
beide zijden gedraineerd.
De stand van het gewas op deze sloten is vrij goed tot goed, even
als de begaanbaarheid.
b. In de slecht dichtgemaakte sloten is behalve slootbagger ook al
lerlei huisvuil, stro, hout enz. aangetroffen, afgedekt door een dunne
laag grond. De sloten liggen meestal laag ten opzichte van het per
ceel en zijn slecht of niet gedraineerd.
Deze natte lage slenken zijn vaak moeilijk begaanbaar. De boven
grond heeft er een slechte structuur en er is vrijwel nergens een
goed gewas op aangetroffen.
Behalve de dichtgemaakte sloten zijn, in het akkerbouwgedeelte
van het gebied, vrij veel laagten aangetroffen, bestaande uit ten dele
dichtgemaakte greppels. Ten behoeve van perceelsvergroting zijn hier
vrij veel rareppels dichtgeploegd, of op een andere wijze met grond op
gevuld. Het profie3 in de Overgebleven laagten bestaat uit + 50 cm
verwerkte grond, op Je normale vaste kleiondergrond.
De laagten kunnen vrij nat zijn, doch er komen matige tot goede
gewassen op voor, terwijl ook de begaanbaarheid goed is. De bovengrond
heeft niettemin een slechte structuur.
De mogelijkheden voor perceelsvergroting door middel van het dem
pen van sloten e.d. komen
ook ter sprake in hoofdstuk 9«
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8.1 Inleiding
In de tuinbouw, de meest intensieve vorm van agrarisch grondge
bruik, worden vaak zeer grote bedragen geïnvesteerd. Het is daarom van
groot belang,dat de tuinbouw onder zo gunstig mogelijke omstandigheden
wordt uitgeoefend.
In het onderzochte gebied is de intensieve tuinbouw tot nu toe
van weinig betekenis. Naast een gespecialiseerd fruitteeltbedrijf ko
men enkele gemengde groente- en fruitteeltbedrijven voor, waarop vollegrondsgroenteteelt en al dan niet verwarmde kassen worden aangetrof
fen. Verder wordt door verscheidene landbouwer^ overwegend op de klei
nere bedrijven,wat aan grove tuinbouw en bloembollenteelt gedaan.
Deze verschillende teelten stellen niet dezelfde eisen aan de
grond en aan de waterhuishouding.
De lichte en de niet-knippige zware zavelgronden zijn overwegend
goed geschikt voor tuinbouw; de overige gronden matig tot weinig ge
schikt. Afbeelding 8 geeft per bodemkaarteenheid de geschiktheid weer
voor fruitteelt, groenteteelt en bollenteelt. De mogelijkheden daar
voor worden in de nu volgende paragraaf besproken.
8.2 De mogelijkheden voor de verschillende vormen van tuinbouw
Fruitteelt—
Voor fruitteelt zijn de lichte zavelgronden en de niet-knippige
zware zavelgronden goed'geschikt, terwijl de overige gronden matig tot
weinig geschikt zijn.
De ontwatering moet bij fruitteelt optimaal zijn. De lichte zavel
gronden met een homogene profielopbouw kunnen nogal opdrachtig zijn en
hebben daardoor vaak een gering vochtbergend vermogen. Er treedt dan
gemakkelijk wateroverlast op in de bewortelingszone, hetgeen vooral
voor kankergevoelige appelrassen en zwakke onderstammen funest kan
zijn. Een nauwe drainage en een vrij diepe ontwatering kan deze grond
waterinvloed beperken, zodat meer lucht kan toetreden.
Een onderbegroeiing van gras kan zeer gunstig werken doordat de
vochtvoorraad verminderd en het biologische leven in de grond wordt
bevorderd.
Voor een intensieve fruitteelt zijn immers gronden gewenst, waar
bij in de bewortelingszone voldoende vocht èn lucht aanwezig zijn.
Gr£entet£elt_
Alleen de lichte zavelgronden en de niet-knippige zware zavelgron
den zijn óver het algemeen voor groenteteelt goed geschikt. De lichte
zavelgronden en dan voornamelijk de kalkarme zijn echter nogal slempgevoelig, wat vooral bij kunstmatige watervoorziening bezwaarlijk kan
zijn. Toediening van grote hoeveelheden organische mest kan de verslemping enigszins tegengaan.
De zware zavelgronden zijn minder slempgevoelig, maar hebben het
nadeel dat ze minder goed bewerkbaar zijn, vooral de kalkarme.
Voor groenteteelt moeten de gronden groeikrachtig en gemakkelijk
te bewerken zijn. Weinig of geen grondwaterinvloed zal de vroegheid
doen toenemen, maar tevens meer watergiften noodzakelijk maken. Lichte
en zware zavelgronden met een goede humushoudende bovenlaag van min
stens 50 cm komen voor deze bedrijfsvorm het meest in aanmerking. Der
gelijke gronden zijn echter, met uitzondering van de verspreid liggen
de terpgronden en enkele graslandpercelen,weinig aangetroffen. De mees
te lichte en zware zavelgronden hebben een te laag humusgehalte in de
bovengrond.
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Ook voor de bollenteelt zijn de lichte en de niet-knippige zware
zavelgronden het meest geschikt.
Bij bollenteelt dient een ruimere vruchtwisseling te worden toege
past dan bij de hiervoor besproken teelten. Tulpenbollen worden vóór
de winter gepoot en hebben in de wintermaanden reeds een wortelstelsel
van + 15 ^ 25 cm beneden maaiveld. Ten einde gunstige groeivoorwaarden
te scheppen dient deze bewortelde laag in de winter veel lucht te be
vatten. Wateroverlast mag dan ook niet voorkomen.
Het planten en rooien van tulpen wordt steeds meer gemechaniseerd
en dit doet de vraag naar gemakkelijk te bewerken gronden toenemen.
Het gevaar voor verslempen, met als gevolg het verstikken van de bol
len, is echter op de lichte zavelgronden groter dan op de zware. Dit
risico kan door het bedekken van de grond direct na het poten sterk
worcbn beperkt.
De gronden die het meest voor tulpenteelt geschikt zijn zullen
ook voor gladiolen de beste mogelijkheden bieden.
8.3 Weinig of niet voor tuinbouw geschikte gronden
Hiertoe behoren de gronden met een ongunstige profielopbouw en/of
structuur, die bovendien dikwijls te nat zijn. Het zijn de knippige
en de knip-poldervaaggronden met zware tussenlaag of ondergrond en de
nesvaaggronden.
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9.1 Inleiding
De laatste jaren heeft zowel op de akkerbouw-als op de gemengde
bedrijven een sterke mechanisatie plaatsgevonden. De veelal grote en
zware machines moeten echter gebruikt worden op de percelen van vroe
ger, die klein, meestal kruinig en vaak moeilijk bereikbaar zijn. Hier
door wordt niet alleen de capaciteit van de machines sterk beperkt maar
blijft tevens zeer veel handwerk vereist, met als gevolg een sterke
stijging van de bewerkingskosten. Ten einde die situatie te verbeteren
zullen verharde wegen aangelegd, kruinige percelen waar mogelijk ge
ëgaliseerd, en veel sloten gedempt moeten worden. Dit laatste om tot
grotere en machinaal beter bewerkbare percelen te komen. Het egalise
ren van kruinige percelen kan gecombineerd worden met het dempen van
de sloten.
9.2 Enkele gegevens verkregen middels een enquête
Hoe bovengenoemde werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd»
is nagegaan door onder een aantal landbouwers, die met het egaliseren
van percelen en het dempen van de sloten enige ervaring
hebben, een
enquête te houden. Hieruit is o.m. gebleken, dat alvorens men tot het
dempen van een sloot overgaat, er op + 1 m afstand aan weerszijden van
de sloot een drainreeks wordt gelegd. Deze twee drainreeksen zijn in
staat om onder normale weersomstandigheden de gedempte sloot voldoende
droog te leggen. Ook is gebleken dat, wanneer de afstand, waarover het
materiaal uit de ondergrond moet worden verplaatst niet te groot is,
dit zeer goed met een dragline kan geschieden. De maximale afstand
waarover de grond met een dragline nog rendabel verplaatst kan worden,
is de afstand die de dragline in tweemaal overzetten kan overbruggen.
Is de afstand voor het verplaatsen van de ondergrond groter, dan kan
dit beter per as plaatsvinden. Ook hiermee heeft men zeer goede erva
ringen.
Verder is uit de praktijk gebleken, dat men meer behoefte heeft
aan het dichten van sloten dan aan het geheel vlak maken van de perce
len. Wanneer de sloten goed gedempt zijn, mag een gedeelte van een ver
groot perceel nog wel een kruinige ligging hebben; dit wordt dan als
een schoonheidsfout gezien.
De beste ervaring met het dichten van sloten heeft men opgedaan
bij het laten dichtrijden met grond van elders, met als zeer belangrijk
voordeel, dat het bodemprofiel binnen de percelen onaangeroerd blijft.
De benodigde grond kan bijvoorbeeld verkregen worden door een perceel
af te graven. Ook is de suggestie gedaan om de sloten dicht te spuiten
vanuit een zandwindepot. Hiermee heeft men echter geen ervaring.
Ten slotte kwam uit de enquête duidelijk naar voren, dat het egali
seren van percelen en het dempen van sloten niet met een bulldozer mag
gebeuren. Hier heeft men zeer slechte ervaringen mee opgedaan.
Wanneer de grond met een dragline of per as is verplaatst kan men
vrijwel direct het land weer gebruiken, zonder dat men merkbaar meer
last van slemp heeft dan voorheen. Is dit werk echter met een bulldo
zer uitgevoerd dan heeft men verscheidene zgn. sukkeljaren. Percelen
die Ij à 5 jaar geleden op deze manier zijn verbeterd, vertonen bij nor
male regenval nu nog vrij ernstige verslempingen.

- 28 -

9.3 Enkele algemene opmerkingen
Verstoring van het natuurlijke profiel kan voor de grond, met na
me ten aanzien van de structuur, ernstige gevolgen hebben en een enke
le jaren durende terugslag veroorzaken in de bodemvruchtbaarheid. Bij
het egaliseren van een kruinig perceel, al dan niet in combinatie met
het dempen van de sloot, dient men er dan ook goed op te letten dat de
humushoudende bovengrond eerst geheel opzij wordt gezet. Hierna kan de
oniergrond worden geëgaliseerd en is het mogelijk om met dit ondergrorrLmateriaal, de eventueel aanwezige sloten te dempen. Vervolgens
kan de bovengrond weer gelijkmatig over het land worden verspreid.
Voor het dempen van sloten mag het te gebruiken materiaal niet te
zwaar zijn. Lichte en zware zavel zijn nog goed geschikt; zware klei
is niet geschikt.
Het uitvoeren van de verschillerxLe werkzaamheden dient onder gun
stige d.w.z. onder droge omstandigheden plaats te vinden, zowel wat
het weer als de grond betreft. In het bijzonder geldt dit voor het
werken met de bulldozer, hetgeen echter sterk wordt ontraden.
Uiteraard dienen de werkzaamheden door ervaren mensen te worden
verricht, onder deskundige leiding.
Voor een goed eindresultaat zal men over het algemeen de grondwa
terstand aanmerkelijk moeten verlagen.
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