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Niets uit dit rapport of de bijlagen mag zonder
toestemming van de Stichting voor Bodemkartering
worden vermenigvuldigd of in andere publikaties
worden overgenomen.
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-1+ VOORWOORD
In opdracht van het Ingenieursbureau Dwars, Heederik en
Verhey N.V. te Amersfoort werd ten behoeve van de gemeente
Veenendaal een bodemkundig onderzoek uitgevoerd in een drietal
uitbreidingsgebieden van deze gemeente.
Het onderzoek werd in de periode oktober - december 1972
uitgevoerd door H. KLeijer; de coördinatie berustte bij H.J.M.
Zegers Ing., zij stelden tevens dit rapport samen.
De leiding van het onderzoek had Ir. G.J.W. Westerveld.

De wnd. Directeur,
Ir. R.P.H.P. van der Schans.

VERKLARING VAN ENKELE IN DE TEKST GEBRUIKTE TERMEN
MU

:

micron L 0,001 mm

leem(fractie)

: minerale delen kleiner dan 50 nu

zand(fractie)

:

M50 (mediaan)

: het getal dat die korrelgrootte aangeeft
waarboven en waarbeneden de helft van
het gewicht van de zandfractie ligt

minerale delen tussen 50 en 2000 mu

leemklassen

zandgrofheidsklassen

humusklassen

leemarm zand
zwak lemig zand

0-10
10 - 17,5

benaming
zeer fijn zand
matig fijn zand

M50 in mu
105-150
150-210

benaming
( uiterst humusarm zand
humusarm( zeer humusarm zand
( matig humusarm zand
matig humeus zand
humeus|
zeer humeus zand
humusrijk zand
venig zand
zandig veen
veen

org.stof in %
0
0,75
0,75 1,5
2,5
1,5 2,5 5
8
5
8
15
22,5
15
22,5 35
100
55

GHG (gemiddeld hoogste
grondwat erst and)

gemiddelde over een aantal Jaren van de
drie hoogste grondwaterstanden per jaar
bij 2)+ half maandelijkse metingen

GLG (gemiddeld laagste
grondwaterstand)

gemiddelde over een aantal jaren van de
drie laagste grondwaterstanden per Jaar
bij 21). half maandelijkse metingen

fluctuatie

het schommelen of op en neer gaan van het
grondwater; het verschil tussen GLG en GHG

g rondwat ert rappenindel ing

klasse-indeling van gemiddelde grondwater
standsverlopen die gebruikt wordt om op
bodemkaarten de van plaats tot plaats
optredende verschillen in het gemiddelde
grondwaterstandsverloop aan te geven.
Het gemiddelde grondwaterstandsverloop
wordt gekenschetst door GHG en GLG. Elke
klasse van de indeling (grondwatertrap,
gt) omvat een traject van grondwater
standsverlopen, gedefinieerd door de
grenzen waarbinnen GLG en GLG in combi
natie met GHG, voor de desbetreffende
grondwatertrap variëren

ontwatering

de afvoer van water uit de grond, even
tueel door greppels, drains of sloten.
De ontwatering gaat in afwatering over,
waar het water het perceel verlaat

-mv.
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1.

1.1

INLEIDING

Ligging en oppervlakte (afb. 1)

De onderzochte gronden liggen in het uitbreidingsplan van
Veenendaal; gebied A ligt ten westen en de gebieden B en C ten
oosten van de bestaande dorpskern.
De oppervlakte bedraagt + )+50 ha.
1*2 Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek was een bodemkundige inventa
risatie te maken, alsmede een inzicht te verkrijgen in de
hydrologie van de gebieden. Dit ten behoeve van de voorberei
ding van het uitbreidingsplan en in verband met de geschiktheid
van de gronden voor de aanleg van sportvelden, speel- en
ligweiden.
1.3 Werkwi.jze
Voor het verzamelen van de benodigde gegevens zijn twee
boringen per ha verricht tot een diepte van 120 cm -mv., ofbinnen de veengronden - tot de vaste zandondergrond. Hierbij
is gelet op de profielopbouw en op de bodemkenmerken die ver
band houden met de fluctuatie van het grondwater.
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven op een
drietal inventarisatiekaarten, schaal 1 : 5000, en beschreven
in de hoofdstukken 3 t/m 5- De beoordeling van de gronden op
hun geschiktheid voor de aanleg van sportvelden, speel- en
ligweiden is weergegeven op bijlage 1|. (schaal 1 : 5000) en
beschreven in hoofdstuk 6.
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GEOLOGISCHE OPBOUW VAN HET GEBIED

Gedurende de Riss-ijstijd drongen ijsmassa's uit Scandinavië"
o.a. de Gelderse Vallei binnen. Het ijs ontmoette op zijn weg naar
het zuiden overwegend grove zanden, die in het Pleistoceen door de
Maas en de Rijn in horizontale lagen waren afgezet. Deze zanden
zijn door het landijs opgestuwd en soms in bijna verticale stand
gebracht. De daarbij gevormde stuwwallen liggen langs de randen
van de voormalige ijslobben als langgerekte heuvels (Utrechtse
Heuvelrug en de stuwwal van Veenendaal en Emminkhuizerberg). Deze
stuwwallen komen ten zuiden van gebied A voor. Na de vorming van
de stuwwallen is rond Veenendaal vooral het leemarme Jonger dekzand
II afgezet. De dekzandafzettingen dateren uit de Wtirmijstijd, waarin
het landijs Nederland niet bereikte. Vooral in continentale perioden
van de Wtirmijstijd is veel zand verstoven, waardoor een sterke sor
tering in het materiaal is opgetreden. Dit dekzand vulde grote
depressies, zoals de Gelderse Vallei, gedeeltelijk op. Tegen het
eind van de Wtirmijstijd, toen het koud en vrij vochtig was, kon
alleen in de hogere gebieden verstuiving optreden. Toen is ook
het Jonger dekzand II afgezet, dat voornamelijk rondom de stuwwal
len voorkomt.
In het Holoceen heeft in de erosiedalen op het arme dekzand
veenvorming plaatsgehad, aanvankelijk vooral het arme mosveen,
later - onder invloed van o.a. Rijn en Grift - het rijkere rietzeggeveen.
Gedurende verschillende perioden van het Holooeen zijn stuif
zanden afgezet. Deze zijn ontstaan uit dekzand dat, door de wijze
van ontstaan als windafzetting, gemakkelijk opnieuw verwaaid. Deze
verstuiving kon plaatsvinden, omdat de vegetatie door de mens of
door andere oorzaken werd vernield. Door het verstuiven heeft om
kering van het reliëf plaatsgehad, de lagere delen werden opgevuld
en kwamen hoger te liggen terwijl de hogere delen uitstoven en
lager kwamen te liggen.
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DE BODEMGESTELDHEID
Proflelopbouw

Zandgronden
in de onderzochte gebieden zijn de zandgronden opgebouwd uit
matig fijn zand (M50: 150-210 rau) met een leenigehalte van minder
dan 10 % (leemarm). De grijszwarte humushoudende bovenlaag van deze
gronden (de A1-horizont) varieert in dikte van 5 tot 120 cm.
Direct onder de Al-horizont begint op de meeste plaatsen een,
door inspoeling van o.a. humus, bruin gekleurde B-horizont van het
z.g. humuspodzolprofiel. Waar deze bruine laag ontbreekt, rust de
donkere bovenlaag direct op het bleekgrijze zand van de ondergrond.
De gronden met een A1 dunner dan 50 cm en een duidelijke humuspodzolB worden (humus)podzolgronden genoemd, die zonder podzol-B behoren
tot de gooreerdgronden.
De enkeerdgronden hebben een A1 dikker dan 50 cm. Deze laag
is ontstaan door het vroeger jarenlang ophogen met potstalmest.
Binnen deze gronden is geen onderscheid meer gemaakt naar het al
dan niet voorkomen van een humuspodzol-B in de ondergrond.
De stuifzandgronden zijn ontstaan door winderosie, waardoor
zowel opgestoven hoogten als uitgestoven laagten kunnen voorkomen.
De dikte van het stuifzanddek varieert van 10-50 cm; plaatselijk
is een humuspodzol-B in de ondergrond aanwezig. Verder zijn nog
onderscheiden geëgaliseerde, uitgelaagde en opgehoogde zandgronden.
Binnen deze gronden is de bovenlaag veelal zeer heterogeen, doordat
de oorspronkelijke bovengrond, of een deel daarvan, is vermengd met
ondergrondmateriaal of zelfs veen.
Venige_zandgrond£n_
Op deze zandgronden heeft zich een dunne laag (20-1+0 cm) veen
gevormd, of is de oorspronkelijk dikkere veenlaag nog maar voor een
deel aanwezig. Bij een groot deel van deze gronden is een 15 à 30 cm
dik zanddek opgebracht, dat bestaat uit leemarm (< 10 % leem), matig
fijn (M50: 150-210 mu) zand. Onder het veen begint veelal bleekgrijs
zand (venige eerdgronden), soms is een humuspodzol-B aanwezig (venige
podzolgronden). De zandondergrond bestaat eveneens uit matig fijn
zand (M50: 150-210 mu) met een leemgehalte van minder dan 10 %.
Veengronden
Deze gronden hebben binnen 80 cm diepte meer dan 40 cm veen.
De veenlaag bestaat overwegend uit veenmosveen, alleen in de boven
ste 10 à 50 cm uit rietzeggeveen.
Een kleine oppervlakte van deze gronden heeft een licht ver
aarde veenbovenlaag van 0-15 cm (vlierveengronden). Het overgrote
deel heeft een 15 à 50 cm dik opgebracht zanddek, dat bestaat uit
leemarm en matig fijn zand (meerveengronden).
De vaste zandondergrond begint meestal binnen 120 cm -mv.
Elders begint het tussen 120 en 200 cm -mv. en over een kleine
oppervlakte (kaarteenheid 11 van de bovenlaagkaart ) dieper dan
200 cm -mv.
r

3*2 De eenheden van de bodemkaart, schaal 1 : 5000 (bijl. 1)
Op de bodemkaart is met een volle lijn de verbreiding van l6
z.g. kaarteenheden weergegeven.
Negen daarvan omvatten de zandgronden, waarbij onderscheid is
gemaakt naar de dikte van de humushoudende bovenlaag, het al dan

- 9 niet aanwezig zijn van een humuspodzol-B en de manier van verwerking.
De venige zandgronden omvatten drie kaarteenheden waarbij aard en
dikte van de bovenlaag en het al dan niet aanwezig zijn van een
humuspodzol-B zijn onderscheiden. De vier kaarteenheden van de veen
gronden zijn onderscheiden op basis van verschillen in aard en dikte
van de bovenlaag en in de begindiepte van de zandondergrond.

- 10 Zandgronden
Kaarteenheid:

H51

Omschrijving;

humuspodzolgronden met een 5-30 om dikke, humeuze
bovenlaag in leemarm, matig fijn zand

Grondwatertrappen î

II, III, IV, V, VI, VII en VIII

Profielschets :
humus
%

_j
i

J
J

humeus, leemarm,
mat lp; fi.ln zand

7

humusarm, leemarm,
matig fijn zand

leem
%

M50
mu

kleur

8

160

grijszwart

6

170

bruin

170

geelgrijs

60-

humusarm, leemarm,
matig fijn zand

< 1

120-

cm
Toelichting:
Het humusgehalte van de bovenlaag van deze gronden
varieert van 5-8 %>
Het leemgehalte ligt tussen 5 en 10 $ en de mediaan
(M50) varieert van 150-180 mu.
Door inspoeling van o.a. humus is de bruin gekleurde
laag soms humeus (humusgehalte 1 -1+ %).

- 11 -

Kaarteenheid:

oH51

Omschrijving:

humuspodzolgronden met een 5O-5O cm dikke, humeuze
humusrijke bovenlaag in leemarm, matig fijn zand

2^ï£ïï£££ïiï£2Eïïi!

II]C' 17' Y' VI' VII> VI11

humus
fo

leem
%

M50
mu

kleur

humusrijk, leemarm,
matig fijn zand

7

160

grijszwart

humusarm, leemarm,
matig fi.jn zand

5

170

bruin

170

geelgrijs

humusarm, leemarm,
matig fijn zand
120-

cm
Toelichting:
Het humusgehalte varieert van 6-10 %.
Deze gronden hebben een leemgehalte van 3-10 % en een mediaan
(M50) van 150-180 mu.
De humushoudende bovenlaag is deels ontstaan door ophoging
met potstalmest. De bruin gekleurde laag is veelal matig
humusarm (1 à 2,5 % organische stof).

- 12 Kaart eenheid:

Z51

Omschrijving:

goorcerdgronden met een 15 à 30 cm dikke
humeuze bovenlaag, in leemarm, matig fijn zand

Profielschets:
humus
%
humeus, leemarm,
_—ii
matig fijn zand
rtl
oii

humusarm, leemarm,
matig fijn zand

< 1

leem
%

M50
mu

kleur

8

l60

grijszwart

160

grijs

120-

cm
Toelichting:
Het humusgehalte van deze gronden ligt tussen de 5 à 8 %.
Het leemgehalte is 5-10 % en de mediaan (M50) ligt tussen
150 en 190 mu.
De humushoudende bovenlaag is overwegend 15 à 30 cm dik
en rust op het onveranderde moedermateriaal.

- 13 Kaarteenheid:

cZ51

Omschrijving:

gooreerdgronden met een 3O-5O cm dikke, humeuze
bovenlaag in leemarm, matig fijn zand

Grondwatertrappen:

III, VI

Profielschets:
humus
%

leem
#

humeus, leemarm,
matig fijn zand

humusàrm, leemarm,
matig fijn zand

< 1

6

M50
mu

kleur

170

grijszwart

170

grijs

120-

cm
Toelichting:
De humeuze bovenlaag is gedeeltelijk ontstaan door ophoging
met potstalmest en heeft een organische-stofgehalte van 5-8 %.
Het leemgehalte ligt tussen 1+-10 % en de mediaan (M50) tussen
150 en 190 mu.
Het direct onder de bovenlaag voorkomende materiaal heeft
meestal een zelfde leemgehalte en mediaan als de bovenlaag.

- u -

Kaarteenheid:

E51

Omschrijving:

enkeerdgronden, met een humeuze tot humusrijke
bovenlaag in leemarm, matig fijn zand

Grondwatertrappen;

III, IV, VI, VII, VIII

Profielschets:

humeus, leemarm,
matig fijn zand

humusarm, leemarm,
H matig fijn zand
100humusarm, leemarm,
matig fijn zand

humus
%

leem

M50
mu

kleur

8

6

160

grijszwart

170

bruin

170

geelgrijs

< 1

120-

cm
Toelichting:
De humeuze tot humusrijke (6-10 % organische stof) bovenlaag
van deze gronden is ontstaan door eeuwenlange ophoging met potstalmest.
De dikte van die bovenlaag bedraagt meestal 50 à 80 cm. Het
leemgehalte varieert van 5-10 $, en de mediaan (M50) van 150-190 mu.
In het onder de bovenlaag voorkomende zand, dat een leemgehalte
heeft van 2-8 %, is meestal een podzol-B aanwezig. Waar deze ont
breekt, vindt men vaak nog wel restanten in de bovenlaag.

- 15 Kaarteenheid: S51
Omschrijving:

stuifzandgronden in leemarm, matig fijn zand

Grondwatertrappen; VII, VIII
Profielschets :

%

kleur

k

170

zwartgrijs

0-2

k

170

grijs

6

7

l60

grijszwart

1

7

170

bruin

< 1

7

170

geelgrijs

%

0J matig humusarm, leemarm,
J matig fijn stuifzand
25=:
matig fijn zand
(stuifzand)
60-

humeus, leemarm,
80 matig fijn zand
humusarm, leemarm,
matig fijn zand
105- numusarm, leemarm,
120 matig fijn zand
cm

leem

M50
mu

humus

Toelichting :
De bovenste 0-30 cm van het stuifzanddek (leemgehalte 2-6 %
en mediaan (M50) 150-180 mu) heeft een hoger organische-stofgehalte
(+ 2 %) dan de rest van het stuifzanddek (organische-stofgehalte
1 of < 1 %). Onder het stuifzanddek komt een humuspodzol voor, die
net zo opgebouwd is als de omliggende humuspodzolgronden (zie H51).

- 'iö Kaarteenheid:

G

Omschrijving: geëgaliseerde gronden; 20-120 cm verwerkte
humeuze bovenlaag in leemarm, matig fijn zand
Grondwatertrappen:

II, III en VI

Profielschets :
humus
%

leem
%

humeus, leemarm,
matig fijn zand (verwerkt)

humusarm, leemarm,
matig fijn zand

<1

8

M50
mu

kleur

170

bont

160

grijs

120-

cm

Toelichting:
Het humusgehalte van de verwerkte laag wisselt en ligt
tussen 2 en 5
De diepte van de verwerking kan eveneens
sterk wisselen (20 tot 120 cm).
Deze gronden hebben een vrij vlakke ligging, de be
grenzing van de kaartvlakken loopt meestal samen met de
perceelsgrenzen.

11/

_

Kaarteenheid:

A

Omschrijving:

uitgelaagde gronden; 20-100 cm verwerkte humeuze
bovenlaag in leemarm, matig fijn zand

Grondwatertrappen:

II, III, IV, V en VI

Profielschets:
humus
%

leem
%

M50
mu

kleur

170

bont

160

grijs

0—r

J humeus, leemarm,
J matig fijn zand (verwerkt)
1*0-4-

humusarm, leemarm,
matig fijn zand

< 1

120-

cm
Toelichting:
Deze gronden zijn vaak diep afgegraven nadat eerst de
humushoudende bovenlaag werd verwijderd. Het humusarme zand
uit de ondergrond is vaak gebruikt om lagere gronden op te
hogen.
De verwerkte bovenlaag is meestal 10 à 100 cm dik en
heeft een sterk wisselend humusgehalte (2-8 $). Naast het
oorspronkelijk materiaal komen er resten van de humuspodzolB alsmede van het humusarme zand uit de ondergrond in voor.

- id -

Kaart eenhe id.:

O

Omschrijving:
-

opgehoogde gronden; 20-120 cm verwerkte humeuze
bovenlaag in leemarm, matig fijn zand

Grondwatertrappen:

II, III en VI

Profielschets:
humus
%

—s humeus, leemarm,
—; matig fijn zand (verwerkt)

leem
%

M50
mu

kleur

8

170

bont

> 15

Toelichting :
Onder de verwerkte bovenlaag met een sterk wisselende
dikte (20 -120 cm) en humusgehalte (2-5 %), komt overwegend
veen voor. Deze gronden liggen in hoofdzaak langs de spoor
lijn (gebied A). Het opgebrachte zand komt uit de hoog
gelegen gronden van de naaste omgeving, of is van elders
aangevoerd (o.a. uit de voormalige stellingen van de
Grebbelinie).

zwartbruin

-

li)

-

Venige_z<^dgronden_
Kaarteenheid:

Wp

Omschrijving:
~

venige podzolgronden met een 15-UO cm dikke
venige bovenlaag

Grondwatertrap:

II

humus
%
O- i zandig veen

2CH

leem
% rau

M50

> 15

-j humusarm, leemarm,
-j matig fijn zand

1

kleur

zwart

8

160

bruin

170

grijs

70-r
-ï humusarm, leemarm,
—: matig fijn zand

< 1

120-

cm
Toelichting:
Bij deze gronden, die overeenkomen met de podzolgronden,
bestaat de bovenlaag uit zandig veen of venig zand. Het er
onder liggende zand, met een humuspodzol-B, is leemarm en
matig fijn.

- 2J Kaarteenheid:

Wz

Omschrijving:

venige eerdgronden met een 15—i+0 cm dikke
venige bovenlaag

Grondwatertrap:

II

Profielschets^
humus
%
zandig veen

> 15

humusarm,leemarm,
matig fijn zand

< 1

leem
%

M50
mu

kleur

zwart

5

170

120-

cm
Toelichting:
De venige bovenlaag, die bestaat uit zandig veen of
venig zand, ligt op het grijze onveranderde moedermateriaal.
Dit zand is leemarm en matig fijn.

grijs

Kaart e enhe id:

zWz

Omschrijving:

venlge eerdgronden met een 15-50 cm dikke,
humeuze zandbovenlaag en een venige tussenlaag
van 20 à 1+0 cm

Grondwatertrappen:

II en III

Profielschets :
humus
humeus, leemarm,
matig fi.jn zand

leem
%

1^0
mu

kleur

9

160

grijszwart
zwart

humusarm, leemarm,
matig fijn zand

> 1

8

170

Toelichting:
Voor de versteviging van de bovenlaag zijn deze gronden
bezand met 10 à 30 cm humusarm zand. Door regelmatige verwer
king met het onderliggende veen is een humeuze tot humusrijke
bovenlaag ontstaan.
Het onder de veentussenlaag liggende zand is leemarm
en matig fijn en er is geen humuspodzol-B in aanwezig.

grijs

- 22 Veengronden
Kaarteenheid: Vz
Omschrijving:

vlierveengronden; ondiep veraard veen met een
zandondergrond beginnend tussen 1+0 en 120 cm -mv.

Grondwatertrappen:

I en II

Profielschets :
humus
%

humusarm, leemarm,
matig fijn zand

leem
M50
% rau

kleur

> 15

zwart

> 15

zwart/bruin

< 1

170

grijs

120-

cm
Toelichting:
Deze gronden liggen relatief vrij laag en zijn zeer nat. Het
veen bestaat uit mosveen. De bovenlaag van deze gronden is veraard.
üi de leemarme, matig fijne zandondergrond is geen inspoelingslaag (podzol-B) aanwezig. Plaatselijk is vanaf maaiveld een
10 à 50 cm dikke laag rietzeggeveen aangetroffen.

Kaarteenheid : Vs
Omschrijving:

vlierveengronden; ondiep veraard veen met een
zandondergrond beginnend dieper dan 120 cm -mv

Grondwatertrappen:

I en II

Profielschet s:

0-T; veraard veen

10-

-j rietzeggeveen

humus

kleur

> 15

zwart

> 15

zwart/grij

50-j

mosveen

> 15

bruin

120-

cm

Toelichting:
Deze gronden komen overeen met de kaarteenheid Vz.
De zandondergrond begint echter dieper dan 120 cm -mv.

21;

Kaarteenheid:

zVz

Omschrijving:
~

meerveengronden; veen met een 15-30 cm dikke
zandbovenlaag en een zandondergrond beginnend
tussen 1;0 en 120 cm -mv.

Grondwatertrappen:

I, II en III

Profielschets:
humus
%

humeus, leemarm,
matig fijn zand
—; rietzeggeveen

mosveen

humusarm, leemarm,
matig fijn zand

1+

leem
%

M50
mu

kleur

6

170

zwart/grijs

> 15

zwart/grijs

> 15

bruin

< 1

170

grijs

cm
Toelichting :
Binnen de veengronden nemen de gronden van deze kaarteenheid
de grootste oppervlakte in. Ze komen vrijwel overeen met die van
kaarteenheid zVz, alleen het veenpakket is dikker.
De meeste gronden hebben direct onder het zanddekje een
10 à 50 cm dikke laag rietzeggeveen. Ook bij deze gronden is
het zanddek aangebracht als grondverbetering.

^3
Kaart eenhe id:

zVs

Omschrijving:

meerveengronden; veen met een 15-50 cm dikke
zandbovenlaag en een zandondergrond beginnend
dieper dan 120 era -mv.
:

en

Profielschets :
humus
%
humeus, leemarm,
matig fijn zand

5
>

leem
%

M50
mu

kleur

l60

zwart/grijs

15

> 15

Toelichting:
Deze gronden hebben vrijwel een gelijke profielopbouw
als kaarteenheid Vs, het opgebrachte zanddek geeft deze
gronden echter een veel hogere waarde voor de weidebouw.

zwart/grijs

bruin
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4.1

DE GRONDWATERTRAPPENKAART. schaal 1 : 5000 (bijlage 2)
Inleiding

De grondwaterstand en zijn fluctuatie nemen een belangrijke
plaats in onder de factoren die de gebruikswaarde van een grond
bepalen. Daarom is het gemiddelde grondwaterstandsverloop op de
bodemkaart, maar ook afzonderlijk op de grondwatertrappenkaart
weergegeven in een aantal klassen, de z.g. grondwatertrappen
(Gt's). Iedere grondwatertrap omvat een traject van gemiddeld
hoogste grondwaterstanden (GHG's) en een traject van gemiddeld
laagste grondwaterstanden (GLG's), beide uitgedrukt in cm
-maaiveld. De grondwatertrappen worden in het veld bepaald aan
de hand van profiel- en veldkenmerken.
Bodem- en grondwatertrappenkaart vormen een eenheid en
dienen ook steeds gezamenlijk te worden geraadpleegd. Teneinde
de bruikbaarheid van de grondwatertrappenkaart te vergroten
zijn op deze kaart tevens de grenzen en symbolen van de bodemkaart aangegeven. Hetzelfde is gedaan op de bodemkaart met de
grondwatertrapgrenzen en symbolen. De bodemgrenzen vallen ge
deeltelijk samen met de Gt-grenzen.
Beschrijving van de grondwatertrappen
Grondwatertrap_I: GLG: < 50 cm -mv.
Deze grondwatertrap komt voor bij de veengronden, de opper
vlakte is vrij gering.
In regenrijke perioden zijn de gronden met deze grondwatertrap erg nat en drassig. Het grondwater komt dan ook vaak tot
aan en meestal zelfs boven het maaiveld. Het waterbergend vermogen
van de gronden met deze grondwatertrap is gering.
Grondwat£rtrap_II:

GLG: 50-80 cm -mv.

Deze grondwatertrap komt hoofdzakelijk bij de veengronden
en de venige zandgronden voor. Binnen de zandgronden zijn het
vooral de verwerkte gronden (geëgaliseerde, uitgelaagde en opge
hoogde gronden). Verder heeft nog een geringe oppervlakte van
de humuspodzol- en gooreerdgronden deze grondwatertrap.
Na een regenrijke periode kunnen deze gronden nat en soms
erg drassig zijn.
De gronden met deze grondwatertrap hebben een vrij gering
waterbergend vermogen.
Grondwatertrap III:

GHG: < 1^0 cm -mv.
GLG: 80-120 cm -mv.

Over alle drie gebieden komt deze grondwatertrap voor, zowel bij
de zandgronden, de venige zandgronden als de veengronden. Ook deze
gronden kunnen na een regenrijke periode nog drassig worden, hoewel
het waterbergend vermogen over het algemeen vrij goed is, vooral bij
de zandgronden en de venige zandgronden.
Grondwatertrap_JEV:

GHG: lj.0-80 cm -mv.
GLG: 80-120 cm -mv.

Alleen binnen de zandgronden is deze grondwatertrap aangetroffen.
Bij de desbetreffende gronden komt geen wateroverlast of verdroging
voor; het grondwater fluctueert slechts weinig en op een niveau dat
voor de plantenwortels goed bereikbaar is.
Het waterbergend vermogen van deze gronden is goed. Dat deze
gronden ondanks hun vrij hoge ligging in het terrein toch een GLG
hebben van 80 à 120 cm wordt waarschijnlijk veroorzaakt door kwel.
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Grondwatertrap_y:

GHG: < 1+0 cm -mv.
GLG: > 120 cm -mv.

Deze grondwatertrap konrt alleen voor bij de zandgronden. Water
overlast komt bij de gronden met deze Gt vrijwel niet voor; in zeer
natte perioden kunnen wel hoge grondwaterstanden optreden.
Daar in de zomermaanden grondwaterstanden dieper dan 120 cm -mv.
voorkomen, kan soms vochtetkort ontstaan, waardoor groeivertraging
optreedt. Het waterbergend vermogen van deze gronden is goed.
Gr£ndwatertrap_VI:

GHG: 1+0-80 cm -mv.
>120 cm -mv.

De gronden met deze grondwatertrap (alleen zandgronden) hebben
nooit wateroverlast. In droge perioden kan wel eens vochttekort
ontstaan.
Ze liggen topografisch vrij hoog, het waterbergend vermogen
is over het algemeen zeer goed.
Grondwatertrap_VII:

GHG: 80-120 cm -mv.
GLG: > 120 cm -mv.

De topografisch hoog gelegen zandgronden hebben deze grondwatertrap, waarbij nooit wateroverlast voorkomt, maar wel verdroging kan
optreden in droge perioden.
Het waterbergend vermogen van de gronden met deze grondwatertrap
is goed.
Grondwat ert rap_VIII':

GHG: > 120 cm -mv.
GLG: > 120 cm -mv.

Alleen de hoogst gelegen zandgronden hebben deze grondwatertrap.
Wateroverlast treedt bij deze gronden niet op, verdroging kan vrij
snel voorkomen.
De gronden hebben een goed waterbergend vermogen.
1+.3 Fluctuatie en doorlatendheid
In het grootste deel van het gebied is de fluctuatie van
het grondwater (het verschil tussen de hoogste en laagste grond
waterstand) vrij gering, nl. 1+0 à 100 cm, grondwatertrappen I,
II, III en IV. De gronden met de grondwatertrappen V, VI, VII en
VIII hebben veelal een fluctuatie van 100 cm of meer.
De doorlatendheid van de zandgronden binnen het onderzochte
gebied, is goed tot zeer goed. Ook de -verwerkte gronden (geëgali
seerd, afgegraven en opgehoogd) hebben een goede tot zeer goede
doorlatendheid. Binnen de veengronden is de doorlatendheid sterk
wisselend; globaal kan gezegd worden dat het in dit gebied voor
komende veraarde veen en het rietzeggeveen matig doorlatend zijn,
terwijl het mosveen overwegend goed doorlatend is.
Zowel het veen als het leemarme, matig fijne zand hebben
vanwege hun struotuur een groot waterbergend vermogen. De beper
king bij de gronden met de Gt's I en II is dan ook in hoofdzaak
toe te schrijven aan de lage ligging t.o.v. het grondwater.
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In het onderzochte gebied komt binnen de gronden met grondwatertrap IV zeer waarschijnlijk vrij veel kwel voor. De vrij geringe
fluctuatie van het grondwater in deze topografisch vrij hoog gelegen
gronden wijst er op dat de grondwaterstanden mede veroorzaakt worden
door wateraanvoer van hoger gelegen delen.
Ook binnen de gronden met de grondwatertrappen I, II en III
zullen deze kwelverschijnselen voorkomen, doch zijn door de thans
aanwezige slechte ontwatering niet als zodanig te herkennen. Bij
een eventuele ontwatering of bronnering van deze gronden met grondwatertrappen I, II, III of IV, is het raadzaam met de mogelijkheid
van kwel rekening te houden.

Gebied A
Kaart
eenheid

opper
vlakte
in ha

humus
opper
houdend
vlakte
materiaal
in ha
in m3

Gebied G

humus
opper
houdend
materiaal vlakte
in ha
in m3

1

0-20

2,2

2 200

2

20-^0

81,6

21& 800

22,8

68 400

3

l(.0-60

89,3

HI4.6 500

17,0

85 000

k

60-80

81,8

572 600

7,1

k9

700

1,1

5

80-100

¥>,2

361 800

8,7

78 300

6

100-120

11,8

7

120-114.0

8

Totale gebied

humus
opper
houdend
vlakte
materiaal
in ha
in m3

humushoudend
materiaal in

rt?

j

2,2

2 200

106,7

320 100

106,3

531 500

7 700

90,0

630 000

10,3

92 700

59,2

532 800

12 98O

ij-,7

5 170

16,5

18 150

18,0

23 kOO

11,2

14 560

29,2

37 960

11+0-160

li.,6

6 900

6,1

9 150

10,7

16 050

9

I6O-I8O

5,3

9

010

1,5

2 550

6,8

11 560

|

10

180-200

0,3

570

0,3

570

|

11

> 200

7OO

j

Bebouwing,
?

Dikte hurnushoudende laag in cm

Gebied B

T

enz.

1,0

2 7OO

335,8

1 682 890

19,2

-

2,3

6 900

1,0
55,6

1,9

281 400

-

37,5

-

139 300

-

1+28,9

21,1
100,:-

Afb. 2 De oppervlakte en de hoeveelheid humushoudend materiaal per kaarteenheid en per gebied

2

2 103 59O

-

!
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5.1

DE HUMUSH3UDENDE-LAGENKAART, schaal 1 : 5000 (bijlage 3)
Beschrijving

van het onderschelden materiaal

Op de humushoudende-lagenkaart is, in een aantal klassen,
de totale dikte van de humushoudende lagen in het profiel per
kaartvlak weergegeven. Als humushoudende laag is meegeteld al
het materiaal dat meer dan 2,5 % organische stof bevat. Het kan
derhalve variëren van humeus zand tot veen. Ook de bruine inspoelingslaag (humuspodzol-B), die onder de donkere bovenlaag
of onder het veen voorkomt en meer dan 2,5 % organische stof
bevat, is tot de humushoudende laag gerekend.
Bij de verwerkte gronden is de dikte aangegeven van de
totale verwerkte bovenlaag plus het eventueel daaronder voor
komende humeuze of venige materiaal. In de legenda van de kaart
(bijl. 3) en op afbeelding 2 is van alle kaarteenheden de
daarbijbehorende dikteklassen, ook weergegeven de oppervlakte
die elke kaarteenheid inneemt per gebied (A, B of C) en in
totaal, alsmede de hoeveelheid humushoudend materiaal in m3.
5*2 De hoeveelheden humushoudend materiaal
Voor het berekenen van het aantal m3 is per kaartvlak de
oppervlakte en de gemiddelde dikte van de humushoudende laag
vastgesteld.

Daarna zijn per gebied de oppervlakten van de verschillende
kaartvlakken behorend tot één kaarteenheid bij elkaar opgeteld
en is door vermenigvuldiging met de gemiddelde dikte het aantal
m3 humushoudend materiaal berekend.
De hoeveelheden per gebied en in totaal zijn:
gebied A
gebied B
gebied C

1 682 890 m3
281 1*00 m3
139 300 m3

totaal

2 103 590

Binnen de kaarteenheden 1 t/m 5 bestaat het humushoudende
materiaal overwegend uit humeus tot humusrijk zand met een
totale hoeveelheid van 2 016 600 m3, waarvan in gebied A:
1 627 900 m3, in gebied B: 281 1+00 m3 en in gebied C: 107 3°° m3.
Binnen genoemde kaarteenheden komen al de zandgronden en venige
zandgronden voor, alsmede de veengronden op zand beginnend
< 100 cm -mv. De gronden van de kaarteenheden 6 t/m 11 zijn
overwegend veengronden en opgehoogde (veen)gronden. Het humus
houdende materiaal, met een totale hoeveelheid van 86 990 m3,
bestaat dan ook overwegend uit veen waarvan in gebied A:
5U 990 m3 en in gebied C: 32 000 m3, in gebied B komen deze
kaarteenheden niet voor.
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6.1

DE BODEMGESCHIKTHEIDSKAART VOOR DE AANLEG VAN SPORTVELDEN,
SPEEL- EN LIGWEIDEN, schaal 1 : 5000 (bijl. U)
Inleiding

Bij het samenstellen van de bodemgeschiktheidskaart voor de aanleg
van sportvelden, speel- en ligweiden, zijn de gronden beoordeeld naar
hun huidige profielopbouw en hydrologische toestand (actuele geschikt
heid) . De verschillende eenheden van de bodemkaart met inbegrip van de
grondwatertrappen zijn daarbij getoetst op hun geschiktheid en ingedeeld
in drie klassen, te weten goed, matig en weinig geschikt, die elk nog
weer zijn onderverdeeld in subklassen. Elke subklasse is als een afzon
derlijke kaarteenheid weergegeven, gecodeerd met een Arabisch cijfer
(1, 2 of 3) en een lettertoevoeging. De letters zijn in alfabetische
volgorde gebruikt en geven in het algemeen een afnemende geschiktheid
binnen de betreffende klasse weer. Hierbij is nagegaan in hoeverre de
verschillende gronden voldoen aan de eisen voor sportvelden, speel- en
ligweiden.
Op de legenda is in de beperkingen aangegeven of en in welke mate
de gronden afwijken van de gestelde normen. Deze beperkingen met hm
gradaties bepalen in hoge mate de gebruikswaarde. Ze vestigen de aan
dacht op de bodemkundige en/of hydrologische knelpunten en geven aan
welke bodemverbeteringsmaatregelen gewenst zijn.
De aangegeven beperkingen hebben uitsluitend betrekking op bodemkundige en/of hydrologische eigenschappen. Bij de keuze van een terrein
kunnen echter ook niet-bodemkundige factoren een belangrijke rol spelen
en soms doorslaggevend zijn. Bijvoorbeeld de geografische ligging van
toekomstige speel- en ligweiden t.o.v. een industrieterrein.
Indien bij de aanleg van sportvelden een hoge investering per ha
vereist is, verdient het aanbeveling om een nader bodemkundig onderzekk
te laten uitvoeren, zodat het besluit tot de aanleg mede kan steunen
op meer gedetailleerde bodemkundige gegevens.
Om de gewenste verbeteringsmaatregelen, te kunnen aangeven, is
het noodzakelijk de eisen te kennen die sportvelden, speel- en ligweiden
aan de bodem stellen. In de volgende paragraaf zijn deze t.a.v. een
optimale toestand geformuleerde eisen omschreven.
6.2

Eisen aan sportvelden, speel- en ligweiden

De verschijnselen samenhangend met het betreden en het bespelen
van en het zitten of liggen op de bodem, hebben twee aspecten; het
direote contact met de bodem en het contact met de bodembedekkende
vegetatie.
Als algemene eisen, die betreedbare open ruimten aan de bodem
stellen, kunnen worden geformuleerd: niet nat, ook niet tijdelijk,
goed betreedbaar, niet verstuiven of verspoelen, een stroeve toplaag
bezitten, niet aan schoeisel, kleding of lichaam kleven, d.w.z. niet
"vuil" zijn.
De vegetatie moet betreding kunnen verdragen zonder af te sterven.
Bovendien moet de grond zo groeikrachtig zijn dat na beschadiging weer
spoedig herstel optreedt. Dit is vooral van belang bij sportvelden na
een winterperiode met veel ongunstige weersomstandigheden.
De zwaarte van de genoemde eisen hangt nauw samen met de soort
en de frequentie van de activiteiten, die worden bedreven.
De activiteiten op sportvelden, speel- en ligweiden bestaan uit
hardlopen, springen, schuiven, schoppen langs het bodemoppervlak,
zitten en liggen. Aangezien deze activiteiten voor speel- en ligweiden
veelal in de zomerperiode zullen plaatsvinden, zijn de eisen die ge
steld worden minder stringent dan voor sportvelden die vooral in de
winterperiode intensief gebruikt worden. De geschiktheid voor speel-
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gebruikte speel- en ligweiden, zoals die bij concentratiepunten,
moet men echter nagenoeg dezelfde eisen stellen als voor sportvelden,
i.v.m. de intensievere betreding, die ook dan buiten de zomerperiode
zal plaatsvinden.
6.5

Beperkingen voor de aanleg van sportvelden, speel- en ligweiden

Wateroverlast
Voor sportvelden wordt de eis gesteld dat ze een minimale droog
legging moeten hebben van 50 cm -maaiveld. Dit betekent dat alle
gronden met grondwatertrap I, II, III en V niet aan deze eis voldoen..
Krijgen deze gronden dus een bestemming voor sportvelden, dan zullen
ze in de meeste gevallen van een drainagesysteem moeten worden voor
zien.
Voor speel- en ligweiden gelden in feite dezelfde eisen. Aange
zien dit gebruik echter hoofdzakelijk in het zomerseizoen plaatsvindt
hebben alleen de gronden op grondwatertrappen I, II en III een beper
king voor wateroverlast gekregen.
Voorts kan het voorkomen dat een bepaalde grond in meer of mindere
mate droogtegevoelig is. Dit is niet in de beoordeling opgenomen, omdat
er van is uitgegaan dat op een sportveldencomplex een regeninstallatie
tot de vaste uitrusting behoort.
£rofielo£bouw
Beperkingen t.a.v. de profielopbouw vindt men alleen bij de venige
zandgronden, de veengronden en opgehoogde gronden (met veen in de onder
grond). Deze gronden liggen laag t.o.v. het grondwater. Bij bestemming
voor sportvelden, speel- en ligweiden zal het altijd noodzakelijk zijn
om een drainagesysteem aan te brengen. Na ontwatering treedt in deze
gronden dan in meer of mindere mate zetting op, afhankelijk o.a. van
de aard van het veen en de dikte van het veenpakket. Dit zal veelal
een ongelijke nazakking tot gevolg hebben. Deze velden zullen dan ook
steeds veel nazorg- en herstelwerkzaamheden vergen.
Teneinde o.a. aan de genoemde ontwateringseis te kunnen voldoen
is het noodzakelijk dat het bodemprofiel tot tenminste 60 cm uit goed
doorlatend materiaal bestaat.
Voor een goede wortelontwikkeling zal een laag van minimaal 50 cm
mineraal materiaal aanwezig moeten zijn. Deze moet over voldoende
voedingsstoffen en vocht kunnen beschikken, zodat er een goede grasgroei kan worden verwacht. Dit is vooraf van belang bij sportvelden
na een winterperiode. Dan moet de beschadigde grasmat zich in een
korte periode weer kunnen herstellen.
Te_hoo£ or£ani£che^stofjg£halte_
Om verzekerd te zijn van een stroeve toplaag met voldoende draag
kracht, vooral op sportvelden, dient het organische-stofgehalte niet
hoger te zijn dan 3 %. Bovendien wordt de doorlatendheid door een hoger
gehalte aan organische stof sterk beperkt. Het leemgehalte moet minder
dan 15 % bedragen en het zand moet een mediaan (M50) hebben dat ligt
tussen de 150-210 mu, hetwelk in deze gebieden steeds het geval is.
De oppervlakte moet "schoon" en niet te hard zijn en voldoende
draagkracht bezitten. Bovendien moet de toplaag een goed waterbergend
vermogen en een goede indringingscapaciteit hebben. De toplaag moet
immers na een regenbui of regenperiode weer zo snel mogelijk bespeel
baar, dus droog zijn.
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gebruikt. Doch ook op speel- en ligweiden verdient een vegetatie van
grassen en kruiden de voorkeur vanwege de resistentie tegen betreding
en het schone karakter.
Gronden waarvan de bovengrond uit zand bestaat met een laag
gehalte aan organische stof en leem, zullen de gunstigste mogelijk
heden bieden voor de aanleg van sportvelden, speel- en ligweiden.
6.1». Beschrijving van de kaarteenheden
feart eenheid_1a
Deze omvat de stuifzandgronden en de geëgaliseerde, uitgelaagde
en opgehoogde gronden, alle met grondwatertrap IV, VI, VII of VIII.
Zowel voor sportvelden, als voor speel- en ligweiden hebben ze vrijwel
geen beperking. Het kan zijn dat de laagste gedeelten binnen grondwatertrappen IV en VI voor de aanleg van sportvelden van een drainage
systeem moeten worden voorzien. Bij de gronden met grondwatertrappen
VII en VIII kan vochttekort optreden, zodat een beregeningsinstallatie
wenselijk is. Voor het overige is de aanleg van sportvelden, speel- en
ligweiden dan ook zeker mogelijk met minimale cultuurtechnische maat
regelen, dus: met lage aanlegkosten.
Kaarteenheid_1 b
Hiertoe behoren de humuspodzol-, gooreerd- en enkeerdgronden met
grondwatertrap IV, VI, VII of VIII. Bij deze kaarteenheid geldt voor
de laagste gedeelten van de gronden met grondwatertrappen IV en VI.
hetzelfde als bij kaarteenheid 1a evenals voor wat de gronden met
Gt's VII en VIII.
Deze gronden hebben alleen voor de aanleg van sportvelden een
matige beperking door een te hoog organische-stofgehalte. Als op deze
gronden tot de aanleg van sportvelden wordt overgegaan zal een ver
schraling van de toplaag noodzakelijk zijn.
Kaart eenheid_l c_
De binnen deze subklasse voorkomende uitgelaagde gronden met
grondwatertrap V hebben alleen voor de aanleg van sportvelden een
matige beperking door wateroverlast. Ze zullen daarvoor van een
drainagesysteem moeten worden voorzien.
De podzolgronden met grondwatertrap V hebben voor de aanleg
van sportvelden een matige beperking zowel door wateroverlast als
vanwege een te hoog organische-stofgehalte. Hier zal dus een drainage
en een verschraling van de toplaag moeten plaatsvinden.
Voor de speel- en ligweiden hebben deze gronden geen beperking.
Kaarteenheid_2a
Hiertoe behoren de geëgaliseerde en uitgelaagde gronden met
grondwatertrap II of III.
Deze gronden hebben voor de aanleg van sportvelden een sterke
tot zeer sterke beperking door wateroverlast. Voor speel- en ligweiden
een matige beperking bij de gronden met Gt III en een sterke tot zeer
sterke bij die met Gt II. Voor beide bestemmingen zal een drainage
systeem noodzakelijk zijn.
Kaart eenhej1d_2b
In deze subklasse behoren de humuspodzol-, gooreerd-en enkeerd
gronden met grondwatertrap II of III. Deze hebben voor de aanleg van
sportvelden een sterke tot zeer sterke beperking door wateroverlast.
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Daarnaast hebben deze gronden een matige beperking i.V.ra. een te hoog
organische-stofgehalte zodat een verschraling van de toplaag eveneens
vereist is.
Voor zover voorkomend met Gt III hebben deze gronden voor speelen ligweiden een matige beperking door wateroverlast; met Gt II echter
een sterke tot zeer sterke beperking. Ook voor aanleg van speel- en
ligweiden is derhalve een drainage noodzakelijk.
fearteenheid_J>a
Deze kaarteenheid omvat alleen de opgehoogde gronden met grondwat ert rap II of III. Doze hebben voor de aanleg van sportvelden een
sterke tot zeer sterke beperking door wateroverlast en een matige
beperking door de profielopbouw.
Door de vereiste ontwatering zal in meer of mindere mate zetting
optreden met meestal een ongelijke nazakking als gevolg. De kosten
voor nazorg en onderhoud zal op deze gronden dan ook vrij hoog zijn.
Voor de aanleg van speel- en ligweiden hebben de gronden met
grondwatertrap III een matige beperking en met grondwatertrap II een
sterke tot zeer sterke beperking door wateroverlast. De profielopbouw
geeft aanleiding tot een matige beperking. Een ontwatering d.m.v. een
drainagesysteem, zal op deze gronden nodig zijn. Een enigszins ongelijke
nazakking die kan optreden bij deze gronden, is voor speel- en ligweiden
minder nadelig, daar het oppervlak voor dit doel niet geheel vlak
behoeft te zijn.
Kaart eenhei_d_5b
Hiertoe behoren de venige eerdgronden met een zandbovenlaag en
de meerveengronden met grondwatertrap I, II of III. Deze hebben voor
de aanleg van sportvelden een sterke tot zeer sterke beperking zowel
door wateroverlast en profielopbouw als door een te hoog organischestofgehalte. Er zal een ontwatering, d.m.v. een drainagesysteem,
noodzakelijk zijn en een bezanding van de toplaag. Ongelijke nazakking
door ontwatering kan hoge onderhouds- en nazorgkosten veroorzaken.
Voor de aanleg van speel- en ligweiden hebben deze gronden met
grondwatertrap III een matige beperking door wateroverlast en een te
hoog organische-stofgehalte. Dit laatste is tevens het geval bij de
gronden met Gt II die bovendien een sterke tot zeer sterke beperking
hebben voor profielopbouw en voor wateroverlast. Behalve ontwatering
zal hier in meer of mindere mate, afhankelijk van het organischestofgehalte, een verschraling van de toplaag moeten plaatsvinden. Er
kan na ontwatering een zeer ongelijke nazakking optreden. Dit behoeft
niet altijd nadelig te zijn, omdat een niet geheel vlak liggend opper
vlak, bij dit bodemgebruik, toelaatbaar is.
Kaarteenhe3ji_5c_
Deze omvat de vlierveengronden, de venige ppdzolgronden en de
venige eerdgronden, alle met een veenbovenlaag en grondwatertrap
I of II. Deze gronden hebben zowel voor de aanleg van sportvelden,
als voor speel- en ligweiden een sterke tot zeer sterke beperking door
wateroverlast door profielopbouw en door een te hoog gehalte aan orga
nische stof. Zonder ingrijpende cultuurtechnische maatregelen zijn
beide vormen van bodemgebruik niet mogelijk. De aanlegkosten zullen
erg hoog zijn, evenals de nazorg- en onderhoudskosten. Bovendien zal
de periode van nazorg vrij lang zijn.
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