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Hbofdstuk 1: Inleiding.
Op verzoek van hst Ministerie van Landbouw, veeteelt, Visserij

en Bosbouw, afdeling cultuurtechniek, heeft de Dienst Bodemkartering

1
t

1

in april en mei 1984 een viertal geplande

kan □ oltracé

1

s

bodemkundig

onderzocht. Het doel was de profielopbouw na te gaan binnen de aangegeven diepte (tot 220 cm - Mv). Tevens werd verzocht om, van het
gebied waarin de konaoltrac~ts zijn gepland, gegevens te verstrekken
over de voorkomende vegetatietypen en pegassedikten.
Hoofdstuk _2 __ ~ ~Jerkwij~e ._

os
zamen

ligging van de vier onderzochte tracés (lijn A t/m D) staan, te met de ligging van de boorpunten, aangegeven op Bijlage l.

Het door LVV- CT opgegeven trocéplan komt niet geheel overeen met
de lijnen van het DBK~projoct BFK 1 83 (Houdijk 1985) waarbinnen de

tracès gelegen zijn. Lijn D (zie Bijlage 1) ligt ongeveer 90 m westelijker dan de overeenkomstige trac~lijn op do door LVV- CT verstrekte
kaart (Verbetering lozingen Damboentong e.o., l

~

20.000).

In de twee noord-zuid verlopende lijnen (8.8 1 en D-D 1 ) is om de
200-30Q-ngeboord. Deze lijnen komen ongeveer overeen met de lijnen l
en 9 van het project BFK 1 83. rn de overige twee (oost-west verlopende)
lijnen (A en C) is om de 500 m geboord (overeenkomend met resp. de
piketten 5 en 15 van de lijnen l t/m 9 van BFK 1 83. De boordiepte bedroeg i.h.a. 220 cm.
De boringen werden beschreven volgens de standaard procedure bij
de DBK, waarbij schattingen verricht werden van textuur, matrixkleur

en% en kleur van de vlekken, rijping (alleen voor klei) en consistentie.
Bovendien werd de vegetatie hoogte- en samenstelling opgenomen. Door
het Bureau Landelijke Opbouw is in 1983 het gebied ten westen van lijn
D landmeGtkundig ingemeten (daze lijnen zijn later gebruikt voor het
DBK-project BFK 1 B3) 1 zodat van alle boorpunten de exacte hoogteligging
t.o.v. NSP kon worden aangegeven.
Voor het vervaardigen van de Bodemkaart (Bijlage 2) 1 de vegetatiekaart (Bijlage 3), de zandondergronddieptekaart (Bijlage 4) en de pegassediktekaart (Bijlage 5) werd gebruik gemaakt van gegevens verkregen bij de kartering van het DBK-project BFI< 1 83 (Houdijk 1985)

- 2 -

Hoofdstuk 3: A~gamene gegeVSQS gebied Damboantong-Z~~•
3.1. Li

van hst

ebied.

Het gebied ligt ten zuiden van de Oamboengtongweg in het district

s aramacca, op ongeveer

11 km ten i_,!NW van Groningen. CBL--Co~rdinatan:

310-314 en 963-960.
3.2~ Geoloaie, Geomorfologie en bodems
Het gebied is gelegen in de Jonge Kustvlakte. De afzettingen behoren
tot de
pons

M □ leson-

en VJanicnfase (Bodemkaart 1 : J.00.000 en Brinkman en

1968). Volgens de Bodemkaart (Bijlage 2) bestaat het gebied uit

ooa~weat verlopende schelp- en zandritsen in het noorden (hoogte
2... 3 m + NSP) en een bundel van ltJZlJ~0N0 var-lopende zendritaen in het

zuiden (hoogte eveneens 2-3 m + NSP). Het materiaal vari de ritsen
bestaat overwegend uit zeer fijn zond dat in de noordelijke ritsen
wordt afgewisseld met stroken van schelpen, schelpzand of schelpgruis~
Ertussen is een zwamr"gobied gelegen, dat naar het oosten toe smaller
wordt, waarin (bijna) gerijpte kleien worden aangetroffen, met aon de
oppervlakte een laag pegasse van enkele di:,fs dikte ( zie pegassediktekaart 1 Bijlage 5). De geulen en depressies (eenheid 2,1.3. op de Bodemkaart) worden gekenmerkt door een lagere ligging (enkele dm 1 s) en
een geringere rijping ( overwegend half gerijpte kleien). Langs de
noord- en zuidranden van het zwampgebied komt op veel plaatsen binnen
120 cm zand voor; in de rest van het zruampgebied niet (zie Zandonder-

gronddieptekaart1 Bijlage

4).

3.3. Drainage '!._qQ__ti_rrt...._Q_ebied"

De hogere ritsdolen

zijn in het algemeen (matig) goed gedraineerd;

terwijl de lagere delen in de natte tijden wateroverlast kunnen hebben,

dit mede a.g.v. de gebrekkige afwatering van dit gebied. In het zwampgebied staat in de regentijd maximaal 30 cm (oostelijk deel) tot 90 cm
(westelijk dsel) water. Na langdurige droge perioden komen aanzienlijke
arealen droog te vollen ( ongeveer overeenkomend met eenheid 2.• 1. 1. op
de Bodemkaart) •
.h4. Vege~atie._

oe

onderstaande gegevens zijn ontleend aan Houdijk (1985).

In het gekarteerde gebied zijn de volgende vegetatietypen onderscheide,1:
1. (Matig) Hoog Ritsbos.
2. r:rras;:b.ns •

3
3

z

4&

Zwampbos

bos

5. upen zwampbos en Graszwamp
1 Bit~_~o~. Dit bostype is opgebouwd uit 2 stages

De gemiddelde hoogte

bedraagte 30 m; naar de flanken toe wordt het bos lager.
oe meest voorkomende boomsoorten zijn: Kankantrie (Ceiba pentandra),
Mop~ (Spondias mombin), en oemanbarklak (Eschweilera sp.).
De ondergroei bestaat veulal uit Maripa (Maximiliana maripa).
paramakka (Astrocaryum paramacca) en Koemboe (oenooarpus bacaba)
2. orasbo~. Dit bostype komt vooral voor op de overgang van rits naar
zwin of zwamp. Het terrein wordt ~eriodiek geinundeerd; Typerend is
het voorkomen van kawfoetoes

De hoogte van het bos bedraagt 15-25 m.

voorkomende boomsoorten

Kankantrie (coiba pentandra)

en Manbarklak (Diospyros guianensis). Het bos is i.h.a. rijk aan
palmensoorten waaronder Kiskismakka (Bactris spec.)

Boegroemakka

(i\strooaryum sciophyllum) 1 en Maripa (Maximiliana maripa)
3. HoüÇLZwa;npbos. Gem. hoogte 20 m met 2 etages. De belangrijkste
boomsoorten: Matakki (Symphonia globulifera) en Baboen (Virola
surinamensis), zwamppanta (Tabebuia spec.) en l/atrabébé (Pterocarpus
officinalis). De overheersende palmensoort is Pina (Èuterpe oleroceo),
daarnaast komen ook Kis-kismakka (Bactris spec.). en Maurisie
(Mauritia Flexuosa) voor.
4. Laag_Zw~pos. Hoogte 10-15 m met 1 etage. Boomsoorten: zwamppanta
(Tabebuia spec.) 1 Watrab~b~ (pterocorpus officinalis) en Mierenhout
(triplaris surinamensis). I.h.a. woinig palmen (zelfde soorten als 3.).
5.

Open Zwam.EE_os en Graszwa_i:r:r.
(M □ ntrichardia,

arborestenst

0 verwegend grassen en Mokko-Mokko,
met verspreide bomen of boomgroepjes

(soorten zie 4.).
_3_.5. Laboratoriumge~eve~ -~
Uit Serno en de Rooy (1982) (gebied Tijgerkreek-west, dat enige km ten
NO van het onderhavige gebied gelegen is) konden de volgende laboratoriumgegevens overgenomen worden:
Van de ritszandmonsters vari~ert het znnd-1; van 78 tot 98 %(meestal 80-90 7;) 1 het stof-% va.n 2-14 ;s (meestal 3-11 5t) en het klei-%
van

□...15%

(meestal 2-l!J%). In de zandfractie overheerst in de meeste

gevallen de korrelgrootte

0,05- □ il

mm (zeer fijn zand), wat samen

met loge stof-% en klei-% waarschijnlijk tot gevolg heeft dat deze
zanden zich in volledig met water verzadigde toestand als 1 ,loopzand;

zullen gedragen (ook de ofronding van de korrels speelt hierbij een
rol, hierover zijn echter geen gegevens bekend). voor de exacte percentages wordt verwezen naar serno en de Rooy (1982).
4. Toelichting. bi,i d_e profJ:.~-E:!2..~

van de profielen is per boring van elke horizon op grond vnn veldschattingen aangegeven

l. de textuur.
2. de rijpingsgraad van de klei.
3. de pegassedikte.

Tevens is met behulp van de BLO/SPS-hoogtecijforkaart oamboentongZuid (1:10.000 9 metingen om de 50 m) de hoogteligging van de profiellijnen aangegeven. verder is de vegetatie aangegeven.
ad 1. De textuur: naamgeving volgens de bodemkundige taxtuurdriehoek (Bijlage 10). Onder zeer fijn zand verstaan we zand mot
een,overheersende korrelgrootte van 0 1 05-0,l mm. Voor verdere
informatie t.a.v. de textuur wordt verwezen naar DBK-rapport
79, blz. 20-23.
ad 2. De rijpingsgraad heeft betrekking op de mate van fysische rij-

ping van de klei. De kleien in het gebied zijn volledig ongerijpt
afgezet en zijn vorvolgens onderhevig geweest aan fysischo,
chemische en biologische rijping. Bij de fysische rijping neemt
a.g.v. wateronttrekking (door verdamping) en/of door (natuurlijke)
drainage het watergehalte af en neemt het, het volume gewicht
en de begaanbaarheid toe en daalt het bodemoppervlak (klink).
Dit is een irreversibel proces (Pons en zonneveld 1965). Kriteria voor de bepaling van de rijpingsgraad in het veld zijn weer
gegeven in onderstaande tabel (Pons en zonneveld 1965).
n-waarde rijpingsgraad

kriteria voor bepaling in het veld

(Lab.)
kleiner dan

0.7 rijp

stevig, weinig tot niet klevend aan de handen;
kan niet door de hand geknepen worden.

u. ·1-l.O bijna gerijpt

tamelijk stevig, kleeft enigszins aan de han-Eien;
ken met moeite door de hand geknepen worden.

l.0-1.4 half gerijpt

tamelijk zacht, kleeft aan de handen; kan gemakkelijk door de handen geknepen worden.

1.4-2,0 bijna
ongerijpt

zacht, kleeft aan de handen, kan gemakkelijk
door de vingers geknepen worden.

groter dan 2.0
ongerijpt

vloeibare modder, loopt door de handen.
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n.a ••

De vegetatie. In de kanaaltreoéprofielen zijn de voorkomende
vagetetietypen met de bslangrijkste boomsoorten aangegeven
(voor toelichting: zie paragraaf 3.4.) •

.b.i)Jl"A : oeze

op ongeveer 600 m evenwijdig aan de oamboentongweg_

verlopende lijn ligt voor het grootste deel in het zwamp. Van piket
0 t/m 8 komt tot 220 cm (bijna) gerijpte stofklei voor met op enige
diepte (1-1 1 5 m) enkele leemlagen van enkele dmts dikte en soms enkele dunne zandlenzen ( 1-8 cm dik). vanaf piket 9 t/m 13 komt in de ondergrond (op 1,? tot 2 m) (lemig) zeer fijn zand voor.

l
Lijn 8 : oe-ze noord-zuid verlopende lijn (overeenkomend met lijn 9

1

van DBK-,.projekt BFK 1 83) begint op een hoge rits (Damboentongweg) die
op dit punt vooral uit schelphoudend zand bestaat. Deze rits gaat

1
l
i
t
l

l

1
1
f

abrupt over in hat zwamp waarbij t/m piket 25 vrijwel geen zand in de
profielen is ac..~ngetroff:en. Opvallend is dat steeds in de eerste 10-20
cm half tot bijna gerijpte (stof)klei wordt aangetroffen, daaronder
gerijpte stofklei die naar beneden toe overgaat in bijna gerijpte en
vervolgens half gerijpte stofklei. Bij de piketten 26 en 27 komt zand
in de ondergrond voor (op 2 m diepte).

Lijn~ : oeze oost-west verlopende lijn ligt op ongeveer 1600 m evenwijdig aGn de Damboentongweg en loopt in het westelijk deel (piket
1 t/m 6) door het zwamp en in het oostelijk deel (piket 7 t/m 9) over
een drasplaat (welke alleen in de regentijd geinundeerd wordt met enke•
le dm 1 s water en als gevolg daarvan kawfoetoes vertoond). Van piket
l t/m 5 wordt in de bovenste 100-120 cm steeds (bijna) gerijpte klei
aangetroffen, eronder wordt een leemlaag van 20-60 cm aangetroffen.
vanaf piket 6 wordt zand in de ondergrond aangetroffen. Naar het oosten
toe komt deze zand ondergrond steeds hoger in het profiel voor.
N.B. Op periodiek geinundeerde gronden (2-6-maanden per jaar een laag
water van 0-30 cm) komt vaak een karakteristieke micromorfologie voor:
een afwisseling van tot 30 cm hoge en enkele dm•s brede plateauachtige heuveltjes (kawfoetoes) met ertussen laagten.

ze

ontstaan

doordat wormen in de regentijd (begin inundatie) naar hogere
stukjes terrein vluchten en die vervolgens met hun uitwerpselen
ophogen (zie DBK-rapport 16).

6

~_ijn D

~

piket D bevindt zich op

ae

rits, vlak ten zuiden van de

Damboentongweg. Het was hier slechts mogelijk tot 90 cm te boren
(g~ondwaterniveau). Alleen bij piket 3 wordt zand in de ondergrond
aangetroffen, mogelijk betreft het hier slechts een zandlans van
enkele dm•s dikte zoals ook bij de piketten 13 en 15 werd aangetroffen.
~~basp r_ekif?.9..

Het grootste deel van de geplande kanaaltrac~s zal weinig (3 1 9 km
met zand in de ondergrond op 1 1 5 tot 2 m diepte) of geen (10 1 7 km
tot 2 1 2 m alleen klei) problemen geven tijdens

het graven en later

bij het onderhoud. Alleen op plaatsen waar kanalen door ritsen zijn

gepland (0 1 2 km) kunnen taludproblemen verwacht worden. De ritsen
bestaan immers voor het merendeel uit goed gesorteerd (sterke concentratie in één korrelgroottefrakti~ zeer fijn zand, wat tot gevolg zal
hebben dat bij waterverzadiging dit zand zich als loopzand zal ga~ganc
Hierdoor zal het risico van erosie en inkalving van de talud s:,·.stlk'k
vergroot worden. oit probleem kan ondervangen worden door een minder
steile taludhelling, beplanting met snelgroeiende grassoorten, terra$sering of bepleisteren met klei. De meerkosten die deze maatregelen
met zich meebrengen zullen moeten worden afgewogen tegen eventuele alternatieve tracés. In sommige gevallen zal een langer tracé door een
minder breed ritsgedeelte toch goedkoper zijn, zeker wanneer men de
hogere onderhoudskosten van kanaaltracé•s door ritsen in beschouwing

neemt. ook moet bedacht worden dat in de ritsen de kanalen 1-1,5 m
dieper moeten worden a"g.v" de hogere JJiggingtvaT-IJ"lû!B :r:i.-t.~n .:t,;..n.v" NSP.
JJ:.teratuur.
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