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VOORWOORD
In opdracht van de Centrale Directie van de Cultuurtechnische
Dienst te Utrecht werd in 197U een bodemkundig onderzoek uitgevoerd
in Zuidwest-Drenthe. Het betrof hier een aanvullend onderzoek (+ 5700 ha)
op het reeds in 1972 in opdracht van het Raadgevend Ingenieursbureau
Ir. R. Hajerna en partners BV te Assen uitgevoerde bodemkundig onderzoek
')
t.b.v. het Recreatie-basisplan Zuidwest-Drenthe .
De bij dit rapport behorende bodemkaart, schaal 1 : 50 000, geeft
zowel het in 1972 als het in 197'-* opgenomen gebied weer. Dit omvat het
gehele gebied van Zuidwest Drenthe met uitzondering van de binnen dit
gebied voorkomende grote boscomplexen.
Dit rapport komt overeen met het genoemde rapport no. 1056, met
uitzondering van de toelichting en de beoordeling van enkele kaarteenheden
die in het in 1972 opgenomen gebied niet voorkomen.
De in 197k uitgevoerde opname werd verricht door Ing. H. Rosing.
Coördinatie an algehele leiding berustten bij resp. Ing. J.A. van den
Hurk en Ing. H.J.M. Zegers.

DE DIRECTEUR,
Ir. R.P.H.P. van der Schans.

1 )

Rapport no. 1056: "Recreatiebasisplan Zuidwest-Drenthe,
Bodemgesteldheid en Bodemgeschiktheid", Wageningen 1975,
Stichting voor Bodemkartering.

SAMENVATTING
Het ten behoeve van het Recreatie-basisplan Zuidwest-Drenthe
uitgevoerde bodemkundige onderzoek vond plaats in de periode julinovember 1972 en juli-oktober 197^* Het omvat het gehele gebied van
het Recreatie-basisplan Zuidwest-Drenthe, behalve de boscomplexen in
de boswachterij Smilde en het bos- en natuurgebied Berkenheuvel/
Dieverzand en Boschoord.
De gronden in dit gebied zijn hoofdzakelijk in de Riss- en de
WUrmiJstijd ontstaan. Tijdens de Rissijstijd werd keileem gevormd, die
in dit gebied voornamelijk ten noordoosten van de lijn DedemsvaartSteenwijk geregeld binnen 120 cm - mv. is aangetroffen. Ten zuidwesten
van deze lijn bevindt zich het z.g. Vechtdal, een door smeltwater en
rivierwater van de toentertijd naar het westen gerichte mondingen van
Wezer, Elbe en Eems ontstaan erosiedal.
Tijdens de Würroijstijd zijn grote hoeveelheden zand over de keileem en in het inmiddels gedeeltelijk met fluvioglaciaal materiaal
opgevulde Vechtdal afgezet.
Aan het einde van het Pleistoceen (Laat-Glaciaal) zijn door ero
sie en opvulling de (huidige) beekdalen gevormd. Tevens heeft vanaf
die tijd bodemvorming plaats, hetgeen in dat gebied geresulteerd heeft
in podzolering van het zgn. dekzand.
In het Holoceen heeft zich in de beekdalen en in de overige natte
terreingedeelten veen gevormd. Door vervening zijn echter de grootste
oppervlakten veen gedeeltelijk of geheel verdwenen.
Landschappelijk valt Zuidwest Drenthe in twee elementen uiteen:
a. het zandlandschap, b. het veenontginningslandschap.
Het reliè'frijke zandlandschap wordt gekenmerkt door hoog gelegen
dekzandruggen of plateaus waarop de escomplexen met akkerbouw en de
voornaamste dorpen zijn geconcentreerd. Hierbuiten lagen oorspronke
lijk de heidevelden waarop schapen gehouden werden, en de laag gelegen
beekdalen die als hooiland in gebruik waren. De heidevelden zijn
voor het grootste deel ontgonnen en nu in de meeste gevallen als gras
land in gebruik; in de beekdalen vindt men zowel hooiwinning als weidebouw. Eveneens kenmerkend voor het zandlandschap is het voorkomen van
houtwallen en grote en kleine boscomplexen.
Het vlakke veenontginningslandschap dat zowel in het noorden
(Hijkersmilde), het oosten (Hoogeveen),als in het zuiden (Ruinerwold)
voorkomt,wordt gekenmerkt door langgerekte streekdorpen en een recht
hoekig kavelpatroon met plaatselijk wijken. Het bodemgebruik is voor
namelijk grasland, met langs de percelen singels van elzenhakhout.
Van de in dit gebied voorkomende gronden, hoofdzakelijk bestaande uit
zandgronden met een podzolprofiel met plaatselijk een dik humushoudend
dek (enkeerdgronden) of met een dunne veen(tussen)laag (moerige gron
den), heeft meer dan de helft een hoogste grondwaterstand ondieper
dan to cm -mv. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door het ondiep
voorkomen van keileem, die slecht doorlatend is. Hierdoor kunnen ook
topografisch hoog gelegen gronden tijdelijk zeer nat zijn.
De mate van geschiktheid voor verschillende vormen van bodemge
bruik is afhankelijk van de eisen, die de verschillende vormen van ge
bruik aan de bodemkundige en hydrologische toestand van de grond
stellen. Deze eisen hebben betrekking op vochthoudend vermogen, hoog
te van het grondwater, draagkracht en aard van de toplaag, die weer vo<r
een deel door de profielopbouw bepaald zijn.
Over het algemeen bieden de zandgronden met een goed vochthoudend
vermogen (enkeerdgronden) en diepe grondwaterstanden (Gt VII) en de
zandgronden met gunstige grondwaterstanden (GHG to-80 cm; GLG >120 cm)
de beste mogelijkheden voor akkerbouw, weidebouw, bos, recreatie
terreinen en sportvelden. De overige zandgronden zijn voor één of
meer bodemgebruiksvorraen te nat (Gt II-III-V) of te droog (Gt VII).
De moerige gronden en de veengronden zijn voor het merendeel
te nat (Gt II en III-V), en hebben bovendien een bovengrond die te
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weinig draagkrachtig is en/of een te hoog gehalte aan organische stof heeft.
Voor landbouw en bosbouw zijn ze matig of weinig geschikt. Voor recrea
tieve doeleinden en voor sportvelden zijn ze weinig geschikt.

SCHAAL 1:200000
grens van het gebied

niet gekarteerd

gemeentegrenzen

bos, natuurterrein of water, niet gekarteerd

Afb.1 Situatiekaart

met gemeentegrenzen

- 71. AlßEMEEN
Het onderzochte gebied omvat de gemeenten De Wijk, Dwingeloo,
Havelté, Meppel, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde en gedeelten van
de gemeenten Diever, Smilde en Vledder met een totale oppervlakte
van ciroa 57700 ha (zie afb. 1).
Het veldbodemkundig onderzoek vond plaats in de periode juli/nov.
1972 en juli/oktober 1974, en maakte deel uit van het veldwerk voor
de kaartbladen 16 Oost, 17 West, 21 Oost en 22 West van de Bodemkaart
van Nederland, schaal 1 : 50 000.
De gemiddelde boringsdichtheid bedroeg 1 boring per k à 8 ha,
tot een diepte van 1,20 m -mv.; van drie reeds eerder uitgevoerde
karteringen, nl. de ruilverkavelingsgebieden Ruinerwold-Koekange,
Zuidwolde en Smilde, zijn de beschikbare gegevens gebruikt. De ver
werking van alle t.b.v. dit onderzoek verzamelde gegevens vond plaats in
december 1972 en januari 1975 en 197U. De resultaten hiervan zijn vastge
legd in dit rapport en op de kaartbijlage, schaal 1 : 50 000.
Gezien de boringsdichtheid en de kaartschaal zij erop gewezen, dat
de kaart globale informatie geeft betreffende de verbreiding van de
verschillende gronden. Detailinformatie wordt niet verkregen door
kaartvergroting, zoals ten onrechte nogal eens verwacht wordt, maar
door een meer gedetailleerd bodemkundig onderzoek.
Het verdient aanbeveling rapport en kaart gezamenlijk te raadplegen.
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2.1

Geologische opbouw

De bodera van dit gebied is in verschillende geologische perioden
ontstaan. "Vooral de Riss- en de Würmijstijd zijn op de vorming van
invloed geweest.
Vóór de komst van het landijs werden door de rivieren Rijn en
Maas dikke lagen zand en grind afgezet. Aan de aanvoer van dit mate
riaal kwam in het begin van de Rissijstijd een einde als gevolg van
het uit Noord-Europa opdringende landijs.
De ijskap die ons land gedurende deze ijstijd voor een deel be
dekte, heeft niet steeds een zelfde verbreiding gekend. Men onder
scheidt een aantal fasen waarin het ijs nu eens een meer vooruitge
schoven, dan weer een meer teruggetrokken positie innam (Ter Wee, 1966).
Tijdens één van deze fasen bevond het landijs zich ter hoogte
van de lijn Coevorden-Wieringen en formeerde daar een zgn. eindmorene
die in dit gebied duidelijk zichtbaar is bij Steenwijk, Havelte en
Zuidwolde.Te zelfder tijd waren de mondingen van de zuid-noord lopende
Duitse rivieren Eems, Elbe en Wezer geblokkeerd zodat deze rivieren
gedwongen werden westwaarts te stromen. Door dit water en het afvloei
ende smeltwater werd ten zuiden van genoemde eindmorene een groot dal
uitgeschuurd.
Een gedeelte van dit oerdal (Vechtdal) ligt binnen het onderzoch
te gebied nl. bij Ruinerwold en De Wijk. Het dal is echter tegen het
einde van de Rissijstijd weer met sedimenten van genoemde rivieren
en met zgn. fluvioglaciale afzettingen opgevuld. Deze afzettingen
zijn later met postglaciaal materiaal bedekt.
Na de Rissijstijd volgde een warmere periode, het Eemien, daar
na weer een glaciale periode: de Würmijstijd. Het was hier toen zeer
koud en de bodem WEIS permanent bevroren. Door arctische stormen
werden grote hoeveelheden zand verplaatst en als het zgn. dekzand
weer afgezet. De keileem en de postglaciale afzettingen werden erdoor
bedekt.
Tijdens het Laat-Glaciaal zijn door erosie de huidige beekdalen
ontstaan.
In het Holoceen, toen het klimaat milder werd en vooral ook
vochtiger, begon de veengroei. Afhankelijk van de plaatselijke om
standigheden ontwikkelde zich mesotroof of oligotroof veen.
In de dalen is vrijwel uitsluitend mesotroof zeggeveen en/of broekig zeggeveen ontstaan.
Naarmate het veen hoger boven het grondwater uitgroeide, werd
de vegetatie meer afhankelijk van het voedselarme regenwater en werd
oligotroof veenmosveen gevormd. Zo ontstond het "hoogveen" rond Smilde,
Ruinerwold/Koekange en Hoogeveen. De natuurlijke afwatering van dit
"hoogveen" gebeurde via een aantal veenstroompjes en beken, zoals o.a.
de Reest, de Oude Vaart en het Oude Diep. Het veen is later (15e tot
ca. 18e eeuw) vrijwel geheel afgegraven ten behoeve van de turfwinning.
Rondom Ruinerwold heeft men de veenafgraving uitgevoerd zonder wijken,
rond Hoogeveen en Hoogersmilde met wijken.
Na de veenafgraving werd meestal een dunne bezandingslaag op de
al of niet doorgespitte'«restveenlaag aangebracht. Dit zand was afkomstig
uit de wijken uit zandkopjes in de ondergrond of het werd van elders
aangevoerd. Plaatselijk zijn de bezandingsdekken ontstaan door jarenlange
bemesting met potstalmest. Bij Hoogeveen komen als gevolg van deze be
mesting matig dikke (30-50 cm) dekken voor.
In de omgeving van Ruinerwold worden plaatselijk nog als koppen in
het terrein liggende gedeelten veenmosveen aangetroffen.
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van klei. Dit is waarschijnlijk verspoeld materiaal afkomstig van
de keileern uit het achterland van de beken. Ook de in dit gebied
vrij veel voorkomende afgesloten laagten, de zgn. dobben, zijn gro
tendeels nog met veen opgevuld. Deze zijn gedeeltelijk ontstaan
als pingo's en gedeeltelijk door het afsmelten van ijslobben in het
pleistocene materiaal.
Ten slotte is, vrij recent in het Holoceen» het dekzand plaat
selijk opnieuw verstoven, o.m. als gevolg van vernietiging van de
vegetatie. Dit afwisselend op- en afgestoven materiaal, het zgn.
stuifzand komt binnen de grenzen van het gekarteerde gebied slechts
over een geringe oppervlakte voor.

2.2 Landschap
Het landschap van Zuidwest-Drenthe kan naar verschillen in
grondsoort, bodemgebruik en ontginningsgeschiedenis worden onderver
deeld in:
a. Het zandlandschap (Drenths plateau)
b. Het veenontginningslandschap.
a. Het zandlandschap
Kenmerkend voor het Drenths zandlandschap zijn de hoog gelegen
essen, hoge, middelhoge en lage veldgrcnden en de laag tot zeer laag
gelegen, van noordoost naar zuidwest breder wordende beekdalen.
De essen vormen meestal de hoogste terreingedeelten en hebben
doorgaans een vrij rustig reliëf, Ze zijn meestal omgeven door bos
of hakhout.
De escomplexen die nog buiten een ruilverkaveling gebleven zijn, •
zijn vooral als bouwland in gebruik; de herverkavelde essen gebruikt
men ook als grasland. De waterhuishouding is in het algemeen tamelijk
gunstig. Wateroverlast komt vrijwel niet voor. Uitzonderingen vormen
enkele kleine gedeelten waar ondiep keileem voorkomt. Vochttekort
treedt meestal niet op, dankzij het doorgaans 50 cm dikke, humeuze
tot humusrijke esdek, ontstaan door eeuwenlange bemesting met
potstalmest.
De esdorpen o.a. Diever, Vledder, Havelte, Uffeite, Dwingelo ,
Ruinen en Zuidwolde, liggen meestal aan de rand (op de helling) van
de essen.
De veldgronden of ontginningsgronden worden onderverdeeld in
oude en jonge ontginningsgronden.
De oude ontginningsgronden vormen slechts een klein gedeelte van
het gebied en liggen in de directe omgeving van de dorpen. Ze vormen
vaak de overgang van de essen naar de beekdalen. De peroelen zijn
vaak met houtwallen omgeven. Deze, voornamelijk als grasland gebruikte,
oude ontginningsgronden onderscheiden zich van de jonge ontginnings
gronden door een meestal dikkere (30-50 cm) humeuze tot humusrijke
bovengrond.
De jonge ontginningsgronden vormen het areaal dat vroeger uit
grote oppervlakten heidevelden bestond. Heide werd instandgehouden
door de schapenteelt. Schapemest en heideplaggen , die als strooisel
Inde potstal werden gebruikt,zijn van groot belang geweest in de landbouwcultuur waaraan het ontstaan van de esdekken te danken is.
De heide is nu door ontginning vrijwel geheel verdwenen, vooral
sedert het begin van de jaren dertig.
Waren de heidevelden vroeger relatief reliê'frijk, de jonge ont
ginningsgronden liggen thans vrijwel vlak als gevolg van de nivel
lerende ontginning. Ze zijn vrij kaal met hier en daar verspreid boer
derijen. Het bodemgebruik is voornamelijk grasland. Binnen het areaal
jonge ontginningsgronden komen hoge-, middelhoge- en lage gronden voor
met over grote oppervlakten keileem binnen 120 cm -mv.
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zijn meestal de droogste of de natste gedeelten. De droogste zijn
meestal bebost en/of bestaan gedeeltelijk uit stuifzand, de natste
worden gevormd door de "dobben", plaatselijk met open water.
De in de beekdalen voorkomende zandgronden, moerige gronden
en veengronden, zijn merendeels als grasland in gebruik. Deze
z.g. madelanden zijn voor een groot deel uit moerasbossen ontgonnen.
Ze werden vrijwel uitsluitend aangewend als hooiland, doch door de
huidige intensieve bedrijfsvoering zowel voor hooiland als voor wei
land. Plaatselijk zijn deze dalen vrij breed met een naar verhouding
smalle beek. Een groot aantal zandopduikingen geeft deze dalen enig
reliëf. Op deze zandopduikingen komt enige boomgroeials perceels
scheiding voor met eiken op de hogere en elzen op de lagere gedeelten.
De lage delen van de dalen zijn meestal vrij vlak en boomloos.
Daar waar een ruilverkaveling is uitgevoerd komen enkele boerderijen
voor.
b. Het ve^nontgirmingslandschap
Kenmerkend voor dit landschap in het zuiden van het gebied, zijn
de langgerekte streekdorpen (lintbebouwing) zoals Ruinerwold en Koekange
en de lange, opstrekkende percelen. Dit vrij natte, grotendeels als
grasland in gebruik zijnde gebied is tamelijk vlak. Hoogteverschillen
van enige betekenis komen er vrijwel niet in voor.
De vervening is in de vijftiende eeuw begonnen rond Ruinerwold/
Koekange. Wijken ontbreken hier. Het zand, dat voor de bezanding nodig
was, werd uit plaatselijk aanwezige zandkoppen gehaald of van elders
aangevoerd. Soms is het huidige zanddek ontstaan door bemesting met
zandhoudende potstalmest.
Plaatselijk zijn nog enkele niet afgegraven z.g. "veenbulten"
aanwezig.
De dorpen zijn meestal op zandruggen gesticht.
Plaatselijk, en vooral rond Ruinerwold, komt langs de perceelschei
dingen veel elzenhakhout voor.
In het noorden rond Hoogersmilde en rond Hoogeveen liggen jongere
veenontginningsgronden (dalgronden). Ze worden gekenmerkt door lange,
rechthoekige percelen, die ca. 75 ra breed zijn.
Deze gebieden kennen de z.g. wijkenverkaveling. De wijken liggen
ca. 150 m uit elkaar en zijn in de eerste plaats gegraven voor de ont
watering van het hoogveen, daarna zijn ze gebruikt voor de afvoer van
turf en nog later van landbouwproducten en voor de waterbeheersing van
het gebied. In de omgeving van Hoogeveen was de boot zelfs jarenlang na
genoeg het enige middel van vervoer.
Bij Kerkenveld en Moscou komen z.g. veenwijken voor. Dit zijn wijken
die tot een geringe diepte in het hoogveen zijn uitgegraven. Hierna is
het veen daar omheen afgegraven. Deze gebieden worden thans gekenmerkt
door de hoger liggende veenwallen langs de wijken.
In het grootste deel van het veenkoloniale gebied bij Hoogeveen
en Hoogersmilde zijn de wijken tot in de zandondergrond uitgegraven.
Het hierbij vrijkomende zand werd in een smalle strook aan weerszijden
van de wijk in depot gelegd, de z.g. klemsloten. Na de vervening werd dit
zand in een dunne laag over het land verspreid. Soms moest hiervoor zand van
elders worden aangevoerd. Door verschillen in verveningsdiepte en/of in
de hoeveelheid teruggestorte bovengrond (niet geschikt voor de turfwinning)
zijn verschillen in dikte van het overgebleven veenpakket ontstaan.
Rond Hoogeveen komen matig dikke (50-50 cm) zanddekken voor als gevolg
van een jarenlange bemesting met potstalmest. Hierbij werd zand in de
potstal gebracht om de mest te binden, waarna dit materiaal over het land
werd verspreid.
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Ook deze gebieden zijn vrij vlak, met rond Hoogersmilde weinig op
gaande begroeiing. De bewoning van Hoogersmilde bevindt zich in
hoofdzaak langs de Smildervaart. Het land wordt hier meest als
bouwland gebruikt. In de omgeving van Hoogeveen komt de bewoning
verspreid over het gebied voor. Hollandse Veld, Hoordsehe Schut,
Alteveer en Nieuwlande kunnen echter als kleine centra worden aan
gemerkt. Het land wordt hier vooral als grasland gebruikt. In de
richting van Nieuwlande krijgt bouwland de overhand.
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5. DE GLOBALE BODEMKAART, sehaal 1 : 50 OOP (bijlage 1)
3.1 Legenda en wijze van indeling
De legenda geeft een systematisch overzicht van de onderschei
dingen op de bodemkaart, Ze is gebaseerd op het Systeem van bodem
classificatie voor Nederland (De Bakker en Schelling, 1966), en de
daaruit afgeleide legenda voor de Bodemkaart van Nederland, schaal
1 : 50 000. Voor enkele gronden is echter van genoemde legenda afge
weken. Zo zijn bijvoorbeeld veldpodzolgronden die grondwatertrap VII
hebben en tevens op de hoge dekzandruggen liggen, om dit laatste,
landschappelijke aspect beter tot zijn recht te laten komen, apart
onderscheiden. Voorts zijn de stuifzandgronden, om hun grillige ver
breiding moeilijk apart afgrensbaar, in twee associaties ondergebracht.
3.2 Soorten onderscheidingen
Op de bodemkaart komen vier soorten onderscheidingen voor, nl.:
a.
b*
c.
d.

kaarteenheden
groridwatertrappen
toevoegingen
overige onderscheidingen

a. Kaarteenheden
Deze zijn onderverdeeld in enkelvoudige en samengestelde kaart
eenheden.
De enkelvoudige kaarteenheden bestaan voor ten minste JC$> van
hun oppervlakte uit één bodemeenheid, dwz. uit gronden met een groot
aantal overeenkomende kenmerken en eigenschappen. Iedere kaarteenheid
is met een kleur en een code aangegeven en afgegrensd met een getrok
ken lijn, de bodemgrens.
De samengestelde kaarteenheden bestaan uit twee of meer kaarteen
heden.
De codering van associaties van vele kaarteenheden wordt gevormd
door de hoofdletter A (^associatie) gevolgd door een hoofdletter die
de aard van de associatie aangeeft: bijv. AS is een associatie van
stuifzandgronden »
Een associatie van stuifzand- en andere gronden (associatie
stuifzandcomplex) is weergegeven als code ASC. Hierin komen behalve
de associatie stuifzand (AS) nog ten minste twee andere elementen voor.
b. Groridwatertrappen
De bodemkaart geeft een globale aanduiding van het niveau en
de fluctuatie van het grondwater, uitgedrukt in klassen die grondwatertrappen (Gt's) worden genoemd (zie 3.8).
Op de bodemkaart zijn de Gtfs gecodeerd met Romeinse cijfers.
Voor zover de Gt-grenzen niet samenvallen met de bodemgrenzen, worden
ze aangegeven met een lange-streeplijn. Evenals bij de kaarteenheden,
wordt ook bij de grondwatertrappen een onzuiverheid van ca. 30#
toegelaten.
c. Toevoegingen
De toevoegingen hebben betrekicing op kenmerken die niet als
indelingscriteria voor kaarteenheden zijn gebruikt, maar wel op de
bodemkaart thuishoren. Hun begrenzing is voor zover niet samenval
lend met die van de kaarteenheden, aangegeven met een korte-streep
lijn.

d. Overige onderscheidingen
Deze omvatten enkele landschappelijke kenmerken, zoals open water
diep afgegraven gedeelten, bebouwde kommen van enkele plaatsen e.d*
5»3 Indeling van de gronden
Er komen vier hoofdklassen voor:
Zandgronden
Oude kleigronden
Moerige gronden
Veengronden
Binnen deze hoofdklassen zijn 33 kaarteenheden en 3 toevoegingen
onderscheiden, waarvan de belangrijkste kenmerken in de volgende
paragrafen worden beschreven. Per eenheid is ook een globale profiel
schets opgenomen.
3.b Zandgronden

Deze bestaan in dit gebied vanaf maaiveld tot ten minste 1,20 m
-rav. uit zand of uit ten minste *1-0 cm zand op keileem.
Naar opbouw en ontwikkeling van het profiel zijn ze onderver
deeld in;
moderpodzolgronden
humuspodzolgronden
eerdgronden
vaaggronden (bij de Samengestelde kaarteenheden)
Over het algemeen varieert de korrelgrootte van het zand hier
van Ito tot 180 fj.m. Op de bodemkaart wordt dan ook uitsluitend de
klasse "fijn zand" (M50-2000 = 150 tot 210|im )gebruikt, aangegeven
met het eerste cijfer in de code, dat altijd 2 is.
De hier gevonden leemgehalten zijn als volgt in klassen ingedeeld
leemarm en zwak lemig (laatste cijfer in de code: 1)
zwak lemig en sterk lemig (laatste cijfer in de code: 3)
3.^.1

Moderpodzol^;onden__

Moderpodzolgronden worden gekenmerkt door de aanwezigheid van
een inspoelingshorizont, en wel een duidelijke moderpodzol-B-horizont,
die buiten de invloed van het grondwater is ontstaan(dus bij diepe
grondwaterstanden).
Deze geelbruine horizont bevat organische stof in de vorm van
moderhumus. De C-horizont, die geel is, gaat soms over in verweerde
keileem.
De diverse horizonten gaan geleidelijk in elkaar over. Storende
lagen komen niet voor.
De dikte van de bovengrond varieert bij deze gronden van 30
tot 50 cm (loopodzolgronden).
De lemigheid van de bovengrond varieert van 10-32§ % leem.

- li)—
Kaarteenheid: : cY2J
Omschrijving

Loopodzolgronden in zwak lernig en sterk lemig, fijn
zand, met een humeuze tot humusrijke bovengrond

Grondwatertrap: VI, VII
Toevoegingen : x : keileera beginnend tussen UO en 120 cm - mv.
Profielschets :
Horizont en
diepte (in cm)

Gt VII

humus
%

leem

%

M50
lim

grijszwart, humusrijk,
zwak leraig zand

16

165

grijsbruin, zwak lemig zand

16

165

16

165

20

180

0-

Aan

B2

IfO55-

BC
80-

geelbruin, zwak lemig zand
geelgrijs, sterk lemig zand

100-

verweerde keileem
120-

Verbreiding: Rond Zuidwolde, bij Pesse en Darp.
Toelichting: Deze hoge gronden komen in geringe oppervlak
ten voor. Ze zijn nauw verwant aan de oude bouwlanden
maar kunnen door hun te dunne bovengrond (+ '+5 cm)
niet tot de enkeerdgronden gerekend worden"!
Het zijn gronden zonder storende lagen die, veelal
zonder ingrijpende cultuurtechnische maatregelen,
goed geschikt zijn voor vele vormen van bodemgebruik.
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3.4.2 Hum^podzol^ond,en_
Humuspodzolgronden worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een
inspoelingshorizont, en wel een duidelijke hunruspodzol-B-horizont, die
lang niet altijd buiten de invloed van het grondwater is ontstaan
(dus zowel bij diepe als ondiepe grondwaterstanden).
De organische stof in deze horizont bestaat voornamelijk uit amorfe
humus die in disperse vorm is verplaatst.
Humuspodzolgronden zijn in dit gebied zowel buiten als onder de
invloed van grondwater ontstaan. Dit is mede geconstateerd aan de aan
wezigheid resp. het ontbreken van zgn. ijzerhuidjes op de zandkorrels.
Naar dit verschil in ontstaanswijze zijn de humuspodzolgronden ge
splitst in:
- hydropodzolgronden (zonder ijzerhuidjes)
- xeropodzolgronden (raet ijzerhuidjes)
3.^.2.1

Hydropodzolgronden

Een groot deel van de oppervlakte zandgronden wordt ingenomen
door de hydropodzolgronden.
Boven de B-horizont is meestal een duidelijke Al-horizont aanwezig;
een A2~horizont komt echter niet altijd voor.
De kleur van de B-horizont is overwegend roodbruin tot bruin; de
dikte en intensiteit correleren met de diepteligging van het grondwater
en de textuur van het zand. Hoog boven het grondwater gelegen podzolen
hebben over het algemeen een dunne, fel gekleurde B-horizont. Bij de
lagere loopt de B-horizont meestal diep door en is de kleur flets.
Bij deze gronden komt over grote oppervlakten binnen 120 cm -mv.
keileem voor (toevoeging x).
Naar de lemigheid van de bovengrond zijn deze gronden in twee
klassen onderverdeeld. Verder zijn ze naar de dikte van de bovengrond
onderverdeeld in:
a. veldpodzolgronden (bovengrond dunner dan 30 cm)
b. laarpodzolgronden (bovengrond 30-50 cm dik)
a. Veldpodzolgronden
Dit zijn humuspodzolgronden met een huraushoudende bovengrond
(Al) die dunner is dan 30 cm. Als gevolg van verwerking is deze bovengrond
plaatselijk heterogeen en bestaat dan uit A1- en B-materiaal dat nog on
voldoende vermengd is.
Veldpodzolgronden met Gt VII op de hoge dekzandruggen zijn afzon
derlijk afgegrensd (code Hh(d)21).
Deze onder natte omstandigheden ontwikkelde gronden zijn door
ontwatering droog geworden.
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Kaarteenheid; Hh21
Omschrljving: Veldpodzolgronden in leemarm en zwak leraig fijn zand
Grondwatertrappen;

III,

V,

VI,

VII

Toevoegingen: x: keileera beginnend tussen kO en 120 cm -mv.
Profielschets:
Horizont en
diepte (in era)

Gt V

humus

O
- grijszwart, humeus, zwak leraig zand
20bruin,
B2 -|
UO leemarm zand
Ap

B3
70-

leem
%

M50

li*-

165

9

I60

geelbruin,
leemarm zand

160

vuil bruingrijs,
leemarm zand

160

120

Verbreiding:

Verspreid over heel het gebied.

Dit zijn merendeels jonge ontginningsgronden die over
Toelichting:
•
grote oppervlakten worden aai getroffen. Rond Ruinerwold
en Koekange zijn deze gronder al wat langer in cultuur.
De bovengrond bevat hier, eve lals in het veenkoloniale
gebied rondom Hoogeveen, dan >ok aanmerkelijk meer humus
(6-15 %) dan in de rest van hït gebied (U-8 •#). De "veen
koloniale zandgronden" zijn o itstaan doordat jaarlijks
een dun laagje van het oorspronkelijk aanwezige veenpakket
door de bovengrond is verwerk;, waardoor dit veenpakket
geleidelijk aan is verdwenen.
Het leemgehalte bedraagt 5-17*5
Plaatselijk hebben deze gronden een stugge of verkitte
B-horizont, die de verticale waterbeweging kan belem
meren.
Bij deze gronden komt plaatselijk keileem binnen 120 cm
- mv. voor (toevoeging x), vooral in de omgeving van
Hoogeveen. Afhankelijk van de diepteligging, kan dit
materiaal van invloed zijn op de waterhuishouding. Deze
gronden kunnen dan ook in regenrijke perioden aanmerke
lijk natter zijn dan die zonder keileem binnen 120 cm.
Door de variatie in: hoogteligging t.o.v. het grond
water (Gt III-V-VI en VII), het organische-stofgehalte
van de bovengrond, en in de profielopbouw, hebben deze
gronden een zeer uiteenlopende geschiktheid voor een
of meer bodemgebruiksvormen.
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Kaarteenheid: Hn23
Omschrijving; Veldpodzolgronden in zwak lemig en sterk lemig fijn
zand
Grondwatertrappen:

III,

V,

VI

Toevoegingen; x: keileem beginnend tussen 40 en 120 cm -mv.
Profielschets:
Horizont en
diepte (in cm)
Ap
B2
BC
C

&
20-

Gt V

humus

grijszwart, hunieus,
sterk lemig zand
bruin, zwak lemig zand

40- bruingrijs, zwak lemig
zand
65- grof zand

8o

D

leem
*

M50
um

20

155

15

160

15

l6o

22

220

keileem
120

Verbreiding: Verspreid over het gehele gebied.
Toelichting: Dit zijn voornamelijk jonge ontginningsgronden.
Het organische-stofgehalte van de bovengrond ligt tussen
4 en 12$, het leemgehalte varieert van 10-32,5 %Plaatselijk komen stugge of verkitte B~horizonten voor.
De regelmatig binnen 120 cm -mv. (meestal tussen 60 en
100 cm -mv.) aangetroffen keileem kan een grote invloed
hebben op de waterhuishouding. Zo kunnen topografisch
hoog gelegen gronden met ondiep keileem, soms zeer nat
zijn.
De geschiktheid van deze gronden loopt sterk uiteen
en is afhankelijk van de Grondwatertrap (Gt III-V en vö,
het organische-stof- en leemgehalte van de bovengrond en
de profielopbouw.
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Kaarteenheid; Hn(d)21
Omschrijving: Veldpodzolgronden ia leemarm en zwak lemig fijn zand
Grondwatertrap: VII
Profielschets:
Horizont en
diepte (in cm)
0- zwartgrijs, humeus,
leemarm zand
332 20- roodbruin, leemarm zand
30
bleekbruin,
B3
leemarm zand
55geelbleek,
leemarm zand
Ap

90-

geelgrijs, zwak lemig
zand

humus

leem
çf
p

M50
tim

9
9

155
1Ó0

9

160
160

12

155

120-

Verbreiding: Verspreid over heel het gebied met de grootste oppervlak
ten ten noorden van Dwingelo.
Toelichting: Dit zijn op ruggen gelegen veldpodzolgronden met Gt VII
die landschappelijk erg opvallen.
Het zijn leemarme tot zwak lemige gronden met in de bo
vengrond h-7% organische stof.
Voor een aantal bodemgebruiksvormen zoals akkerbouw,
weidebouw en loofhoutbos zijn deze gronden te droog.
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k. Laarpodzolgronden
De laarpodzolgronden hebben een humeuse tot humusrijke bovengrond
van 30-50 ein dikte. Deze door bemesting roet materiaal uit de potstal
verrijkte bovengrond is plaatselijk zelfs dikker dan 50 cm. Dergelijke
plekken zijn niet tot de enkeerdgronden gerekend, maar als onzuiver
heid binnen de laarpodzolgronden toegelaten# omdat anders het kaart
beeld te ingewikkeld zou worden.
De profielontwikkeling onder de bovengrond is gelijk aan die
van de veldpodzolgronden. Plaatselijk is echter een moderpodzol-Bhorizont aangetroffen. Ook dit werd met het oog op het kaartbeeld
als onzuiverheid toegelaten.

Kaarteenheid; cHn21
Omschrijving: Laarpodzolgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand
Grondwatertrappen:

V,

VT,

VII

Profielschets;
Horizont en
diepte (in cm)
O
Aan

Gt VI

grijszwart, humeus,
zwak lemig zand

i+Ogrijs, leemarm zand
50- bruin, zwak lemig
B2
zand
70bleekbruin, leemarm
BC
zand
A2

D

humus

leem
%

M50
\x m

7

13

165

8

165

11

165

9

165

100-

zandige keileem
120-

Verbreiding:

Voornamelijk rond Dwingelo en bij De Stapel

Toelichting: Het organische-stofgehalte van de 40 à 1*5 dikke bo
vengrond bedraagt 5-8 % en het leemgehalte 8-15
Deze weinig voorkomende gronden hebben plaatselijk keileem in de ondergrond (toevoeging x), die echter niet
storend is. Het zijn meestal hoog gelegen gronden
(Gt V, VI en VII) die voor de meeste gebruiksvormen
goed geschikt zijn.
Bij De Stapel zijn deze gronden plaatselijk afgegraven.
Het vrijgekomen zand is gebruikt voor bezanding van de
veengronden in het Reestdal.
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Kaarteenheid; cHcx23
Omschrijving: Laarpodzolgronden in zwak lemig en sterk lemig fijn zand
Grondwatertrappen:

V,

VI,

VII

Toevoegingen: xi keileem beginnend tussen '*0 en 120 cm -mv.
Profielschets;

OAan
A2
B2

k5r

Gt VI

leem

%

%

M5G
|j.m

8

18

160

grijs, zwak lemig zand

11

160

bruin, zwak lemig zand

11

160

Horizont en
diepte (in cm)

grijsswart, humeus,
sterk lemig zand

humus

70-

BC
D

bleekbruin, leemarm zand
100-

165

verweerde keileem

120-

Verbreiding; Verspreid over het gebied vnl. rond de dorpenToelichting: Het humusgehalte van de bovengrond varieert van 6-12$;
het leemgehalte van 12-25$. De dikte van de bovengrond
bedraagt ca. k5 cm.
Herhaaldelijk is in deze gronden keileem (toevoeging x)
aangetroffen. Deze veroorzaakt op gronden met Gt V soms
wateroverlast. Bij de gronden op Gt VI en VII is de in
vloed echter gering. Het zijn dan ook over het algemeen
voor de meeste bodemgebruiksvormen goed geschikte gronden.
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3.^.2.2 Xeropodzolgronden
Dit zijn humuspodzolgronden die buiten de invloed van het grond
water zijn ontstaan, hetgeen o.a. blijkt uit de aanwezigheid van ijzer
huidjes op de zandkorrels in de laag direct onder de B2-horizont.
Kenmerkend voor deze podzolgronden is de scherpe begrenzing tussen
de verschillende horizonten en de helder gekleurde, in het bovenste
deel sterk ontwikkelde, B-horizont. Het meest door humusinspoeling
verrijkte deel van de B-horizont (de B2h) is aan de onderzijde dik
wijls begrensd door een dun ijzerbandje (1 à 5 ran)«
In de C-horizont komen plaatselijk zwartbruine fibers voor.
Xeropodzolgronden met een dunne (dunner dan J>0 cm) A1 -horizont, wor
den haarpodzolgronden genoemd.
Xeropodzolgronden met een matig dikke (50-50 cm'dik) Al-horizont
worden kamppodzolgronden genoemd.
Kaarteenheid: Hd21
Omschrijving: Haarpodzolgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand
Grondwatertrap: VII
Profielschets:
Horizont en
diepte (in cm)
o-

humus

leem

zwartgrijs, huraeus,

160 •

6
bruin, leemarm zand

M50
jim

9
9

bruingeel, leemarm zand
(met fibers)

160
160
160
l6o

90geelgrijs, zwak lemig zand

12

160

120-

Verbreiding: Voornamelijk ten noorden van Dwingelo en ten zuiden van
Uffelte en verder nog in kleine oppervlakten verspreid
over het oosten van het gebied.
Toelichting: Deze hoog op ruggen gelegen gronden zijn overwegend
leemarm met in de bovengrond k~6% organische stof.
Voor landbouw en loofhoutbos zijn deze gronden weinig
geschikt vanwege een grote kans op verdroging.
Voor recreatief gebruik bieden ze meer mogelijkheden.

Kaarteenheid: cHd23
Omschrijving: Kamppodzolgronden in zwak len.ig en sterk lemig fijn zand
Grondwatertrap: VII
Profielschets:
Horizont en
diepte (in cm)

Aan

zwartgrijs, humeus,
zwak lemig zand

li' •griisvzvfak lemig zana. .—n
wiiKtif'
rinmi,y.w«h iwmlg zand
bruin, zwak lemig zand
B2 70C

bruingeel, zwak lemig
zand (met fibers)
na
geel, leemarm zand
120-

Verbreiding:

humus
4.

leem

%

M50
(.itn

h

a

155

5

13
II

150
V

12

ïk5

U0

Rond Uffelte

Toelichting: Deze hoog gelegen gronden rondom het dorp Uffelte vertonen
nogal wat variatie in profielopbouw. De donker gekleurde
bovengrond is meestal zwak lemig en 30-50 cm dik. Dit matig
dikke dek is ontstaan door bemesting met potstalmest. Plaat
selijk is deze bovengrond dikker dan 50 cm (enkeerdgronden)
of heeft het podzoleringsproces zich onder invloed van het
grondwater voltrokken (laarpodzolgronden).
Voor landbouw en loofhoutbos kennen deze gronden enige be
perking vanwege de kans op verdroging.
Voor recreatief gebruik bieden ze goede mogelijkheden.
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5.^.3 Eerdgronden
Tot de eerdgronden behoren alle zandgronden meteen Al-horizont
van meer dan 50 cm dikte en zandgronden met een 15-50 era dikke mine
rale eerdlaag die geen duidelijke podzol-B-horizont hebben.
De eerdgronden zijn naar de dikte van de bovengrond en het al
dan niet voorkomen van roest onderverdeeld in:
enkeerdgronden
gooreerdgronden
beekeerdgronden.
3.^.3.1

Enkeerdgronden

De humushoudende bovengrond is dikker dan 50 cm. Het zijn ge
woonlijk hoog gelegen gronden met een dik cultuurdek, als gevolg van
een eeuwenlange bemesting met potstalmest. Ze hebben veelal een hoe
kige begrenzing en liggen in de omgeving van de dorpen.
Onder de humushoudende bovengrond komt (neestal) een moder- of
humuspodzolprofiel voor.
Naar verschillen in lemigheid zijn binnen de enkeerdgronden
twee kaarteenheden onderscheiden.
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Kaarteenheid: zEZ21
Omschrijving: Enkeerdgronden. in leemarm en zwak lemig fijn zand
Grondwatertrappen:

V,

VI,

VII

Toevoegingen: x: keileem beginnend tussen 1*0 en 120 cm -inv.
Profielschets;
Horizont en
diepte (in cm)

Gt VII

0Aanp - grijszwart, humeus,
zwak lemig zand
25Aan2
grijszwart, huraeus, zwak le
mig zand
50Aan3

grijs, humeus, zwak lemig
zand
80
B2
bruin, zwak lemig zand
100bleekgeel, leemarm
I zand
120"

humus
%

leem
%

M50
.p.m.

8

14

l6o

6

14

160

5

12

160

11

160

8

165

Verbreiding: Voornamelijk bij Diever, Dwingelo, Echten en De Wijk.
Toelichting;: Zie toelichting bij zEZ23.
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Ilaarteenheid: zEZ25
Omschrijving: Enkeerdgronden in zwak leraig en sterk lemig fijn zand
Grondwatertrappen:

V,

VT,

VII

Toevoegingen: x: keileera beginnend tussen 40 en 120 era -mv.
Profielschets:
Horizont en
diepte (in era)
Aanp

Aan2

D

leem

M50
(im

20

165

grijszwart, humeus,
sterk lemig zand

18

165

bruin, sterk lemig zand

18

170

O- grijszwart, huraeus tot humusrijk, sterk lemig zand

30-

B

Gt. VI

7010O-

fturaus

%

8

verweerde keileem

120-

Verbreiding: Voornamelijk rond de dorpen Vledder, Wapse, Diever,
Uffeite, Havelte, Ruinen en Pesse.
Toelichting; bij de kaarteenheden zEZ21 en zEZ23
De enkeerdgronden hebben hier doorgaans een humushoudende
bovengrond van 50-80 cm met org.-stofgehalten variërend van
5 tot 11 70, Storende lagen komen binnen deze gronden nauwelijks
voor. De plaatselijk aanwezige keileemondergrond (toevoeging
x) is bovenin veelal verweerd of ligt zodanig op een helling
dat stagnatie van grondwater niet plaatsvindt. Alleen de komvorming gelegen laagten binnen een complex enkeerdgronden
kunnen tijdelijk wateroverlast hebben (Gt V). De overige
oppervlakten zijn goed ontwaterd. Vanwege het dikke cultuurdek (groot vochtbindend vermogen) zijn zelfs de hoog gelegen
gronden (Gt VEI) niet of nauwelijks verdrogend.
De enkeerdgronden zijn over het algemeen goed geschikt voor
vele vormen van bodemgebruik.
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3.4.3.2 Gooreerdgronden
Bij deze gronden is de humushoudende bovengrond 15-30 cm dik.
Binnen 35 cm -mv. komen weinig of geen roestverschijnselen voor, is
dit wel het geval, dan zijn ze binnen 80 cm over meer dan 30 cm on
derbroken.
Gooreerdgronden komen vooral voor op de overgang van de hurnuspodzolgronden naar de fceekdalen.
Plaatselijk zijn het de hogere koppen in de beekdalen.
Binnen de gooreerdgronden komt een zeker percentage onzuiverheid
voor in de vorm van zeer* kleine oppervlakten met zwak ontwikkelde
humuspodzolgronden en/of beekeerdgronden en plaatselijk afgegraven
podzolgronden. Naar de lemigheid van de bovengrond zijn de gooreerd
gronden in twee kaarteenheden gesplitst.

Kaarteenheid:

pZn21

Omschrijving: Gooreerdgronden in leemarm en zwak lemig, fijn zand
Grondwatertrappen:III, V,

VI

Profielschets:
Horizont en
diepte (in cm)
A1

020-

10-

100-

Gt VI

humus

leem

M50
jam

7

14

l6o

grijsbleek, zwak lemig zand

12

160

grijsbleek, sterk lemig zand

18

155

bleek, zwak lemig zand

14

165

grijszwart, humeus,
zwak lemig zand

%

120-

Verbreiding: Voornamelijk rond De Wijk, Ruinen en Dwingelo.
Toelichting; De dikte van de bovengrond kan rond de dorpen Ruinen
en Dwingelo circa 40 cm bedragen, elders 15 tot 25 cm.
Het organische-stofgehalte van de bovengrond varieert
van 5-12# en het percentage leem ligt tussen 7 en 15%Bij deze gronden komen geen storende lagen voor.
De laagst gelegene hebben overwegend een humusrijke
(8-12$) bovengrond.
Deze gronden kunnen voor verschillende gebruiksvormen
te nat (Gt III en V) of te droog (Gt V]) zijn.
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Kaarteenheidt

pZn23

Omschrijving: Gooreerdgronden in zwak lemig en sterk lemig, fijn zand
Grondwatertrappen:

III,

V

Toevoegingen; x: keileem beginnend tussen

en 120 cm -rav.

Profielschets:
Horizont en
diepte (in cm)
A1

Gt V

0-1 grijszwart, humusrijk,
sterk lemig zand

_ grijs, zwak le;:iig zand

humus

leem

M50
lam

12

20

Ik5

llf

160

12

170

120-

Verbreiding:

Verspreid over heel het gebied, behalve in het zuidoosten.

Toelichting: Deze gronden komen sterk overeen met die van pZn21: ook
hier geen storende lagen.
Veelal liggen ze lager, in geulen of langs de randen van
dalen, zodat ze voor de meeste gebruiksvormen te nat zijn.
De bovengrond is meestal sterk lemig, het leemgehalte
varieert van 15-30 %.
Het percentage organische stof varieert van 7-15 %. Ze
zullen voor intensief recreatief gebruik veelal verschraald
moeten worden.

3.^.3.3 Beekeerd^onderi
Bij de beekeerdgronden beginnen de roestveivch.1..Inspiert crdieper
dan 35 cm en gaan door tot de "gereduceerde" ondergrond (G-horizont)
of tot ten minste 120 cm -mv.
In dit gebied zijn de beekeerdgronden niet overal lager gelegen
dan de andere gronden. Ze liggen ni. rond De Wijk in een vrij vlak
landschap waarin naast beekeerdgronden ook gooreerdgronden op hetzelfde
niveau voorkomen.
Naar de lemigheid zijn ze in twee kaarteenheden onderverdeeld.

Kaarteenheid: pZg21
Omschrijving: Beekeerdgronden in leemarm en zwak lemig, fijn zand
Grondwatertrap:

V

Profielschets:
Horizont en
diepte (in cm)

humus
%

leem
%

M50
(ara

A1g

bruinzwart, humeus, zwak
lemig zand; roestig

Cg

bruingrijs, zwak lemig zand;
roestig

1U

l¥5

Cg

grijs, zwak lemig zand;
roestig

11

160

1U5

120-

Verbreiding; Ten noordoosten van De Wijk.
Toelichting: Deze gronden komen over een geringe oppervlakte voor.
De bovengrond die 5-10$ organische stof bevat zal bij
intensief recreatief gebruik verschraald moeten worden.
Tijdens regenrijke perioden kan er wateroverlast optre
den; tijdens een droogteperiode enige vertraging in
de groei.
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Kaarteenheid: pZg23
Omschrijving; Beekeerdgronden in zwak lemig en sterk lemig, fijn zand
Grondwatertrappen:

III.,

V

Profielschets:
Horizont en
diepte (in era)

humus

leem

M50

12

2k

140

J grijs, zwak lemig zand;
roestig

16

1^5

grijs, sterk lemig zand

18

1H0

grijs, zwak lemig zand

1^

160

Gt III

bruinzwart, humusrijk, sterk
lemig zand; roestig
Cg

Cg

100-

%

120-

Verbreiding: Verspreid over heel het gebied, behalve in het zuidoosten.
Toelichting: Dit zijn matige tot goede graslandgronden die echter
tijdens regenrijke perioden nogal trapgevoelig zijn,
ten gevolge van hun humusrijke bovengrond en het vrij
hoge percentage leem (15-30$).
Bij deze gronden komt langs de Oude Vaart, ten noord
westen van Ruinerwold, in de bovengrond enige lutumbijmenging voor.
Deze gronden, veelal in of langs de beekdalen gelegen,
hebben geen storende lagen»
Bij intensief recreatief gebruik zal de bovengrond sterk
verschraald moeten worden.

3.U.I*-

Vaaggronderx

Gronden tuet onduidelijk (vaag) ontwikkelde bodemhorizonten beho
ren tot de vaaggronden. De soms nog wel aanwezige Al-horizont voldoet
niet aan de eisen die gesteld zijn voor een minerale eerdlaag.
Verder ontbreekt een duidelijke podzol-B-horizont «
De vaaggronden worden onderverdeeld in opgestoven gronden(duinvaag- en/of vorstvaaggronden en uitgestoven gronden(vlakvaaggronden).
De duin- en/of vorstvaaggronden hebben ijzerhuidjes op de zandkorrels,
zijn dus buiten de invloedssfeer van grondwater ontwikkeld, de vlak
vaaggronden niec.
Aangezien de vaaggronden slechts in kleine oppervlakten aaneen
gesloten voorkomen en zelden afzonderlijk afgrensbaar zijn, werden ze veelal
als associaties stuifzandgronden (kaarteenheid AS enÄ3C) weergegeven.
Verder komen binnen de associatie ASG andere gronden voor o.a.
overstoven en afgestoven podzolgronden.
De volgende onderscheidingen zijn gemaakt:
AS:

associatie stuifzandgronden (duinvaag- en vlakvaaggronden en
eventueel vorstvaaggronden)

ASC: associatie stuifzandcomplex waarin:
1. duinvaag- en/of vlakvaag- en/of vorstvaaggronden
2. dunne stuifzandlagen (<40 cm) op haar- of veldpodzolgronden,
op veengronden of op moerige gronden
5. afgestoven haar- of veldpodzolgronden of uitgestoven laagten
tot op het oude dekzand
k. uitgestoven laagten tot op de keileem
5. veendobben, overstoven vennetjes e.d.
Hierna volgen enkele profielbeschrijvingen van de in de kaart
eenheden AS en ASC voorkomende gronden.
De grondwatertrappen binnen deze kaarteenheden variëren van
II t/m VII, doch zijn niet aangegeven.
Deze gronden worden vrijwel uitsluitend gebruikt voor bos of
woeste grond.
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Kaarteenheid: Zn21
Omschrijving: Vlakvaaggronden in leemarm of zwak lemig, fijn zand
Profielschets:
Horizont en
diepte (in cm)

Gt V

gfïjsbruin, lëémarm zana

humus

%

leem
%

3

6

vuilgrijs, leemarm zand

M50
iim
160
160

60grijs, zwak lemig zand

D

no
120-

12

155

keileem

Verbreiding: Ten noordwesten van Uffelte en in stuifzandgebieden
verspreid over het gebied.
Toelichting: Deze gronden maken deel uit van de kaarteenheden AS en'
ASC. Het zijn uitgestoven gronden, die vrij nat kunnen
zijn. Plaatselijk zijn ze tot aan de keileem uitgestoven
of tot aan hier en daar voorkomende zeer grove en grindrijke lagen. Ze zijn voldoende draagkrachtig.
Door het ontbreken van een bovengrond bieden ze weinig
andere mogelijkheden dan die waarvoor ze thans in gebruik
zijn: bos of heide.

Kaar-teenheid: Zâ.21
Omschrijving: Duinvaaggronden in leemarm of zwak lemig,fijn zand
Profielschets:
Horizont en
diepte (in om)

Gt VII

9 icyi.Tabruin, lfeêwai'm aand

80-

leem

M50

3

6

IbO

%

%

[im

grijsgeel, leemarm zand

160

grijs, leemarm zand

160

Alb110- grijszwart, leemarm zand
120-

humus

8

160

Verbreiding: In stuifzandgebieden verspreid over het gebied.
Toelichting: Dit zijn opgestoven gronden. De dikte van dit stuifzandpakket varieert van i+O tot >120 cm. Ze vertonen vrij
veel reliè'f en zijn vrij droog (Gt VI en VII).
De bovengrond is dun en meestal humusarm. Ze worden
gebruikt voor bos of heide en bieden verder weinig mo
gelijkheden.
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Kaarteenheid; zHn21
Omschrijving: Overstoven veldpodzolgronden in leemarm of zwak lenig,
fijn zand
Profielschets:
Horizont en
diepte (in cm)
0AOb
A2
B2

Gt VII

bruingrijs, leemarm stuif
zand

%

leem

%

M50
lira

6

160
160

bruin, zwak lemig zand;

6
n

bruingeel, zwak lemig zand

11

160

lü'ödelaa]
a.a.R
& •grrjs',
leemarm zmd

^•5"

humus

0,5

l6o

65
BC
120
Verbreiding; In stuifzandgebieden verspreid over het gebied.
Toelichting; Voor deze gronden, die ook binnen de stuifzandassociaties
voorkomen, geldt vrijwel hetzelfde als voor het hiervoor
beschreven bodemprofiel.
Plaatselijk bevindt zich een verkitte B-horizont vrij
dicht onder het maaiveld waardoor de neerwaartse water
beweging soms stagneert. Op plekken waar dit het geval
is treft men op deze bodemkundig gezien hoog gelegen,
droge gronden, een vochtminnende vegetatie aan.

3.5 Oude kleigronden(keileemgronden)
Bij deze gronden begint de keileem ondieper dan 40 om beneden
maaiveld.
Boven de keileem bevindt zich veelal een zanddek van 25 à to cm
dikte, dat plaatselijk vermengd is met verweerde keileem.
Bestaat het zanddek uit dekzand., dan is er plaatselijk een podzolprofiel in ontwikkeld.
Kaarteenheid: KX
Omschrijving: Oude kleigronden (keileemgronden) met een bovengrond
in zwak lemig of sterk lemig, fijn zand
Grondwatertrap: V
Profielschets:
Horizont en
diepte (in cm)
Al
C

0-

zwartbruin, humeus, sterk
lemig zand
"_j grijsbleek, sterk lemig zand

D

verweerde keileem

D

keileem

humus

leem

%

M50
jam

2k

170

20

170

120-

Verbreiding: Bij Havelte, Zuidwolde en Havelterberg.
Toelichting: Deze gronden zijn doorgaans hoog gelegen. Meestal op
de hoogste delen van de keileemruggen of in gedeelten
waar het dekzand door erosie is opgeruimd.
Door het ondiep voorkomen van keileem hebben ze een
gering waterbergend vermogen. Bij enige regenval zijn
ze snel met water verzadigd.
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3*6 Moerige gronden
Tot de moerige gronden behoren zandgronden raet een moerige bo
vengrond of een moerige tussenlaag die dunner is dan ^0 cm en ondie
per dan 40 cm -mv. begint. Naar de aard van de profielontwikkeling
in de zandondergrond zijn moerige podzolgronden en moerige eerdgronden onderscheiden.
Bij de moerige podzolgronden is in de zandondergrond een duide
lijke hurnuspodzol-B-horizont ontwikkeld, bij de moerige eerdgronden
ontbreekt deze of is zwak ontwikkeld. Na de ontginning zijn op deze
gronden door veraarding, het aanbrengen van bagger, stalmest en zand
zgn. cultuurdekken ontstaan. Deze kunnen zandig, moerig en zelfs venig
zijn.
De moerige gronden vormen vaak de overgang van de zand- naar de
veengronden.
Bij deze gronden zijn rond Hoogersmilde en Hoogeveen
de volgende samengestelde kaarteenheden onderscheiden:
vWp/zWp en vWz/zWz. Deze samenstelling was noodzakelijk door de grote
variatie in het organische-stofgehalte van de bovengrond. Dit kan
nl. variè'ren van 8-30$ als gevolg van de ongelijke bezanding tijdens
de ontginning en de grondbewerking van deze zgn. veenkoloniale akker
bouwgronden.
3.6.1

Moerige podzolgronden

De moerige podzolgronden hebben in de ondergrond vrijwel dezelfde
profielontwikkeling gehad als de humuspodzolgronden. In de zandonder
grond komt plaatselijk een stugge B-horizont voor, en soms een diep
doorgaande fletse B-horizont.
Sommige pércelen met moerige podzolgronden zijn recent verwerkt.
De bovengrond is dan meestal heterogeen.
Naar de aard van de bovengrond zijn de volgende moerige podzol
gronden onderscheiden.
a. met een moerige bovengrond
b. met een humushoudend zanddek.
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Kaarteenheid: vWp
Omschrijving: Moerige podzolgronden met een moerige bovengrond
Grondwatertrappen •.

II,

III,

V

Profielsohets:
Horizont en
diepte (in cm)
A1

0-( venig zand
20-

B2

Gt III

5055-

Bc

100-

zwart veen
donkerbruin, zwak leraig
zand
I bruingrijs, leemarm zand

vuilgrijs, leemarm zand
120-^-

humus

leem

%

M50
l60

18
12

160

8

160

8

170

Verbreiding: Verspreid over heel het gebied maar hoofdzakelijk rond
Ruinerwold.
Toelichting: De 10-25 cm dikke bovengrond heeft een sterk variërend
organisch-stofgehalte. Er komen bovengronden voor met
"\6% doch dit kan ook >30$ bedragen. Onder de bovengrond
komt veelal een 10 à 20 cm dikke ingedroogde veenlaag
voor. Meestal van veenmosveen.
De bovengronden met zandbijrnenging zoals rond Ruinerwold
zijn steviger dan die welke uit vrijwel puur veraard veen
bestaan. De eerstgenoemde hebben meestal een organischestofgehalte dat varieert van 15-22,5 %•
De veentussenlaag en de meestal stugge B-horizont vormen
een slecht doorlatende laag.
In regenrijke perioden zijn deze gronden snel drassig
en gevoelig voor vertrapping.
Door diepploegen kunnen deze gronden sterk worden ver
beterd.
Verschraling van de bovengrond is beslist noodzakelijk
om de draagkracht te vergroten.

-

yi

-

Kaarteenheid: zWp
Omschrijving; Moerige podzolgronden met een humushoudend zanddek
Grondwatertrappen: III,

V

Profielschets:
Gt III

leem

M50
(jim!

lif

1^5

A2 1^ witgri.is, ieemarm ,aand,

9

155

donkerbruin, zwak lemig
sand,

12

155

vuilgrijs, zwak lemig zand

12

155

Horizont en
diepte (in cm)
Aan

020-

B2

zwart, humusrijk, zwak
lemlg aand
zwart veen

humus

%

12

%

120-

Verbreiding: Verspreid over heel het gebied.
Toelichting: Het 15-20 cm dikke humushoudende zanddek is humusrijk .
(8-15 %)De veentussenlaag, die meestal uit veenmosveen bestaat,
is enigszins ingedroogd. De B-horizont is vaak stug en
kazig.
Het vrij hoge organische-stofgehalte van de bovengrond
en de meestal stugge B-horizont maken deze gronden
sterk gevoelig voor vertrapping in regenrijke perioden.
Bij intensief recreatief gebruik zal de bovengrond
sterk moeten worden verschraald. Dit kan door middel
van diepploegen of mengwoelen worden bereikt.
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5.6.2 Moerige eerdgronden
Dit zijn moerige gronden zonder een duidelijke humuspodzol-Bhorizont. De gronden met een zwak ontwikkelde podzol zijn ook tot
deze kaarteenheid gerekend.
Het ontbreken van de humuspodzol-B-horizont vindt zijn oorzaak
in de hoogte van de grondwaterstand en de geringe fluctuatie daarvan.
Naar de aard van de bovengrond zijn twee kaarteenheden onderschei
den:
a. met een moerige bovengrond
b. met een humushoudend zanddek.

Kaarteenheid: vWz
Omschrijving: Moerige eerdgronden met een moerige bovengrond
Grondwatertrappen: II, III
Toevoegingen:

f : plaatselijk ijzerrijk, ondieper dan 50 cm beginnend
en ten minste 10 cm dik

Profielschets:
Horizont en
diepte (in cm)
Al

Gt III

0- vëraam vêêrr
15" zwartbruin veen
yy

hunrus

%

leem

M50
lam

8

170

50

aasgsittag, mimi'end
bleekgrijs, zwak lemig zand

90grijs zand
120-

190

Verbreiding; Verspreid over het gebied, doch in hoofdzaak in en langs
de beekdalen.
Toelichtins: Het organische-stofgehalte van de bovengrond die 15
à JO cm dik is, varieert van 15 tot meer dan 30 >».
Plaatselijk is deze bovengrond lutumhoudend en rijk aan
ijzeroer dat als fijn verdeelde korrels voorkomt.
Door hun lage ligging t.o.v. het grondwater en het
hoge organische-stofgehalte in de bovengrond zijn het
zeer trapgevoelige gronden.
Tussen de moerige bovengrond en de zandondergrond
komt plaatselijk een dunne (10 - 25 cm) veentussenlaag voor.
Door bezanding of diepploegen en door ontwateren zijn
deze gronden sterk te verbeteren.
Binnen deze kaarteenheid zijn reeds enkele percelen bezand
of gediepploegd.
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Kaarteenheid: zWz
Omschrijving: Moerige eerdgronden met een humushoudend zanddek
Grondwatertrap: III
Profielschets:
Horizont en
diepte (in cm)

leem

M50
tim

16

l60

bleekgrijs, zwak lemig
zand

Ifc

170

grijs, zwak lemig zand

16

180

Aan ® ! grijsbruin, humusarm,
13~~j w.Igmxs.-^and,.
zwartbruin veen
D

humus

120Verbreiding: Verspreid over het gebied, doch in hoofdzaak in en
langs de beekdalen.
Toelichting: Het zanddek kan uit homogeen humeus tot humusrijk zand
bestaan (minerale eerdlaag) of uit heterogeen materiaal.
Eerstgenoemde kunnen in natte perioden sterk trapgevoelig zijn. Die met een heterogeen zanddek zijn recent
bezand of gediepploegd. Deze komen o.a. voor langs de
Vledder A en zijn aanmerkelijk steviger dan die met
een humusrijke bovengrond.
De veentussenlaag (10-25 cm) bestaat uit enigszins ver
aard veen.
Op de overgang van het veen naar de zandondergrond
komt plaatselijk een dunne (+ 10 ûm) lössleemlaag (meerbodemlaag) voor.

3.7 Veengronden

Bij deze gronden komt binnen 8C cm -mv. meer dan 1+0 cm veen
voor. Het veen bestaat uit veenmosveen en/of uit broekig zeggeveen.
Evenals bij de moerige gronden is op de veengronden plaatselijk
een cultuurdek ontstaan, terwijl soms reeent bezand is.
De veengronden zijn als volgt onderverdeeld:
met een moerige eerdlaag: eerdveengronden
zonder moerige eerdlaag: rauwveengronden
Binnen de eerdveengronden zijn in dit gebied alleen madeveengronden (code aV.) onderscheiden.
De rauwveengronden zijn nog gesplitst in:
- met een zanddek: meerveengronden (code zV.)
zonder zanddek: vlierveengronden (code V.)
Verder zijn de veengronden onderverdeeld naar de aard en de diepte
ligging van de zandondergrond (40 - 120 en > 120 cm - mv). De letter z
achter de code wil zeggen dat er meestal geen of een slechts zwak ont
wikkelde humuspodzol in ontstaan is, de letter p dat er wel een hurauspodzol aanwezig is.
Evenals bij de moerige gronden zijn vanwege de grote variatie
(8-30$) van het organisehe-stofgehalte in de bovengrond tevens de
volgende samengestelde kaarteenheden onderscheiden: aVz/zVz en
aVp/zVp.
3.7.1

Eerdveengronden

Hiertoe behoren veengronden met een duidelijk veraarde moerige
bovengrond (moerige eerdlaag) die in dikte varieert van 15™30 cm.
In dit gebied komen alleen veengronden voor met een kleiarme
moerige eerdlaag de zgn. madeveengronden.

Kaarteenheid-.

aVc

Omschrijving:

Madeveengrcnden: veengronden met een moerige eerdlaag,
zandondergrond dieper dan 120 cm - rav.
Grondwatertrappen: II, III
Toevoegingen: f : plaatselijk ijzerrijk, ondieper dan 50 cm beginnend
en ten minste 10 cm dik
Profielschets:
Horizont en
diepte (in cm)
Â1

veraard veen

at II

humus
p
ho

bruinzwart
zeggeveen

bruin
zeggeveen
120Verbreiding: In de stroomdalen en enkele geulen.
Toelichting: In de beekdalen van de Vi apserveensche A en de Oude Vaart
liggen deze gronden in de diepste delen. Het stroomdal
van de Reest bestaat nagenoeg geheel uit deze gronden.
In het stroomdal van de Wapserveenscne A en de Reest is
de bovengrond dikwijls rijk aan ijzeroer, dat veelal als
fijn verdeelde korreltjes voorkomt. De 15 à 20 cm dikke
bovengrond bestaat uit veraard veen en bevat 1 5-60 % or
ganische stof.
Het veenpakket dat plaatselijk meer dan 5,00 m dik is,
bestaat vaak uit verslagen zeggeveen, rietzeggeveen of
plaatselijk zelfs rietveen. De bovengronden zijn in natte
perioden zeer trapgevoelig. Alleen door ontwatering en be
zending is het mogelijk om deze gronden te verbeteren;
diepploegen is niet raadzaam omdat de zandondergrond te diep
zit.

Kaarteenheid:

aVz

Omschrijving:

Madeveengronden: veengronden met een moerige eerdlaag en
een zandondergrond (zonder hurnuspodzol) beginnend binnen
120 cm mv.

Grondwater!rappen: II, III
Toevoegingen: f : plaatselijk ijzerrijk, ondieper dan 50 cm beginnend
en ten minste 10 cm dik
Profielschets:
Horizont en
diepte (in cm)
À1

C>

Gt III

veraard veen

humus

leem

M50
Hin

30

20-

zwax-tbruin broekveen

50CG

grijsbleekj zwak leraig
zand

O

180

120-

Verbreiding:

Verspreid over het gebied in de beekdalen of voormalige
zijtakken hiervan.

Toelichtins: Deze gronden hebben evenals die van aVc een 1 5 à 20 cm
dikke bovengrond die uit veraard veen met 15 à U-O 'p
organische stof bestaat. In het beekdal van de Wapserveensche
A, de Oude Vaart en de Ruiner A is de bovengrond plaatselijk
rijk aan zeer fijn verdeelde korreltjes ijzeroer. Ook deze
bovengrond heeft weinig draagkracht. Het veenpakket bestaat
meest uit broekig zeggeveen met plaatselijk veel houtresten.
Door bezanden of diepploegen en een goede ontwatering kunnen
deze gronden sterk verbeterd worden.

- U35 Kaarteenheid: aVp
Omschrijving: Madeveengronden: veengronden met een moerige eerdlaag
en een zandondergrond (met humuspodzol) beginnend binnen
120 era -mv.
Grondwatertrappen: II,

III

Profielschets:
Horizont en
diepte (in cm)
Al

0-

Gt III

zandig, veraard veen

20-

humus

%

leem

M50
jj.m

25

zwart veen
B2 65" donkerbruin, zwak lemig zand
CG

90-

grijs, zwak lemig zand

12

155

12

165

120-

Verbreiding:

Vnl. rond Ruinerwold in enkele min of meer afgesloten laagten.

Toelichting: De dikte van de moerige eerdlaag bedraagt 15 à 25 cm.
Het organisch-stofgehalte varieert van 15-30/S. Het
veenpakket bestaat uit veenmosveen en/of zeggeveen.
In de ondergrond komt een humuspodzol voor met plaatse
lijk een stugge B-horizont die storend kan werken op
de verticale waterbeweging.
Ook deze sterk trapgevoelige gronden kunnen door bezan
den of diepploegen en goed ontwateren sterk worden ver
beterd.
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3.7•2 Rauwveerigronden
Hiertoe behoren veengronden zonder moerige eerdlaag. In dit gebied
hebben ze een zanddek, meerveengronden, of een weinig of niet veraarde
veeribovengrond, vlierveengronden.
3.7.2.1

Meerveengronden

Het bij deze veengronden voorkomende zanddek varieert in dikte van
15 tot kO cm. Meestal is er in de loop der jaren een minerale eerdlaag
in ontstaan niet uitzondering van de reeent bezande veengronden.
Het organische-stofgehalte van de bovengrond kan dan ook variê'ren
van 2 tot 15# en is plaatselijk zelfs meer dan 15#.

Kaarteenheid: zVs
Omschrijving: Meerveengronden: veengronden met een zanddek, zandonder
grond dieper dan 120 cm ~mv.
Grondwatertrap: III
Profielschets:
Horizont en
diepte (in cm)
Aan

020-

kO-

humeus, zwak lemig
zand

humus
%

leem

%

M50
urn

n

165

zwartveen
zwartbruin veenmosveen

90-

rietzeggeveen

120-

Verbreiding:

langs de Reest ten zuiden van Veeningen en in vele
"dobben".

Toelichting: Deze gronden komen meestal voor in afgesloten laag
ten, z.g. "dobben". Deze dobben zijn in cultuur gebracht
en meestal ongelijkmatig bezand. De meeste dobben zijn
te klein om af te grenzen» zodat ze slechts zijn onder
scheiden als "dobben" (zie ook hst. 3.7.2,3)•
Langs de Reest liggend deze gronden in enkele afgesloten
laagten, die wel afgegrensd en als meerveengronden (zVs)
op de bodemkaart aangegeven zijn.

- ^5 ~

Kaarteenheid: zfvc
Omschrijving: Meerveengronden: veengronden met een zanddek; zandonder
grond dieper dan 120 cm -mv.
Grondwatertrappen: II,

III

Profielschets:
Horizont en
diepte (in cm)

(it II

0- matig humeus, zwak lernig
Aan zand
C 20 zwartbruin, veraard veen

c
50-

humus

leem

M50
urn

12

155

%

zwartbruin veen
rietzeggeveen

120"

Verbreiding: Voornamelijk rond Ruinerwold in enkele geulen en op enkele
plaatsen in het Reestdal.
Toelichting: Deze gronden komen meestal voor in geulen en zijn veelal
recent bezand.
Het zanddek is 15 à 30 cm dik en bevat 3-12 % organische
stof. Onder het zanddek komt meestal een laag veraard
veen voor van 10 à 15 cm dikte, hieronder is verslagen
rietzeggeveen aangetroffen.
Door hun lage ligging hebben deze gronden weinig gebruiksmogelijkheden»
Samen met de kaarteenheid aVc worden deze gronden als samen
gestelde kaarteenheid aVc/zVe aangetroffen in het veenkolo
niale gebied bij Hoogeveen. Het betreft hier de diepste delen
van enkele voormalige geulen. Het organische-stofgehalte van
de bovengrond van gronden van deze samengestelde kaarteenheid
varieert van 8 tot 30 fo.
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Kaarteenheid: zVz
Omschrijving: Meerveengronden: veengronden met een zanddek en een
zandondergrond (zonder humuspodzol) beginnend binnen
120 era -mv.
Grondwatertrappen •.

II,

III

Profielschets:
Horizont en
diepte (in cm)
Aan

0-

Gt II

matig humeus, zwak lemig zand

humus
%

leem

M50
p.m

tk

160

16

170

zwart broek
veen
60-

90CG

bruin broekveen
+ hout
grijsbleek, zwak lemig
zand

120-

Verbreiding: Verspreid over het gebied in de beekdalen of in de zijtakken
ervan.
Toelichting: De bovengrond is ca. 20 era dik en bevat 5 à 15 %
organische stof. Hieronder komt tot ca, 60 cm - mv. bruin
zwart zeggeveen of broekveen voor, dat op genoemde
diepte overgaat in gereduceerd zeggeveen of broekveen.
De zandondergrond, meestal beginnend tussen 70 en 100
cm - mv., bestaat uit grijs, matig fijn, zwak lemig
zand.
Door hun lage ligging hebben deze gronden voor inten
sief recreatief gebruik weinig mogelijkheden.
Deze kaarteenheid vormt samen met de kaarteenheid aVz
de samengestelde kaarteenheid aVz/zVz in de veenkoloniale
gronden bij Hoogeveen. Ze vormt met de samengestelde kaart
eenheid aVc/zVc de geulen in de pleistocene ondergrond.
Het organische-stofgehalte van de bovengrond varieert bij
gronden van deze samengestelde kaarteenheid van 8 tot
•*>0 d
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Kaarteenheids

zVp

Omschrijving: Meerveengronden: veengronden niet een zanddek en een zand
ondergrond (met hurrruspodsol) beginnend binnen 120 cm
-mv.
Grondwatertrappen: II,

III,

V

Profielschets;
Horizont en
diepte (in cm)

Gt III

Aan 0- zwart, humeus tot humusrijk
zwak lemig zand
20-

100120-

10

leem

M50
iim

Ik

155

12

145

li+

ik5

zwart
veenmosveen

6o
gliedelaag (zandig)
70donkerbruin, zwak lemig
B2
zand
CG

humus

bruingrijs, zwak lemig
zand

Verbreiding: Verspreid over het gebied.
Toelichting: Het zanddek bestaat uit humusrijk (8-15$), zwak lemig,
matig fijn sand; bij enkele recent bezande percelen
ligt het humusgehalte aanmerkelijk lager.
De dikte van het zanddek varieert van 15-30 cm.
De dikste komen voor bij de zgn. veenbulten bij Ruinerwold.
Dit zijn hoog in het terrein gelegen niet afgegraven
stukken (hoog)veen. Bij deze gronden bedraagt het per- centage organische stof in de bovengrond ca. 15$.
Het veen onder de bovengrond bestaat uit zwart meestal
gelaagd veenmosveen, dat via een zgn. gliedelaag in
een stugge B-horizont overgaat.
Bij intensief recreatief gebruik zullen deze gronden
echter snel vertrappen.
Verbetering is mogelijk door diepploegen.
Deze kaarteenheid vormt samen met de kaarteenheid aVp
de samengestelde kaarteenheid aVp/zVp. Het organischestofgehalte hiervan varieert van 8-30$. Deze samengestelde
kaarteenheid komt voor in de veenkoloniale gebieden bij
Hoogeveen en Smilde.
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3.7.2.2 Vlierveengronden
Dit zijn veengronden met een weinig of niet veraarde bovengrond.

Kaarteenheid; Ve
Omschrijving; Vlierveengronden: veengronden met een niet of weinig ver
aarde moerige bovengrond* zandondergrond (zonder hurauspodzol) dieper dan 120 cm - mv. beginnend.
Grondwatertrap: II
Toevoegingen: f : plaatselijk ijzerrijk, ondieper dan 50 cm beginnend en
ten minste 10 cm dik
Profielschets:
Horizont en
diepte (in cm)
weinig of niet veraard,
luturnrijk, roodbruin veen

Al

humus

28

bruinzwart zeggeveen +
ijzerrijk

bruin, erg los zeggeveen
1 20-

Verbreiding; In het centrum van de beekdalen van de Oude Vaart
ten noorden van Dwingeloo en in het dal van de
Beilerstroom ten oosten Lheebroek.
Toelichting: De weinig of niet veraarde bovengrond is veelal luturnrijk
als gevolg van de grote ijzerrijkdom. Ze bevat 20 à
65 fa org. stof. Het ijzer komt voor als zeer fijn verdeel
de korreltjes ijzeroer. De ijzerrijke veenlaag is dikwijls
60 à 70 cm dik.
Het veen bestaat uit zeggeveen.
De bovengronden zijn in natte perioden zeer trapgevoelig
en veelal sterk smerend. Ze zijn voor de diverse gebruiks
doeleinden weinig geschikt. Door bezanden of diepploegen
kunnen ze sterk worden verbeterd.

-

k9 -

Kaarteenheid: Vz
Omschrijving; Vlierveengronden: veengronden met een niet of weinig ver
aarde moerige bovengrond en een zandondergrond (zonder
humuspodzol) beginnend binnen 120 cm - mv.
Grondwatertrap: II
Toevoeging: f : plaatselijk ijzerrijk, ondieper dan 50 cm beginnend en
ten minste 10 cm dik.
Profielschets:
Horizont en
diepte (in cm)
A1

leem

M50
(im

grijsbleek, zwak lemig zand

12

170

grijs, zwak lemig zand

11

190

0~_j zwartveen; weinig veraard
15zeggeveen

70CG
CG

100120-

Verbreiding: In de beekdalen van de Oude Vaart, de Ruiner A en de
Wapserveensche A en ten oosten van Zuidwolde.
Toelichting: Deze gronden komen slechts over een geringe oppervlakte voor.
De bovengrond bestaat uit weinig veraard tot niet veraard
veen. In de stroomdalen van de Oude Vaart en de Ruiner A wordt
plaatselijk een ijzerrijke bovengrond aangetroffen. Het veenpakket bestaat uit broekveen, zeggeveen of rietzeggeveen.
Het zijn gronden met weinig gebruiksmogelijkheden. Door be
zanden of diepploegen kunnen ze evenwel sterk worden verbeterd.
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3.7.2.5 "Dobben" kaarteenheid D
Dit zijn afgesloten laagten die nog niet of slechts
gedeeltelijk in cultuur zijn gebracht, doch vanwege hun landschappe
lijke waarde zijn aangegeven.
Het betreft slechts geringe oppervlakten die verspreid over heel
het gebied voorkomen.
Binnen deze kaarteenheid kunnen zeer natte zandgronden, moerige
gronden en veengronden voorkomen; veelal is er ook open water aanwezig.
5.8 Grondwatertrappen
Het,is i.v.m. de geschiktheid, voor cultuurtechnische ingrepen
e.d.,van belang te beschikken over gegevens betreffende het niveau
en de fluctuatie van het grondwater. Daarom geeft de bodemkaart een
aanduiding van deze informatie in de vorm van grondwatertrappen
(afgekort Gt ). Deze grondwatertrappen worden gedefinieerd door de
diepte van de gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste grondwaterstand
(GHG en GLG).
Daar het doen van metingen slechts op zeer beperkte schaal kan
plaatsvinden worden grondwatertrappen meestal schattenderwijs bepaald.
Men leidt de GHG en de GLG af uit de profielopbouw, met name uit de
profielkenmerken die met de waterhuishouding samenhangen. Verder wordt
bij het omgrenzen van een Gt evenals bij het trekken van bodemgrenzen,
gebruik gemaakt van landschappelijke kenmerken, zoals bodemgebruik,
reliëf (in het bijzonder rnicroreliè'f), slootwaterstanden, het voorko
men van greppels en drains, enz.
Het schatten van GHG en GLG met behulp van profielkenmerken im
pliceert, dat de verbanden tussen de grondwaterkenmerken in het profiel
en GHG en GLG bekend moeten zijn. De kennis hieromtrent is vergaard
door profielstudie op plaatsen waar gedurende jaren grondwaterstanden
zijn gemeten, zoals bij Archief-Stamhuizen (Archief van Grondwater
standen TNO, 's-Gravenhage) en door ervaring, opgedaan in reeds eerder
onderzochte, in bodemkundig en hydrologisch opzicht overeenkomstige
gebieden.
5.8.1

Pï'ofielk£rffaerken_vo°r de__bepaling vaxi GHG _en_GLG_

Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG)
Deze wordt, vooral in de zandgronden, geschat aan de hoogte van
de in het profiel voorkomende roest- en blekingsverschijnselen (ijzer
houdende profielen zoals humusijzerpodzolen en roestige A/C-gronden) of
blekingsverschljnselen (ontijzerde profielen zoals humuspodzolen en
roestarme A/C-gronden). Deze verschijnselen zijn t.g.v. het op- en neer
gaande grondwater in het profiel ontstaan.
Bij de interpretatie van deze verschijnselen in termen van GHG
moet gelet worden op de textuur van het profiel. Bij een bepaalde GHG
zullen de verschijnselen in sterk lemige, (zeer) fijnzartdige gronden
hoger in het profiel voorkomen dan in zwak lemige, matig fijnzandige.
Dit wordt veroorzaakt door een dikke vol-capillaire zone in eerstge
noemde gronden, die landbouwkundig natter zijn dan minder lemige en/of
fijnzandige profielen bij deselfde GHG en GLG.
Ook de aard van de profielontwikkeling (bijv. kleur, dikte en
kazigheid van de podzol-B-horizont) en het voorkomen van bijv. keileem
in de ondergrond, geven binnen een bepaalde textuurklasse aanwijzingen
omtrent de diepte van de GHG.

Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG)
De bovenzijde van de totaal gereduceerde zone is het belangrijkste
hulpmiddel voor de schatting van de GLG. Bij kleigronden en niet-ont
ijzerde zandgronden is deze zone gekenmerkt door een grijze tot donker
grijze kleur. Veen heeft in deze zone vaak de oorspronkelijke kleur van
het niet-geoxydeerde veen. In ontijzerde zandgronden heeft het deel van
het profiel dat altijd met water verzadigd is, enigszins onbestemde
grijsachtige tot grijsgele kleuren, die een gebleekte indruk maken. In
het algemeen is de bovengrens ervan veel minder scherp dan de boven
grens van de overeenkomstige zone (geheel gereduceerde zone) bij nietontijzerde gronden.
Bij de interpretatie van deze kenmerken in de termen van GLG moet
weer met de textuur van het profiel rekening worden gehouden.
5.8.2 pe_ondCTScheMen_^onawatertra£pen_
Grondwatertrappen geven bij benadering het traject aan waarbinnen
het grondwater fluctueert. Hoe vaak en hoe lang hoge of lage water
standen voorkomen, blijkt er niet direct uit.
Wel kan worden gesteld dat bij grondwatertrap II tussen 0 en 20 cm
-mv. geregeld en gedurende lange tijd grondwater voorkomt.
Bij gronden met Gt III en V komen ook vrijwel elke herfst en
winter grondwaterstanden ondieper dan 20 cm -mv. voor, vooral als er
keileem in de ondergrond aanwezig is. Er is dan slechts weinig neer
slag nodig om grondwater tot binnen 20 cm -mv, te doen stijgen.
Bij Gt VI en "VTI is van wateroverlast zelden sprake,
De grondwatertrappen zijn voor zover ze niet samenvallen met
bodemgrenzen afgegrensd met een onderbroken lijn.
Tot slot wordt er nog op gewezen dat langs leidingen waarin een
bepaald peil wordt gehandhaafd, afwijkende grondwaterstanden voorkomen.
Grondwat£rtrap__II
GHG
GLG

ondieper dan 80 cm -mv.

Deze grondwatertrap komt met uitzondering van het zuidoosten
verspreid over heel het gebied voor; de grootste oppervlakten tussen
Ansen en Ruinerwold. Veelal zijn het moerige gronden en veengronden
die in dalen, smalle geulen of "dobben" liggen.
De gronden met Gt II worden als grasland gebruikt.
Grondwatertrap_III__
GHG ondieper dan 40 cm -mv.
GLG tussen 80 en 120 cm -mv.
Deze grondwatertrap komt in grote oppervlakten verspreid over
het gebied voor; de grootste oppervlakten rond Ruinerwold, Koekange,
Veeningen en Linde.
Veelal in lage zandgronden en moerige gronden die buiten de
grote oppervlakten rond Ruinerwold en Koekange, veelal in dalen,
geulen en afgesloten laagten liggen.
De gronden met Gt III worden vrijwel geheel als grasland gebruikt.
Grondwatertrap_V_
GHG ondieper dan UO om -mv.
GLG dieper dan 120 cm -mv.
Grondwatertrap V komt in grote oppervlakten over het gebied
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voor, veelal In humuspodzolgronden. Gronden met deze grondwatertrap,
in het zuidwesten van het gebied, hebben in de ondergrond meestal
geen keileera. De GLG zal hier veelal tussen 120 en l60 om -mv. worden
aangetroffen.
In de rest van het gebied vindt men Gt V vaak in de gronden op
de hoger gelegen plateau's,waar binnen 120 cm -mv. vaak keileem
voorkomt. Deze landschappelijk hoog gelegen gronden (met keileem)
hebben een gering waterbergend vermogen en kunnen soms erg nat zijn;
bij enige droogte kan het grondwater hier zeer diep wegzakken (grote
fluctuatie). De gronden met Gt V worden voornamelijk voor grasland
gebruikt.
Grondwatertrap_VÏ
GHG tussen kO en 80 cm -mv.
GLG dieper dan 120 cm -mv.
Deze grondwatertrap komt over heel het gebied voor, de kleinste
oppervlakten in het zuidwesten. Meestal in humuspodzolgronden en
enkeerdgronden die zowel voor bouw- als voor grasland worden gebruikt.
Plaatselijk komt binnen 120 cm -mv. keileem voor, maar dan
eerder met een gunstige dan ongunstige invloed, doordat boven de kei
leem voldoende waterberging mogelijk is, en de keileem verweerd is
of onder een helling ligt.
Grondwatertrap VII
GHG dieper dan 80 cm -mv.
GLG dieper dan 120 cm -mv.
Deze grondwatertrap komt verspreid over heel het gebied voor.
De grootste oppervlakten liggen ten noorden van Dwingelo en rond
Zuidwolde, voornamelijk in gronden op de hoogste terreingedeelten:
veldpodzolgronden (Hn(d)21), haarpodzolgronden, loopodzolgronden
en enkeerdgronden.
Met Gt VII worden deze gronden zowel voor akker- als weidebouw
gebruikt, ze hebben nooit wateroverlast.
De veldpodzolgronden (Hn(d)2l)en de haarpodzolgronden, veelal
als ruggen in het terrein gelegen, zullen echter bij enige droogte
snel verdrogen.
3.9 Toevoegingen en overige onderscheidingen
a) Toevoegingen
Op de bodemkaart zijn vier toevoegingen aangegeven.
Toevoe|[ing_fj_ In verschillende beekdalen in het gebied worden plaatse
lijk ijzerrijke bovengronden aangetroffen. De ijzerrijke lagen beginnen
binnen 50 cm - mv. en zijn ten minste 10 cm dik. Het ijzer komt voor
als zeer fijn verdeelde korreltjes ijzeroer, die sterk fosfaatfixerende
eigenschappen bezitten. De sterk ijzerrijke bovengronden hebben in het
algemeen een sterk smerend karakter.
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120 crn - mv. keileem.
De diepteligging van dit materiaal oefent een belangrijke in
vloed uit op de waterhuishouding en daarmee op de bodemgeschikt
heid. Het ondiep voorkomen veroorzaakt in sommige gronden water
overlast, op andere gronden echter kunnen de gewassen meer van het
regenwater profiteren doordat de neerwaartse beweging hiervan in
de grond door de keileemlaag wordt vertraagd.
20®v°e£iJ23L.l.i
Met een signatuur zijn in woeste terreinen of bos gelegen
dobben aangegeven die zó klein zijn, dat zij niet als kaartvlak
konden worden weergegeven.
Binnen de in cultuur gebrachte gronden zijn afgesloten
laagten (dichtgemaakte dobben) eveneens te klein om als kaartvlak
weer te geven»
T°evoeging_h;
Duidelijk in het terrein liggende kopjes en ruggen; ze zijn
te klein om als kaartvlak te worden weergegeven, maar van een zo
danige landschappelijke waarde, dat ze, zij het dan met een signatuur,
toch zijn aangegeven.
b. Overige onderscheidingen
Met de overige onderscheidingen zijn niet gekarteerde gedeelten
zoals bebouwingen, diep afgegraven terreinen en open water weerge
geven.

4. DE BODEMGESCHIKTHEID
4.1

Inleiding

De geschiktheid van de grond voor een bepaalde vorm van bodemgebruik is afhankelijk van de eisen die dit boderngebruik aan de
grond stelt. Aangezien niet alle bodemgebruiksvormen dezelfde eisen
aan de grond stellen is het praktisch onmogelijk om één geschikt
heidsbeoordeling te geven- De verschillende, hier gevraagde gebruiksvormen hebben behalve hun specifieke eisen t.a.v. de vegetatie tevens
hun eigen grondmechanische eisen die voornamelijk verband houden met
de draagkracht van de toplaag.
4.2 Bodemgebruiksvormen en hun eisen
4.2.1

Akker-_en weidebouw

I)e geschiktheid van de grond voor akker- en weidebouw worden
in hoofdzaak bepaald door:
a. de samenstelling en de aard van de bovengrond
b. de vochthuishouding
De profielopbouw dLent zodanig te zijn dat een goede beworteling
van de gewassen of grasvegetatie mogelijk is. Over het algemeen
zal dit het geval zijn bij gronden met een grotendeels minerale
bovengrond van 40 à 60 cm dikte voor akkerbouw en 15 à 30 cm voor
weidebouw. De bovengrond mag niet te veel organische stof bevatten
anders neemt in natte perioden de berijdbaarheid en de begaanbaar
heid te veel af. Dit zal zich over liet algemeen ook voordoen als
het grondwater hoger komt dan 40 cm -mv. voor akkerbouw, en 20 à
30 cm voor weidebouw.
Het vochthoudend vermogen van de grond moet echter zo groot zijn,
dat in droge perioden geen ernstig vochttekort ontstaat.
4.2.2 Bos
De groei en de houtsoortensamenstelling voor boa blijkt,
binnen een zeker klimaatgebied, grotendeels door de grond te worden
bepaald.
Stelt men als eis een gezond bos met een aanvaardbare groei,
dan zal de houtsoortenkeuze op de bodem moeten worden afgestemd.
Uit onderzoek aan bestaande opstanden is gebleken dat men op grond
van gegevens over:
a. het bodemprofiel
b. de vochthuishouding
G. de pH en de bodemvruchtbaarheid
in vele gevallen kan vaststellen welke houtsoort(en) met succes
aangeplant kan(kunnen) worden.
a. De profielopbouw dwz. de opeenvolging van lagen in de grond,
heeft niet alleen indirect, via de vochthuishouding, maar ook
direct invloed op de houtsoortenkeuze en de groei van het bos.
Vooral de aard en de dikte van de opeenvolgende lagen is van
belang. Scherpe overgangen tussen de lagen vormen veelal een
beperking veer de beworteling. Tevens is het voor de verankering
van de bomen van belang dat de bovenste 40 à 60 cm van het pro
fiel niet te venig zijn.
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het grondwater en het vochthoudend vermogen van de grond van be
lang.
Voor een goede groei van houtsoorten als eik, beuk, douglas en
lariks geldt dat de grondwaterstand doorgaans niet hoger dan
1+0 cm -mv. mag komen. Voor es, esdoorn, iep, fijnspar en sitkaspar is dit circa 30 cm. Voor populier, wilg en els wordt een
minder zware eis gesteld nl. 20 cm -mv. Groveden groeit op zowel
droge als natte gronden.
c. Hoewel bekend is dat de voedingselementen stikstof, fosfaat en
kali voor de boomgroei van belang zijn, is het nog niet geheel
duidelijk welke eisen de afzonderlijke houtsoorten ten aanzien
van deze elementen stellen. In het algemeen geldt echter dat
3 nofho-tsoorten hogere eisen aan de voedingstoestand van de bodem
stellen dan naaldhoutsoorten. Wat de pH betreft kan men zeggen
dat loofhout beter groeit op gronden met een hoge en naaldhout
met een lage pH. De grens ligt bij k-,5 à 5.
•I.2.3 Dagrecreatie^ sportvelden en_verblijfsre£reatie
Verschijnselen, samenhangend met het betreden en bespelen van
en zitten of liggen op de bodem, hebben twee aspecten: het directe
contact met de bodem en het contact met de bodembedekkende vegetatie.
Als algemene eisen kunnen worden geformuleerd:
- de grond moet niet nat, goed betreedbaar en begaanbaar zijn,
niet verstuiven of verspoelen, niet aan schoeisel en kleding of
lichaam hechten.
- de vegetatie moet betreding kunnen verdragen zonder afsterving.
De zwaarte van de genoemde eisen hangt nauw samen met de soort
en de frequentie van de activiteiten die worden bedreven. Deze
activiteiten bestaan o.a. uit hardlopen, springen, schuiven, schoppen
langs het bodemoppervlak, zitten en liggen.
Voor terreinen die alleen in de zomerperiode gebruikt worden,
zoals speel- en ligweiden, zijn de eisen die gesteld worden minder
stringent dan voor die, welke ook of vooral in de winterperiode in
tensief gebruikt worden, zoals sportvelden.
De mogelijkheden voor de aanleg van recreatieterreinen worden
in hoofdzaak bepaald door:
de samenstelling en aard van de bovengrond en ondergrond (profielopbouw)
- de vochthuishouding
- het reliëf van het bodemoppervlak.
Teneinde een voldoende draagkrachtige bovengrond te verkrijgen,
dienen minstens de bovenste 40 cm van het profiel -uit mineraal ma
teriaal te bestaan. De ondergrond mag tot minstens 80 cm niet uit
slecht doorlatende keileem, of uit slecht doorlatend veen of zand
bestaan, anders kan er wateroverlast optreden.
De profielopbouw dient bovendien zodanig te zijn dat een goede
beworteling van de vegetatie mogelijk is. Het vochthoudend vermogen
moet zó groot zijn, dat in droge perioden geen ernstig vochttekort
ontstaat.
Het oppervlak moet "schoon" en niet te hard zijn, voldoende
draagkracht hebben en goed begaanbaar blijven. Ook moet de boven
grond na een regenbui snel weer droog zijn.
Grondwaterstanden hoger dan 30 cm of 50 cm -mv. resp. voor
speel- en ligweiden en voor sportvelden en kampeerterreinen, zijn
niet toelaatbaar.
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Een vegetatie van grassen verdient de voorkeur vanwege de resi
stentie tegen betreding en het "schone" karakter.
^
Gronden met een zandige toplaag waarin minder dan 15# leem, minder
dan 8% lutum en minder dan 5# organische stof voorkomt, bieden dan ook
de meest gunstige mogelijkheden.
Hoewel het bedemoppervlak voor speel- en ligweiden en kampeerter
reinen niet geheel vlak behoeft te zijn en een geringe mate van reliè'f
zelfs aantrekkelijk kan zijn in verband met beschutte plaatsen om te
liggen of te zitten, zullen toch over het algemeen geen al te grote
hoogteverschillen op korte afstand mogen voorkomen. Voor sportvelden
dienen de terreinen geheel vlak te zijn.
k.3 Beperkingen
In de beoordelingstabel (afb. 2) is per kaarteenheid aangegeven
in hoeverre er bodemkundige en hydrologische beperkingen bestaan die
van invloed zijn op de betreffende bodemgebruiksvormen. Deze beperkin
gen bepalen in hoge mate de geschiktheid en vestigen de aandacht op
de knelpunten. Er kunnen echter ook niet-bodemkundige factoren van in
vloed en soms doorslaggevend zijn. Zo zal bijvoorbeeld bij bebossing
rekening moeten worden gehouden met de lagere temperatuur en de grotere
windkracht in dit gebied t.o.v. bijv. Zuid-Nederland. Mede hierdoor
wordt de keuze van de houtsoorten beperkt. Ook zullen planologische,
geografische en verkeerstechnische factoren dikwijls van invloed zijn.
Ten aanzien van de hier gevraagde vormen van bodemgebrulk zijn de
volgende bodemkundig-hydrologische beperkingen in de gronden van dit
gebied van belang:
Ver&roging__(d)_
Verdroging geldt voor alle hier gevraagde gebruiksvormen als be
perking. Een tekort aan water veroorzaakt een stagnatie in de groei van
akkerbouwgewassen, bomen en gras met in het ongunstigste geval afster
ving.
Wateroverlast Jji)
Een teveel aan water veroorzaakt zuurstofgebrek en beperkt de
diepte van de bewortellng, waardoor de groei van bomen, gras en akker
bouwgewassen stagneert of zelfs onmogelijk wordt. Wateroverlast belem
mert verder in sterke mate het geregelde gebruik van sportvelden en
speel- en ligweiden. De mate van wateroverlast is beoordeeld aan de
hoogte van het grondwater in zomer- en winterperioden en aan andere,
bodemkundige eigenschappen, zoals aard en doorlatendheid van het ma
teriaal (keileem, zand, veen).
Draagl^acht

beperking voor akker- en weidebouw

Hiervoor is nagegaan of de bovenste 10 à 20 cm van het profiel
bij belasting (betreding en berijden) voldoende weerstand kan bieden.
Bij een onvoldoende draagkracht wordt de graszode door vertrap
ping beschadigd of vernield. Het is dan moeilijk om een goed gesloten
grasmat te handhaven. Voor akkerbouw is dit een belemmering bij het
zaai- en pootklaar maken van de grond en bij het oogsten.
Bepalend voor de draagkracht is de aard van de bovenlaag (or&~
stofgehalte en textuur), de grondwaterstand en de doorlatendheid van
het bodemmateriaal.

Tajolaag _(tj - beperking voor het gebruik als dagrecreatieterrein,
sportvelden en verblijfsrecreatieterrein,
Hierbij is nagegaan in hoeverre de bovengronden van de onderscheiden
kaarteenheden afwijken van de in vorige paragraaf aangegeven normen.
Bij gronden met een toplaag waarvan het leem-lutum- of organischestofgehalte te hoog is kan onder ongunstige omstandigheden, zoals natte
perioden en een hoge frequentie van betreding, beschadiging van de
grasmat optreden met relatief hoge kosten voor herstel.
Profi.el°£bouw en/of profiele^gen3cha£pen__(£> )_
Beoordeeld is in hoeverre de profielopbouw en/of eigenschappen
o.a. een goede beworteling van de vegetatie en een goede verankering
van de bomen verhindert. Voorts in hoeverre de waterhuishouding d.m.v.
storende lagen wordt beïnvloed.
Gradaties in de beperkingen
De bovengenoemde beperkingen kunnen ieder afzonderlijk of in com
binatie in meer of minder ernstige mate voorkomen. Teneinde de mate
van beperkingen aan te geven zijn binnen elke beperking drie gradaties
onderscheiden, aangegeven met de cijfers 1 t/m 5, en als volgt omschre
ven:
1 = geen of geringe beperkingen
Er is geen nadelige invloed op het bodemgebruik.
2 = lichte tot matige beperkingen
Er is een duidelijk nadelige invloed op het bodemgebruik.
5 = sterke tot zeer sterke beperkingen
De nadelige invloed is (zeer) groot. Een misoogst of een misluk
king van de boomaanplant en de aanleg van sportvelden, speel- en
ligweiden en kampeerterreinen is waarschijnlijk. Alleen na in
grijpende cultuurtechnische maatregelen (hoge investeringen) is
een meer of minder gunstig resultaat te verwachten.
Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn, dat naarmate een beper
king ernstiger is, de bodemgebruiksmogelijkheden minder zijn en/of
meer ingrijpende verbeteringsmaatregelen noodzakelijk zijn.
Geen of weinig beperkingen voor de aanleg van sportvelden houdt
niet in dat hierbij bepaalde cultuurtechnische ingrepen, zoals egali
satie, verschraling van de toplaag en in vele gevallen drainage,
niet- noodzakelijk zouden zijn. Deze ingrepen worden als normale maat
regelen bij de aanleg van een sportveld beschouwd en derhalve niet
als beperking aangegeven.
k.5 Geschiktheidsklasse
Teneinde een duidelijker overzicht te geven is voor de afzonder
lijke vormen van bodemgebruik per bodemkaarteenheid en Gt de geschikt
heid in klassen als volgt weergegeven (zie afb. 2):
Als^erbouw
Klasse I
Ia
Ib

Goed geschikt
geen of geringe beperkingen
voornamelijk lichte beperkingen door droogte of water
overlast.

Klasse II
IIa
IIb
Klasse III

Matig geschikt
lichte tot matige beperkingen i.V.m. wateroverlast en
draagkracht
lichte tot matige beperkingen i.v.m. wateroverlast,
draagkracht en profielopbouw.
Weinig geschikt
sterke tot zeer sterke beperkingen i.v.m. droogte of
wateroverlast en draagkracht.

Weidebouw
Klasse I
Ia
Ib

Goed geschikt
geen of geringe beperkingen
voornamelijk lichte beperkingen i.v.m. droogte of water
overlast.

Klasse II
IIa

Matig geschikt
lichte tot matige beperkingen i.v.m. wateroverlast en
draagkracht
lichte tot matige beperkingen i.v.m. wateroverlast,
draagkracht en profielopbouw.

IIb
Klasse III
III

Weinig geschikt
sterke tot zeer sterke beperkingen i.v.m, droogte of
i.v.m. wateroverlast en draagkracht.

Loofhout
Klasse I
I

Goed geschikt
geen beperkingen, goede groei voor één of meer loofhout
soorten.

Klasse II
II

Matig geschikt
lichte tot matige beperkingen door droogte en/of water
overlast en/of profielopbouw; matige groei voor één of
meer loofhoutsoorten.

Klasse III
III

Weinig geschikt
sterke tot zeer sterke beperkingen i.v.m. droogte of
i.v.m. wateroverlast en/of profielopbouw, slechte groei
voor alle loofhoutsoorten.

Naaldhout
Klasse I
I

Goed geschikt
geen beperkingen; goede groei voor één of meer naaldhoutsoorten.

Klasse II
II

Matig geschikt
lichte tot matige beperkingen i.v.m. droogte of i.v.m.
wateroverlast en/of profielopbouw; matige groei voor
één of meer naaldhoutsoorten.

Klasse III
III

Weinig geschikt
lichte tot matige beperkingen i.v.m, profielopbouw en/of
sterke tot zeer sterke beperkingen i.v.m. wateroverlast;
slechte groei voor alle naaldhoutsoorten.
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Klasse I
Ia
Ib
Klasse II
IIa
IIb
Klasse III
III
k.6

Goed geschikt
geen beperkingen of voornamelijk lichte beperkingen
i.v.m. wateroverlast of droogte.
voornamelijk lichte beperkingen door de aard van de top
laag.
Matig geschikt
lichte tot matige beperkingen i.v.m. de aard van de top
laag en wateroverlast.
lichte tot matige beperkingen i.v.m. de aard van de top
laag, wateroverlast en profielopbouw.
Weinig geschikt
sterke tot zeer sterke beperkingen i.v.m. profielopbouw
en/of de aard van de toplaag en wateroverlast.

Conclusie

Uit de beoordelingstabel (afb. 2) is het volgende af te leiden:
Enkeerdgronden en laarpodzolgronden op Gt VI en VII en de loopodzolgronden zijn over het algemeen goed geschikt voor landbouw, bos, re
creatieterreinen en sportvelden. Voor deze laatste zal echter een
lichte verschraling van de toplaag nodig zijn.
Veldpodzolgronden en gooreerdgronden op Gt VI zijn eveneens goed
geschikt voor voornoemde gebruiksvormen.
Voor loofhout zijn de veldpodzolgronden matig geschikt door het
ontbreken van een matig dikke of dikke humeuze bovengrond, wat een ma
tige beperking oplevert voor loofhout. Voor de overige vormen kan
tijdelijk (in droge (zomer)perioderJ) vochttekort optreden. Bij de sterk
lemige gronden is bovendien verschraling van de toplaag gewenst voor
sportvelden en kampeerterreinen.
Veldpodzolgronden op Gt VTI en haarpodzolgronden zijn vanwege een
ernstig vochttekort in de zomer weinig geschikt voor landbouw. Ook
voor loofhout zijn ze mede door de profielopbouw weinig geschikt. Voor
naaldhout zijn ze matig geschikt. Recreatieterreinen zijn op deze
gronden echter goed mogelijk al zal in droge zomerperioden een duide
lijk vochttekort ontstaan.
De kamppodzolgronden zijn goed geschikt voor akkerbouw (lichte
beperking door droogte) en matig geschikt voor weidebouw (lichte tot
matige beperkingen door droogte). Voor loofhout zijn ze matig
(droogte) en voor naaldhout goed geschikt. Voor recreatief gebruik zijn
ze eveneens goed geschikt.
Veldpodzolgronden en gooreerdgronden zijn matig (Gt III) of
goed (Gt V) geschikt voor weidebouw en voor bos met een aantal naald
houtsoorten. Voor de overige gebruiksvormen zijn ze matig of weinig
geschikt vanwege te hoge grondwaterstanden en/of het profiel (loofhout)
en de aard van de toplaag. Na ontwatering en verschraling zijn ze
echter voor de meeste vormen goed geschikt.
De beekeerdgronden zijn voor bos met een aantal loof- en naald
houtsoorten goed geschikt. De gronden met Gt V zijn eveneens goed
geschikt voor weidebouw. Voor akkerbouw, recreatieterreinen en sport
velden zijn ze matig (Gt V) of weinig (Gt III) geschikt en alleen
na ontwatering en verschraling geschikt te maken.
De moerige gronden en de veengronden zijn matig tot weinig ge
schikt voor landbouw, bos, recreatieterreinen en voor sportvelden.
Behalve te hoge grondwaterstanden hebben deze gronden matige tot
zeer sterke beperkingen vanwege de draagkracht, de profielopbouw
en de aard van de toplaag (bijv. Hn21(x)). In de kolom "Geschiktheid"
is, indien hier aanleiding toe was, een dubbele beoordeling gegeven
bijv. Ila/b. De eerste waardering heeft dan betrekking op de kaart
eenheid zonder keileem (IIa), de tweede met keileem (IIb).

Afb. 3 Bemonsteringspiaatsen en nummers van de grondmonsters
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5. HET GR0MDM0KSTER0NDERZ0EK
Ter controle op de schattingen in het veld zijn 15 grondmonsters
genomen (nrs. 1 t/m 13, afb. U). Als aanvulling Is tevens gebruik
gemaakt van een aantal analyse-uitslagen van:
Rayon-Noord van de Stichting voor Bodemkarteringj van het ruilverkavelingsgebied "Ruinerwold-Koekange" en van het ruilverkavelingsgebied "Zuidwolde", resp. de nrs. 14a t/m 15b nrs. l6a t/m 18 en de
nrs. 19a t/m 20 (afb. h).
Uit de analysegegevens blijkt o.a. het verschil in grofheid van
het zand bijv. bij de nrs. 2 en 12.
Verder blijkt dat de mediaan van het zand overwegend boven de
150 mu ligt, behalve rond Ruinerwold.
Ook blijkt het grote verschil in humositeit van de bovengrond.
De plaatsen waarop de verschillende monsters betrekking hebben
staan aangegeven op afb. 3.
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VERKLARENDE WOORDENLIJST
Algemeen
Bovengrond
Mineraal materiaal
Moerig materiaal
um
M50

Textuur
Gleyverschijnselen

Grondwatertrap (Gt)

Hoogteligging
(Hoog, middelhoog,
laag en zeer laag)

bovenste horizont of laag van het profiel
grond met een organische-stofgehalte van
ten hoogste 1 5$
grond, waarvan liet organische-stofgehalte
hoger is dan 15$
micron = 0,001 rara
het getal dat die korrelgrootte aangeeft,
waarboven en waarbeneden de helft van
het gewicht van de zandfractie (50-2000 (jtn)
ligt
granulaire samenstelling van de grond
de in een bodemprofiel voorkomende roestverschijnselen, al dan niet in combinatie
met reductieverschijnselen. Het ontstaan
ervan is een gevolg van de ter plaatse
optredende afwisseling in oxyderende en
reducerende omstandigheden,
klasse van grondwatertrappenindeling. Dit
is een indeling, die gebruikt wordt om
de van plaats tot plaats optredende ver
schillen in het gemiddelde grondwaterstandsverloop aan te geven,
gebruikt in de bodemkunde hebben deze be
trekking op de ligging van het maaiveld .
t.o.v. het grondwater.

b. Horizontbenaming (naar De Bakker en Schelling, 1966)
Hoofdhorizonten
A1-horizont

A2-horizont

B-horizont

B2-horizont
S3-horizont
Ohorizont
C1-horizont
C2-horizont
D-horizont

bovenste meer of minder donker gekleurde
horizont van het bodemprofiel, waarin het
uitgangsmateriaal na de afzetting is ver
rijkt met organische stof, of waarin de
organische stof na de afzetting door
biologische processen is omgezet
een minerale, door neerwaartse uitspoe
ling verarmde horizont, lichter van
kleur en lager in humusgehalte dan bovenen onderliggende horizonten
minerale of moerige horizont, waarin inspoeling van bovenaf heeft plaatsgevonden
(humus of lutum, al of niet te zamen met
sesquioxyden)
B-horizont met maximale inspoeling
onderste deel van de B-horizont, gelei
delijks overgang naar C-horizont
minerale of moerige horizont, die weinig
of niet is veranderd door bodemvorming
een weinig veranderde C-horizont, zoals
ontkalkte zavel en matig verteerd veen
een onveranderde C-horizont, zoals niet
ontkalkte klei en weinig verteerd veen
een minerale of moerige horizont, die
weinig of niet is veranderd door bodem
vorming en afwijkt van het erboven lig
gende moedermateriaal, bijv. een veen
laag in een kleiprofiel
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G-horizont

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

een minerale of moerige horizont, die ge
heel of vrijwel geheel gereduceerd is en
na oxydatie aanzienlijk van kleur verandert.
Tevens moet deze horizont aan de eisen van
de C-horizont voldoen
overgang van A- naar B- met evenveel Aals B-kenmerken
overgang van A- naar C- met evenveel Aals C-kenmerken
overgang van finaar C- met evenveel Bais C-kenmerken
een D-horizont, die tevens aan de eerst
genoemde eisen van een G-horizont voldoet.

Lettertoevoegingen:
P

an

g
h

: een door de mens bewerkte (p=ploegen)
horizont, zoals de bouwvoor (Ap). Diep
verwerkte profielen kunnen bijv. als volgt
worden aangeduid (A1+B+C)p.
: een toevoeging, die aangeeft dat een ho
rizont (gedeeltelijk) bestaat uit van
elders toegevoerd materiaal (bijv. door
plaggenbemesting of bezending)
deze toevoeging geeft aan dat de horizont
na bodemvorming met een sediment (podzolgrond met kleidek) of met een Aan bedekt
is geraakt.
: lettertoevoeging, die bij elke horizont
gebruikt kan worden en die roestvlekken
aangeeft
: de toevoeging h (van humus) kan alleen
in combinatie met de codering B2 worden
gebruikt en duidt dan op een zeer sterke
humusverrijking in het bovenste deel
van de B2 van sommige podzolgronden.

Behalve door bovenstaande toevoegingen kunnen de bodemhorizonten
ook worden onderverdeeld door achtervoeging van cijfers bijv. C11
en Cl2 of Aan1 en Aan2.
e*

ïSï'ïë_
YHL ® ®ïL
fhL.
ii?sscriteria (naar De ,fi JckTPT*
chelling,1966)
Minerale gronden
gronden, die tussen 0 en 80 cm voor meer
dan de helft uit mineraal materiaal be
staan
Moerige bovengrond
bovengrond, bestaande uit moerig mate
riaal
Moerige tussenlaag
een laag moerig materiaal die ondieper
dan lj-0 cm begint en 15 à 4-0 cm dik is
Moderpodzol-B
B-horizont, waarin de humus overwegend
als moder wordt aangetroffen
Dikke Al
een niet-vergraven Al-horizont, dikker
dan 50 cm
Dunne A1
een niet-vergraven Al-horizont, dunner
dan 30 cm, of een vergraven Ap-horizont
ongeacht de dikte
Humuspodzol-B
B-horizont, waarin voornamelijk amorfe
humus voorkomt

- 61+ : B-horizont die aan bepaalde eisen, o.a.
wat kleur en dikte betreft, voldoet
Minerale eerdlaag
: een niet-moerige, duidelijke A1-horizont,
minstens 15 cm dik
Met/zonder ijzerhuidjes: het aanwezig zijn/ontbreken van ijzer
huidjes rond de zandkorrels, bij de podzolen onmiddellijk onder de B2-horizont,
bij de eerdgronden en de vaaggronden bo
venin de C-horizont. Gronden met ijzerhuidjes zijn buiten de invloedssfeer van
het grondwater ontwikkeld
Zonder roest
a. geen roest of
b. roest dieper dan 35 cm beginnend, of
c. roest <35 cm en onderbroken over meer
dan 30 cm
Met roest
roest beginnend binnen 35 cm, hoogstens
onderbroken over 30 cm en doorlopend tot
120 cm of tot de G-horizont
Roest- of reductiedoor aanwezigheid van bepaalde ijzerver
vlekken
bindingen bruinrood of neutraal-grijs
gekleurde vlekken in de grond
Moerige eerdlaag
een moerige A1-horizont dikker dan 15 cm,
waarin hoogstens 10 à 15 volumeprocenten
uit planteresten bestaan met een herken
bare weefselopbouw.
Duidelijke podzol-B

d. Bestanddelen van de grond
Lutumfractie
Leemfractie
Zandfractie
Grindfractie
Klei

minerale delen <2
minerale delen < 50 ^m
minerale delen > 50 p.m en < 2000 |im
minerale delen > 2000 jam
mineraal materiaal, dat minstens 8$
lutumfractie bevat
mineraal materiaal, dat minstens 50$
leemfractie bevat
mineraal materiaal, dat minder dan Q%
lutumfractie en minstens 50$ zandfractie
bevat.

Leem
Zand

e. Textuurklassen
Indeling naar het leemgehalte van zand en zwaardere
eolische afzettingen
% leem
0 10 17,532,550 85 -

1 0
17,5
32,5
50
85
100

naam

samenvattende namen

leemarm zand
)
zwak lemig zand
)
jzand
sterk lemig zand
)lemig zand
zeer sterk lemig zand)
)
zandige leem
jleem
siltige leem

%

organische stof

zavel

zware
klei

1) geen indeling naar textuur
2) geen verdere indeling naar textuur

Afb. 5 Indeling en benaming van grondmonsters naar hun organische - stofgehalte
bij verschillende lutumgehalten van het minerale deel

- 65 Indeling naar de mediaan van de zandfractie (M50)

M50 tussen

naam

50 en 105 ßia
105 en. 150 (im
150 en 210 (im
210 en k-20 um
2+20 en 2000 (im

samenvattende namen

uiterst fijn zand
zeer fijn zand
matig fijn zand
matig grof zand
zeer grof zand

)

)
)

fijn zand

)
)

grof zand

f. Organische-stofklassen
Indeling van lutumarme gronden naar het humusgehalte (afb. 5)
samenvattende namen

humus

naam

0 - 2,5
2,5- 5
5 - 8
8 - 1 5
T5 - 22,5
22,5- 35
55 -100

humusarm zand
matig humeus zand).
, (humeus
zeer humeus zand )
humusrijk zand
veriig zand
zandig veen
veen

fo

)
)
)
)

mineraal

)
)

) moerig

Begrippen,_betrekking_hebbend op de hydrologie
Afwatering
Blekingsverschijnselen,
blekingsvlekken
Bodemvoeht
Fluctuatie (evt. grondwa
terfluctuatie)
Gemiddeld hoogste
grondwaterstand (GHG)
Gemiddeld laagste
grondwaterstand (GLG)
Grondwater

Grondwaterinvloed

het ontlasten van een gebied van water
door open waterlopen. Zie ook "ontwa
tering"
in ontijzerde profielen voorkomende
vlekken, die als analoog aan de reductievlekken in ijzer bevattende profielen
gezien worden
het water in de grond boven de grondwater
spiegel
Het schommelen of op en neer gaan van de
grondwaterstand. Soms wordt fluctuatie
in kwantitatieve zin gebruikt: het ver
schil tussen GLG en GHG
waarde voor de grondwaterstand afgelezen
bij de top van de gemiddelde grondwaterstandscurve
waarde voor de grondwaterstand afgelezen
bij het dal van de gemiddelde grondwa
terstandscurve
het water in de grond dat alle poriën
tussen de gronddeeltjes vult en waar
van de druk even groot of groter is dan
de atmosferische
bij een grond "met sterke grondwaterin
vloed" of "onder invloed van het grond
water staande" wordt de waterhuishouding
van de grond, meer speciaal van het
bovenste profieldeel waar de hoofdwortelmassa van de planten zich bevindt, in
sterke mate bepaald door het grondwater,
dat gedurende een belangrijk deel van

- 66 het jaar ondiep voorkomt. Bij gronden
"zonder grondwaterinvloed" staat het
grondwater het gehele jaar zo diep dat

Grondwaterspiegel
(= phreatisch niveau)
Grondwaterstand
(evt. waterstand)
Grondwatertrappenindeling

Grondwaterverschijnselen

Ontwatering

Reductieverschijnselen,
reductievlekken
Roestverschijnselen,
roestvlekken

de waterhuishouding van het bovenste
profieldeel er niet door beïnvloed wordt.
Het zijn kwalitatieve aanduidingen: de
grens tussen beide is niet scherp. Met
"het bodemprofiel heeft zich onder sterke
grondwaterinvloed ontwikkeld" geeft men
aan,dat de profielkenmerken erop wijzen
dat het grondwater bij de bodemvorming
gedurende althans een groot deel van
het jaar hoog stond; bij gronden waar
van men zegt dat "het bodemprofiel zich
zonder grondwaterinvloed heeft ontwik
keld",ontbreken de kenmerken als hier
voor bedoeld; het grondwater kwam tijdens
de bodemvorming zeer diep voor. Ook dit
zijn weer kwalitatieve aanduidingen,
het denkbeeldige vlak waar de druk in
het grondwater gelijk is aan de atmos
ferische en dat de bovenbegrenzing van
het grondwater vormt
hoogte uitgedrukt in m of cm t.o.v. het
maaiveld (of een vergelijkingsvlak,
bijv. NAP), waarop zich de grondwater
spiegel bevindt
klasse-indeling van gemiddelde grondwa
terstandsverlopen 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, of GLG in combi
natie met GHG voor de desbetreffende
grondwatertrap variè'ren
alle met het oog waarneembare verschijn
selen in het profiel, waarvan het ont
staan samenhangt met of een gevolg is
van het voorkomen van grondwater (blekingsverschijnselen, gleyverschijnselen,
reductieverschijnselen, roestverschijnselen, totaal gereduceerde zone)
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
door de aanwezigheid van tweewaardig
ijzer neutraal grijs gekleurde, in ge
reduceerde toestand verkerende vlekken
in de grond
door de aanwezigheid van bepaalde ijzer
verbindingen bruin tot rood gekleurde
vlekken in de grond
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Totaal gereduceerde zone

Waterbergend vermogen

het deel van het profiel dat steeds of
vrijwel steeds verzadigd is met water en
ten gevolge daarvan nooit of vrijwel
nooit lucht bevat (O-horizont)
het vermogen van de grond, met name
van de geheel doorvochte grond, om tij
delijk water op te slaan, zodat over
tollig regenwater vertraagd aan de ont
wateringsmiddelen wordt doorgegeven. Een
maatstaf ervoor is de bergingscoè'fficiè'nt.

h. Verklaring van de namen waarmee de onderscheiden bodemeenheden
zïjn_aangeduid
Deze namen zijn ontleend aan De Bakker en Schelling, 1966.
Hierin heeft men bij de naamgeving vaak gebruik gemaakt van toponie
men, die voorkomen in gebieden waar ook de benoemde gronden het
meest worden aangetroffen. Ook heeft men wel nieuwe namen bedacht,
zo mogelijk toch iets zeggend over de aard of de ligging van de
desbetreffende gronden.
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(in beekeerdgronden)
deze naam is gekozen, omdat bedoelde
gronden veel langs beken voorkomen
(in broekeerdgronden)
bosnaam: laag moerasbos, kreupelhout.
De broekeerdgronden komen zowel op de
"klei" als op het "zand" voor. Daarom
is een naam gekozen, die zowel op lage
plaatsen slaat als overal voorkomt
(in duinvaaggronden)
vrijwel alle gronden, die namen dragen
met duin (zowel langs de kust als in het
binnenland) behoren hiertoe
(in eerdgronden)
een oude spelling en gewestelijke uit
spraak van het woord "aarde" is gekozen
om donkere en goed veraarde bovengron
den te benoemen
(in enkeerdgronden)
de met "enk" benoemde zandgronden zijn
ontstaan door eeuwenlang bodemgebruik
als bouwland
(in gooreerdgronden)
goor: laag gelegen land, moeras. Slaat
meer op staand, dan op stromend water
en is als zodanig typerend voor deze
gronden
(in haarpodzolgronden)
heeft betrekking op hoge zandgronden,
vaak liggend te midden van lage gronden
(in kamppodzolgronden)
algemene naam voor afgeperkt stuk land, slaat
vaak op gronden die later zijn ontgonnen dan
die met namen als enk, loor en laar(in laarpodzolgronden)
bosnaam (open plek in bos). Een ontginningsnaam uit de Middeleeuwen,
waarschijnlijk iets jonger dan loo
(in loopodzolgronden)
bosnaam (open plek in bos), een ontginningsnaam uit de vroege Middel
eeuwen

68 (in madeveengronden)
dit woord hangt evenals de woorden miede,
mede eto. samen met het werkwoord maaien
(hooiland)
(in meerveengronden)
heeft o.a. betrekking op voormalig water,
waar thans de hiermee aangeduide profielen
veelal voorkomen
(in podzolrauwveengronden enz.)
het woord stamt uit het Russisch en heeft
betrekking op de askleurige loodzandlaag
(de A2-horizont)
(in rauwveengronden)
rauw heeft hier de betekenis van =weinig
veranderd, dwz. weinig veraard
(in vaaggronden)
onduidelijk, niet scherp omlijnd. Wordt
gebruikt voor gronden met de minst dui
delijke horizonten
(in veldpodzolgronden)
veldnamen worden ten noorden van de
grote rivieren aangetroffen op (meestal
lage) heidevelden buiten de oude ont
ginningen. (in het zuiden komt deze naam
voor op oude bouwlanden en is daar dus
onjuist voor deze gronden)
(in vlakvaaggronden)
vlak (vlaak, vlake) « zandplaat
(in vlierveengronden)
komt van vlieder of vledder en is een
toponiem dat slaat op moerassig grasland.

