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- 1 SAMENVATTING
Het rapport handelt over de resultaten van de bodemkartering van
de Proefboerderij Emmercompascuum.
In hoofdstuk 1 staan inleidende woorden en wordt omschreven wat de
aanleiding tot de kartering was; hoe het verloop is geweest; en hoe de
stand van zaken is. De veldwerkzaaniheden werden uitgevoerd in de herfst
van 1966.
Hoofdstuk 2 handelt over de positie en ligging van de proefboerderij. Er wordt iets verteld over de indeling in percelen en zeer sum
mier iets over de afwatering. Er is geen grondwatertrappenkaart ge
maakt .
Hoofdstuk 3 geeft een globale schets van de veen- en profielvor
ming en het ontstaan van een dalgrond in het algemeen.
In hoofdstuk
wordt nagegaan in hoeverre de situatie met betrek
king tot de proefboerderij afwijkt van de in hoofdstuk 3 gegeven schets.
Het blijkt dat de bodemgesteldheid van de proefboerderij voor een deel
een afwijkend karakter heeft. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de ijzer
rijkdom van enkele percelen.
Hoofdstuk 5 gaat over de onderscheidingen op de bodemkaart (bijla
ge 1). De bodemkaart van een dalgrond wijkt af van een normaal gebrui
kelijke. Het landbouwkundig belangrijkste deel van het bodemprofiel is
nl. geen natuurlijk gegeven, maar door de mens gemaakt en heterogeen
van opbouw. Het is dan ook in de praktijk niet op een kaart te omgren
zen. Er is gekozen voor de associatievorm. De afgrenzingen op de
"bodemkaart" zijn gebaseerd op het gedeelte van het profiel wat wel in
een natuurlijk patroon ligt, nl. op aard en diepte van de zandondergrond.
In hoofdstuk 6 wordt dan nader ingegaan op één van de onderdelen
die onvoldoende tot uiting komen op de bodemkaart, en wel op de bouwvoor. Dikte en aard daarvan zijn op een zgn. boorpuntenkaart weerge
geven (bijlage 2). Verder wordt de ijzerrijkdom van een deel der per
celen besproken.
Hoofdstuk 7 handelt over aard en dikte van het losse pakket.
Ook dat kon niet in kaartvlakken op de "bodemkaart" aangegeven worden
en is daarom eveneens op een afzonderlijke kaart (bijlage 3) per boorpunt weergegeven.
Hoofdstuk 8 handelt over het vaste veen en de smeerlagen, die ook
niet rechtstreeks op de bodemkaart zijn aangegeven. Ze zijn in enige
;.{-,ncsdoorsneden (bijlage k) tezamen met de bouwvo ordikte, het losse
pakket en de zandondergrond aangegeven.
In hoofdstuk 9 wordt een korte beschrijving gegeven van de 9 bij
lagen bij dit rapport.
Hoofdstuk 10 is een beschrijving per perceel. Daarin wordt voor
elk perceel iets gezegd over de positie en ligging, over de hoogte van
het maaiveld, over het losse pakket, over de bouwvoor, over het vaste
veen en de smeerlagen, over de vaste zandondergrond en over de bodemkundige eenheden die erop voorkomen. Voorts worden enkele algemene op
merkingen gemaakt. Op de tegenoverliggende bladzijden zijn enkele ken
merkende profielen getekend. In een figuurtje is weergegeven hoe groot
de verschillen in dikte van het losse pakket zijn en welke verschillen
in maaiveldhoogte voorkomen.
Voorts is opgenomen een lijst van tekstfiguren; een verklaring
van enkele in het rapport gebruikte termen of namen, en een lijstje
met een zeer summiere literatuuropgave.

- 2 VOORWOORD
Al enkele jaren vond het bestuur en het college van adviseurs van
de Veenkoloniale Proefboerderijen het wenselijk dat van de Proefboerderij te Emmercompascuum (G.J.Mulder- hoeve) een boderakaart werd gemaakt.
Deze boerderij zou gekarteerd moeten worden met een dichtheid van
+ 200 boringen per ha, waarbij iedere proefveldeenheid dus zou worden
gekarakteriseerd.
Een dergelijke kartering kostte in verhouding tot de te verwachten
resultaten, te veel tijd en geld.
Op 3 oktober 1966 is besloten een minder gedetailleerde kaart te
vervaardigen met de mogelijkheid bepaalde proefobjecten nauwkeuriger
te onderzoeken.
De kartering is uitgevoerd door de Stichting voor Bodemkartering
met zoveel mogelijk hulp van de "proefboerderij" en de heren De Vries
en Schrijvers, resp. van het Rijkslandbouwconsulentschap voor Bodem
en Bemestingsvraagstukken en de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst voor
oostelijk Drenthe.
De Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij heeft de hoogte
metingen verrieht. De werkzaamheden te velde werden uitgevoerd in okto
ber en november 1966
door de heren Th. de Vries en L. Schrijvers (RLVD) die bijsprongen als
ze daarvoor tijd konden vrijmaken,
door de heer R.E. Lijnch Bodemkartering Suriname, die voor studie in
Nederland was, en
door de heer £.H. Booy, Stichting voor Bodemkartering;

1. INLEIDING
1 ,1 Afspraken over het te verrichten werk
In de programmabespreking van 3 oktober 1966 te Emmercompascuum
werd besloten dat;
a. voorlopig 20 boringen per ha tot een diepte van 150 cm - m.v. zou
den worden verricht. In een later stadium van onderzoek zou dit
aangevuld worden met U boringen/ha tot 2 m - m.v. en 1 boring/
ha tot i)- m - m.v.
b. de KNHM de boorpunten onder a bedoeld zou waterpassen
c. de heren De Vries (RLC voor B.& B.) en Schrijvers (RLVD 0D)assistentie zouden verlenen bij het veldwerk, voor zover hun andere
werkzaamheden dat toelieten
d. de heer R.E. Lynch, als practicant bij de Stichting voor Bodemkartering constant zijn medewerking zou verlenen bij het veldwerk
e. "De Proefboerderij" voor het basiskaartmateriaal zou zorgen
f. Zo nodig van de kenmerkende profielen grondmonsters genomen zouden
worden. Over de financiering daarvan zou nog nader overleg plaats
vinden
g. de onder f genoemde profielen
volledig zouden worden beschreven
h. een bodemkaart gemaakt zou worden van de diepte van de zandondergrond t.o.v. het maaiveld (hetgeen dus overeenkomt met een veendiktekaart) en van de aard van de zandondergrond op basis van pro
fielontwikkeling
i. grootheden als 1 . dikte en aard van de bouwvoor
2. dikte en aard van het losse pakket
op boorpuntenkaarten zouden worden weergegeven
j. het gehele profiel in een aantal lengtedoorsneden getekend zou
worden
k. het geheel door Stiboka in een rapport verwerkt zou worden
1. voor zover de kartering (te velde) daartoe aanleiding zou geven er
naar bevinding van zaken gehandeld zou worden
1 .2 Voorlopig rapport
Hoewel nog niet alles is afgewerkt maar het wel wenselijk lijkt
de stand van zaken weer te geven wordt thßne een voorlopig rapport
uitgebracht. De werkzaamheden die tot nu toe zijn verricht vormen
een afgerond geheel.
In dit rapport worden besproken:
1 . de bodemkaart waarop de diepte van en de profielontwikkeling in
de
zandondergrond zijn aangegeven
2. de boorpuntenkaart van de bouwvoor
3. de boorpuntenkaart van het losse veen
4. de lengtedoorsneden west-oost
5. 2 dwarsdoorsneden noord-zuid waarvoor om de 5 meter is geboord
tot de zandondergrond.
1 .3 Nog te verrichten werkzaamheden:
1 . de boringen tot 2 meter (4/ha). Deze zullen op een kaartje met
kleinere schaal afzonderlijk verwerkt worden zo daar aanleiding
toe bestaat
2. de boringen tot k meter - m.v. (1/ha). Deze zullen als profielte
keningen afzonderlijk weergegeven worden indien daartoe aanleiding
bestaat
3. overwogen wordt een zeer globale kartering van de omgeving v,an het
proefbedrijf uit te voeren om de ligging van het bedrijf in het
veenkoloniale (bodemkundige) landschap enigszins aan te geven

Fig.1 Ligging van de proef boerderij

-

k

-

k. het bemonsteren en volledig beschrijven van een aantal kenmerkende
profielen.
Al deze nog te verrichten werkzaamheden kunnen later, op het
meest gunstige tijdstip, worden uitgevoerd en kunnen in een supple
ment of in bijlagen verwerkt worden.

- 5 2.

POSITIE EN LIGGING VAN DE PROEFBOEHDERIJ

2.1 Ligging en percellering
De "G.J.Mulderhoeve", de Veenkoloniale Proefboerderij te Emmercompaseuum, ligt aan het Oosterdiep te Emmercompascuum. Het bedrijf is
te vinden op de topografische kaart no. 18, schaal 1 : 25 000. Voor een
nauwkeuriger plaatsbepaling wordt verwezen naar fig. 1.
Het betreft hier een bedrijf in een voormalig Hoogveengebied dat
door vervening en ontginning in dalgrond is omgezet. De bij de boerderij
behorende landerijen strekken zich ten oosten van het Oosterdiep uit
tot aan de Duitse grens.
Het bedrijf bestaat uit 28 percelen, verdeeld over ]+ plaatsen en
een vooraf. De perceelsindeling is in figuur 2 weergegeven. De percelen
1 t/m 11 liggen op de huisplaats van ongeveer 1000 meter lengte achter
de boerderij. Perceel 11 ligt aan een straatweg die langs de Hoofdwijk
loopt.
Achter de Hoofdwijk liggen drie (5) achterplaatsen die bij de
proefboerderij horen. De zuidelijke achterplaats bestaat uit de perce
len 12 t/m 18. Perceel 12 ligt tegen de Hoofdwijk en perceel 18 loopt
tot aan de Duitse grens.
De noorder achterplaats bestaat uit de percelen 20 t/m 25, waarbij
perceel 25 weer tegen de Duitse grens ligt.
De plaats aangeduid met "voorheen Plaats Benthum" ligt noordelijk
van de noorder achterplaats. Deze plaats bestaat uit de percelen 26
t/m 28. De oostkant van perceel 28 is tevens de Rijksgrens. Deze drie
plaatsen zijn ruim 575 meter lang. Van west naar oost is het bedrijf
achter de bedrijfsgebouwen dus ongeveer 1600 meter lang.
Perceel 19 ten slotte is een "vooraf", het ligt noordelijk van
perceel 11 van de huisplaats en is het over-buurperceel van de perce
len 20 en 26.
De huisplaats heeft een breedte van ongeveer 90 meter, de zuider
achterplaats heeft een breedte van 150 en de noorder achterplaats van
105 meter. De plaats "voorheen Plaats Benthum" is 100 meter en perceel
19 ongeveer 80 meter breed.
2.2 Hoogte van maaiveld en zandondergrond
De maaiveldhoogte t.o.v. NAP loopt uiteen van gem. 13>72 m + NAP
(percelen 1 en 1+) tot gemiddeld 1 Ij..61 m + NAP (perceel 16). Er is tussen
de percelen dus gemiddeld een hoogteverschil van 89 cm.
Het laagste punt komt voor op perceel 1+ (13.60 m + NAP) en de hoog
ste punten komen voor op de percelen l6 en 17 ( 1Î+.73 + NAP), een ver
schil dus van 113 om (zie ook fig. 3)•
De hoogteverschillen in de zandondergrond komen maar ten dele tot
uiting in het maaiveld. Ze worden door het veenpakket genivelleerd,
zoals uit fig. 1+ blijkt. Het hoogste punt van de vaste minerale onder- .
grond komt voor op perceel 17 op 1 ij.. 1+8 m + NAP, het laagste punt ligt
op perceel 10, op 12.1+5 ra + NAP, een hoogteverschil dus van 203 cm
(zie fig. 1+).
Gemiddeld ligt per perceel de zandondergrond het laagst op per
ceel 1+ (12.82 m + NAP) en het hoogst op perceel 16 (13*98 m + NAP) dus
maximaal een verschil van 116 cm i n gemiddelde hoogte (zie f i g . 5 ) .
Van de percelen gemiddeld zijn de verschillen in maaiveldhoogte niet
zo groot als de verschillen in de hoogte van de zandondergrond. Ook
in gemiddelde hoogtes uitgedrukt worcfendoor het veenpakket dus de
hoogteverschillen in de zandondergrond genivelleerd zoals uit fig. 4
blijkt.
Er komen dus belangrijke hoogteverschillen voor op dit bedrijf ,
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- 6 maar deze zijn, gezien de lengte van het bedrijf, niet uitzonderlijk
voor de dalgronden,
In bijlage 6 is een hoogtekaartje van het maaiveld gegeven. In
bijlage 9 een hoogtekaartje van de zandondergrond (zie ook de fig.
3 t/m 7).
2.3 Afwatering en ontwatering
Het Oosterdiep en de Hoofdwijk met de aansluitende wijken (zie
fig. 2) hebben een peil van 13«UI m + NAP. De wijk noordelijk van de
huisplaats stond vroeger in open verbinding met het Oosterdiep maar
is daar later van afgedamd. Eveneens is de Hoofdwijk, ter hoogte van
de plaats Benthum afgedamd. De wijk van de huisplaats, de sloten rond
perceel 19 en de wijk noordelijk van de plaats Benthum kunnen nu het
water lozen op een pand van 12.3 m + NAP. Door uitdiepen van de zwet
sloot tussen de noorder achterplaats en de plaats Benthum, en door
uitdiepen van de sloot tussen de percelen 27 en 28 zou ook de noorder
achterplaats aangesloten kunnen worden op het peil 12.31 m + NAP.
Ten tijde van de vervening echter was het gehele bedrijf, wat
de afwatering betreft, aangewezen op het pand dat nu een peil heeft
van 13.I4.I m + . Sommige percelen hadden dan ook een heel gebrekkige
drooglegging.
Van deze hoge waterstand heeft men bij de vervening veel hinder
ondervonden. Dat is dan ook één van de belangrijkste oorzaken voor het
feit dat er zoveel vast veen is achtergebleven. Dit gaat hier zoals prak
tisch overal in de dalgrondeiy uiteraard met de aanwezigheid van vaste
veenwallen gepaard.
Vast veen, vooral oud veenmosveen, is slecht doorlatend, zo niet
geheel ondoorlatend, voor water. Het op zeer onregelmatige diepte voor
komen van vaste veenwallen en vast veen heeft tot gevolg dat, vooral
in de winter en in voor- en najaar de hoogste grondwaterstanden een
zeer onregelmatige verbreiding vertonen, d.w.z. dat ze zelfs op zeer
korte afstanden van elkaar op zeer verschillende diepten voorkomen.
Daarom is er van afgezien een "grondwatertrappenkaart" te maken.
De verschillen in "natheid" zijn afhankelijk van de hoogteligging
en de diepte van het vaste veen (zie bijlage k)•
Bij de beschrijving van de "kaartvlakken" en de percelen in
hoofdstuk 5 en 10 is hier dieper op ingegaan.
Het bedrijf bestaat vrijwel geheel uit bouwland en een paar ha
kunstweide. Het is een veenkoloniaal proefbedrijf met wat de bedrijfs
voering aangaat geen afwijkingen van een normale boerderij op dal
grond.
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ONTSTAAN VAN DALGRONDEN

Het heeft weinig zin in dit verslag uitvoerig in te gaan op het
ontstaan van een hoogveengebied en de vervening en ontginning die
leidden tot aanmaak van dalgronden. Hiervoor wordt verwezen naar de
literatuurlijst achter het artikel "Het Drentsche Hoogveen, de dal
gronden en hun toekomst", Booy (1957)«
In dit rapport kan worden volstaan met het geven van een kort
overzicht.
3.1

Veen- en profielvorming

Zeer globaal geschetst heeft veenvorming plaatsgevonden in de re
latief laagst gelegen gedeelten van het diluviale landschap die ge
vuld waren met water. Er heeft zich daar op het zand de darg, d.i.
moerasbosveen, zeggeveen e.d. ontwikkeld. De overgang van zand naar
veen is een meerbodem, ook wel uttekul, leemlaag, sliblaag genoemd.
Het is een bruingrijze, leverkleurige leemachtige laag die op grijsgeel zand zonder bodemontwikkeling ligt. Terwijl in de lagere gedeel
ten zich een vegetatie ontwikkelde waaruit de darg zich vormde groeide
er op de boven het water uistekende gedeelten ook een vegetatie, die
niet direct aanleiding tot veenvorming gaf. Wel vond daar een bodem
ontwikkeling plaats in de zandondergrond. Deze begroeiing zorgde voor
het vormen van een humeuze bovengrond. Door de neerwaartse waterbewe
ging van de neerslag en door de hoge ligging t.o.v. de omgeving spoel
den afgebroken organische stoffen van een zure vegetatie naar beneden.
Het direct onder de strooisellaag liggende zand loogde daarbij uit
tot loodzand (A2-horizont) en de organische stof zette zich iets die
per als een humeuze horizont af, die geleidelijk aan dikker en humusrijker werd (B horizont, in de praktijk ook wel als oerbank aangeduid).
Dit is het bruine, soms harde, soms kazige en smerende zand op enige
diepte in het zandprofiel. Zulke profielen noerrrfc men podzolen.
Geleidelijk aan raakten de plassen gevuld met darg. Er begon een an
dere veenvormer te overheersen die kon groeien zonder grondwater en
aan regenwater genoeg had. Deze veenvormer, het veenmos groeide steeds
hoger en overwoekerde op de duur ook de vroegere zandkoppen. Dit is
het oude mosveen of zwartveen. In een later stadium van de veenvorming
werd het geheel nog weer overgroeid met jonger veenmosveen, de bolster.
In het kort komt het er dus op neer dat we in principe twee grote
groepen van hoogveenprofielen kennen:
Ie. In de lagere delen zand zonder bodemvorming (op de kaart profiel
loos genoemd), met daarop een meerbodem en daarboven darg als
basisveen. Op deze basis ontwikkelde zich het oude veenmosveen.
en later de bolster. Vanwege het ontbreken van een bodemprofiel
in het zand zijn deze gronden genoemd: Hoogveen op zand (symbool
HVzj zie type 1, 2 en 3 van fig. 8) of, als dalgronden, dalgron
den op zand (symbool Dz).
2e. Op de hogere delen een humuspodzol. in het zand met daarop gliede
(de schoensmeerachtige smeerlaag). Hierop heeft zich weer het
oud-veenmosveen, het zgn. zwartveen en later de bolster ontwik
keld. Vanwege het podzol zijn deze gronden Hoogveen op podzol
(symbool HVp, type 5 in fig. 8) of dalgronden op podzol (symbool
Dp) genoemd.
Op de overgang en op de hoogste koppen in de zandondergrond kunnen
verder nog worden onderscheiden:
3e. Tussen de beide hoogveenprofielen komt meestal een smalle strook
voor met een zandondergrond, die niet geheel zonder bodemontwik
keling is, maar waarin toch ook geen duidelijk podzol voorkomt.
De profielontwikkeling is daar zwak of onduidelijk (op de kaart
aangegeven als "vaagprofiel"). Een duidelijke meerbodem of dui
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4e.

delijke gliede zijn niet aanwezig. Het basisveen bestaat vaak uit
Scheuzeriaveen (haverstro), of, en dit vaak op de proefboerderij,
uit berkenveen of berkachtig veen. Het is door ons "overgangs
veen" genoemd omdat het een tussenpositie inneemt. Dit is dus het
Hoogveen op "vage profielen" (symbool HVv, type 4 van fig. 8)
of dalgronden op "vage profielen" (symbool Dv). In de meeste ge
vallen is die strook overgangsgronden zo smal dat ze op kaarten
met een kleine schaal niet of nauwelijk is weer te geven. In ge
vallen waar de hoogteverschillen van de zandondergrond zeer ge
leidelijk verlopen is deze strook wat breder (zie het slot van
hoofdstuk 4).
Een vierde soort profiel heeft ook een bodemontwikkeling met
humuspodzolen en soms zeer harde banken in de ondergrond. Er komt
daarop geen gliede voor als overgang van zand naar veen, maar
zeer platerig spalterveen. Dit komt merkwaardiger wijs voor bo
ven de allerhoogste koppen in de zandondergrond. Daar dit tijdens
een bepaalde periode in de veengroei de laagste plaatsen in het
landschap waren kon zich water verzamelen op de al ontstane podzolen en ontstonden de zgn. meerstallen. In dit (zure) water
groeide een veenmossoort (Sphagnum cuspidatum) die kon drijven
en die bij periodiek droogvallen van de plas naar de bödem zakte
en zich daar als een vlies afzette (type 6 van fig. 8).

Dit is het algemene beeld van een hoogveengebied met de bijbeho
rende bodemontwikkeling in de zandondergrond» Uiteraard speelden er
nog vele andere veenvormende planten een rol bij de veenvormihg, op
de aie plaats in meerdere, op de andere plaats in mindere'mate. Maar
het heeft geen zin daarover in dit verslag uit te weiden,
In figuur 8 zijn bijv. nog genoemd het wollegras (lok) en
hypnaceeè'n.
3.2

De zandondergrond

De zandondergrond bestaat in Drents-Gronings hoogveengebied in
de regel uit dekzand, Aan de westzijde van de Hondsrug, in Smilde, in
de Krim, rond Hoogeveen, in Bargerwesterveen e.d. speelt ook keileem
een belangrijke rol.
5.3

Gebruikvan de Hoogvenen

Deze hoogvenen heeft men wel gebruikt als weidegebied. De uitgang
compascuum (= gemene weide) in Emmercompascnum herinnert hier nog
aan. Ook zijn de hoogvenen gebruikt voor de boekweitbrandcultuur en
hier en daar voor bovenveencultuur. Voor al deze vormen van gebruik
was een zekere mate van drooglegging vereist.
Voor de vervening echter was een ingrijpender drooglegging ge
wenst, Deze verkreeg men met behulp van zwetsloten en wijken. Deze
dienden, daar ze aansloten op hoofdwijken en kanalen, tevens voor
de afvoer van de turf per schip. En later, toen men de dalgronden be
langrijk ging vinden als landbouwgrond, voor de aanvoer van compost
en afvoer van landbouwprodukten.
Van provinciewege werd, in het verveningsreglement, een peil voor
de kanalen en wijken vastgesteld. Een praktische eis was dus de wij
ken zo diep beneden dit vastgestelde peil uit te graven dat men ver
zekerd was van voldoende water voor de scheepvaart. Op de meeste plaat
sen werd daarbij wel zand aangegraven. Dit werd dan in depot langs de
wijk opgeslagen ter plaatse van de huidige klemsloot. Later toen men
ontdekt had, dat met behulp van dat zand het achtergebleven gedeelte
van het hoogveen tot cultuurgrond gemaakt kon worden, stelde men er
zelfs prijs op^, zand aan te graven.

- 9 5.4

VerveningSReschiedenis

Bij de vervening bonkte men aanvankelijk het bovenste veen, meestal
de bolster,terug omdat die ongeschikt was voor turfbereiding. Bij de
opkomst van de turfstrooiselfabrieken kreeg echter ook deze bolster
waarde en werd ze soms geheel afgevoerd. Ongeveer te zelfder tijd
won het inzicht terrein dat van de afgegraven hoogvenen goede land
bouwgronden gemaakt konden worden door egalisatie en bezanding van
het restveen. Men ontdekte ook, dat bolster daarbij de meest geschik
te veensoort was om direct onder de bouwvoor te hebben.
De belangen van de vervener en de toekomstige landbouwer streden
nu met elkaar. De vervener had er belang bij de bolster naar de turfstrooiselfabriek af te voeren, de boer wilde ze behouden. De provin
ciale overheid greep in en stelde 10 juli 1900 bij verordening vast
dat er minstens 50 cm van de bovenste veenlaag gebonkt moest worden.
3.5 Verveningsdiepte - Veenwallen - Vast veen - Oorzaken en verschil
len e.d.
Er zijn dus twee eisen bij de vervening: nl. het vastgestelde
wijkpeil en de plicht tot 50 cm bonken. Uiteraard was het vastgestel
de wijkpeil van invloed op de verveningsdiepte. Het was nl. moeilijk
om ver beneden het waterpeil te vervenen. Dat was een gunstige om
standigheid want daardoor is de meeste dalgrond boven water blijven
liggen. De verveners dachten in heel veel gevallen niet aan,of had
den geen belang bij, landbouwkundig gebruik van het achterblijvende
terrein.
Ondanks de reglementering is er zeer veel verschil in de verve
ningsdiepte, ook per perceel. Naast het peil in de wijken was ook de
weersgesteldheid tijdens de vervening van invloed. In natte jaren
ondervond men bij het vervenen veel last van het hemelwater. Dit
zamelde zich op in de open veenput en in het zetveld, het afgeveende
gedeelte waar het boriksel ook lag. Om het instromen in de nieuwe, er
naast gelegen, werkput te voorkomen liet men aan de randen daarvan
vaste veenwallen, de zgn. waterwallen, zitten. Daar de vervening plaats
vond in de lengte langs de wijken in putten van meestal 5 meter breed,
kan men evenwijdig aan de wijk om de 5 meter zo'n veenwal aantreffen.
Ook liet men voor hetzelfde doel vaak dwarswalletjes staan. Bij het
later aanmaken van de grond bleven deze wallen vaak vast zitten (zie
fig. 9)« Deze veenwallen hebben een wisselende hoogte, en ook de ver
veningsdiepte wisselde. In droge jaren kon men dieper vervenen dan in
natte. Het gevolg is dat er over het algemeen onder een dalgrond een
heel stelsel van "badkuipen" voorkomt die lang vol water blijven
staan. De praktijk noemt ze wel "zwienhokken". Het gevolg hiérvan is;
a.
een grote onregelmatigheid in de diepte van het vaste, niet ver
graven, veen en daardoor,
b.
wanneer het maaiveld vlak is een zelfde grote onregelmatigheid
in de dikte van het losse veenpakket.
De kwaliteit van het losse veen is afhankelijk van de samenstel
ling in het oorspronkelijke hoogveenprofiel, verder van de mentaliteit
van de verveners met name zich uitend in wat terug is gebonkt, en
van de mentaliteit van de landaanrcakers. Hier luidt de vraag :"hebben
zij het turfmot opgeruimd, in een open put weggewerkt, of laten lig
gen"?
Voor de kwaliteit van de bezanding was eveneens belangrijk welke
soort zand aanwezig was , de hoeveelheid en de manier waarop men het
over het land heeft gebracht. Verschillen daarin leidden tot verschil
len in lemigheid en dikte en daardoor na het aanploegen in humusgehalte, van de bouwvoor.

- 10 Voor een uitvoeriger verhandeling over het ontstaan van het hoog
veen en de aanmaak tot dalgrond zij rrgjnaals verwezen naar de litera
tuuropgave (Booy, 1957)» Een fraaie kleurenfoto van een vlierveengrond
is veenmosveen (niet afgegraven hoogveen) is gepubliceerd in het Tijd
schrift van de Kon. Ned. Heidemaatschappij (zie De Bakker 1964).
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ig.10a Schets van een Hoogveenprofiel met ijzer
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2. B r a n d l a g e n
3. G o l
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6. Oud m o s v e e n
7. B e r k e n v e e n
7a

Berkenstobben

8. G r o f v e r s l a g e n v e e n
9. M e t s i d e r i e t o p g e v u l d e s c h e u r t j e s
10. S p l i n t e r o f f i j n v e r s l a g e n v e e n
10a. S p l i n t e r b a l l e n
11. L u c h t h o l t e n
12. S c h e u r
13. D o p p l e r i e t
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16. N o o r d w a a r t s g e ö r i e n t e e r d e b o o m s t a m m e n v a n e l s e n b e r k
17. Uttekul of meerbodem
18. M i n e r a l e o n d e r g r o n d z o n d e r b o d e m p r o f i e l

Fig. 10b Legenda behorende bij fig. 10a
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HOE PAST DE OMGEVING VAN DE PROEFBOERDERIJ BIJ HET ALGEMENE BEEED?

Hier zal slechts ingegaan worden op enkele punten die afwijken van
het voor de hoogvenen in Groningen en Drenthe algemeen geldende beeld.
1^.1 Het nabij de Runde liggen van deze proefboerderi,i
De voormalige Runde werd omzoomd door veengronden die in de onder
ste lagen vrij veel ijzer bevatten in de vorm van lenzen Sideriet, de
zgn. witte klien en vivianiet, de blauwe orre, orre, e.d. Voor uitvoe
riger gegevens zieVisscher (1931 , 1949) en Van Heuveln (1958).
Het praktische gevolg hiervan voor de dalgronden is dat, door de
vervening,het onderste veen veel dichter bij het maaiveld is gekomen
en er nu ook ijzer aanwezig kan zijn in het landbouwkundig belangrijke
deel van een dalgrondprofiel. In fig. 10 is zo'n ijzerrijk hoogveenpro
fiel aangegeven. Voor een deel ligt de proefboerderij in de voormalige
invloedssfeer van de Runde of een zij-armpje ervan. Overigens is het
een vraag of de ijzervoorkomens een gevolg van de Runde zijn, of dat
de Runde en de ijzervoorkomens een gemeenschappelijke ontstaanswijze
hebben.
Het gedeelte van de proefboerderij met de ijzervoorkomens kan
nauwelijks representatief voor het hele dalgrondengebied genoemd wor
den. Uiteraard is dat gedeelte wel representatief voor de andere ijzer
houdende dalgronden langs de Runde en voor die gronden die op andere
plaatsen in een soortgelijke positie verkeren bijv. langs de Mussel A,
de Ellenbeek e.d.
Het voorkomen van ijzer nabij of in de bouwvoor heeft o.a. belang
rijke consequenties voor de fosfaathuishouding. Er treedt dan meestal
een wanverhouding tussen P-getal en P-Al op.
h»2 Het voorkomen nabij de proefboerderij van het grove premorenale,
soms grindhoudende zand aan de oppervlakte
Op de proefboerderij is geen grind in de bouwvoor aangetroffen.
Wel echter een paar honderd meter ten noorden van de boerderij. Tegen
het Duitse dorpje Lindloh komt een forse opduiking van grof premorenaal
zand voor. De diepboringen tot Ij. meter die op deze boerderij nog zul
len plaatsvinden, zullen waarschijnlijk aantonen, dat ook onder deze
boerderij het grove premorenale zand voorkomt. Waarschijnlijk speelt
het fijnere premorenale zand wel mee in de bouwvoor, maar dit is moei
lijk van de dekzanden te onderscheiden. De betrekkelijk lage leemgehalten van de bouwvoor zouden in die richting kunnen wijzen. Het voor
komen van grover premorenaal zand is voor het dalgrondengedeelte
oostelijk van de Hondsrug vrijwel uniek.
In de dalgronden westelijk van de Hondsrug speelt keileem vaker
een rol dan premorenaal zand. Alleen in het noordelijke deel van het
Odoornerveen en in de Overijsselse dalgronden rond Vroomshoop-Bergentheim e.o. worden dit grovere zand en grind direct onder het vaste veen
aangetroffen en spelen hier en daar mee in de bouwvoor. Dit grove zand
kan belangrijk zijn voor de waterhuishouding.
Dit zijn twee belangrijke facetten van de bodemgesteldheid die
niet algemeen verbreid zijn in het Drents-Groningse dalgrondengebied.
Een andere belangrijke afwijking van het gangbare patroon is,
dat op deze proefboerderij het gebied met de "vage profielen" in de
zandondergrond, dat overal elders maar een smal traject vormt, in
verhouding tot het gedeelte zonder boderavorming en met humuspodzolen
in de ondergrond zeer groot is. Een en ander moge blijken uit fig. 11.

Tabel 1 .

Complexe
opbouw
van het
profiel

Schema van de ontwerp-codering voor de dalgronden op de Bodemkaart
van Nederland, schaal 1 ; 50 000

Dikte van
de bouwvoor

Minerale ondergrond
diepte of
bodemvor
bij >125 cm
ming
veensoort

Omschrijving

Associatie van gronden met op
korte afstand verschillen in
aard en dikte van de bouwvoor of
van het losse veenpakket

AD

ADa

Bouwvoor dikker dan 20 cm

ADb

Bouwvoor dunner dan 20 cm
ADbO

Veenpakket dunner dan 40 cm

ADb1

Veenpakket 40 tot 80 cm dik

ADb2

Veenpakket 80 tot 120 cm dik

ADbs

Veenpakket dikker dan 120 cm,
overwegend veenmosveen

ADbc

Veenpakket dikker dan 120 cm,
overwegend moerasbosveen
ADb.p

Minerale ondergrond overwegend
met podzol met gliede op de
overgang naar het bovenliggen
de veenmosveen

ADb.z

Minerale ondergrond overwegend
zonder podzol met meerbodem op
de overgang naar het bovenlig
gende moerasbosveen

5•

DE ONDEBSCHEIDINGEN OP DE BODEMKAART (Bijlage 1 )

5.1 De heterogeniteit in bovenste deel van het dalgrondenprofiel
Op de bodemkaart van de dalgronden kan niet op de gebruikelijke
wijze per bodemeenheid praktisch alles over het profiel gezegd worden.
De verschillen in dikte en aard van de bouwvoor en van het losse pak
ket, in het al of niet aanwezig zijn en de diepte van het vaste veen
zijn niet natuurlijk maar door de mens veroorzaakt (Booy, 1959)« Een
en ander is oorzaak dat deze verschillen per waarnemingspunt moeten
worden weergegeven. De bodemgesteldheid van dit verwerkte landbouwkun
dig belangrijke deel van het dalgrondenprofiel wordt op een boorpuntenkaart weergegeven.
5.2 Het natuurlijke patroon in de ondergrond
Bi de ondergrond komt een natuurlijk bodempatroon voor, meestal
zowel wat de aard van de profielontwikkeling als wat de diepte waarop
die zandondergrond voorkomt betreft. Dit is dus wel op een kaart met
lijnen (grenzen) aan te geven. Een bodemkaart in de gebruikelijke vorm
is dit niet, daar niets gezegd wordt over het bovenste gedeelte van
het profiel. Vergelijk de beoordelingen van de kwaliteit van woningen
in een stadswijk. Als men daar een kaart krijgt waarop staat hoe de
fundering van de woningen is, dan zegt dat nog niets over de woningen
zelf. Een dergelijke kaart kan moeilijk een "woningenkaart" genoemd
worden.
5.3 De associatie-vorm van de legenda-eenheden
De complexe opbouw is wel weer te geven met behulp van associa
ties (zie tabel 1). In eerste aanleg zijn naar de dikte van de bouw
voor twee associaties onderscheiden. Is deze dikker dan 20 cm, dan
behoren de gronden tot de associatie dalgronden met dikke bouwvoor
(symbool ADa-). Deze is ingevoerd om die oudere dalgrondgebieden waar
de bouwvoor in de loop der eeuwen door een jaarlijkse benesting
met zandrijke mest extra dik zijn geworden, bijv. rond Hoogeveen,
af te scheiden van de andere« Daarnaast is er een associatie dalgron
den met een dunne bouwvoor d.w.z. dunner dan 20 cm (Symbool ADb-).
Over de korrelgrootteverdeling, het leemgehalte en de humositeit
van de bouwvoor geeft deze onderscheiding uiteraard geen informatie.
Evenmin wordt iets gezegd over de aard, dikte en kwaliteit van het
losse pakket. Deze zijn op korte afstand sterk wisselend. Dit is dan
ook de reden dat het begrip "associatie" is ingevoerd.
5.1)- De dikte van het totale veenpakket c.q. de diepte van de zandonder
grond
De totale dikte van de bouwvoor, het losse pakket en het vaste
veen inclusief de smeerlaag kunnen wel worden aangegeven. In de le
genda voor de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 ï 50 000 zijn de
volgende dieptegrenzen gesteld.
a. < 1+0 cm

: In de bodemclassificatie worden gronden met minder dan
1|.0 cm veen afgescheiden van de dikkere veengronden.
Voor veengronden geldt nl. dat binnen 80 cm -m.v. min
stens l+O cm veen (moerig materiaal) voor moet komen.
Deze gronden worden moerige gronden genoemd.
(De Bakker en Schelling, 1966) (op de 1 : 50 000kaart ADbO of ADaO)

Tabel 2. Vergelijking codering op de proefboerderij en de 1 ; 50 000-kaart

ADb1 p
ADb1 p

ADb3p

ADb2p

120 - 200

ADb4p

ADbs

ÄDb1 v

ADblp (soms ADblz)

ADb2v

ADblz (soms ADblp)

O
oc
1
O

ADb3v

ADb2z (soms ADb2p)

80 - 120

ADbl+v

ADbc

00

O

0
1

DV

O

" 1=-O
ON

0
1

ro
O

ADb2p

00

ADbOp

diepte vast zand

O

O
oc

O
ov
00

ADbOp

ontwerp voor de
kaart 1 : 50 000

0
1
•)=O

O

1
O

i+o - 6o

op de
proefboerderij

4=O

diepte vast zand

80-120
120 -

-,

40 - 80

120 - ,

ADblz

ADb3z

ADb2z

80 - 120

ADbUz

ADbc

60 - 80

ADb2z

80-120
120 -

120 -

O
oc
1
O
- d-

O

OV

1
O

ADb1 z

80 - 120

120 -

..

- 15 b. J4.O-8O cm

Deze dikteklasse is een belangrijke grens voor eventuele
profielverbeteringen langs mechanische weg. Deze dieptegrens geldt alleen voor de dalgronden en niet voor de
andere veengronden. Daar is de grens lj.0-120 cm.
De dalgronden met 1^0-80 cm veen worden op de 1 : 50 000kaart met ADb1~ of ADa1- aangeduid.

c. 80-120 cm: Op de 1 : 50 000-kaart met ADb2- of ADa2- aangeduid.
d. > 120 cm : Bij de 1 : 50 000-kartering wordt met een boor van
120 cm lengte gewerkt. Komt er meer veen voor dan
120 cm dan is het niet mogelijk de diepte exact te be
palen met behulp van de gebruikelijke boor. Op de
1 : 50 000-kaart worden deze gronden aangegeven als
ADbs-, ADbc; ADas of ADac. De s en c duiden dan op oud
veenmosveen (sphagnum = veenmos) resp. moerasbosveen
(carex = zegge).
Voor de 1 ; 50 000-kaart worden dan de ADbO/ADaO, ADbl/ADal, ADb2/
ADa2, verder onderverdeeld naar het al of niet voorkomen van een podzolondergrond (jd) of een zandondergrond zonder bodemvorming (-z).
Op een vrij kleine schaal als de bodemkaart 1 : 50 000 wordt daarbij
globaal gesteld dat
1. een podzol in de minerale ondergrond gecorreleerd is met een smeerlaag in de vorm van gliede, en dat het basisveen oud veenmosveen is.
2. een zandondergrond zonder bodemvorming gecorreleerd is met een
overgangslaag in de vorm van een meerbodem en dat het basisveen darg
is.
De gronden met een "vage profielontwikkeling" in de minerale on
dergrond worden bij die globale kartering meestal bij AD-z en soms bij
AD-p getrokken. Het betreft meestal, zoals in paragraaf 3.1 sub 5e
vermeld is, zeer smalle stroken, die niet afzonderlijk op een kaart
zijn weer te geven. Deze op de overgang liggende gronden zijn echter
bij de proefboerderij wel op de zgn. "Bodemkaart" aangegeven.
5.5 De legenda van de bodemkaart van de proefboerderij t.o.v. de
1 : 50 000-bodemkaart
a. In grote lijnen aangesloten bij de 1 ; 50 000-legenda
Voor de proefboerderij hebben we ons in grote lijnen aangesloten
bij de ontwerp-legenda voor de bodemkaart 1 : 50 000. Deze hele proef
boerderij is ondergebracht in de "Dalgrondassociatie met dunne bouwvoor" (Symbool AD.b). Dat wil dus zeggen dat de bouwvoren dunner zijn
dan 20 cm. Op de "bouwvoorkaart" (bijlage 2) is deze dikte exact
in cm, per boorpunt weergegeven* Hier en daar is op deze boerderij
wel eens een enkel plekje met een dikkere bouwvoor maar dat is niet
afgrensbaar.
b. Op enkele punten is de legenda wat gedetailleerder en iets uitge
breider
Voor de proefboerderij hebben we de ontwerp-legenda van de
1 : 50 000-kaart wat verder gedetailleerd en hier en daar iets uit
gebreid.
1e. Zoals aan het slot van het vorige hoofdstuk gesteld is, is de
strook tussen de podzolprofielen en die zonder een podzol-Bhorizont hier uitzonderlijk breed. Mede omdat deze kartering
veel gedetailleerder is dan de 1 : 50 000,was er aanleiding
om naast de podzolondergrond (ADb-p) en de zandondergrond zon
der bodemvorming (ADb-z) deze "vage profielen" te onderscheiden
met de code (ADb-v).

Tabel 3.

Perceel

Het voorkomen van de onderscheiden eenheden van de bodemkaart op de
verschillende percelen

Eenheid ADb- gevolgd door:
Op

IP

2p

3P

4p

1V

2v

3v

4v

1
2

X

X

X

3

X

X

X

1z

2z

3z

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

kz

h

X

X

5

X

X

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7
8
9

X

10

X

11

X

12

X

X

13

X

X

X

X

14

X

X

X

X

X

X

15

X

X

X

16

X

X

X

17

X

X

X

X

X

18

X

X

X

X

X

25

X

X

X

X

X

X

X

23

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

22

X

X

X

X

21

X

X

X

X

20

X

X

X
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X

X

X

26

X

X

X

27

X

X

X

X

X

28

X

X

X

X

X

2k

X

X

X

X

X

X
X

X

X

*

X

X

X

- lit Deze drie onderscheidingen naar de profielontwikkeling in de
minerale ondergrond hebben op zichzelf nauwelijks een landbouwkundige
betekenis. Over het algemeen is het basisveen overal afgedekt met oud
veenmosveen en in ieder geval met oligotroof los veen. Hierdoor liggen
het basisveen en de zandondergrond beneden het landbouwkundig belang
rijke niveau van het dalgrondprofiel. Wel heeft de zandondergrond mee
gespeeld in de bouwvoor en is ze dus secundair van betekenis in het
nu landbouwkundig belangrijkste deel van het dalgrondprofiel.
Een andere reële betekenis van deze onderscheidingen is, dat
wanneer gedacht wordt aan profielverandering, waarbij ook aan ingrepen
in de zandondergrond wordt gedacht, het zeker verschil maakt welke
zandondergrond voorkomt.
Voorts is het gestelde "dat het op zichzelf, landbouwkundig ge
zien, niets uitmaakt welke ondergrond voorkomt" slechts ten dele waar.
Uit de schematische dwarsdoorsnede (fig. 8 en fig. 11) als ook uit
bijlage I). blijkt dat de drie onderscheidingen in grote lijnen gecor
releerd zijn met verschillende, relatieve hoogteliggingen en daarmede
een hydrologische betekenis hebben.
2e. Uiteraard maakt het landbouwkundig gezien ook nogal enig verschil op
welke diepte onder maaiveld de zandondergrond voorkomt. Zeker is dit
van belang bij te overwegen cultuurtechnische ingrepen. Daarom zijn
deze drie grovere onderscheidingen naar de aard en mate van profiel
ontwikkeling in de zandondergrond nog weer onderverdeeld in diepte
klassen. Deze klassen zijn uitgedrukt in cm t.o.v. maaiveld. Ze kunnen
ook opgevat worden als veendikteklassen en geven de gezamenlijke dikte
aan van bouwvoor + losse pakket + vast veen + smeerlaagV Bij deze ge
detailleerde kaart zijn de dieptegrenzen wat enger gesteld dan voor
de 1 : 50 000-kaart gebruikelijk is. Ingevoerd zijn de volgende gren
zen.
< lj.0 cm (ADbO- p, v of z)
I4.O - 60 cm (ADb1- p, v of z)
De verbreiding van deze klassen
60 - 80 cm (ADb2- p, v of z)
over de proefboerderij is aangege
80 - 120 cm
ven in fig. 12.
120 - 200 cm
3e. Daar, bij de kartering van deze boerderij, overal tot in de zandonder
grond is geboord was er geen aanleiding om, zoals bij de ontwerplegenda van de 1 : 50 000-kaart, bij de diepere profielen niet de zand
ondergrond te benoemen, maar daarvoor het basisveen te nemen. Ook bij
de dalgronden met meer dan 120 cm veen is hier de profielontwikkeling
in de zandondergrond benoemd en niet de aard van het veen. We hebben
dus altijd ADfcp-,ADbv- of ADbz-gronden onderscheiden (zie fig. 13).
In tabel 2 worden de ontwerplegenda 1 : 50 000 en de hier gebruikte
legenda vergeleken.
In tabel 3 is een overzicht gegeven van het voorkomen van de on
derscheiden bodemkundige eenheden op de diverse percelen (zie ook fig.H).
5.6 Beschrijving van de onderscheiden bodemkundige eenheden
Bij de thans volgende beschrijving van de bodemkundige eenheden
die op de bodemkaart zijn onderscheiden, wordt niet uitvoerig inge
gaan op de bouwvoor en de aard en dikte van het losse pakket.
Dit is uitvoerig op kaart gebracht op resp. de bijlagen 2 en 3« De
opmerkingen daarover zijn ook te vinden in de hoofdstukken 6 en 7«
met de bijbehorende figuren. Ook bij de perceelsbeschrijvingen komt
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De smeerlaag, ook de zandige, is steeds tot het veen gerekend.

- 15 dit uitvoeriger ter sprake.
Wel kan over het algemeen gesteld worden dat, met name bij de ADbzgronden de bouwvoor gewoonlijk lemiger is en humeuzer dan op deze
boerderij het geval is. Er komen op deze boerderij ook lang niet die
verschillen voor in lemigheid en humusgehalte tussen de ADb-z-gronden
enerzijds en de ADb-p-gronden anderzijds als in de meeste DrentsGroningse veenkoloniale gebieden het geval is.
ADbOp
Dit zijn de dalgronden met binnen 1+0 cm - maaiveld een vaste
zandondergrond, waarin een duidelijke podzol-B voorkomt . Het losse
pakket en het vaste veen zijn niet dik. Soms zijn ze zelfs zeer, dun
en kan men praktisch van een zandgrond spreken.
De smeerlagen zijn bij deze eenheid op deze boerderij, zelden
als vette gliede ontwikkeld, maar meestal zandig. Het zijn relatief
de hoogst gelegen gronden. Ze komen overwegend ook voor op de hoogste
delen van de proefboerderij.
De B2 van het podzol is zelden kazig en vrij vaak hard ontwikkeld.
Deze eenheid komt voor op de percelen 2, 15# 16, 17# 18 en 25.
Enkele kenmerkende profielen zijn weergegeven bij de beschrijvingen
van de percelen 16 (no. 151+), 17 (no. 25) en 25 (no. 77)* Doordat
het losse pakket hier nooit dik kan zijn (5 tot 15 cm onder de bouw
voor) is het waterbergend vermögen gering (bijlage 3)• Er zou, zoals
op andere plaatsen veel voorkomt wanneer het geheel in een dobbeachtige positie ligt, in het voor- en najaar wateroverlast ondervon
den kunnen worden. Op dit bedrijf zal dit, door de hoge ligging,
zelden het geval zijn. Een en ander hangt af van het al dan niet
voorkomen van vaste veenwallen en de diepte daarvan. In de zomer zal
het beschikbare water snel verbruikt zijn en bestaat er veel kans
op verdroging van de gewassen. Dergelijke verdrogingen behoeven niet
direct in het oog te springen. Ze vallen echter des te duidelijker
op wanneer er in het perceel stukjes voorkomen waarvan de ondergrond
vergraven is en er een niet of minder sterk verdrogend gewas staat.
De bouwvoren zijn op deze gronden meestal niet de meest humeuze
en/of lemige. Er bestaat kans op stuifgevaar. Deze profielen lenen
zich uitstekend voor een herontginning zoals diepwoelen, diepploegen
e.d. of voor proeven daarmee. De B-lagen van het podzolprofiel zijn
wel te breken. Het waterbergend en -leverend vermogen wordt daarmee
groter en ook de beworteling zal dan dieper gaan. Veel hangt dan
echter af van de uniformiteit van het perceel en/of de bodemgesteld
heid van de rest van het perceel. Zie naast de bodemkaart ook
Bijlage l\. (textuur van de ondergrond) en De Bakker, 1965!«
ADblp
Dit zijn de dalgronden waarbij de zandondergrond, met daarin
een duidelijke podzol-B-horizont, tussen lj.0 en 60 cm - maaiveld begint.
Het losse pakket, het vaste veen e.d. kunnen uiteraard niet erg dik
zijn. De smeerlagen zijn over het algemeen nooit geweldig vet maar
vaak zandig. Meestal ligt deze grond hoog in het terrein. Alleen
t.o.v. ADbOp kan hij iets lager liggen alhoewel dat niet steeds het
geval is. De B-horizonten zijn soms hard, soms kazig.
Deze eenheid komt voor op de percelen 2, 3, 15, 16, 17, 18, 2J+
en 25. Een kenmerkend profiel is weergegeven bij de beschrijving
van perceel 25 (no. 90), 15 (no. 104).
Doordat de losse pakketten hier over het algemeen niet dik zijn

- 16 (10-35 cm)(zié bijlage 3) is het waterbergend vermogen klein.
Dit wreekt zich, vooral in voor- en najaar het langst en het eerst als
er ook vaste veenwallen voorkomen en wanneer de omgeving hoger ligt.
In de zomer kan, door het gerirge vochtleverende vermogen verdroging
optreden. In een uniform perceel zal die verdroging niet zo erg spre
kend behoeven te zijn maar wel valt ze op als er in het perceel ook
plekjes voorkomen waarin het profiel dieper is losgemaakt (waar bijv.
een stobbe o.i.d. is gerooid).
De bouwvoren van deze gronden zijn vaak stuifgevoelig.
Evenals de ADbOp zijn dit gronden, die zich uitstekend lenen voor
een profielverandering, die al gauw ook een verbetering kan zijn.
Het waterbergend en waterleverend vermogen worden erdoor vergroot en
de bewortelbaarheid verbeterd. Voor het slagen van een dergelijke in
greep hangt, naast de uitvoering, veel af van de bodemgesteldheid
van de rest van het perceel. Zie,vooral voor texturen, bijlage Ij..
ADb2p
Dit zijn de dalgronden met tussen 60 en 80 cm - maaiveld een vaste
zandondergrond waarin een duidelijke podzol-B-horizont voorkomt.
De smeerlagen die voorkomen zijn overwegend gliede-achtig of
bestaan uit gliede.
Het vaste basisveen is zeer overwegend oud veenraosveen. T.o.v.
ADbOp en Adblp kan deze grond laag gelegen zijn, elders kan hij zelfs
het laagst gelegen zijn. De B-horizonten zijn dan vaak kazig en de
gliedelaag overwegend vet.
Op de proefboerderij ligt deze grond gemiddeld wat hoger in het
terrein (d.w.z. hoog t.o.v. ADbv en ADbz). De B-horizonten zijn hier
dan ook meestal niet zo kazig als ze ßlders wel kunnen zijn.
Voor de bouwvoor wordt verwezen naar bijlage 2.
Deze eenheid komt voor op de percelen 12 tot en met 28. Enkele
kenmerkende profielen zijn bijv. weergegeven bij de beschrijvingen
van de percelen II4. (no. 127) l8 (no. 86) en 21+. (no. 65).
De losse pakketten zijn hier wat dikker dan bij de beide voor
gaande eenheden, maar nooit erg dik (ongeveer 15 "tot
cm).
Het waterbergend vermogen is niet bijzonder groot. Er bestaat ook
enige kans op verdroging. Wateroverlast kan optreden ingeval vaste
veerwallen voorkomen. Het oude veenmosveen en de gliede zijn nl. wei
nig doorlatend.
Deze profielen lenen zich in het algemeen goed voor herontginning,
diepwoelen en diepploegen e.d. meer. Wel moet worden opgemerkt, dat
naarmate de B kaziger is het effect van woelen kleiner wordt. Ook moet
de textuur van het zand terdege kritisch bekeken worden (bijlage I4.)
alvorens men tot profielverandering overgaat. Veel hangt ook af van
de bodemgesteldheid van de rest van het perceel.
ADb3P
Dit zijn de dalgronden met tussen 80 en 120 cm - maaiveld een
vaste zandondergrond waarin een duidelijke podzol-B voorkomt.
De smeerlagen, die praktisch nergens ontbreken, zijn ontwikkeld
als gliede. Het vaste basisveen is zeer overwegend oud veenmosveen.
Deze grond komt veel voor in een dobbe-achtige situatie. De B-hori
zonten zijn dan ook vaak kazig en soms iets lemig; de gronden liggen
dan laag t.o.v. ADbOp, ADblp en ADb2p. Het kan ook wel een relatief
hoog gelegen gedeelte zijn (d.w.z. hoog t.o.v. ADbl+p en ADb-v en ADb-z).
Voor de bouwvoren wordt verwezen naar bijlage 2. Deze eenheid
komt voor op de percelen 9 en 10, 12, 13, 114., 15, 17, 18, 20, 21,
22, 23, 2k, 25, 27 en 28.

- 17 Enkele kenmerkende profielen zijn weergegeven bij de beschrijvin
gen van de percelen 10 (no. l+l), 12 (no. 33)>
(no. k5)* 18 (no. 29).
De losse pakketten zijn hier wat dikker dan bij de voorgaande eenheden
(15-70 cm). Bij ondiep voorkomen van het vaste veen kan verdroging op
treden en eventueel vernatting in voor- en najaar. Deze tijdelijke wa
teroverlast treedt des te eerder op naarmate de grond lager ligt t.o.v.
de omgeving- en er vaste veenwallen voorkomen. Het oude veenmosveen
en de gliede zijn nl. weinig doorlatend. Het zijn gronden die, wanneer
daartoe aanleiding bestaat, wel in aanmerking komen voor profielveran
dering. Daarbij is het echter terdege zaak de zandondergrond naar aard
en diepte in de overwegingen te betrekken (zie ook bijlage 4).
In sommige gevallen (veenwallen) kan drainage enig onvermoed ef
fect hebben.
ADblj-P
Dit zijn de dalgronden met tussen 120 en 200 cm (hier vaak 120150 cm) onder maaiveld een zandondergrond met een duidelijke podzolB-horizont. Deze is hier meestal zeer kazig en soms leraig. Er komt een
smeerlaag voor in de vorm van vette gliede. Soms komt onder de gliede
een soort meerbodempje voor.
Vast veen in de vorm van oud veenmosveen ontbreekt zelden. Het
ligt door de grote veendikte voor de hand dat er veelvuldig veenwallen
voorkomen. Daar het (bijv. perceel 17 en 18) vaak dobbe-achtige vlakken
zijn, is nog wel eens zand gebruikt voor de ophoging. Er kunnen dan
ook zand-en-veenmengsels zijn ontstaan. Deze eenheid komt voor op de
percelen 17# 18 en 25«
Een kenmerkend profiel is no. 109 van perceel 17« Het ziet er als
volgt uit :
M50
0
15
70
90
120
130

- 15
- 70
- 90
- 120
- 130
-

bouwvoor
zand + veen gemengd
los veen
vast oud veenmosveen
gliede 2
kazige B2 van een podzol

135 micron
130 micron

Humus
8
30 %
90 %
95 %
6 fo

Leem
19 %
-

20 %

De losse pakketten kunnen hier wat dikker zijn dan bij de voor
gaande eenheden (15-80 cm). Het waterbergend vermogen is dan ook wat
groter. Daar ze echter meestal in een dobbe-positie liggen, stroomt
vrij veel water van de omringende grond toe, waardoor het geheel toch
vrij nat kan zijn in voor- en najaar. Drainage is aan te bevelen. Het
zijn vaak wel gronden die voor profielverandering in aanmerking komen
maar door de aard en de diepte van de zandondergrond (zie bijlage Ij.)
is dit praktisch niet uitvoerbaar. Het effect van woelen is over het
algemeen niet groot omdat het kazige zand (de B-horizont), de gliede
en het vaste veen zich gemakkelijk laten doorsnijden maar niet opbre
ken.
ADbOv
Deze eenheid is niet onderscheiden op de bodemkaart. Er komt wel
een enkel punt voor waar een dergelijk profiel met een zandondergrond
ondieper dan J+0 cm met daarin een onduidelijke profielontwikkeling
wordt aangetroffen (bijv. beschrijving perceel 19 (no. 11}4).
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- 18 ADblv
Dit zijn. de dalgronden waarbij op een diepte van I4.O-6O cm onder
maaiveld in de zandondei-gx'ond seen duidelijke B-horizonten zijn ontwik
keld zoals bij de ADb-p-gronden. Een zekere mate van humusverbruining
is aanwezig (op de legenda is dit met "vaagprofiel" aangeduid).
Do
overgang (smeerlaag) van zand naar veen is een zandige
gliede of zandige meerbodem of een tussenvorm van beide. Soms is deze
smeerlaag ver in de zandondergrond geïnfiltreerd.
Het vaste veen is meestal "overgangsveen". B-horizonten ontbreken,
maar dieper in het profiel wordt nog wel eens "waterhard" (Van Heuveln,
1959a) aangetroffen. De profielen kunnen soms zeer diep "bleek" en/of
"schier" zijn.
Zie voor de bouwvoor bijlage 2.
Deze eenheid komt voor op de percelen 2, k> 5> 6, 11, 12, 16, 17,
25 en 28. Een kenmerkend profiel is weergegeven bij de beschrijving van
perceel 11 (no. 159)•
Doordat de losse pakketten over het algemeen niet dik zijn (20-30
cm) is het waterbergend vermogen niet bijzonder groot (zie bijlage 3).
Het vaste veen is echter minder waterstagnerend dan bij ADbOp. Over het
algemeen liggen deze gronden echter lager dan de gronden ADbOp t/m
ADbl^p en kunnen ze, als ze temidden daarvan liggen, dus water ontvangen
van de hoger gelegen delen. Hierdoor kunnen ze in voor- en najaar
natter zijn dan deze. Zijn ze omringd door ADb-z-vlakken dan zijn ze
ten opzichte daarvan relatief hoog gelegen.
Verdroging kan bij dunne losse pakketten optreden, maar is niet
opvallend als er geen "vergraven stukjes" voorkomen waar een niet-verdrogend gewas staat.
Over het algemeen zijn het wel gronden, die zich voor een profiel
verandering lenen met een gerede kans op succes. "Veel hangt in deze
af van de bodemgesteldheid van de rest van het perceel. Men raadplege,
als men iets dergelijks overweegt, ook terdege de texturen van de
ondergrond (bijlage ij.).
ADb2v
Dit zijn de dalgronden zonder een • duidelijke B-horizont in de
zandondergrond die voorkomt op 6O-8O cm - m.v. Ook hier treedt echter
wel een zekere mate van verkleuring op (zie ADblv).
Het vaste veen is overwegend "overgangsveen" en de smeerlagen
zijn gliede- of meerbodem-achtig.
In de zandondergrond komen soms zeer bleke profielen voor met
dikke schierlagen (A2-horizonten).
Voor de bouwvoor wordt verwezen naar bijlage 2 .
Deze eenheid komt voor op de percelen 3 tot "J, 10 tot 12 en 19
tot 25. Enkele kenmerkende profielen zijn weergegeven bij de beschrij
ving van de percelen 12 (no. 119)* 21 (no. 214.) en 23 (no. 52).
Doordat de losse pakketten (zie bijlage 3) niet zo heel erg dik
zijn (20 tot k-5 cm) kan het waterbergend vermogen klein zijn, waar
door er in voor- en najaar wateroverlast kan optreden en in de zomer
verdroging. Die wateroverlast hangt, naast het al of niet voorkomen
van vaste veenwallen, ook af van de positie. Deze gronden kunnen soms
temidden de ADb-p-vlakken voorkomen en liggen dan vaak wat lager dan
de omgeving, waardoor ze water kunnen ontvangen van de omliggende
gronden.
Vaak komen ze voor in de positie van overgang van ADbp naar ADbz. .
Zijn deze gronden omringd door ADbz-vlakken dan zijn ze, afhankelijk
van de veendikte, meestal hoger gelegen dan de omringende vlakken en
is er minder kans op vernatting, maar meer kans op verdroging.

- 19 Deze profielen zijn vaak wel geschikt voor een succesvolle profiel
verandering .
Een en ander is afhankelijk van de textuur van de ondergrond
(bijlage 1).). Harde B-lagen ontbreken, zodat het effect van woelen niet
zo groot is als bij de podzolen.
De bodemgesteldheid van de rest van het perceel kan een profiel
verandering langs mechanische weg in de weg staan.

ADb3v
Dit zijn de dalgronden zonder duidelijke podzol-B-horizont in
de zandondergrond, die in dit geval voorkomt op 80-120 cm -maaiveld.
Het vaste veen is zeer overwegend "overgangsveen". De smeerlagen zijn
gliede- of meerbodemachtig.
Voor de bouwvoren wordt verwezen naar bijlage 2,
Deze eenheid komt voor op de percelen 2, 6 tot en met 19 en 21
tot en met 28.
Enkele kenmerkende profielen zijn weergegeven bij de beschrij
ving van de percelen 7 (no. 136), 9 (no. 92), 26 (no. 81+), 28 (no. 59).
Deze gronden kunnen tussen ADbp-vlakken in liggen en zijn dan,
afhankelijk van de dikte van het veenpakket, meestal laag t.o.v. de
omgeving. Ze kunnen echter ook temidden van ADbs-vlakken liggen en
zijn dan (afhankelijk van de veendikte) meestal relatief hoog. Ze
kunnen ook voorkomen op de overgang tussen ADbp- naar ADbz-vlakken en
liggen dan vaak in een hellingpositie. Zijn de vlakken erg groot dan
valt die hellingpcsitie nauwelijks op. Cp deze boerderij zijn deze
stroken veel breder dan bij de meeste dalgronden.
De losse pakketten zijn vaak dikker dan bij ADblv en -2v (20-65 cm).
Het waterbergend vermogen is daardoor iets groter en de kans op ver
droging is in die gevallen iets kleiner (zie ook bijlage 3).
De profielen komen, als daartoe aanleiding bestaat, wel voor pro
fielverandering in aanmerking en zijn daar, over het algemeen ook
goed geschikt voor. De mogelijkheid en het effect hangen echter af van
de diepte van de gedachte verwerking en van de textuur van de onder
grond (zie daarvoor bijlage !(.).
Het effect van diepwoelen zal niet zo r^oot zijn omdat, door het
ontbreken van (harde) Belagen, de ondergrond niet wil opbreken.
ADbliv
Dit zijn dalgronden waarbij de zandondergrond, waarin geen duide
lijke podzol-B is ontwikkeld, voorkomt op diepten van 120 tot 200 cm.
Op deze boerderij van 120 tot 150 cm onder maaiveld.
Voor de profielontwikkeling kan verwezen worden naar de beschrij
ving van ADb1, -2 en -3v.
Deze eenheid komt (in vlakken) voor op de percelen 13, 11)., l6, 17,
19, 27 en 28. Enkele profielen die ook hiertoe zijn gerekend zijn weer
gegeven bij de beschrijving van perceel 27 (no. 39 en 31). Dit zijn
echter vergraven profielen.
Een ander kenmerkend profiel is dat van perceel 19 (no. 17) dat
er als volgt uitziet:
0
15
80
100
130

- 15 cm - m.v.
- 80 cm
"
- 100 cm
"
- 130 cm
"
cm
"

bouwvoor
135 mu
8.5^ org.stof
bolsterig losveen 1-90
"vast overgangsveen"
95
meerbodem 2
BC (Bleek geelzand)
135

\

11$ leem

15%

- 20 De losse pakketten kunnen dikker zijn dan bij ADb3,-2 en -1v
(50-130 cm). Enkele zeer dikke losse pakketten komen voor op perceel 27
Het betreft daar waarschijnlijk een gedeelte waar zand"uitgeschoten"
is (zandgat); vast veen en smeerlaag ontbreken daar namelijk.
Overigens is dat vaste veen meestal "overgangsveen" en de smeer
laag meerbodem- of gliede-achtig.
Voor profielverandering komt dit type, gezien de diepte van de
zandondergrond niet in aanmerking.
Drainage kan wel eens effect hebben, daar het voor de hand ligt
dat vaste veenwallen vrij veelvuldig voor zullen komen.

ADblz
Dit zijn de dalgronden met een zandondergrond zonder bodemvorming,
die begint op lj.0-60 cm - maaiveld. Het losse pakket en het vaste veen
zijn hier nooit erg dik. De smeerlaag is een meerbodem; vaak een zandige
variant.
De bovenste 10 cm van de zandondergrond zijn, waarschijnlijk door
infiltratie uit de meerbodem, meestal sterk lemig. (Dit is inherent
aan de meerbodem en niet weergegeven in doorsneden en profielschetsen).
Het vaste veen is zeer overwegend moerasbosveen. Op de percelen
1 t/m 5 kan deze grond, zowel in het vaste- en het losse veen als in
de bouwvoor, zichtbaar ijzerrijk zijn met alle gevolgen van dien voor
de fosfaathuishouding (zie hoofdstuk Bouwvoor). Deze ijzerrijkdom is
voor deze soort dalgronden niet normaal en komt alleen voor bij gronden
die onder invloed van een veenstroompje zijn gevormd.
Voor de bouwvoor wordt verwezen naar bijlage 2. Deze eenheid komt
voor op de percelen 1, 2, 3 en 5• Enkele kenmerkende profielen zijn
weergegeven bij de beschrijving van de percelen 1 (na. 1 en 106), Ij.
(no. 72) en 5 (28).
Het losse pakket is dun (zie bijlage 3)* 15 "tot 35 cm dik, en
daardoor is het waterbergend en -leverend vermogen niet groot. Meestal
liggen deze gronden op deze boerderij temidden van ADb.z-vlakken en
daar relatief hoog, zodat wel enige kans op verdroging kan bestaan.
Elders kunnen dergelijke gronden ook relatief laag liggen en dan in
voor- en najaar het meest van wateroverlast te lijden hebben. Het
pleit voor de ontginners dat de bouwvoor hier niet extreem lemig is.
Bij onzorgvuldig bezanden komt dit nogal eens voor omdat ook de meer
bodem meespeelde. Wil men hier het profiel veranderen dan is het zaak
te bekijken waar de meerbodem in het nieuwe profiel terecht zal komen.
Drainage, loodrecht op de wijken, kan hier tot goede resultaten leiden.
Een en ander hangt ook af van de rest van het perceel (zie ook bijlage k).
ADb2z
Dit zijn de dalgronden met een zandondergrond zonder bodemvorming,
beginnende tussen 60 en 80 cm - maaiveld. De smeerlaag is meestal een
meerbodem die als zodanig
ook invloed heeft gehad op de eerste
10 cm van het onderliggende zand.(Dit is, waarschijnlijk door' infil
tratie, overwegend zeer sterk lemig geworden, hetgeen inherent is aan
het voorkomen van de meerbodem. Het is daarom niet aangegeven in de
dwarsdoorsneden en de profielschetsen).
Op deze boerderij is deze grond op de eerste 5 percelen in het
vaste veen, het losse veen en de bouwvoor plaatselijk zichtbaar ijzer
houdend .
Deze ijzerrijkdom is voor dit type niet normaal en komt alleen
voor in de nabijheid van voormalige veenstroompjes.
Deze eenheid komt voor op de percelen 1, 2, "$i li-# 5«

- 21 Enkele kenmerkende profielen zijn weergegeven bij de beschrij
vingen van de percelen 1). en 5«
Het losse pakket is over het algemeen niet zo heel erg dik (201+5 era). Daardoor is het waterbergend vermogen gering waardoor in het
najaar vroeg en in het voorjaar lang wateroverlast kan optreden. Dit
kan een belemmering zijn voor de bewerkingsmogelijkheid en ook voor de
ontwikkeling van een krachtig wortelstelsel. De gewassen kunnen op dit
type in het voorjaar lang staan te kleumen. Raakt het water op en
wordt de grondtemperatuur wat hoger dan zijn de wortels vaak niet in
staat snel voldoende diep te gaan en bestaat dus kans op verdroging
ondanks de lage ligging. Dergelijke verdrogingen vallen vooral op als
in het perceel ook stukjes voorkomen die vergraven zijn tot in de
zandondergrond (bijv. gerooide stobben o.i.d.) waar dan vaak een beter
gewas staat.
Eventuele profielveranderingen moeten zeer zorgvuldig overwogen wor
den. Terdege moet bekeken worden waar de' meerbodem in het nieuwe pro
fiel terecht komt en waar de ijzerlenzen.
Er is geen groot effect te verwachten van diepwoelen. Het vaste
veen, de ijzer-lenzen en de meerbodem (die zeer dik kan zijn) laten
zich gemakkelijk snijden maar gaan niet in brokken mee naar boven.
Al zou dat wel het geval zijn dan is het nog de vraag of dat een ver
betering zou betekenen.
Vaste veenwallen ontbreken waarschijnlijk nergens zodat het effect
van een drainage loodrecht op de wijken meestal opvallend groot zal
zijn.
ADb5z
Dit zijn de dalgronden met een zandondergrond zonder bodemvorming
op een diepte van 80 tot 120 cm - maaiveld. Het zijn over het algemeen,
afhankelijk van de verveningsdiepte, relatief laag gelegen gronden.
De smeerlaag is over het algemeen ontwikkeld als een meerbodem,
die soms zeer dik kan zijn. De eerste 10 cm van het zand zijn onder
invloed van de meerbodem zeer sterk lemig. (Dit is inherent aan de
meerbodem en niet weergegeven in de dwarsdoorsneden en de profiel
schetsen) .
Het vaste basisveen is zeer overwegend moerasbosveen. Op de pernelenl t/m 6 is deze grond in het vaste veen, het losse veen alsook
in de bouwvoor en soms in de zandondergrond, plaatselijk zichtbaar
ijzerrijk. Dit is elders in de veenkoloniën bij deze gronden niet het
geval maar komt alleen voor bij gronden gevormd onder invloed van
voormalige veenstroompjes.
Voor de bouwvoren wordt verwezen naar bijlage 2.
Het pleit voor de ontginners dat de bouwvoor niet lemiger is,
want ook de (dikke) meerbodemlagen waren bij het wijkzand aanwezig
(zie De Bakker, 1965 II).
Deze eenheid komt voor op de percelen 1 t/m 11|. en op de percelen
17.» 18 en 19. De percelen 7 t/m 114. en 17 en 18 zijn minder diep ver
veend en liggen in hun soort wat hoger dan gewoonlijk.
Enkele kenmerkende profielen zijn weergegeven bij de beschrijvin
gen van de percelen 3 (no. 3L|.), 5 (no. 131), 7 (no. 33) en 8 (no. 37).
Het losse pakket is wat dikker dan bij ADblz en ADb2z (15-75 cm).
Het waterbergend vermogen is daardoor in het algemeen iets groter.
Deze grond ligt echter, afgezien van de percelen die iets minder diep
zijn verveend, relatief laag waardoor zich water kan opzamelen. Het
blijft op deze gronden ook lang hangen vanwege de altijd voorkomende
vaste veenwallen. In het voorjaar wil het gewas dan ook wel eens
staan te kleumen en ten gevolge daarvan in de zomer enigszins aan
droogte lijden (zie ook bij ADb2z).

- 22 Eventuele profielverandering zal zelden een profielverbetering
zijn. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door de diepte waarop het
zand voorkomt maar ook door de ineerbodem die over het algemeen vet en
dik is. Ook de, in de eerste 6 percelen voorkomende, ijzer-lenzen
manen tot voorzichtigheid bij het overwegen van profielveranderingen.
Er is geen groot effect te verwachten van diepwoelen. Het vaste
veen, de ijzer-lenzen en de meerbodem laten zich gemakkelijk snijden
maar zullen niet in brokken naar boven komen, 't Is trouwens ook hier
weer de vraag of een menging van dit materiaal een verbetering is.
Vaste veenwallen ontbreken waarschijnlijk niet. Het effect van
een drainage, loodrecht op de wijken, zal dan. ook meestal opvallend
groot zijn.
ADbliz
Dit zijn de dalgronden met een zandondergrond zonder bodemvorming,
die voorkomt op diepten van 120-200 cm - maaiveld (hier van 120-175 cm)?
Het zijn de relatief en meestal ook absoluut laagst gelegen gronden
binnen de dalgronden, afhankelijk van de verveningsdiepte. Vooral op
de percelen 3 en I4. liggen ze laag.
De smeerlagen zijn meestal vette en soms zeer dikke meerbodems.
Het vaste basisveen is moerasbosveen. Op de percelen 3* k en 6 komt
bij deze gronden plaatselijk veel ijzer voor in het vaste veen, het
losse veen, de bouwvoor en soms in de zandondergrond.
Deze eenheid komt voor op de percelen
I4., 6, 8, 9, 10, 11, 13, 114.De percelen 8, 9» 10, 11, 13 en 11t- zijn minder diep verveend en
liggen in hun soort wat hoger.
Enkele kenmerkende profielen zijn weergegeven bij de beschrijving
van de percelen 1). (126), 10 ( 11+6) en 10 (no. 1U8), 13 (no. 36).
De losse pakketten zijn gemiddeld ongeveer even dik als bij ADb3z
(nl. 15 tot 75 cm).
Overigens geldt ongeveer hetzelfde als bij laatstgenoemde eenheid.
Alleen brengen profielveranderingen hier nog meer moeilijkheden met
zich mee, niet alleen omdat de zandondergrond hier dieper voorkomt,
maar ook omdat de meerbodems nog wat dikker en vetter zijn.
Vaste veenwallen ontbreken waarschijnlijk nergens. Speciaal bij
deze gronden zal het effect van een drainage loodrecht op de wijken
enorm groot zijn. De grond is daarna in het voorjaar eerder en in het
najaar langer te bewerken. De ergste wateroverlast zal niet meer op
treden.
Wat de bouwvoor betreft wordt verwezen naar bijlage 2. Wel moet
opgemerkt worden, dat de landaanmakers een pluim verdienen omdat ze
bij de bezanding blijkbaar zeer zorgvuldig te werk zijn gegaan. De
meerbodem en het meest lemige zand zijn, naar het schijnt, niet in het
zanddek opgenomen of zeer regelmatig verdeeld. Extreem hoog zijn de
leemgehalten van de bouwvoor nl. niet.
in de meeste gevallen heeft deze bodemeenheid bij dalgronden el
ders een zeer lemige bouwvoor. Gezien de veendiepte werd .bij het wijkgraven relatief minder zand en meer meerbodem aangegraven dan bij de
andere bodemeenheden.
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- 23 6.
6.1

DE BOUWVOOR EN DE BOIMVOORKAARD (bijlage 2)
Enkele functies van de bouwvoor

De bouwvoor van de dalgronden is ontstaan door na de vervening,
het teruggestorte veenpakket of het niet-vergraven gedeelte van het
hoogveenprofiel met een laagje zand te bedekken. Dit zand werd daarna
met wat van het onderliggende veen vermengd. Op de aldus aangemaakte
grond werd landbouw bedreven en ontstond op de duur een bouwvoor.
Het laagje zand verhoogde de draagkracht van de grond en gaf het
gewas een stevige standplaats. Het drukte het onderliggende veen wat
in elkaar waardoor er een betere capillaire opstijging van water moge
lijk was. Tevens maakte het de grond wat minder nachtvorstgevoelig
en vergemakkelijkte de beworteling.
6.2

Aard en dikte van de bouwvoor

De aard en dikte van de bouwvoor zijn mede afhankelijk van de
aard van het zand dat er voor gebruikt is en van het inzicht van de
landaanmakers en de boeren.
Wat de kwaliteit van het zand betreft zijn de korrelgrootte, de
lemigheid en het lutumgehalte belangrijk. Meestal is het zand uit de
langs de percelen lopende wijken gekomen en het is dus na te gaan
hoe de kwaliteit van het zand was dat eertijds is gebruikt. De dikte
van de aangebrachte zandlaag is afhankelijk van de hoeveelheid zand
die voorhanden was, van de mentaliteit van degenen die het zand over
het zetveld moesten brengen en van het toezicht op het werk. Deze
dikte heeft over het algemeen een grillig verloop. De humeuziteit
van de bouwvoor is afhankelijk van de dikte. Hoe dunner de bouwvoor
is hoe meer kans er bestaat dat er bij het ploegen veen naar" boven
gehaald wordt. Dergelijke bouwvoren worden dan snel humeuzer. Ploe
gen de boeren opzettelijk bolster of veen aan dan kunnen ook dikkere
bouwvoren heel humeus zijn.
Op enkele andere punten die van betekenis zijn wordt verder in
dit hoofdstuk ingegaan.
6.3 Beschrijving van de bouwvoorkaart
Zoals in par. 5-1 al is vermeld was het niet mogelijk de gege
vens over de bouwvoor op de "bodemkaart" weer te geven. Dikte, organische-stofgehalte en lemigheid wisselen op korte afstand sterk.
Er is dan ook een aparte "bouwvoorkaart" gemaakt (bijlage 2).
Daarop zijn de bevindingen "per boorpunt" weergegeven. Er is daarbij
onderverdeeld naar:
a. Dikte in drie klassen;
tot 14 cm dik
U - 20 cm dik
> 20 cm dik
Over het algemeen zijn de bouwvoren op de proefboerderij niet
dikker dan 20 cm. Het geheel behoort dan ook tot de Associatie
van Dalgronden met dunne bouwvoren (symbool ADb) (zie bijlage 1
en fig. 15).
b.

Humusgehalte in vijf klassen:
tot 6 %

6 - 8%
8 -12 %
12-15 %
> 1 5 fo
De grenzen tussen de humusklassen zijn niet geheel in overeen
stemming met de bij Stiboka algemeen gebruikelijke. De 5
grens
is verhoogd tot 6 % en de verdere onderverdeling is achterwege
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gelaten. Daarentegen is tussen 8 en 15 % een klassegrens van 12 %
ertussen geschoven omdat deze voor de dalgronden een belangrijke
is« Gronden met meer dan 15 $ humus in de bouwvoor zijn weer bij
eengevoegd in één klasse > 15 f>. Hierbij moet opgemerkt worden,
dat gemiddelde gehalten beneden de 3 % en boven de 20 fo in de
bouwvoor van deze percelen niet voorkomen (zie fig. 16).
c.

Ia migheid in twee klassen;
0

- 10 fo leem (< 50 micron)
>10 fo leem (< 50 micron)
Er was geen reden om beneden de 10 fo leem nog een onderverdeling
te maken. Ook boven de 10 % leem leek het ons niet nodig voor de
bouwvoor een onderverdeling te maken. Er komen slechts enkele bo
ringen voor waar het leemgehalte van de bouwvoor > ITg % is. Dat
laatste is wel opvallend want op heel veel dalgronden ligt een
lemiger bouwvoor. Kennelijk heeft men hier bij de aanmaak, de mëerbodems die zeer lemig zijn, niet over het land gebracht. In fig.
17 worden de leemgehalten op de verschillende Dercelen aangegeven.

De combinatie v»n aeze atlete-, humeuziteits- en lemlgheidSKlâssen
is per boorpunt op de bouwvoorkaaró weergegeven. Naar de korrelgroottesamenstelling werd net zand niet in klassen ingedeeld, daar leek ons
geen aanleiding toe te bestaan. De mediaan van het zand (M50), een
maat voor de grofheid, c.q. fijnheid ervan, lag over het algemeen tussen
de 130 en 145 micron met enkele uitschieters (120-155 micron). Het
gehalte aan lutum (deeltjes kleiner dan 2 micron) is niet opgegeven en
ook niet opgenomen.
Per boorpunt zijn daarnaast op bijlage 2 exact weergegeven:
de plaats van het beo-punt
het boorpuntnummer
de dikte van de bouwvoor in centimeters
het organische-stofgehalte in fo (geschat)
het geschatte leemgehalte in procenten
de geschatte M50 van het zand in de bouwvoor.
Deze wijze van weergeven maakt het mogelijk desgewenst een andere
indeling van deze grootheden te maken.
6.4 Nadere opmerkingen over ae bouwvoor
Bij de beschrijving per perceel is de gemiddelde bouwvoordikte,
humeuziteit- en lemigheid weergegeven met de hoogste en laagste ge
vonden waarden. Deze gemiddelden per perceel zijn, voor alle percelen,
resp. weergegeven in de figuren 1^ 16 en 17.
In het algemeen gaat het voor de dalgronden op, dat naarmate de
bouwvoren dikker zijn ze minder humeus zijn. Een dunne bouwvoor is meestal
humeuzer, omdat daar ook het vaakst veen wordt aangeploegd.
Ook voor de proefboerderij gaat dit wel op, alhoewel hierdoor her
ontginning, herontginningsproeven, bezandingsproeven e.d. een andère
situatie is ontstaan dan voor de dalgronden in het algemeen geldt.
In fig. 18 zijn het humusgehalte en de dikte van de bouwvoor, ge
middeld per perqeel, weergegeven. 14 cm Bouwvoor dikte en 9 % humus
zijn op dezelfde hoogte geplaatst en met een lijn aangegeven. Inder
daad is het op de proefboerderij meestal zo, dat wanneer
a.
de bouwvoor ca. 14 i cm is het humusgehalte ca. 9 % is
b.
de bouwvoor > 14 ? om is het humusgehalte <. 9 % is
c.
de bouwvoor < 14 -5 cm is het humusgehalte > 9 % is
Voor enkele percelen die recent herontgonnen zijn o.i.d. gaat
dit niet op, maar in grote lijnen wel. De humeuzitiet van de bouwvoor
kan ook afhangen van de ligging t.o.v. het waterpeil. Een lager gele
gen dalgrond heeft meestal een humeuzere bouwvoor. Voor een deel komt
dit uiteraard, omdat daar vaak weinig zand uit de wijken is gekomen.

Dikte bouwvoor
cm

g e m i d d e l d b e e l d v a n 9 9 r a a i e n (1485 w a a r n e m i n g e n )
z a n c j ujt de wijk en vooral uit de sloten afkomstig
aangevoerd zand niet uit wijken of sloten afkomstig
zand vooral uit de wijken afkomstig

Fig.20 De relatie t u s s e n de dikte van de bouwvoor en de afstand
tot de wijk in de Drentse Veenkoloniën
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.21 D e r e l a t i e t u s s e n d e bouwvoordikten van d e m i d d e n s (midden o p h e t p e r c e e l )
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- 25 Aan de andere kant verteren en verweren de veendeeltjes in de bouwvoor
ook minder snel op natte plekken. Ze verstuiven er ook niet. Ook op
de proefboerderij gaat dit wel op. Daarbij moet ervan uitgegaan worden,
dat tot voor enkele jaren alle percelen een zelfde peil hadden. Het
wijkpeil was toen overal 13.41 +NAP.
In fig. 19 is op hetzelfde niveau uitgezet de maaiveldhoogte
(14.10 +NA.P) en de humeuziteit van de bouwvoor (10 %). De gedachte
is daarbij dat (op deze boerderij) naarmate het maaiveld hoger ligt
dan 14.10 m + het humusgehalte lager is dan 10 %, en naarmate het maai
veld lager ligt dan 14.10 m het humusgehalte hoger is dan 10
In de
meeste gnvallen gaat dat op,, In enkele gevallen niet, o.a. ten gevolge
van herontginning of doordat de bouwvoor van elders is aangevoerd(op
perceel 9 bijv.).
Overigens is het verbazend moeilijk een gemiddelde bouwvoordikte
aan te geven. In grote lijnen .loopt de dikte af van de wijk naar de
zwetsloot. Zie daarvoor fig. 20 die is ontleend aan Booy (1963). Maar
ook daarop zijn uitzonderingen.
Een waarneming midden op het perceel zegt heel weinig. Als. voor
beeld moge fig. 21 dienen die eveneens aan Booy (1963) is ontleend.
Zij kwam naar voren in een onderzoek in een ander dalgrondengebied.
Uitgezet is één waarneming midden op het perceel tegen dikten die ge
meten zijn dichter naar de wijk en dichter naar de zwetsloot.
De verschillen in bouwvoordikte, humeuziteit en lemigheid hebben
belangrijke consequenties voor het uitoefenen van de landbouw:
Een dunne bouwvoor is weinig draagkrachtig (vgl. zware mechani
satie).
Een venige bouwvoor is sterk nachtvorstgevoelig (Booy, 1961).
Een dunne bouwvoor is niet diep doorwortelbaar en levert takkige
bieten.
Een onregelmatig dikke bouwvoor is er oorzaak van dat bij het
ploegen plekgewijs (zuur) veen wordt aangeploegd waardoor de
bouwvoor daar een lagere pH krijgt.
Deze onregelmatigheid is er ook oorzaak van dat op die plekken
meer veen verteert, verweert of verwaait waardoor dan komvorming
in het maaiveld ontstaat.
Een dunne humeuze bouwvoor is veel onkruidrijker dan een dikkere.
Een "lemiger" bouwvoor is geschikter voor bieten en tarwe en zo
zijn er meer punten aan te stippen.
Over het algemeen is het verschil in lemigheid, humeuziteit en
dikte van de bouwvoor op deze proefboerderij minder groot dan voor de
doorsnee dalgronden normaal is„ Wat humusgehalte en lemigheid betreft
is dat verschil zelfs gering en zijn de gehalten aan de lage kant.
6.5 De ijzerri.ikdom van de percelen 1 t/m 5 en het westelijk gedeelte
van perceel 6
In de percelen 1 t/m 5 en in het westelijke gedeelte van perceel
6 komen plaatselijk, maar wel veelvuldig ijzerlenzen voor in het vaste
veen naast zeer ijzerrijke losse pakketten en sterk ijzerhoudende bouwvoren (zie ook fig.10 en bijlage 4).
De ijzerrijkdom in het vaste veen in de vorm van lenzen komt vrij
veel voor in de invloedssfeer van de voormalige Rundeen andere veenstromen. Een en ander is een gevolg van ijzerrijke kwel (Van Heuveln, 1958).
De ijzervormen zijn o.a. een ijzerfosfaat (vivianiet) Pe^(P0if.)2 + 8H2O
en een ijzercarbonaat (sideriet = witte klien) PeCOj + iets CaC03.
De ijzerrijke losse pakketten kunnen zijn ontstaan als gevolg van
een onzorgvuldige aanmaak van de dalgronden met ijzerrijk vast veen. Of
van een slordig afvoeren van de ijzervoorraad. Ook bij herontginningen
van percelen met ijzerlenzen in het vaste veen kunnen ze zijn ontstaan.
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- 26 De sterk ijzerhoudende bouwvoren zijn ontstaan door het geregelde
aanploegen van ijzerrijk los veen en voor een deel omdat in hét zand
dat voor de bezanding is gebruikt ook ijzerbrokken voorkwamen. Ook op
de proefboerderij is wel ijzer in de vorm van vivianietbrokken in het
ondergrondszand aangetroffen.
De ijzerlenzen in het vaste veen en de ijzervoorkomens in het
losse pakket hebben een nadelige invloed op het waterbergend en het
waterleverend vermogen en tevens op de doorlatendheid van het profiel.
De sterk ijzerhoudende bouwvoren kunnen een handicap zijn bij de
fosfaathhuishouding. Veel van het fosfaat dat met de bemesting wordt
toegediend wordt kennelijk vastgelegd aan het ijzer waardoor:
1.
het fosfaat minder uitspoelt en dus hoge PA1 (P-Citr)-cijfers en
P-totaal-cijfers veroorzaakt worden.
2.
weinig in water oplosbaar fosfaat aanwezig is, hetgeen lage Pgetallen ten gevolge heeft.
Deze fosfaat-vastleggingen komen ook op deze proefboerderij voor.
Op de eerste 5 percelen zijn de P-citroencijfers die gemeten zijn in
de jaren 19^7-1958 en de PA1 cijfers die gemeten zijn in de jaren 1959"
1966 zeer hoog. Veel hoger dan op de percelen 7~25. De P-getallen, in
diezelfde jaren gemeten zijn echter zeer laag en stukken lager dan op
de percelen 7 tot 25.
In de figuren 22 en 23 zien we dat:
1.
de P-citroencijfers uiteenlopen van 43 tot 18 (resp. perceel 1 en

21)

2.
de P-getallen uiteenlopen van 3*3 (perceel 2) tot 7>5 (perceel 20).
Het is, gezien de lage P-getallen aannemelijk, dat op de eerste 5 per
celen het fosfaat wordt vastgelegd aan het ijzer in het profiel.
De hoge P-citroencijfers op deze percelen kunnen voor een deel
veroorzaakt zijn doordat er minder fosfaat uitspoelt dan normaal is,
doordat het aan het ijzer gebonden wordt. Voor een ander deel kunnen
zij veroorzaakt zijn door het fosfaat in het vivianiet.
Voor het hele bedrijf is de verhouding P-citroen(P-Al)/P=getal
4,7- Voor de percelen 1 en 2 is deze ongeveer 12, voor de percelen
3 en 4 ongeveer 7 en voor perceel 5 eau 6. Bij de andere percelen ligt
ze beneden k,7 en bij sommige zelfs onder de 3 (zie fig. 23).
Een nader onderzoek naar de invloed van het ijzer in deze pro
fielen t.a.v. de fosfaathuishouding is gewenst. Wat deze ijzerrijkdom
en de gevolgen daarvan betreft zijn deze percelen niet representatief
voor het veenkoloniale bedrijf en hun aanwezigheid in een proefboer
derij daarvoor is een minder gelukkige omstandigheid.
In hoeverre ook nu nog (ijzerrijke) kwel optreedt in dit gebied is
niet bekend. Wel zijn er in de naaste omgeving van de proefboerderij
wijken waarin s'winters veel wakken voorkomen, kennelijk als gevolg
van kwel.

- 27 7. HET LOSSE PAKKET EN DE KAART VAN HET LOSSE PAKKET (Bijlage 3)
7.1 Het ontstaan en cLe aard van het losse pakket
Het losse pakket in een dalgrondprofiel is meestal bij de verve
ning ontstaan door het terugstorten (bonken) van veen, dat niet voor
de turfbereiding kon of mocht worden gebruikt. Dat losse pakket kan
dan bestaan uit bolster.
üi de praktijk blijkt nu zelden bolster aanwezig te zijn in het
dalgrondprofiel. Dat ontbreken kan verschillende oorzaken hebben.
Het is mogelijk dat er geen, of weinig bolster gevormd is tijdens
de veenvorming. O.a. langs veenstroompjes, zoals de Runde, ontbreekt
het nog wel eens of is het pakket zeer dun. Vanzelfsprekend is het
pakket in het dalgrondprofiel dan ook niet dik. Het kan ook afgevoerd
zijn naar de turfstrooiselfabrieken of het kan door "slijtage" van het
dalgrondprofiel opgeraakt zijn.
Bij de ontginning, dus de aanmaak van dalgronden, kan het achter
gebleven, niet verveende, deel van het veen samen met het bonksel ver
spit en vermengd zijn. Het losse pakket kan dan bestaan uit een mengsel
van allerlei veen(rommel) en bolster.
Turfafval e.d. dat op het zetveld (=veld waar de turf gedroogd
werd) lag kan in de open veenputten gestopt zijn zoals turfmot, halve
turven e.d. Ook kunnen zandputten gegraven zijn, van waaruit men een
eventueel tekort aan zand voor de bezanding aangevuld heeft. Deze
putten zijn dan vaak weer gevuld met allerlei bolsterloos veen. Bij de
aanmaak kan de ondergrond ook voor een deel vergraven zijn. Dit is
alleen in de ideale gevallen, en dus slechts hoogst zelden, gebeurd
in vroeger jaren. Er zou dan een mengsel van zand en veen ontstaan
kunnen zijn. Bij de huidige "aanmaak" gebeurt dit wel doelbewust, zoals
bijv. bij het spitten met de dragline. Ook bij de "Duitse ontginning
met de stoomploeg" streefde men hiernaar. Er kan voor de bezanding
teveel zand uit de wijk gekomen zijn. Een deel van het overtollige
zand heeft men dan ter plaatse van de klemsloot in de ondergrond
weggestopt. Als dat zo uit kwam stopte men daar het zand dat men van
mindere kwaliteit achtte weg. In een deel van de veenkoloniën is
dat gebeurd met de keileem. Er kan een herontginning o.i.d..plaatsge
vonden hebben, waarbij er zand door het veen is gemengd. Als er weinig
of geen veen meer aanwezig was kan het mengsel wel geheel uit zand
bestaan.
7.2 De landbouwkundige betekenis van het losse pakket
Voor men de waarde van bolster voor de turfstrooiselindustrie
kende en voor men de mogelijkheden van een vergraven hoogveengebied
voor landbouw ontdekte, was het terugstorten (bonken) van het voor
de vervening onbruikbare veen alleen maar een last. De vergraven hoog
venen dreigden dan ook één grote rui*ïie te worden. Van Heuveln (1959 II)
heeft erop gewezen dat, wanneer die situatie niet was veranderd, de ontveende gebieden een soortgelijk lot dreigden te ondergaan als de op
slagplaatsen van het mijnafval in Limburg. Na aanvankelijk de gronden
aan hun lot overgelaten te hebben, of ze bebost te hebben, zoals in
Hoogeveen en Smilde, ontdekte men de waarde van dit soort gronden
voor de landbouw bij toepassing van bemesting met stadsvuilcompost.
Men merkte ook dat een pakket los veen onder de bouwvoor voor de land
bouw gewenst was. Tezelfder tijd kwam ook de turfstrooiselindustrie
naar voren, die speciaal bolster gebruikte. Ook de landbouw had de
waarde van bolster ontdekt. Het tot dan toe als onbruikbaar gekwali
ficeerde materiaal kreeg opeens van twee zijden belangstelling. Er
ontbrandde een strijd tussen verveners en toekomstige landbouwers
wier belangen tegengesteld waren.
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Fig.24 B e w o r t e l i n g in dalgronden m et verschillende l o s s e pakketten

- 28 In die strijdperiode werd veel onderzoek verricht. Het bleek
toen dat het losse pakket voor de landbouw vooral betekenis had als
waterreservoir zowel voor de berging als de levering van water. Voor
het "bergend" vermogen is zowel de aard als de dikte belangrijk. Bol
ster is een goed waterreservoir. Het droogt niet irreversibel in.
Men kwam tot de slotsom dat bolster het beste materiaal was om als
los pakket onder de bouwvoor te hebben. Bij Provinciale verordening
van 10 juli 1900 werd dan ook voorgeschreven bij de vervening 50 cm
van het bovenste veen te bonken.
Ook voor het "vochtleverend vermogen" is de aard en dikte van
het losse pakket belangrijk. Daarnaast echter ook de doorwortelbaarheid. Bolster heeft een goede faam wat het capillair opstijgingsvermo
gen betreft. Vooral al als hij met "de voeten in het water" staat is
dit groot (Van Heuveln, 1959 II en 1965)• Bolster is echter niet
diep doorwortelbaar. Meestal is de pH van bolster laag en daardoor is
de pH-sprong tussen bouwvoor en bolster waarschijnlijk te groot. Bij
bewortelingsonderzoek is ons gebleken dat ook een mechanische weer
stand oorzaak kan zijn voor die minder diep gaande beworteling in
oligotroof veen.
Een mengsel van zand en veen heeft niet een zo groot waterbergend
en vochtleverend vermogen als bolster maar het is veel beter doorwor
telbaar, waardoor de planten in staat zijn het water te halen. Het
lijkt erop, zoals bij bewortelingsonderzoek bleek, of de wortels in
een zand-veenmengsel het aantrekkelijk vinden zich door en langs het
zand naar beneden te begeven, maar zich dan tegen de veenbrokken aan
te leggen, kennelijk om daaraan water te onttrekken.
In fig. 2)+ zijn enkele resultaten weergegeven van een beworte
lingsonderzoek bij haver in 1956. We zien dat het gemiddelde percen
tage wortels in de grond onder de bouwvoor bij een zand-veenmengsel
11.3$ (32-3$)> bij bolster 1|..6 $ (20-1$) en bij bolsterloos veen
3$ (8-0$) bedroeg.
De gemiddelde diepte van de beworteling was respectievelijk
bij een zand-veenmengsel i^0 cm (20-60 cm), bij bolster 18 cm (5-30 cm)
en bij bolsterloos veen 15 cm (2-25 cm) onder de bouwvoor.
Het onderzoek waarop fig. 16 is gebaseerd werd in samenwerking
met Knot van het I.B. verricht en uitgevoerd met de methode "KhotSchuurman" (Schuurman en Knot, 1957)« Ook voor tarwe en rogge kwamen
soortgelijke resultaten naar voren. Bij voortzetting van het onder
zoek in 1957 kwamen de resultaten overeen met die van 1956.
7-3 De dikte van de losse pakketten en de onderscheiding daarvan (bijl. 3)
De dikte van het losse pakket is afhankelijk van de diepte van
de vervening. Heeft men in een bepaald jaar zeer diep of zeer ondiep
verveend dan heeft dat tot gevolg dat, wanneer het maaiveld vlak
wordt, er resp. een dik of een dun pakket los veen aanwezig is onder
de bouwvoor. Vooral boven "veenwallen" is het losse pakket dun. Van
het doorspitten van het vaste veen is nl. zelden iets terechtgekomen.
Er is dus een grote onregelmatigheid in diepte van het vaste veen
en daardoor in dikte van het losse pakket. In bijlage J+ (langsdoorsneden) is dit weergegeven. In hoofdstuk 8 wordt hierop teruggekomen.
Een langdurig gebruik als bouwland, gepaard gaande met het regelma
tig aanploegen van veen, doet het losse pakket in dikte afnemen.
Op oudere boerderijen kunnen die pakketten dan ook zeer dun geworden
zijn. Hoe dik een los pakket moet zijn is moeilijk aan te geven.
Veel hangt af van de kwaliteit en van de doorwortelbaarheid. Voor de
waterberging is een dik pakket los materiaal altijd goed. Voor het
leveren van vocht is de kwaliteit bepalend. Sommige pakketten hebben
in het geheel geen vochtleverend vermogen en zijn niet doorwortel
baar.

- 29 Op de kaart voor het losse pakket (bijlage 5) is de dikte per
boorpunt weergegeven in cm onder de bouwvoor. De inkleuring heeft
plaatsgehad in vier klassen nl. - minder dan 20 era - 20 tot 1^.0 era J+O tot 60 cm en meer dan 60 cm.
7 » k De onderscheidingen naar aard en kwaliteit van de losse pakketten
Zoals uit 7.2
blijkt heeft bolster zeer gunstige kwaliteiten.
Het was dus logisch in ieder geval bolster te onderscheiden van de rest.
Ook is duidelijk dat bolster het beste waterbergend en -leverend ver
mogen heeft. Op zich zelf dus ook voldoende reden bolster te onder
scheiden (kaartcode b).
De levering van vocht is, zoals bleek, niet alleen afhankelijk
van de capillaire opstijging maar ook van de doorwortelbaarheid. Wat
de bereikbaarheid van vocht voor de plantenwortels betreft bleek een
mengsel van zand en veen duidelijk gunstiger te zijn (fig. 21+).
Dit was de reden ook de mengsels van zand en veen te onderscheiden.
Daarbij is er, wat de inkleuring en klassen betreft geen onderscheid
gemaakt naar de aard van het zand en van het veen in het mengsel (kaartcodes zv; vz of v + z; z + v.
Zoals we al zagen komen er naast bolster en zand-veenmengsels ook
losse pakketten voor die uit bolsterloos veen bestaan. Ook die "rommel"
is onderscheiden (kaartcode r).
Tot slot komen er profielen voor waarin het losse pakket bestaat
uit een mengsel van "rommel" en bolster. Ook deze zijn per boorpunt
en in de dwarsdoorsneden onderscheiden maar ingekleurd als bolster
(kaartcode br = bolsterige rommel).
Deze vier soorten zijn onderverdeeld naar hun geschatte kwaliteit.
Een mooi rul, los, vezelig pakket kreeg de waarde 5 (bijv. b3 « prima
bolster. Een iets minder rul maar niet platerig of stoffijn pakket
kreeg de waarde2 (bijv. b2 = vrij goede bolster). Een stoffijn of pla
terig pakket kreeg de waarde 1 (bijv. rl = slecht bolsterloos materiaal).
Bij de inkleuring is een zekere vereenvoudiging toegepast door
vorming van klassen. Zo werd bolsterige rommel behandeld als bolster.
Op bijlage 3 is echter met een streep onder het boorpunt aangegeven dat
het losse pakket in die gevallen niet uitsluitend uit bolster bestaat.
Deze kwalificatie geldt niet voor de mengsels van zand en veen.
Resumerend zijn bolster, bolsterloosveen (of rommel), en bolsterige
rommel gewaardeerd met 5 Zeer goed. - 2g Goed. - 2 Vrij goed. - Ig
matig - 1 slecht.
De zandveenmengsels zijn niet naar hun kwaliteit maar naar de
mengverhouding zand: veen, als volgt ingedeeld:
code

fo veen

% zand

zv1

> 50

< 50

zv2

ca. 50

ca. 50

zv3

< 50

> 50

verhouding
> 1
1
< 1

Naarmate het losse pakket meer zand bevat is de instandhouding
van de dikte van het pakket beter verzekerd. Bij het regelmatig aan
ploegen, bij gewone ploegdiepte, van iets van het losse pakket wordt
daar nl. ook zand aangeploegd dat niet, zoals bolster en ander veen,
aan een snelle slijtage onderhevig is en dus zorgt voor een blijvende
verzwaring (= verdikking) van de bouwvoor. Op de duur raakt men daar
bij het, op normale diepte, ploegen het losse pakket niet meer.
De praktijk meent dat de bouwvoor tot op het losse pakket los
gehouden moet worden. Om dat te bereiken ploegt (ploegde) men wel op
zettelijk iets veen aan. Dit veen verteerde, verweerde, verpulverde,

- 30 verbrandde en verstoof snel en het was dan ook snel verdwenen. Het
losse pakket werd steeds dunner, er trad komvorming op, het waterber
gend vermogen werd geringer en vernatting begon op te treden. In de
zomer gaat het op die plekken snel verdrogen. Dit verschijnsel noemt
men de "slijtage". Zoals al is opgemerkt moet de grootste waarde van
het losse pakket toegeschreven worden aan zijn functie als waterreser
voir. Het verdient dai ook geen aanbeveling dit reservoir te verkleinen
door veen of bolster aan te ploegen. Met een woeler achter de ploeg
kan hetzelfde effect bereikt worden.
Wanneer er vast veen voorkomt en wanneer een daartoe geschikte
zandondergrond op niet te grote diepte aanwezig is, valt het te over
wegen het profiel een dikker, met zand vermengd los pakket te geven
door woelen, diepploegen e.d. Zolang niet vaststaat dat de "oude bouwvoor" zonder schade vervangen kan worden menen we, dat die "oude bouwvoor" behouden en in ieder geval binnen het bereik van de plantenwor
tels moet blijven. Men moet erop bedacht zijn dat, door het dan ont
stane mengsel van zand en veen, nooit weer een bouwvoor van dezelfde
samenstelling als de oude gemaakt kan worden. Men kan nl. niet weer
een jarenlange bemesting met compost toepassen en ook niet meer jaren
lang wat veen aanploegen. Aard en dikte van het losse pakket zijn
weergegeven op de kaart van het losse pakket (bijlage J>) en in de langsdoorsneden (bijlage !(.).
Bij de perceelsbeschrijving zijn ook de dikte en de aard van het
losse pakket vermeld. Tevens is daar in een figuurtje de dikte, m.i.b
van de bouwvoor, van het losse pakket aangegeven.
De grote verschillen in dikte van het losse pakket op korte
afstand zijn nog eens gedemonstreerd in bijlage J. Daar is om de 5
meter in een raai geboord.
Wat dikte van het losse pakket betreft 3s dit bedrijf een redelijk
gemiddelde van de middeloude en jongere veenkoloniën.
Het, op de eerste vijf percelen, voorkomende ijzer in het losse
pakket is uitzonderlijk voor de gewone dalgronden. Deze eerste percelen
zijn dan ook geen goede proefpercelen voor de doorsnee dalgronden.
Voor nadere informatie over die ijzerrijkdom wordt verwezen naar
par. 6.5.
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Het vaste veen is naar aard en dikte niet weergegeven op de bodemkaart (bijlage 1). Wel is daar, per boorpunt, exact aangegeven hoe diep
de vaste zandondergrond voorkomt. Als vuistregel kan men stellen dat,
warneer de vaste zandondergrond diep voorkomt, het vaste veenpakket
dik zal (kunnen) zijn. Uiteraard zijn daar enkele uitzonderingen op.
Komt de zandondergrond ondiep voor dan kan het pakket vast vesn niet dik
zijn.
Voor de praktische landbouw is het van weinig betekenis hoe dik
het vaste veen is, ten minste als men geen profielveranderingen over
weegt. Van veel groter betekenis is het op welke diepte onder het
maaiveld de bovenkant van het vaste veen (of de smeerlaag) voorkomt.
Op de uitzonderingen na, waarbij het veen tot aan het zand is vergraven,
kan men stellen dat de dikte van het losse pakket en de bouwvoor (zie
de figuurtjes bij de perceelsbeschrijvingen) tevens gelden voor de diep
ten van de bovenkant van het vaste veen t.o.v. maaiveld. Bijlage 5
kan dan ook zé geïnterpreteerd worden dat de dieptegegevens per boorpunt over het losse pakket ook de diepte is waarop het vaste veen
onder de bouwvoor voorkomt.
In bijlage
zijn voor alle boorpunten in raaien, langsdoorsneden
gemaakt. Daarin is de diepte, de dikte en de soort van het vaste veen
weergegeven. Er is daarbij zo gewerkt dat de diepte waarop het vaste
veen voorkomt per boorpunt als een horizontale lijn is doorgetrokken
tot op de helft van de afstand naar de volgende boorpunten. Met verticale
strepen zijn deze lijnen verbonden. Het geheel geeft de indruk van een
"fabriekscomplex" met hoge en lage gebouwen. Uiteraard is dit niet de
juiste weergave. Ze is echter veel beter dan het langs de kortste weg
verbinden van de punten waarop de bovenkant van het vaste veen voorkomtj
daarmee wordt nl. een natuurlijk verloop gesuggereerd. In werkelijkheid
is het verschil in diepte inderdaad sprongsgewijs zoals in allerlei ont
sluitingen zoals slootwanden, drainsleuven e.d. valt waar te nemen.
De verschillen komen echter op veel geringere afstanden voor dan in
bijlage ij. geschetst kon worden. Daarvoor zou veel gedetailleerder ge
karteerd moeten worden. Voor het vervaardigen van bijlage 7 (detailraaien) is om de 5 meter in de raai geboord, de verschillen zijn dan
even groot als bij de afstanden van 20, 25 of 30 meter, die in bijlage
1). zijn gehanteerd.
De diepte van de onderkant van het vaste veen is in de doorsneden
met een vloeiende lijn getrokken. Dit kan omdat daarin een natuurlijk
patroon zit.
De smeerlaag is eveneens in soort en dikte in bijlage lj. weergegeven.
Wat het vaste veen betreft komen de veensoorten:
"oud-veenmosveen" (zwartveen) en "moerasbosveen" (darg) voor.
Voorts komt een veensoort voor die niet tot één van deze twee ge
rekend kan worden maar een soort tussenpositie inneemt. We hebben dit
"overgangsveen" genoemd. Deze drie veensoorten als "basisveen" (eerste
veen boven de smeerlaag) zijn globaal gecorreleerd met resp. een:
podzolprofiel, een zandondergrond zonder bodemvorming en een zandonder
grond met een onduidelijke profielontwikkeling resp. ADb.p, ADb.z en
ADh.v en als zodanig op de kaart (bijlage 1)aangegeven »
Het moerasbosveen is plaatselijk zeer ijzerrijk, hetgeen voor de
meeste moerasbosvenen onder de dalgronden niet opgaat. Zoals gezegd
kunnen de percelen,waar dit ijzer voorkomt, geen goede "proefpercelen"
voor de "doorsnee dalgronden" genoemd worden.
Opvallend is het nagenoeg niet op een hinderlijke wijze voorkomen
van "stobben" in de pakketten vast veen. Het moerasbosveen is in andere
dalgrondgebieden meestal veel rijker aan stobben en bomen. Alleen in
de percelen 12, 13, 11). en 23 is zo hier en daar een stobbe aangeboord.
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onder oud veenmosveen en meerbodem onder darg. Opvallend is echter de
zeer grote zone met zandige gliede en zandige meerbodem. Bovendien zijn
de meerbodems onder enkele van de voorste percelen uitzonderlijk dik.
Een deel daarvan zou wel eens beekleem kunnen zijn, maar er is geen
onderscheid gemaakt tussen vette meerbodem en beekleem.
Er kunnen meerdere soorten vast veen boven elkaar voorkomen in de
volgorde (van boven naar onderen) oud veenmosveen-overgangsveen- moeras
bosveen (zie ook fig. 8 en 11, en bijlage ^ en de beschrijving per per
ceel).
Vast veen, vooral oud veenmosveen, en de smeerlagen zijn sterk
stagnerend voor de waterbeweging zowel in op- als neerwaartse zin alsook
horizontaal. Ondiep voorkomen ervan kan dus zowel oorzaak zijn van
vernatting in voorjaar, najaar en winter als van verdroging in de zomer.
Het voorkomen van "vaste veenwallen" zoals de waterwallen, veenhagen e.d. kan tot vorming van "badkuipen" (zwienhokken) e.d. leiden
en oorzaak zijn van sterk vernattende plekken.
Is overigens het losse pakket voldoende dik, dan is de nadelige
invloed van die vaste veenwallen te verhelpen door drainage. Het ver
dient aanbeveling de drainage loodrecht op de wijken te leggen omdat
de meeste "veenwallen" ni. ongeveer op afstanden van 5 meter, evenwij
dig aan de wijken voorkomen. Bij drainage loodrecht op de wijken heeft
men dus de meeste kans deze "waterwallen" te doorbreken.
Als men het vaste veen door woelen en/of diepploegen o.i.d.
denkt los te maken is het terdege zaak ook de zandondergrond in de
beschouwing te betrekken. Deze kan nl. wel van dien aard zijn dat een
dergelijke ingreep eerder een verslechtering dan een verbetering is.
De aard van de zandondergrond is, wat de profielvorming betreft, op de
bodemkaart (bijlage 1) aangegeven. Wat de korrelgrootte en lemigheid
(samen "textuur") betreft wordt verwezen naar bijlage Ij. en naar de
beschrijving per perceel (hoofdstuk 10).
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Bijlage 1 : Bodemkaart, schaal 1 : 1000
Op deze kaart zijn in gekleurde vlakken de diepte van en de bodemvorming in de zandondergrond aangegeven. De diepte van de zandondergrond t.o.v. het maaiveld komt uiteraard overeen met de gezamenlijke
dikte van de bouwvoor, het losse pakket en het vaste veen met inbegrip
van de smeerlaag en is ingedeeld in vijf klassen.
Wat de bodemvorming, in de legenda profielontwikkeling genoemd,
betreft zijn drie onderscheidingen gemaakt. Komt in de zandondergrond
een duidelijke podzol-B-horizont voor dan is deze aangegeven als duide
lijke podzol (p). Is er geen duidelijke podzol-B-horizont, maar wel
een zekere verkleuring dan is dit met de term vaagprofiel (bleekpodzol)
aangeduid (v). Zijn er geen aanwijzingen voor, dat er bodemvorming
heeft plaatsgevonden, dan is dat profielloos (z) genoemd.
Verder zijn per vlak aangegeven een grote ijzerrijkdcm in het
bodemprofiel (toevoeging y), die op de percelen 1 t/m 6 plaatselijk
optreedt, en diepe vergravingen (bijv. perceel 2, 3 en 27).
Per boorpunt zijn de volgende gegevens vermeld:
de diepte van de vaste zandondergrond
de bodemvorming in de zandondergrond
de "onthoofde" profielen, d.w.z. die waarin geen vast veen en geen
overgangslaag voorkomt.
Bijlage 2: Kaart aangevende humusgehalte, lemigheid en dikte van de
bouwvoor (M50 alleen in codering), schaal 1 : 1000
Op deze kaart is rondom ieder boorpunt een cirkel getrokken. Hier
in zijn met verschillende kleuren aangegeven:
het humusgehalte in 5 klassen
de lemigheid
in 2 klassen
De cirkels zijn resp. voor een derde, tweederde of geheel inge
kleurd. Hierdoor is de dikte van de bouwvoor in drie klassen, dun,
matig dik en dik aangegeven.
Met behulp van codegetallen zijn voorts nog vermeld
. het nummer van het boorpunt
. de dikte van de bouwvoor in cm
. het humusgehalte in %
. het leemgehalte in %
. de mediaan (M50) van het zand
in de bouwvoor in mu (= 1/1000 mm)
Bijlage

3'-

Kaart aangevende aard, kwaliteit en dikte (in cm onder de
bouwvoor) van het losse pakket, schaal 1 : 1000

Op deze kaart zijn romdom ieder boorpunt twee concentrische cir
kels getrokken, in de open
ruimte tussen beide cirkels is door
kleuren aangegeven:
de aard van het materiaal in 3 klassen
de kwaliteit of de mengverhouding in 3 klassen
Een tussenklasse wordt door een zwarte balk onder de cirkels aan
geduid.
De ringen zijn resp. voor één vierde, de helft, drie vierde
en volledig ingekleurd, waarmee is aangeduid:
de dikte van het losse pakket in vier klassen
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.het nummer van het boorpunt
.de dikte van het losse pakket in cm onder de bouwvoor,
waarmee bedoeld is vanaf de bouwvoor tot aan het vaste veen
.de aard van het losse pakket
.de kwaliteit van het losse pakket voor zover het geen
zand bevat
Bijlage ij.: De lengtedoorsneden, lengte schaal 1 : 1000,
diepteschaal 1 : 20
Deze doorsneden zijn gemaakt aan de hand van de boorgegevens
langs een aantal raaien, die uitgezonderd bij de "vooraffen"
(percelen 11 en 19)evenwijdig lopen met de wijken en zwetsloten. Ze
zijn verdeeld over vier bladen, de bijlagen l^a, l+b, ]j.c en It-d. De si
tuatie van de raaien vindt men op bijlage 5« De doorsneden zijn inge
kleurd en van enkele signaturen voorzien. De betekenis van een en ander
is verklaard op bijlage l^e.
In kleuren zijn weergegeven:
.de bovengrond
.het losse pakket onder de bouwvoor in 9 klassen
.het onvergraven (=vaste) veen in 3 klassen
.de overgangslagen tussen het veen en het zand
in 6 klassen
•de vaste zandondergrond naar de bodemvorming (profielontwikkeling)
in ^ klassen
Met signaturen zijn verder aangeduid:
.ijzerrijkdom in de bouwvoor en in het losse pakket,
ijzerlenzen in het veen
.de textuur (M50 en leemgehalte) van de vaste zandondergrond
Verder is door de uitvoering van de begrenzing tussen de lagen
of horizonten de scherpte c.q. betrouwbaarheid daarvan tot uitdrukking
gebracht. De hoogten zijn aangegeven in M +NAP.
Op bijlage 4e vinden we, behalve de verklaring nog een illustratie
van de invloed van de waarnemingsdichtheid op het verloop van de grens
tussen het losse en het vaste veen.
Bijlage 5: Situatiekaart van de lengtedoorsneden van bijlage 1| en de
gedetailleerde dwarsdoorsneden van bijlage J, schaal 1 : 2 500«
Aan deze omschrijving ware nog toe te voegen, dat de raaien van bijlage
k gevormd zijn door het verbinden van de boorpunten van de kartering.
De boringen op perceel 19 en het noordelijk deel van perceel 11 zijn
in twee richtingen tot raaien verbonden. De doorsneden van bijlage 7
berusten op een tweetal raaien met boringen op onderlinge afstanden
van 5 meter.

Bijlage 6: Hoogtekaart van het maaiveld, schaal 1 : 2 500
Op deze kaart is de hoogte van het maaiveld t.o.v. NAP met
intervallen van 25 cm in 5 klassen aangegeven.
Bijlage 7'•

Gedetailleerde dwarsdoorsneden langs de raaien I en II,
schaal 1 : 1000 / 1 : 20

De boringen zijn om de 5 meter verricht. Bij vergelijking met
bijlage Ij., die berust op boringen om de 20 meter, zien we vooral een
aanmerkelijk verschil in het verloop van de dikten van de bouwvoor
en het losse pakket (c.q. de diepte waarop het vaste veen begint).
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van de zandondergrond aan. Een onderverdeling naar aard en kwaliteit,
zoals op bijlage l^is niet gegeven, zodat een legenda overbodig is.
Bijlage 8: Gedetailleerde doorsneden aangevende afwijkingen in dikte
van de bouwvoor t.o.v. 15 cm, in het westelijk gedeelte
van raai A en in de raaien I en II, schaal 1 : 1000/ 1 : 2
De diepteschaal is hier 10 x zo groot als op de bijlagen 4 en J.
Daardoor vallen verschillen in bouwvoordikte van enkele era's, die al
belangrijk kunnen zijn beter in het oog. Dit laatste des temeer, door
dat niet de totale dikte, maar alleen de afwijking t.o.v. een dikte
van 15 cm door arceringen is aangegeven.
De dikte van de bouwvoor voor het hele gebied is op bijlage 2
door cijfers bij de boorpunteh in cm aangegeven.
Bijlage 9; Hoogtekaart van de zandondergrond, schaal 1 : 2 500. Op
deze kaart zijn de hoogten t.o.v. NAP met intervallen
van 25 cm in 9 klassen aangegeven.
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