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Samenvatting

Bodemdaling in veengebieden in Nederland is een bekend probleem. Het grootste deel (circa 60%) van de 
bodemdaling wordt veroorzaakt door oxidatie van organische stof. De diepte tot waarop oxidatie optreedt, 
wordt in belangrijke mate bepaald door de grondwaterstand. Om beleid te kunnen ontwikkelen met betrek-
king tot duurzame ruimtelijke inrichting met bijbehorend bodemgebruik, is het belangrijk om over actuele 
gegevens van de bodemgesteldheid te beschikken. Voor dit doel zijn de meest actuele gegevens die dateren 
uit de periode 1965-1987 te oud. Daarom heeft de provincie Utrecht aan de Universiteit Utrecht en Tauw bv 
opdracht gegeven een nieuwe bodemkaart van de veengebieden in de provincie Utrecht te maken.

Een bodemkaart geeft de opbouw van de bodem tot 1,20 meter onder maaiveld weer. De Bodemkaart Veen-
gebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000, is een actualisatie en verdere detaillering van oudere bestaande 
bodemkaarten. De kaart geeft het huidige voorkomen van venige en moerige bodems binnen het onderzoeks-
gebied weer. Door de kartering uit te voeren op schaal 1:25.000 is de nauwkeurigheid ten opzichte van eerder 
verschenen kaarten vergroot. De kaart berust op een groter aantal boringen per vierkante kilometer.

Tevens omvatte de opdracht het ontwikkelen van een methode om de kwetsbaarheid van de bodem zonder en 
met bodembewerking, zoals ploegen en scheuren, in kaart te brengen. Hiervoor zijn twee afgeleide kaarten, 
schaal 1:50.000, gemaakt. De kwetsbaarheid wordt met name bepaald door de opbouw van het bodemprofiel, 
het organische stofgehalte van de moerige lagen in het profiel en de diepte waarop bodembewerking plaats-
vindt. De kwetsbaarheid is weergegeven in drie klassen: kwetsbaar, matig kwetsbaar en niet kwetsbaar. De 
grondwaterstand is bij dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.
De gehanteerde methodiek is toegelicht in dit rapport.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september 2006-januari 2008. De kaarten zijn gebaseerd op 
bestaande gegevens, zoals bodemkaarten (Stiboka, 1965-1987), boorgegevens uit databanken van de Univer-
siteit Utrecht, Alterra en TNO, geomorfogenetische kaarten (Berendsen, 1982) en het Actueel Hoogtebestand 
van Nederland (Rijkswaterstaat-AGI, 2005) en nieuwe aanvullende gegevens die in het kader van dit onder-
zoek zijn verzameld. Dit zijn 9.000 nieuwe grondboringen en 500, in het laboratorium bepaalde, lutum- en 
organische stofgehalten.

Het resultaat van het uitgevoerde onderzoek is beschreven in dit rapport dat de toelichting vormt op de kaar-
ten. De kaarten en het rapport vormen één geheel en vullen elkaar aan.

Met de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 is een actueel en nauwkeurig overzicht 
van de bodemopbouw beschikbaar gekomen.
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1 Inleiding

In opdracht van de provincie Utrecht is een nieuwe bodemkaart voor de veengebieden in de provincie Utrecht 
op schaal 1:25.000 gemaakt (Figuur 1). Tevens zijn er twee afgeleide kaarten op schaal 1:50.000 vervaardigd die 
inzicht geven in de kwetsbaarheid van de bodem voor oxidatie van organische stof en de kwetsbaarheid voor 
oxidatie van organische stof bij bodembewerking.

Figuur 1 Het gekarteerde gebied. De te karteren veengebieden omvatten de veengronden en de moerige gronden 
die zijn aangegeven op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 (Stiboka, 1965-1984) met daar omheen 
een buffer van 500 meter, aangevuld met inzichten, gebaseerd op karteerervaring, van de Universiteit Utrecht. 
De totale oppervlakte van het te karteren gebied bedraagt circa 590 km2. De oppervlakte exclusief bebouwing 
bedraagt circa 510 km2.
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Het vervaardigen van een gedetailleerde bodemkaart waaruit de ligging en de aard van de kwetsbare veenge-
bieden duidelijk blijkt, is noodzakelijk voor het door de provincie te formuleren beleid met betrekking tot het 
tegengaan van (ongelijkmatige) bodemdaling. Dit is conform het Streekplan provincie Utrecht 2005-2015.
De opdracht is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en Tauw bv in de periode september 2006-februari 
2008. De kaarten en deze toelichting zijn vervaardigd door de Universiteit Utrecht. De boorgegevens die bij 
aanvang van dit onderzoek nog niet beschikbaar waren voor de kartering zijn verzameld door Tauw bv onder 
leiding van de Universiteit Utrecht. Het gehele project is begeleid door een projectgroep, bestaande uit mede-
werkers van de provincie Utrecht, de Universiteit Utrecht en Tauw bv.
Dit rapport vormt de toelichting op de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 en de 
afgeleide kaarten. De kenmerken en eigenschappen van de eenheden, die op de kaarten staan aangegeven, 
zijn zoveel mogelijk gebaseerd op het Systeem van bodemclassificatie voor Nederland (De Bakker & Schel-
ling, 1966, 1989) en de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 (Stiboka, 1965-1984) en worden uitvoerig 
beschreven in dit rapport. De legenda die bij de kaarten staat afgedrukt, geeft een globale karakteristiek. De 
kaarten en het rapport vormen één geheel en vullen elkaar aan.

Het vervaardigen van een grondwatertrappenkaart op schaal 1:25.000 maakte oorspronkelijk deel uit van de 
opdracht. Voor het opstellen van een betrouwbare kaart zijn metingen nodig van de actuele gemiddeld laagste 
grondwaterstand (GLG). Echter, door de grote hoeveelheid neerslag die in de zomer van 2007 is gevallen, was 
het niet mogelijk om de benodigde metingen uit te voeren. Een actuele grondwatertrappenkaart zal later wor-
den gemaakt.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de gevolgde werkwijze bij het maken van de kaarten beschreven. De eindproducten 
en de nauwkeurigheid van het eindresultaat zijn kort beschreven in hoofdstuk 3, 4, 5 en 6. Een beschouwing 
van de verschillen tussen de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 en de Bodemkaart 
van Nederland, schaal 1:50.000 staat in hoofdstuk 7. In de appendices staan het systeem van de beschrijving 
van de boorgegevens en de textuurindeling (Appendix A) en welke factoren invloed hebben op bodemdaling 
(Appendix B) beschreven.
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2 Werkwijze

De Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 en de afgeleide kaarten zijn voornamelijk 
gebaseerd op gegevens van de ondergrond en geeft een beeld van de opbouw van de bodem tot een diepte van 
120 cm -mv (-mv = onder maaiveld). Deze gegevens worden verzameld door het zetten van grondboringen. Er 
is gebruik gemaakt van bestaande boorgegevens en er zijn aanvullende boringen gedaan. De kaarten zijn geba-
seerd op minstens 25 boringen per km2 (hoofdstuk 6).

2.1 Gebruik van bestaande gegevens
Een deel van de boorgegevens was beschikbaar in (digitale) databanken van de Universiteit Utrecht, Alterra en 
TNO. De boorbeschrijvingen uit de DINO (Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond) databank 
van TNO en de databank van Alterra (Bodemdata.nl) zijn geconverteerd naar het databank-format van de 
Universiteit Utrecht. Hierdoor zijn de verschillende data te vergelijken en op dezelfde wijze te verwerken.
Bij de kartering is als volgt te werk gegaan. De digitaal beschikbare boringen zijn geplot op de topografische 
kaart. Op grond hiervan is bepaald waar de dichtheid van het netwerk van boorlocaties groter, danwel kleiner 
was dan het vereiste aantal van 25 per km2. Waar de dichtheid van het netwerk van boorlocaties kleiner was, 
zijn aanvullende boringen gedigitaliseerd uit de analoge Laaglandgenese databank van de Universiteit Utrecht. 
Ten behoeve van dit onderzoek zijn circa 25.000 boringen gedigitaliseerd.
Voor het vervaardigen van de kaarten is tevens gebruik gemaakt van:
• Stiboka-rapport: De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Het Noorderpark (Stiboka, 1987) en de 

bijbehorende bodemkaart, schaal 1:10.000.
• Digitale versie van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 (De Vries et al., 2003).
• De digitale en analoge geomorfogenetische kaart van het zuiden van de provincie Utrecht, schaal 1:25.000 

(Berendsen, 1982).
• Alle relevante kaartbladen van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 (Stiboka, 1965-1984).
• Literatuur (zie literatuurlijst).
• Gegevens van Alterra, verkregen op proefboerderij Zegveld (Van den Akker, 2005).

2.2 Nieuwe gegevens
Voor gebieden waar onvoldoende boringen per km2 beschikbaar waren, is door de Universiteit Utrecht een 
plan voor veldonderzoek opgesteld dat is uitgevoerd door Tauw bv. In totaal zijn circa 9.000 nieuwe boringen 
tot 120 cm -mv uitgevoerd in de periode november 2006-augustus 2007. Alle boringen zijn beschreven per 10 
cm volgens het systeem dat beschreven is in Appendix A. Alle nieuw verkregen boorgegevens zijn gedigitali-
seerd en ingevoerd in de Laaglandgenese databank (Berendsen, 2007b; Appendix A).
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In gebieden waar helemaal geen boringen beschikbaar waren, zijn de nieuwe boringen in principe uitgevoerd 
in 5 raaien per km2, met een afstand tussen de boringen van 200 m in elke raai. Dit resulteert in een boringen-
netwerk van 200 x 200 m, en 25 boringen per km2. Om nauwkeuriger de grenzen tussen de kaarteenheden 
te bepalen, zijn plaatselijk aanvullende boringen verricht. De locaties zijn bepaald op grond van het zichtbare 
reliëf op het AHN (Actueel Hoogtebestand van Nederland, Rijkswaterstaat-AGI, 2005).
Voor circa 80% van de geplande raaien is toestemming verkregen om te mogen boren. In die gevallen waarbij 
geen toestemming werd verkregen is getracht de raaien met boringen enigszins te verleggen, zodat alsnog aan 
de minimale dichtheid van het netwerk van boorlocaties kon worden voldaan. In enkele gevallen (< 1% van de 
oppervlakte van het te karteren gebied) bleek dit niet mogelijk, omdat het gebied waarvoor geen toestemming 
werd verkregen te groot was. In deze gebieden is het kaartbeeld gebaseerd op de bestaande Bodemkaart van 
Nederland, schaal 1:50.000, boorgegevens van Alterra, het Actueel Hoogtebestand van Nederland, en beschik-
bare boringen van TNO.

De bemonstering in het veld is gebaseerd op een schatting van het organische stof- en lutumgehalte. Deze 
schattingen zijn in het laboratorium1 gecontroleerd. Hiervoor zijn op ongeveer 50 locaties monsters genomen 
op verschillende dieptes.
Om de locaties voor monstername te kunnen bepalen zijn eerst alle boringen uitgevoerd en zijn de nieuwe en 
beschikbare boorgegevens door de Universiteit Utrecht geanalyseerd met betrekking tot het geschatte orga-
nische stofgehalte en de bodemclassificatie. De monsters zijn onder leiding van Tauw bv geanalyseerd in het 
laboratorium.

2.3 Het maken van de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000
De Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 is gekarteerd volgens het systeem van De 
Bakker en Schelling (1966, 1989) conform de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 (Stiboka, 1965-1984).
Ten behoeve van de bodemkundige kartering is een classificatieschema gemaakt voor de automatische inde-
ling in kaarteenheden. De digitale databank kon daardoor zodanig worden ‘bevraagd’ dat per boorpunt auto-
matisch een kaarteenheid van de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 werd toegewe-
zen. Op basis van een geprinte versie van de digitaal gegenereerde boorpuntenkaart met daarop de ligging van 
de boorpunten, de kaarteenheid van de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 en de 
relevante digitaal beschikbare informatie (bijvoorbeeld oude bodemkaarten en het AHN) zijn de grenzen tus-
sen kaarteenheden getrokken op papier. Vervolgens zijn deze gescand en daarna gedigitaliseerd.

De volgende digitaal beschikbare gegevens zijn voor de kartering opgenomen in een GIS bestand:
• Topografische kaarten, schaal 1:10.000 (Top10Vector-bestand, Topografische Dienst Kadaster, Emmen), van 

alle kaartbladen in de provincie Utrecht waarop veengebieden voorkomen.
• Het gekarteerde gebied (Figuur 1).
• Detail-bodemkaart van het Noorderpark, schaal 1:10.000 (Stiboka, 1987).
• Het AHN (Actueel Hoogtebestand van Nederland; Rijkswaterstaat-AGI, 2005).
• De geomorfogenetische kaart van het zuiden van de provincie Utrecht, schaal 1:25.000 (Berendsen, 1982).
• Een ongepubliceerde digitale kaart van het Vechtgebied, schaal 1:25.000 (Feiken, 2005).
• Alle digitale data uit de Laaglandgenese databank (Berendsen, 2007b).
• De 9.000 nieuw verrichte boringen.
• Locaties waar het lutum- en organische stofgehalte in het laboratorium is bepaald.
• De boringen uit de DINO-databank en de Alterra-databank, geconverteerd naar het systeem van de Laag-

landgenese-databank (Appendix A).
• Alle digitale boorgegevens geclassificeerd volgens het systeem van De Bakker en Schelling (1966, 1989).

1 De organische stof- en lutumgehaltebepalingen zijn uitgevoerd door het STER gekwalificeerde laborato-
rium AL-West B.V. (AGROLAB Group).
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Het GIS bestand is gebruikt als basis voor het maken van de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, 
schaal 1:25.000. De bladindeling van de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 komt 
overeen met die van de Topografische kaart van Nederland, schaal 1:25.000 (Figuur 2).

2.4 Het maken van de afgeleide kaarten
Bodemdaling in veengebieden wordt voor het grootste deel (60-65%) veroorzaakt door oxidatie van organisch 
materiaal (Schothorst 1967b, hoofdstuk 4 van deze toelichting). Om de kwetsbaarheid van de bodem voor 
bodemdaling als gevolg van oxidatie van organische stof inzichtelijk te maken, zijn op basis van de bodem-
kundige kartering twee afgeleide kaarten gemaakt;
1.  Kwetsbaarheid voor oxidatie van organische stof, schaal 1:50.000.
2. Kwetsbaarheid voor oxidatie van organische stof bij bodembewerking, schaal 1:50.000.
Op beide kaarten is de kwetsbaarheid voor oxidatie in drie kwestbaarheidsklassen weergegeven: kwetsbaar, 
matig kwetsbaar en niet kwetsbaar.
De kwetsbaarheid van de bodem voor bodemdaling als gevolg van oxidatie van organische stof wordt bepaald 
door:
1. de aanwezigheid en de dikte van een mineraal dek
2. de diepte en de dikte van moerige2 lagen in het bodemprofiel
3. het organische stofgehalte van het moerige materiaal
4. de aanwezigheid van mineraal materiaal onder de moerige laag
5. de diepte van bodembewerking
6. de grondwaterstanden (met name de gemiddeld laagste grondwaterstand en de gemiddeld hoogste 

grondwaterstand).

2 Moerig materiaal is de samenvattende naam voor veen, zandig veen, kleiig veen, venig zand en venige klei 
(Appendix A).

Figuur 2 Bladindeling van de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000.

Figuur 3 Bladindeling van de afgeleide kaarten, schaal 1:50.000.
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De factoren 1-4 zijn meegenomen bij de bepaling van de kwetsbaarheid voor oxidatie van organische stof 
(kaart: Kwetsbaarheid voor oxidatie van organische stof, schaal 1:50.000, hoofdstuk 4). De invloed van bodem-
bewerking (factor 5) op de kwetsbaarheid voor oxidatie is weergegeven op een aparte kaart (kaart: Kwetsbaar-
heid voor oxidatie van organische stof bij bodembewerking, schaal 1:50.000, hoofdstuk 5). Factor 6, de grond-
waterstand, is buiten beschouwing gelaten, omdat de Grondwatertrappenkaart van de veengebieden in de 
provincie Utrecht op schaal 1:25.000 nog niet beschikbaar was bij het verschijnen van deze toelichting.
Beide kaarten zijn eerst met de hand getekend en vervolgens gedigitaliseerd. De bladindeling van de afgeleide 
kaarten komt overeen met die van de Topografische kaart van Nederland, schaal 1:50.000 (Figuur 3).
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3  Bodemkaart Veengebieden provincie 
Utrecht, schaal 1:25.000

Een bodemkaart geeft de opbouw van de bodem tot 120 cm -mv weer. Bodemgegevens kunnen verouderen 
doordat na de datum van opname veranderingen zijn opgetreden. Voorbeelden van veranderingen zijn de 
diepte en de fluctuatie van het grondwater (grondwatertrappen) en de invloed daarvan op de dikte van lagen 
moerig materiaal. Wijzigingen in de grondwatertrappen ontstaan door verbetering van de ontwatering als 
gevolg van ruilverkavelingen en waterschapswerken. Lokaal kan door grondwateronttrekking de grondwa-
terstand sterk dalen. Lagen moerig materiaal bij veengronden en moerige gronden worden dunner door een 
toename van oxidatie en klink bij een diepere ontwatering en door grondbewerking. Door de afname van de 
dikte kunnen volgens de bodemclassificatie veengronden veranderen in moerige gronden en moerige gronden 
in minerale gronden.

De Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 is een actualisatie en verfijning van de 
bestaande bodemkaarten. In dit hoofdstuk worden het Systeem van bodemclassificatie voor Nederland, de 
subgroepen, de legenda en de kaarteenheden zoals gehanteerd op de Bodemkaart Veengebieden provincie 
Utrecht, schaal 1:25.000 beschreven. Er bestaat een verschil tussen de kaartlegenda en de bodemclassificatie. 
Beide beogen de ordening van gronden. In de kaartlegenda worden de soorten kaartvlakken geordend. Iedere 
legenda-eenheid is meestal uit enkele eenheden van de bodemclassificatie opgebouwd. De bodemclassificatie 
is de taal, waarmee de inhoud van de kaartvlakken omschreven wordt (De Bakker & Schelling, 1966).

Een belangrijk uitgangspunt bij het vervaardigen van de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 
1:25.000, was het zo goed mogelijk aansluiten, bijvoorbeeld met betrekking tot de legenda, kaartuitvoering en 
de kleuren, bij de reeds bestaande bodemkaarten. Dit in verband met de algemene bekendheid en acceptatie 
van de bestaande kaarten.

3.1 Het Systeem van bodemclassificatie voor Nederland
De Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 is vervaardigd volgens het ‘Systeem van 
bodemclassificatie voor Nederland – de hogere niveaus’ (De Bakker & Schelling, 1989). Dit systeem is pedoge-
netisch en morfometrisch van opzet. Dit betekent dat:
• op de hogere niveaus van indeling kenmerken van de grond worden gehanteerd, die door bodemvormende 

processen zijn ontstaan;
• de kenmerken van het profiel meetbaar moeten zijn;
• voor elk kenmerk meetbare minimum-eisen worden gehanteerd, die als criteria kunnen dienen om de clas-

sificatie-eenheden te onderscheiden.
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Het classificatiesysteem kent vier hiërarchische niveaus:
• orden (5)
• suborden (13)
• groepen (23)
• subgroepen (58)

Orden
Het onderscheidingscriterium voor vier van de vijf orden is het bodemvormend proces. De vijf orden, die 
worden onderscheiden en het criterium, waarop de indeling plaatsvindt, zijn:

1. Veengronden (> 40 cm moerig materiaal binnen 80 cm -mv)
2. Podzolgronden (podzol-B horizont, met minimum eisen)
3. Brikgronden (briklaag, Bt-horizont, met minimum eisen)
4. Eerdgronden (A-horizont, met minimum eisen)
5. Vaaggronden (overige; vrijwel geen bodemvorming)

Suborden
De orden worden onderverdeeld naar gleyvorming, fysische rijping en menselijke beïnvloeding; ook de ver-
dere detaillering van de hierboven genoemde A- en podzol-B horizonten speelt een rol.

Groepen
Indeling in groepen vindt niet plaats volgens een uniform criterium dat voor alle (sub)orden gelijk is. Verschil-
len in moedermateriaal (orde 4 en 5), het voorkomen van dunne lagen moerig materiaal (orde 2 en 4), rijping, 
en de aard van de A-horizont (orde 1) worden gebruikt.

Subgroepen
De belangrijkste redenen om subgroepen te onderscheiden zijn het voorkomen van een afwijkende boven-
grond (kleidek, zanddek, ‘onthoofding’ ten gevolge van erosie) en het voorkomen van pedogenetische over-
gangsvormen.

Op de lagere niveaus kunnen bepaalde genetische elementen en grondwatertrappen worden opgenomen. 
Grondwatertrappen worden met een aparte code op de kaart aangegeven. Door voortdurend menselijk ingrij-
pen in de waterhuishouding is de toepassing van grondwatertrappen in de classificatie bezwaarlijk. In de 
Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 zijn grondwatertrappen niet opgenomen.

3.2 Subgroepen op de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000
Op de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 komen de in het Systeem van bodemclas-
sificatie voor Nederland (De Bakker & Schelling, 1966, 1989) onderscheiden orden veengronden, vaaggronden, 
eerdgronden en podzolgronden voor. Hieronder volgt een korte en globale beschrijving van de verdere onder-
verdeling op het niveau van de subgroepen die op de kaart voorkomen.

Veengronden
Veengronden zijn gronden, die binnen 80 cm -mv een meer dan 40 cm dikke laag moerig materiaal bevatten. 
Er worden twee suborden onderscheiden: de eerdveengronden en de rauwveengronden (Figuur 4).
De eerdveengronden bezitten een moerige A-horizont van > 15 cm dikte, waarin minder dan 15% bestaat uit 
herkenbare plantenresten. Eerdveengronden die in de veengebieden in de provincie Utrecht voorkomen zijn:
• Koopveengronden. Deze gronden hebben een veraarde A-horizont van < 50 cm dikte, bestaande uit kleiig 

veen of venige klei.
• Madeveengronden. Deze gronden hebben een veraarde A-horizont van < 50 cm dikte, bestaande uit venig 

zand, zandig veen of veen.
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De rauwveengronden hebben geen veraarde bovengrond. Er worden initiale en gewone rauwveengronden 
onderscheiden. Rauwveengronden die in de veengebieden in de provincie Utrecht voorkomen zijn:
• Vlietveengronden. Dit zijn initiale rauwveengronden. Deze gronden hebben geen mineraal dek, zijn onge-

rijpt en dus zeer slap en waterrijk.
• Vlierveengronden. Deze gronden hebben geen mineraal dek, en zijn gedeeltelijk gerijpt en dus minder of 

niet waterrijk en slap.
• Meerveengronden. Rauwveengronden met een zanddek (meestal met een minerale eerdlaag).
• Weideveengronden. Rauwveengronden met een zavel- of kleidek waarin een minerale eerdlaag is ontwik-

keld. Deze komen veel voor ik het Utrechts-Hollandse veengebied.

Podzolgronden
Podzolgronden zijn gekenmerkt door podzolering: er komt een duidelijke B-horizont voor die tot stand is 
gekomen door inspoeling van niet-amorfe humus samen met ijzerverbindingen (suborde moderpodzolgron-
den), of door inspoeling van amorfe humus (humuspodzolgronden). De humuspodzolgronden omvatten de 
suborden hydropodzolgronden en xeropodzolgronden (Figuur 5). In de veengebieden in de provincie Utrecht 
komen uitsluitend hydropodzolgronden voor. Hydropodzolgronden zijn gronden die sporen dragen van natte 
omstandigheden (bijvoorbeeld het ontbreken van ijzerhuidjes en de aanwezigheid van gleyverschijnselen) 
gedurende de bodemvorming. De subgroepen die voorkomen zijn:
• Moerpodzolgronden met een kleidek. Moerige podzolgronden met een kleidek, waarin al dan niet een 

minerale eerdlaag is ontwikkeld.
• Moerpodzolgronden met een zanddek. Moerige podzolgronden met een zanddek, waarin geen minerale 

eerdlaag is ontwikkeld.
• Moerpodzolgronden. Moerige podzolgronden zonder zavel-, klei- of zanddek, de moerige bovengrond kan 

een moerige eerdlaag zijn.

Eerdgronden
Eerdgronden zijn gekenmerkt door een minerale eerdlaag. De term eerdlaag duidt op een laag die bestaat 
uit donkere, min of meer rulle grond, waarin organische en minerale bestanddelen voorkomen. De minerale 
eerdlaag moet een zeker minimum gehalte aan organische stof bevatten; minerale bestanddelen overheersen 
echter in belangrijke mate. De eerdlaag kan bestaan uit:
a. een A- of Ap-horizont die over een diepte van > 15 cm -mv humusrijk is;
b. een A- of Ap-horizont die over een diepte van > 15 cm -mv matig humusarm of humeus is, maar donkerder 

van kleur is dan het moedermateriaal van de C-horizont;

Figuur 4 Onderverdeling van de veengronden in het Systeem van bodemclassificatie voor Nederland (De Bakker 
& Schelling, 1966). De subgroepen die niet voorkomen in het gekarteerde gebied staan cursief.

Figuur 5 Onderverdeling van de podzolgronden in het Systeem van bodemclassificatie voor Nederland (De 
Bakker & Schelling, 1966). De subgroepen die niet voorkomen in het gekarteerde gebied staan cursief.
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c. een > 50 cm dikke, niet moerige A-horizont.
Onderscheiden worden de suborden: dikke eerdgronden, hydro-eerdgronden en xero-eerdgronden (Figuur 
6). Bij de dikke eerdgronden is de A-horizont ten minste 50 cm dik. Hydro-eerdgronden en xero-eerdgronden 
worden onderscheiden op grond van het al dan niet voorkomen van hydromorfe kenmerken.
In de veengebieden in de provincie Utrecht komen uitsluitend de volgende hydro-eerdgronden voor:
• Plaseerdgronden. Dit zijn moerige eerdgronden met een meestal moerige bovengrond, liggend op klei, die 

in de ondergrond slap is. Deze gronden komen vooral voor in droogmakerijen. Het moerige materiaal is 
soms restveen.

• Broekeerdgronden. Moerige eerdgronden met een moerige bovengrond of een moerige tussenlaag (inge-
schakelde laag) met een zand- of kleidek.

Vaaggronden
Vaaggronden zijn gronden, waarin (nog) weinig of geen bodemvorming heeft plaatsgevonden. Onderscheiden 
worden de suborden: initiale vaaggronden, hydrovaaggronden en xerovaaggronden (Figuur 7). In de initiale 
vaaggronden heeft nauwelijks of geen rijping plaatsgevonden: de gerijpte bovengrond is ten hoogste 20 cm 
dik. Deze gronden zijn zeer nat. Hydro- en xerovaaggronden worden onderscheiden op grond van het al dan 
niet voorkomen van hydromorfe kenmerken. Het hydromorfe kenmerk van een zavel- of kleivaaggrond is dat 
bij een A-horizont dunner dan 50 cm roest- en/of reductievlekken beginnend binnen 50 cm -mv voorkomen. 
In het gekarteerde gebied komen geen initiale vaaggronden en xerovaaggronden voor. In de veengebieden in 
de provincie Utrecht komen de volgende hydrokleivaaggronden voor:
• Drechtvaaggronden. Het profiel bestaat uit klei op een ondergrond bestaande uit moerig materiaal. De 

moerige ondergrond begint tussen 40 en 80 cm -mv en is dikker dan 40 cm. Ze komen voor op plaatsen 
waar klei over het moerige materiaal uitwigt.

• Nesvaaggronden. Deze hebben een slappe ondergrond. Ze komen onder meer voor op plaatsen in jonge 
polders, waar kwel optreedt.

• Poldervaaggronden. Het profiel bestaat uit klei of zavel; moerig materiaal komt niet binnen 80 cm -mv voor. 
Er heeft volledige rijping plaatsgevonden, en er kan ontkalking zijn opgetreden. Vrijwel alle hydrokleivaag-
gronden in het zeeklei- en rivierkleigebied die geen moerig materiaal binnen 80 cm -mv hebben en geheel 
gerijpt zijn, behoren tot de poldervaaggronden.

Als er inschakelingen van moerig materiaal relatief hoog in het profiel (binnen 80 cm -mv) voorkomen zijn de 
nesvaaggronden en poldervaaggronden, hoewel het minerale gronden zijn, op de Bodemkaart Veengebieden 
provincie Utrecht, schaal 1:25.000 weergegeven.

Figuur 6 Onderverdeling van de eerdgronden in het Systeem van bodemclassificatie voor Nederland (De Bakker 
& Schelling, 1966). De subgroepen die niet voorkomen in het gekarteerde gebied staan cursief.

Figuur 7 Onderverdeling van de vaaggronden in het Systeem van bodemclassificatie voor Nederland (De Bakker 
& Schelling, 1966). De subgroepen die niet voorkomen in het gekarteerde gebied staan cursief.
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3.3 De legenda van de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000
De legenda van de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 is gebaseerd op de legenda 
van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000. De eenheden van het Systeem van bodemclassificatie voor 
Nederland (De Bakker & Schelling, 1989) zijn niet zonder meer in de legenda van de Bodemkaart van Neder-
land, schaal 1:50.000 overgenomen. In de legenda van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 is de 
hoofdindeling van de legenda-eenheden in hoofdlijnen een indeling naar grondsoort, in enkele gevallen zijn 
bodemvormende processen als ingang gekozen. De hoofdindeling van de legenda-eenheden op de Bodemkaart 
Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 is in hoofdlijnen ook een indeling naar grondsoort. Er worden 4 
hoofdklassen (veengronden, moerige gronden, rivierkleigronden en zeekleigronden) onderscheiden, die met een 
lettercode op de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 worden aangegeven (Figuur 8).
In figuur 8 is te zien, welk verband er bestaat tussen de legenda van de Bodemkaart Veengebieden provincie 
Utrecht, schaal 1:25.000 en het Systeem van bodemclassificatie. De verdere onderverdeling van de legenda sluit 
nauw aan bij het Systeem van bodemclassificatie tot en met het niveau van de subgroep. In de legenda is het 
niveau van de subgroep naamgevend en kleurbepalend. Op de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, 
schaal 1:25.000 zijn dezelfde kleuren gehanteerd als op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000.

De onderverdeling van de subgroepen vindt plaats op grond van criteria, die per hoofdklasse variëren, zoals 
veensoort, textuur van de bovengrond, profielverloop en kalkverloop.
Hieronder wordt de legenda van de hoofdklassen uitgewerkt.

3.3.1 De hoofdklassen van de legenda en hun onderverdeling

De veengronden
De kaarteenheden in de hoofdklasse veengronden worden aangeduid met een naam en een code. De code 
bestaat uit:
• Een kleine letter (deze is niet altijd aanwezig)
• Een hoofdletter
• Een kleine letter

Deze lettercodering heeft de volgende betekenis:

De eerste hoofdletter
Dit is de belangrijkste letter in de code. Alle veengronden worden aangeduid met een V.

De kleine letter voor de hoofdletter
Voor de hoofdletter staat, met uitzondering van de vliet- en vlierveengronden, een kleine letter. Deze staat 
voor de aanwezigheid van een minerale eerdlaag of een dek bestaande uit zand, zavel of klei.
h  = kleiige (> 10% lutum op de grond) moerige eerdlaag (15-50 cm dik)
a  = kleiarme (< 10% lutum op de grond) moerige eerdlaag (15-50 cm dik)
p  = zavel- of kleidek, waarin minerale eerdlaag of humusrijke bovengrond > 15 cm
z  = zanddek al dan niet met een minerale eerdlaag

Figuur 8 Grondsoort, hoofdindeling van de legenda van de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 
1:25.000 (naar Stiboka, 1973 en Berendsen, 2005).
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De kleine letter achter de hoofdletter
De kleine letter achter de hoofdletter geeft informatie over de veensoort en de samenstelling van de onder-
grond. Als het moerige materiaal doorgaat tot ten minste 120 cm -mv, wordt de veensoort onderscheiden. 
Bepalend is de veensoort, die binnen 80 cm -mv het meest voorkomt.
b  = bosveen (of eutroof broekveen)
s  = veenmosveen
c  = zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen
r  = rietveen of zeggerietveen

Indien binnen 120 cm -mv een minerale ondergrond aanwezig is, wordt de samenstelling (zand, zavel of klei) 
daarvan aangegeven. Soms wordt ook nog onderscheid gemaakt naar het al dan niet voorkomen van een 
(humus) podzol in het zand. Een podzol gaat vrijwel steeds samen met een oligotrofe veenontwikkeling (veen-
mosveen) erboven.
k  = zavel of klei
z  = zand en zand zonder humuspodzol
p  = zand met humuspodzol
o  = niet-gerijpt veen

In tabel 1 is de indeling, benaming en codering van de veengronden opgenomen.

De moerige gronden
De kaarteenheden in de hoofdklasse moerige gronden worden aangeduid met een naam en een code. De code 
bestaat uit:
• Een kleine letter (deze is niet altijd aanwezig)
• Een hoofdletter
• Een kleine letter

Deze lettercodering heeft de volgende betekenis:

De eerste hoofdletter
Alle moerige gronden worden aangeduid met een W. Moerige gronden zijn minerale gronden met een moe-
rige bovengrond of een moerige tussenlaag. Ze vormen de overgang van de veengronden naar de normale 
minerale gronden (Steur & Heijink, 1972).

De kleine letter voor de hoofdletter
Voor de hoofdletter staat in een aantal gevallen een kleine letter. Deze staat voor de aanwezigheid van een 
minerale eerdlaag of een dek bestaande uit zand, zavel of klei.
k  = zavel- of kleidek
z  = zanddek
v  = moerige bovengrond

De kleine letter achter de hoofdletter
De letter achter de hoofdletter geeft de textuur van de ondergrond en de bodemvorming daarin weer.
p  = zand met een duidelijke humuspodzol-B
z  = zand zonder een duidelijke humuspodzol-B
o  = niet-gerijpte zavel of klei
g  = gerijpte zavel of klei

In tabel 2 is de indeling, benaming en codering van de moerige gronden opgenomen.
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De rivier- en zeekleigronden
De kaarteenheden in de hoofdklasse rivierklei- en zeekleigronden worden aangeduid met een naam en een 
code. De code bestaat uit:
• een kleine letter
• een hoofdletter
• een kleine letter
• een cijfer
• een cijfer
• een hoofdletter
• een kleine letter

Deze letter- en cijfercodering heeft de volgende betekenis:

De eerste hoofdletter
Alle rivierkleigronden worden aangeduid met een R en zeekleigronden met een M. Rivierklei- en zeekleigron-
den worden onderverdeeld in eerd- en vaaggronden. Eerdgronden hebben een minerale eerdlaag. Vaaggron-
den zijn minerale gronden die niet voldoen aan de eisen voor podzol-, brik-, en eerdgronden. Op de Bodem-
kaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 komen binnen de eenheid rivier- en zeekleigronden 
uitsluitend vaaggronden voor.

De kleine letter voor de hoofdletter
Voor de hoofdletter kan in een aantal gevallen een kleine letter staan. Deze staat voor de aanwezigheid van 
een minerale eerdlaag of voor de kleur van de klei. Op de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 
1:25.000 komen geen eenheden voor met een kleine letter voor de hoofdletter. Dit betekent dat er geen mine-
rale eerdlaag voorkomt.

De kleine letter achter de hoofdletter
De kleine letter achter de hoofdletter geeft informatie over de aan- of afwezigheid van een bepaalde mate van 
hydromorfie:
v (=veen) moerige ondergrond beginnend tussen 40 en 80 cm -mv
o (=ongerijpt) niet-gerijpte minerale ondergrond beginnend ondieper dan 80 cm -mv
n (=nat) met hydromorfe kenmerken (onder andere roest en grijze vlekken ondieper dan 50 cm -mv 

beginnend)

Tabel 2 Indeling, benaming en codering van de moerige gronden (Steur & Heijink, 1991). De subgroepen die niet 
voorkomen in het gekarteerde gebied staan cursief.

Aard van de ondergrond Aard van de bovengrond

zand met duidelijke humuspodzol-B
MOERIGE PODZOLGRONDEN .Wp

zavel- of kleidek kWp
zanddek waarin minerale eerdlaag zWp
moerige bovengrond vWp
veenkoloniaal dek iWp

zand zonder duidelijke humuspodzol-B
MOERIGE EERDGRONDEN .Wz

zavel- of kleidek kWz
zanddek zWz
moerige bovengrond vWz
veenkoloniaal dek iWz

niet-gerijpte zavel of klei 
PLASEERDGRONDEN Wo

geen indeling (meestal moerig) Wo

gerijpte zavel of klei 
BROEKEERDGRONDEN Wg

geen indeling (meestal moerig) Wg
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Het eerste cijfer
Het eerste cijfer is de codering voor de bouwvoorzwaarte (percentage < 2 μm).
Onderscheiden worden:
0.  geen indeling (wel steeds > 8% lutum)
4.  zware klei (> 35% lutum)
8.  klei (> 25% lutum)

Het tweede cijfer
Het tweede cijfer is de codering voor het profielverloop. Het profielverloop (Figuur 9) is de verandering van de 
aard en de samenstelling van het moedermateriaal met de diepte. Deze veranderingen komen vooral in klei-
gronden voor.
Op de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 komen de volgende profielverlopen voor:

Profielverloop 0: geen indeling, omdat het een niet-gerijpte vaaggrond betreft

Profielverloop 1: klei op veen
Kleigronden met meer dan 40 cm moerig materiaal (humusklasse veen of venig) beginnend tussen 40 en 80 
cm -mv.

Profielverloop 4: met een ondergrond van niet-kalkrijke, zware klei
Kleigronden met een niet-kalkrijke, zware kleilaag die:
a. of begint binnen 25 cm -mv en doorloopt tot tenminste 40 cm,
b. of begint tussen 25 en 80 cm -mv en tenminste 15 cm dik is en die rust op een lichtere en/of kalkrijke onder-

grond, die:
 1.  of binnen 80 cm -mv begint en tenminste 40 cm dik is,
 2. of dieper dan 80 cm -mv begint en doorloopt tot dieper dan 120 cm -mv
 en die
 a. of doorloopt tot tenminste 120 cm -mv,
 b. of tussen 80 en 120 cm -mv overgaat in moerig materiaal dat doorloopt tot tenminste 120 cm -mv,
 c.  of ten hoogste is onderbroken door lichtere en/of kalkrijke en/of moerige lagen, die tezamen dunner zijn 

dan 40 cm en die binnen 120 cm -mv weer overgaan in niet-kalkrijke, zware klei.

In de codering van de legenda-eenheden die worden onderscheiden worden de profieltypen als volgt weerge-
geven:
0.  profielverloop 0
1.  profielverloop 1
4.  profielverloop 4

Figuur 9 Profielverloop 1 en 4 in de rivierkleigronden van de kaartbladen 39W en 39O (naar Stiboka, 1973).
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De hoofdletter achter de cijfers
De hoofdletter achter de cijfers is de kalkcode. De kalkcode bij de legenda-eenheden op de kaart (bij de rivier- 
en zeekleigronden is dat A of C) wordt vastgesteld aan de hand van een indeling in klassen van het kalkver-
loop a, b of c (Figuur 10). Het kalkverloop is het koolzure-kalkgehalte in het profiel. Het kalkgehalte wordt 
bepaald aan de mate van het opbruisen met verdund zoutzuur (5%). Er wordt een indeling gemaakt in drie 
kalkklassen: bij zichtbare opbruising is het materiaal kalkrijk, bij uitsluitend hoorbare opbruising is het kalk-
arm en wanneer geen opbruising te contstateren valt, is het materiaal kalkloos.
De kalkcodes A en C worden als volgt onderscheiden (Figuur 10):
A = kalkhoudend; dat wil zeggen kalkverloop a, of a en b, of b, of a en b en c
C = kalkloos; dat wil zeggen kalkverloop b en c, of c
De rivier- en zeekleigronden op de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 hebben uit-
sluitend kalkcode C.

Kalkverloop a: kalkrijk, hoogstens ondiep kalkloos
1. profielen die tot tenminste 50 cm -mv kalkrijk zijn;
2. profielen die tot tenminste 30 cm -mv kalkrijk zijn en niet kalkloos worden binnen 80 cm -mv;
3. profielen die tot ten hoogste 50 cm -mv kalkarm zijn en daaronder tot tenminste 80 cm -mv kalkrijk;
4. profielen die tot ten hoogste 30 cm -mv kalkloos zijn en daaronder tot ten minste 80 cm -mv kalkrijk.

Kalkverloop b: alle overige profielen die niet kalkloos (kalkverloop c) en niet kalkrijk (kalkverloop a) zijn

Kalkverloop c: kalkloos
1. profielen die tot tenminste 50 cm -mv kalkloos zijn;
2. profielen waarvan de laag tot 30 cm -mv na mengen kalkloos is en waarvan tevens de som van de kalkloze 

lagen tussen 30 en 80 cm -mv groter is dan 20 cm;
3. profielen waarvan de laag tot 30 cm -mv na mengen kalkarm is en waarvan de som van de dikte van de 

kalkloze lagen tussen 30 en 80 cm -mv groter is dan 30 cm.

De tweede kleine letter na de hoofdletter
De tweede kleine letter geeft de aanwezigheid van een dunne moerige tussenlaag weer (letter w) van 15 à 40 
cm dik.

3.3.2 Samengestelde kaarteenheden
Samengestelde kaarteenheden worden toegepast wanneer de bodemgesteldheid op korte afstand een dermate 
hoge variabiliteit en complexiteit vertoont, dat bodemeenheden op de gebruikte kaartschaal niet betrouwbaar 
kunnen worden weergeven. Op de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 worden twee 
samengestelde eenheden onderscheiden: minerale gronden en aangemaakte petgaten.

Figuur 10 Kalkvoorkomen in bodemprofielen en hun samenvoeging tot drie kalkverlopen (naar Stiboka, 1973).
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Minerale gronden
Minerale gronden worden op de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 weergegeven 
met een vlakdekkende grijstint. Een minerale grond is een bodem die binnen de eerste 80 cm -mv minder dan 
40 cm moerig materiaal bevat of een laag moerig materiaal bevat die voldoet aan de criteria voor een moerige 
bovengrond (criterium: 15 tot 40 cm moerig materiaal direct aan het oppervlak) of moerige tussenlaag (crite-
rium: 15 tot 40 cm moerig materiaal direct onder een dek, waarbij het dek maximaal 40 cm dik is). Binnen de 
minerale gronden wordt bij vaaggronden nader onderscheid gemaakt tussen poldervaaggronden en nesvaag-
gronden wanneer deze een moerige tussenlaag (15 tot 40 cm moerig materiaal binnen 80 cm -mv) bevatten. 
Deze gronden komen voor in de overgangszone van de veengronden naar de minerale gronden, zoals bij-
voorbeeld in het zuidwesten van de provincie Utrecht en in het Eemland (Figuur 1). Minerale gronden zonder 
moerige tussenlaag worden niet verder onderverdeeld, omdat zij niet worden gerekend tot de veengronden 
en/of moerige gronden.

Aangemaakte petgaten
Aangemaakte petgaten worden op de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 weer-
gegeven met code AAP. Petgaten zijn ontstaan door veenafgravingen ten behoeve van de turfwinning. Deze 
worden gekenmerkt door de afwisseling van langgerekte, uitgeveende putten en lange, smalle stroken niet 
verveend land waarop de turven te drogen werden gelegd, de legakkers. De putten zijn waarschijnlijk deels 
door een natuurlijk verlandingsproces en deels door menselijk toedoen opgevuld. Op deze wijze ontstonden 
de aangemaakte petgaten (Stiboka, 1970). De kaarteenheid ‘aangemaakte petgaten’ komt ten noorden van de 
Vinkeveensche Plassen voor.

Bovengenoemde samengestelde kaarteenheden worden niet onderscheiden op de Bodemkaart van Nederland, 
schaal 1:50.000.

3.3.3 Toevoegingen
Toevoegingen worden aangegeven met een lettercode, een lettercode gecombineerd met een signatuur, of 
alleen een signatuur. De toevoegingen met een lettercode zijn aangebracht met een kleine letter. Indien deze 
betrekking heeft op de bovengrond, dan staat deze vóór de andere codetekens. Toevoegingen die voorkomen 
op de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 zijn toemaakdekken en overslaggronden.

Toemaakdekken
Een toemaakdek is gedefinieerd als een ‘opgebracht moerig dek van 15 à 50 cm dik’ (Stiboka, 1970). In het veen-
gebied tussen Woerden, Breukelen en Abcoude en in het Noorderpark (Figuur 1), hebben veel gronden een 
bovengrond die mede is ontstaan door het opbrengen van toemaak. De dikte van het toemaakdek is afhan-
kelijk van de mate waarin de toemaak werd opgebracht. Het toemaakdek is meestal 20 à 45 cm dik en bestaat 
over het algemeen uit goed veraard, kleiig veen of venige klei met een opvallend hoog percentage matig fijn 
zand (soms meer dan 40% op de minerale delen). Waar deze historische ‘bodemverbetering’ niet is toegepast, 
onder andere bij de ver van de boerderij gelegen percelen, is de veraarde bovengrond aanzienlijk dunner en 
heeft deze bovendien een lager zandgehalte. Veengebieden met een toemaakdek zijn in het veld soms herken-
baar aan brede sloten.
Het toemaakdek is in de periode tussen circa 1500 AD en 1950 AD ontstaan door het periodiek in dunne lagen 
opbrengen van een mengsel van stadsafval, stalmest, zand en baggerslib, met de bedoeling om de slappe veen-
bodem ter plaatse op te hogen en te verbeteren. De grond van het toemaakdek bevat vaak pijpenkopjes, stukjes 
aardewerk, sintels, haardas, puin, slakken uit ertsovens en kleine gebruiksvoorwerpen als muntjes en kamme-
tjes (provincie Utrecht, 2006a, 2006b).
Een belangrijke kanttekening bij de definitie van Stiboka (1970), zoals gehanteerd op de Bodemkaart van 
Nederland, schaal 1:50.000, is dat een opgebracht dek ook kan bestaan uit uitsluitend slootbagger. Daarbij is 
de organische stof vergaan, en de klei overgebleven, waardoor een draagkrachtige zode is ontstaan. Dergelijke 
gronden komen op grote schaal voor, vooral op de grens van klei- en veengebieden. Kenmerkend is, dat zand 
meestal (maar niet altijd) in de bovengrond ontbreekt. Dergelijke bovengronden worden niet beschouwd als 
een toemaakdek, maar zijn hier in vele gevallen wel heel lastig van te onderscheiden, omdat er in de praktijk 
allerlei overgangsvormen voorkomen. Het kenmerk dat de gebieden met een toemaakdek brede sloten hebben, 
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geldt niet-exclusief voor deze gebieden: de sloten kunnen ook breed zijn in gebieden waar een toemaakdek 
ontbreekt als gevolg van de samenstelling van de ondergrond.

Toemaakdek op de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000
Bij de voor dit onderzoek verrichte boringen is een toemaakdek aangegeven indien in de boringen binnen 50 
cm -mv stadsarcheologische vondsten (muntjes, pijpenkopjes, kammetjes, sintels, etc.) werden aangetroffen, 
en/of indien er binnen 50 cm -mv objectief vast te stellen aanwijzingen zijn voor een opgebracht dek, dat niet 
uitsluitend bestaat uit slootbagger. Dergelijke aanwijzingen zijn: een zandige bijmenging en de aanwezigheid 
van puin buiten paden, erven en opritten naar dammetjes, in combinatie met een veraarde bovengrond.
De toemaakdekken, zoals gedefinieerd door Stiboka (1970) komen hoofdzakelijk voor op de koopveengron-
den, omdat hier geen andere mogelijkheden waren om een draagkrachtige zode te verkrijgen. In de praktijk 
geeft de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 de ‘minimale verbreiding’ van de toe-
maakdekken weer.

De toemaakdekken worden op de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 met de code o 
en een signatuur aangegeven.

Overslaggronden
Overslagen worden op de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 weergegeven met een 
signatuur. In het Eemland liggen langs de verschillende dijken meerdere wielen, die ontstaan zijn bij dijkdoor-
braken. De binnendijks liggende dunne klei-op-veengronden zijn hier bedekt met materiaal (voornamelijk 
zand) uit deze wielen. Over dit zand is op de meeste plaatsen weer een jonger kleidek afgezet. Het onderlig-
gende moerige materiaal heeft plaatselijk een verslagen karakter. De dikte van de aanwezige overslagen vari-
eert op korte afstand sterk, veelal van 30 tot 60 cm. Dieper dan 80 cm -mv bevindt zich de oorspronkelijke, 
ongestoorde moerige ondergrond (naar Stiboka, 1966).

3.3.4 Overige onderscheidingen
Overige onderscheidingen die op de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 zijn opge-
nomen zijn: water, moeras, vergraven en opgehoogd terrein, het niet gekarteerde gebied en de provinciegrens.

3.4 Beschrijving van de kaarteenheden
De Beschrijving van de kaarteenheden is gebaseerd op de beschrijving van de kaarteenheden van de Bodem-
kaart van Nederland, schaal 1:50.000. Ook de profielbeschrijvingen die als voorbeeld worden gegeven, zijn 
overgenomen uit de toelichtingen van verschillende kaartbladen van de Bodemkaart van Nederland, schaal 
1:50.000 (Stiboka, 1965; 1966; 1969; 1970; 1973, 1981, 1984). De beschrijving van de eenheden in deze paragraaf is 
aangepast aan de eigenschappen van de gronden zoals ze voorkomen in het gekarteerde gebied. De gewichts-
percentages organische stof zijn gebaseerd op de uitkomsten van de organische stofanalyses die in het kader 
van dit onderzoek zijn uitgevoerd.

Koopveengronden
Koopveengronden zijn veengronden waarvan bijna het volledige profiel uit moerig materiaal bestaat, waarbij 
het bovenste pakket (15-50 cm -mv) uit veraard kleiig veen of venige klei bestaat. Incidenteel kan er een klei-
laag van minder dan 15 cm voorkomen binnen de eerste 40 cm -mv. Op koopveengronden wordt vaak een 
toemaakdek aangetroffen. Koopveengronden worden verder onderverdeeld naar veensoort of minerale onder-
grond. Het grootste areaal aan koopveengronden wordt ingenomen door de koopveengronden op bosveen of 
broekveen zoals in grote delen van het gebied waar het veen nooit is afgegraven (het bovenland) (code hVb). 
Op locaties van oude kreken, zoals ten westen van Mijdrecht, wordt in de ondergrond klei aangetroffen (code 
hVk). Een smalle strook bij Vinkeveen bestaat uit koopveengrond op zeggeveen (code hVc). In het Noorder-
park zijn koopveengronden met in de ondergrond zand (code hVz) aangetroffen.
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Profielbeschrijving koopveengrond op broekveen
Horizontcode cm -mv
Aang 0-20 grijsbruin veraard kleiig veen, ijzerhoudend, geroerd, zandbijmenging, toemaak-

dek, organische stof ± 40%
A1bg 20-40 grijsbruin veraard veen, ijzerhoudend, geroerd, zandbijmenging, toemaakdek, 

organische stof ± 50%
C1 40-60 donker bruin veen, broekveen, geoxideerd, organische stof ± 60%
G 60-120 bruin veen, broekveen, gereduceerd, organische stof ± 70%

Madeveengronden
Madeveengronden zijn gronden met een veraarde bovengrond dunner dan 50 cm bestaande uit venig zand, 
zandig veen of veen.
Deze gronden worden aangetroffen in het Noorderpark. Er wordt vaak zand onderin het profiel aangetroffen 
(code aVz), in dit zand is soms een humuspodzol ontwikkeld (code aVp). Het ontbreken van een kleicompo-
nent in het bodemprofiel geeft aan dat er geen rivierinvloed is geweest in deze gebieden. Vanwege het ontbre-
ken van rivierinvloed is het moerig materiaal van deze profielen mesotroof (matig voedselrijk veen, vaak zeg-
geveen, code aVc). In het oosten van de provincie Utrecht wordt ten westen van Bunschoten-Spakenburg een 
madeveengrond op veenmosveen gevonden (code pVs).

Profielbeschrijving madeveengrond op dekzand
Horizontcode cm -mv
A1 0-10 zwartbruin veraard veen, geen herkenbare plantenstructuur, organische stof 

± 40%
AC 10-30 zwartbruin veraard veen, enige plantenstructuur, organische stof ± 55%
C1 30-60 donker bruin zeggeveen, geoxideerd, organische stof ± 75%
G 60-100 bruin zeggeveen, gereduceerd, organische stof ± 80%, geleidelijke overgang
DG 100-120 geelgrijs fijn zand, 150-210 μm, organische stof ± 0%

Vlietveengronden
Vlietveengronden zijn gronden waar veenvorming nog steeds plaatsvindt. In de provincie Utrecht komen deze 
gronden met name in natuurgebieden voor, omdat daar de grondwaterstanden relatief hoog zijn en dit een 
vereiste is voor veenvorming. Er heeft nog geen bodemvorming plaatsgevonden in vlietveengronden. Het hele 
profiel is dan ook slap en zeer waterrijk. Er wordt verder geen onderscheid gemaakt binnen de vlietveengron-
den.

Profielbeschrijving vlietveengrond
Horizontcode cm -mv
A1 0-40 donker bruin veen, slap, zeer waterrijk
C 40-80 donker bruin zeggeveen, slap, zeer waterrijk, gereduceerd
D1 80-90 bruin venig zand, gereduceerd
DG 90-120 grijs zeer fijn zand, 105-150 μm, gereduceerd

Weideveengronden
Weideveengronden zijn veengronden met een dun kleidek waarin zich een minerale eerdlaag heeft ontwik-
keld. De ontwikkeling van een minerale eerdlaag hangt in veel gevallen samen met langdurig gebruik als gras-
land. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door menselijk ingrijpen. Weideveengronden worden in de provincie 
Utrecht aangetroffen op verschillende veentypen: bosveen (code pVb) in grote gebieden in het westen van 
de provincie, veenmosveen (code pVs) en rietzeggeveen (code pVc) in het Eemland. Weideveengronden op 
een klei- of zavelondergrond (pVk) worden op diverse plekken aangetroffen in het westen van de provincie 
Utrecht en het Eemland. Weideveengronden op zand (pVz) worden gevonden in het Eemland en in het Noor-
derpark.
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Profielbeschrijving weideveengrond op bosveen
Horizontcode cm -mv
A11g 0-20 donker bruingrijze matig zware klei, humusrijk, kalkloos, ijzerhoudend, zandbij-

menging, organische stof ± 15%
A12g 20-40 bruingrijze zware klei, humusrijk, ijzerhoudend, organische stof ± 15%
D1 40-60 donker bruin kleiig veen, veraard, organische stof ± 60% 
DG 60-120 bruin kleiig bosveen, gereduceerd, organische stof ± 70%

Meerveengronden
Meerveengronden zijn gronden met een zanddek dat wel of niet humeus kan zijn. Het zanddek is deels opge-
bracht en bestaat deels uit verspoeld zand afkomstig van hogere delen, zoals de stuwwal. Er wordt dan ook 
wel eens grind aangetroffen in dit zanddek. Meerveengronden komen veelal voor in het dekzandgebied. Het 
moerige materiaal in deze profielen is dan ook gevormd onder mesotrofe omstandigheden. In de provincie 
Utrecht worden deze gronden aangetroffen in het Noorderpark en ten zuidoosten van Amersfoort. Er worden 
verschillende typen meerveengronden gevonden in de provincie Utrecht; meerveengrond op veenmosveen 
(code zVs), meerveengrond op rietzeggeveen (code zVc), meerveengrond op zand zonder humuspodzol (code 
zVz) en meerveengrond op zand met een humuspodzol (code zVp).

Profielbeschrijving meerveengrond op zand zonder humuspodzol
Horizontcode cm -mv
A11g 0-20 donker bruingrijs fijn zand, 150-210 μm, humusrijk, ijzerhoudend, geroerd, 

organische stof ± 15%
A12g 20-40 donker bruingrijs fijn zand, 150-210 μm, humeus, ijzerhoudend, organische stof 

± 10%
C1 40-50 zwartbruin zandig veen, geoxideerd, organische stof ± 25%
G 50-70 bruin zeggeveen, gereduceerd, organische stof ± 80%
D1 70-80 bruin venig zand, gereduceerd, organische stof ± 20%
DG 80-120 licht bruin fijn zand, 150-210 μm, gereduceerd, organische stof ± 0% 

Vlierveengronden
Vlierveengronden zijn gronden die een moerige bovenlaag hebben die niet of voor minder dan 15 cm veraard 
is. Vaak zijn dit veengronden die korter aan het oppervlak hebben gelegen dan bijvoorbeeld koopveengron-
den. Deze gronden worden gevonden in droogmakerijen zoals rond Mijdrecht. Vlierveengronden zijn verder 
onderverdeeld naar veensoort of aard van de minerale ondergrond. In de provincie Utrecht worden vlier-
veengronden op zeggerietveen aangetroffen ten oosten van Mijdrecht (code Vr). Naast de vlierveengronden 
op zeggerietveen worden vlierveengronden op niet gerijpte klei aangetroffen (code Vk). In het oosten van de 
provincie Utrecht worden vlierveengronden op dekzand gevonden (code Vz). De vlierveengronden in polder 
Groot-Mijdrecht worden doorsneden door minerale gronden (kreekruggen).

Profielbeschrijving vlierveengrond op zeggerietveen
Horizontcode cm -mv
A1 0-10 donker grijsbruin veen, veraard, organische stof ± 65%
C1 10-30 donker bruin veen, geoxideerd, organische stof ± 70%
G 30-120 bruin veen, gereduceerd, organische stof ± 75%

Moerpodzolgronden

Moerige podzolgronden met een kleidek
Moerpodzolgronden zijn moerige gronden op een zandondergrond waarin zich een humuspodzol-B heeft 
ontwikkeld. Een humuspodzol-B ontwikkelt zich onder natte omstandigheden welke ook geleid hebben tot 
de vorming van veen. Het moerige materiaal in een moerpodzolgrond met kleidek (code kWp) is aanwezig in 
een moerige tussenlaag van minimaal 15 cm en maximaal 40 cm dikte die gevonden wordt onder het kleidek 
van maximaal 40 cm dikte. Moerpodzolgronden met een kleidek worden gevonden in het dekzandgebied in 
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het oosten van de provincie Utrecht en in het Noorderpark. Het kleipakket heeft een fluviatiele oorsprong al 
zal het in sommige gebieden ook deels zijn opgebracht.

Profielbeschrijving moerpodzolgrond met kleidek
Horizontcode cm -mv
A1g 0-40 bruingrijze matig zware klei, humusrijk, kalkloos, geroerd, puin, ijzerhoudend, 

organische stof ± 15%
C1 40-60 donker bruin veen, veraard, organische stof ± 60%
A2b 60-70 bruingrijs fijn zand, 150-210 μm, humusarm, organische stof ± 5%
B2b 70-80 bruin fijn zand, 150-210 μm, humusarm, organische stof ± 5%
B2b 80-120 licht bruin fijn zand, 150-210 μm, organische stof ± 0%

Moerige podzolgronden met een zanddek
Moerige podzolgronden met een zanddek zijn gronden met een moerige tussenlaag van 15 tot 40 cm moerig 
materiaal onder een zanddek van maximaal 40 cm dikte. De humuspodzol-B is gevormd onder natte omstan-
digheden. Het zanddek van deze gronden kan wel of niet humeus zijn. Moerige podzolgronden met een zand-
dek (code zWp) worden gevonden in het oosten van de provincie Utrecht en in het Noorderpark. Het zanddek 
van de gronden is deels verspoeld zand afkomstig van de hoger gelegen dekzandruggen en stuwwallen en 
deels opgebracht.

Profielbeschrijving moerige podzolgrond met een zanddek
Horizontcode cm -mv
A11p 0-10 donker bruingrijs fijn zand, 150-210 μm, humusrijk, kalkloos, organische stof 

± 15%
A12p 10-30 bruingrijs fijn zand, 150-210 μm, humeus, kalkloos, organische stof ± 5%
C1 30-60 donker bruin mosveen, organische stof ± 40%
A2b 60-110 grijsbruin zwak lemig zand, amorfe humus, humeus, organische stof ± 5%
B2b 110-120 bruin fijn zand, 150-210 μm, organische stof ± 5%

Moerpodzolgronden
Bij een moerpodzolgrond ligt de laag moerig materiaal direct aan het oppervlak en wordt een moerige boven-
grond genoemd. Deze laag moerig materiaal heeft een dikte van 15 tot 40 cm. In het onderliggende zandpakket 
heeft zich een humuspodzol-B gevormd. Door de ligging van de laag moerig materiaal direct aan het opper-
vlak op een goed ontwaterde zandgrond is deze laag vaak sterk geoxideerd. Vaak is de laag moerig materiaal 
ook zeer zandig. Moerpodzolgronden (code vWp) worden aangetroffen in het oosten van de provincie Utrecht 
en in het Noorderpark.

Profielbeschrijving moerpodzolgrond
Horizontcode cm -mv
A1p 0-30 zwart zandig veen, veraard, amorf, organische stof ± 25%
A2b 30-40 bruingrijs zwak lemig fijn zand, 150-210 μm, humusarm, organische stof ± 5%
B2b 40-50 bruin fijn zand, 150-210 μm, humusarm, organische stof ± 5%
B2b 50-120 licht bruin fijn zand, 150-210 μm, organische stof ± 0%

Eerdgronden

Plaseerdgronden
Plaseerdgronden zijn gronden met een pakket moerig materiaal van 15 tot 40 cm dikte direct aan het opper-
vlak op een pakket ongerijpte zavel of klei. Soms bevindt zich in dit pakket nog een dunne kleilaag. Plaseerd-
gronden (code Wo) worden vaak aangetroffen in polders en droogmakerijen zoals rondom Mijdrecht. Voor 
de ontginning lag in polder Groot-Mijdrecht een pakket moerig materiaal van ± 7 meter dik. De laag moerig 
materiaal in de huidige plaseerdgronden is de oorspronkelijke onderkant van dit pakket voor het afgegraven 
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werd. Omdat deze laag moerig materiaal nog niet zo lang aan het oppervlak ligt, heeft er nog weinig oxidatie 
plaatsgevonden. De onderliggende ongerijpte zavel en klei zijn van mariene oorsprong.

Profielbeschrijving plaseerdgrond
Horizontcode cm -mv
A1 0-30 donker bruin kleiig veen, geoxideerd, organische stof ± 30%
CG 30-60 bruingrijze matig zware klei, humeus, pyriet, ijzerhoudend, organische stof ± 10%
G1 60-100 grijze zware klei, gereduceerd, ongerijpt, organische stof ± 0%
G2 100-120 grijze zware zavel, gereduceerd, ongerijpt, organische stof ± 0%

Broekeerdgronden
Broekeerdgronden (code Wg) zijn gronden met een pakket van 15 tot 40 cm dik moerig materiaal op gerijpte 
zavel of klei. Deze gronden worden slechts op één locatie in de provincie Utrecht aangetroffen, ten noorden 
van Nigtevecht.

Profielbeschrijving broekeerdgrond
Horizontcode cm -mv
A1 0-10 donker bruine matig zware klei, humusrijk, geoxideerd, ijzerhoudend, organische 

stof ± 15%
C 10-30 donker bruine venige klei, geoxideerd, organische stof ± 25%
CG 30-60 grijze matig zware klei, ijzerhoudend, organische stof ± 0%
G 60-120 grijze zware klei, gereduceerd, organische stof ± 0%

Moerige eerdgronden op zand

Moerige eerdgrond op zand met kleidek
Dit bodemprofiel wordt gekenmerkt door een laag van 15 tot 40 cm moerig materiaal met daaronder zand, 
zonder humuspodzol-B en daarboven een kleilaag van 15 tot 40 cm dikte. Deze gronden (code kWz) worden 
gevonden in het oosten van de provincie Utrecht en in het Noorderpark.

Profielbeschrijving moerige eerdgrond op zand met kleidek
Horizontcode cm -mv
A1g 0-30 bruingrijze matig zware klei, humusrijk, kalkloos, geroerd, puin, ijzerhoudend, 

organische stof ± 15%
C1 30-50 donker bruin veen, veraard, organische stof ± 60%
CG 50-80 bruingrijs fijn zand,150-210 μm, humeus, organische stof ± 5%
G 80-120 licht bruin fijn zand, 150-210 μm, organische stof ± 0%

Moerige eerdgronden op zand met een zanddek
Dit bodemprofiel bevat een laag van 15 tot 40 cm moerig materiaal tussen zand, zonder humuspodzol-B en 
een zanddek van 15 tot 40 cm dikte. Deze eenheid (code zWz) wordt gevonden in het oosten van de provincie 
Utrecht en in het Noorderpark.

Profielbeschrijving moerige eerdgrond op zand met een zanddek
Horizontcode cm -mv
A11p 0-10 donker bruingrijs fijn zand, 150-210 μm, humusrijk, kalkloos, organische stof 

± 10%
A12p 10-30 bruingrijs fijn zand, 150-210 μm, humeus, kalkloos, organische stof ± 5%
C1 30-50 donker bruin veen, veraard, organische stof ± 35%
G 50-120 licht bruin fijn zand, 150-210 μm, organische stof ± 0%
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Moerige eerdgrond op zand met een moerige bovengrond
Bij dit bodemtype ligt de laag moerig materiaal met een dikte van 15 tot 40 cm direct aan het oppervlak. Moe-
rige eerdgronden op zand (code vWz) met een moerige bovengrond worden gevonden in het oosten van de 
provincie Utrecht en in het Noorderpark.

Profielbeschrijving moerige eerdgrond op zand met een moerige bovengrond
Horizontcode cm -mv
A1p 0-40 zwart zandig veen, veraard, amorf, organische stof ± 25%
G 40-120 licht bruin fijn zand, 150-210 μm, organische stof ± 0%

Vaaggronden

Drechtvaaggronden
Drechtvaaggronden vormen de overgang van de poldervaaggronden naar de veengronden. Ze worden dan 
ook voornamelijk langs de rivieren in het westen van de provincie Utrecht aangetroffen. Drechtvaaggronden 
worden gekenmerkt door een kleipakket van 50 tot 80 cm dikte op moerig materiaal. Op de Bodemkaart 
Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 wordt een onderscheid gemaakt in rivierklei-drechtvaaggron-
den (code Rv01C) en zeeklei-drechtvaaggronden (code Mv41C).

Profielbeschrijving drechtvaaggrond
Horizontcode cm -mv
A1g 0-30 bruingrijze matig zware klei, humusrijk, kalkloos, geroerd, puin, ijzerhoudend, 

organische stof ± 15%
C1g 30-60 grijze zware klei, humusrijk, kalkloos, ijzerhoudend, organische stof ± 15%
D1 60-80 grijsbruin kleiig veen, gereduceerd, organische stof ± 50%
G1 80-120 bruin bosveen, gereduceerd, organische stof ± 60%

Nesvaaggronden met een moerige tussenlaag
Nesvaaggronden zijn minerale gronden waarbij de ondergrond nog niet volledig is gerijpt. Ook bij deze gron-
den kan een moerige tussenlaag binnen 80 cm -mv voorkomen. In de provincie Utrecht worden uitsluitend 
mariene nesvaaggronden gevonden (code Mo80Cw).

Profielbeschrijving nesvaaggrond met moerige tussenlaag
Horizontcode cm -mv
A1g 0-10 bruingrijze matig zware klei, humeus, kalkrijk, geroerd, organische stof ± 10%
C1g 10-60 grijze zware klei, humeus, kalkloos, organische stof ± 10%
D1 60-80 grijsbruine venige klei, gereduceerd, organische stof ± 20%
G1 80-120 grijze zware klei, ongerijpt, kalkloos, organische stof ± 0%

Poldervaaggronden met een moerige tussenlaag
Poldervaaggronden behoren tot de minerale gronden. Ook bij deze gronden kan een moerige tussenlaag bin-
nen 80 cm -mv voorkomen. Poldervaaggronden met een moerige tussenlaag worden veelal gevonden aan 
de randen van de poldervaaggronden grenzend aan drechtvaaggronden. De afwisseling van klei en moerig 
materiaal binnen het profiel laat een wisselende fluviatiele invloed zien. Deze gronden kunnen dan ook vaak 
geassocieerd worden met crevasse-afzettingen. Er worden in de provincie Utrecht alleen fluviatiele polder-
vaaggronden (code Rn44Cw) gevonden.
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Profielbeschrijving poldervaaggrond met moerige tussenlaag
Horizontcode cm -mv
A1g 0-30 bruingrijze matig zware klei, humusrijk, kalkloos, geroerd, puin, ijzerhoudend, 

organische stof ± 15%
C1g 30-60 grijze zware klei, humusrijk, kalkloos, ijzerhoudend, organische stof ± 15%
D1 60-80 grijsbruin kleiig veen, gereduceerd, organische stof ± 30%
G1 80-120 grijze zware klei, humeus, kalkloos, ijzerhoudend, organische stof ± 5%
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4  Kaart: Kwetsbaarheid voor oxidatie 
van organische stof, schaal 1:50.000

Op basis van de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 is een kaart gemaakt waarop de 
kwetsbaarheid voor oxidatie van organische stof is weergegeven. Om de kwetsbaarheid te kunnen bepalen is 
door de Universiteit Utrecht een methode ontwikkeld.
Bodemdaling van de veengebieden in Nederland wordt voor het grootste deel (60-65%) veroorzaakt door oxi-
datie van organische stof (Figuur 11). Andere factoren die ook een rol spelen bij de bodemdaling zijn inklin-
king, krimp en zetting en op grotere schaal tektonische en isostatische bodembewegingen (Appendix B).

De gevoeligheid van de bodem voor bodemdaling als gevolg van oxidatie van organische stof wordt bepaald 
door:
1. de aanwezigheid en de dikte van een mineraal dek;
2. de diepte en de dikte van moerige lagen in het bodemprofiel;
3. het organische stofgehalte van het moerige materiaal;
4. de aanwezigheid van een minerale ondergrond;
5. de diepte van bodembewerking;
6. de grondwaterstanden (met name de gemiddeld laagste grondwaterstand en de gemiddeld hoogste grond-

waterstand).

De factoren 1-4 zijn meegenomen bij de bepaling van de kwetsbaarheid voor oxidatie van organische stof. 
De invloed van bodembewerking (factor 5) op de kwetsbaarheid voor oxidatie is weergegeven op een aparte 
kaart (hoofdstuk 5). Factor 6, de grondwaterstand, is buiten beschouwing gelaten, omdat de Grondwatertrap-
penkaart van de veengebieden in de provincie Utrecht op schaal 1:25.000 nog niet beschikbaar was bij het 
verschijnen van dit rapport.

Figuur 11 Het aandeel van oxidatie aan de totale bodemdaling veroorzaakt door inklinking, krimp, oxidatie en 
zetting (naar Schothorst, 1967b).
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4.1 Kwetsbaarheid
De kwetsbaarheid voor oxidatie van organische stof is gekwantificeerd met indexwaarden. Hierbij geldt hoe 
hoger de indexwaarde, hoe gevoeliger de bodem is voor oxidatie. De indexwaarden voor de bepaling van de 
kwetsbaarheid voor oxidatie van organische stof zijn gebaseerd op:
a. het profieltype (factor 1, 2 en 4) (Figuur 12; tabel 3)
b. de diepte en de dikte van minerale en moerige lagen in het bodemprofiel (factor 1 en 2; tabel 4)
c. het organische stofgehalte van het moerige materiaal (factor 3; tabel 5)

Alle verschillende bodemeenheden die op de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 
voorkomen, zijn ingedeeld volgens vijf geschematiseerde profieltypen:
• profieltype 1: moerig materiaal
• profieltype 2: moerig materiaal op mineraal materiaal
• profieltype 3: mineraal materiaal op moerig materiaal
• profieltype 4: mineraal materiaal met een laag moerig materiaal
• profieltype 5: mineraal materiaal

Ieder profieltype heeft een indexwaarde. Hoe hoger de indexwaarde, hoe gevoeliger het profieltype is voor 
oxidatie. Profieltype 1 is het meest gevoelig voor oxidatie. Profieltype 5 het minst. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt in diktes van de verschillende pakketten moerig en mineraal materiaal, omdat deze al worden mee-
gewogen bij de indexwaarde voor de diepte van de lagen moerig materiaal in het bodemprofiel. Van de vijf 
onderscheiden profieltypen zijn profieltype 1 en 2 sterk gevoelig voor oxidatie van het moerige materiaal, 
omdat het moerige materiaal direct aan het oppervlak ligt. Profieltype 1 en 3 zijn gevoeliger voor bodemdaling 
omdat een minerale ondergrond ontbreekt. Profieltype 1, 2 en 3 hebben een vrij hoge indexwaarde als gevolg 
van de diepteligging en de dikte van het pakket moerig materiaal. In profieltype 4 is het pakket moerig mate-
riaal aan de boven- en onderkant begrensd door mineraal materiaal waardoor deze een lagere indexwaarde 
heeft. Profieltype 5 is niet gevoelig voor oxidatie van organische stof en heeft indexwaarde 0.

De indexwaarden voor de diepte van de laag moerig materiaal in het bodemprofiel zijn vastgesteld op basis 
van de diepte van de lagen moerig materiaal. Hoe hoger de top van de laag moerig materiaal in het bodempro-
fiel ligt, hoe hoger de indexwaarde. De onderliggende lagen moerig materiaal krijgen per 10 cm de indexwaar-
de conform tabel 4. Bij een diepte van ≥ 90 cm -mv bedraagt de indexwaarde 0, omdat de gemiddeld laagste 

Figuur 12 Geschematiseerde profieltypen voor het veengebied.

Tabel 3 Indexwaarden voor het profieltype.

Profieltype Indexwaarden 

1 0,8
2 0,7
3 0,6
4 0,2
5 0
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grondwaterstand in de veengebieden in 70 tot 80% van de gevallen ondieper dan 80 cm -mv is, waardoor in 
deze gevallen dieper dan 80 cm -mv nauwelijks oxidatie op zal treden.

Het organische stofgehalte van het moerige materiaal is bij het maken van de Bodemkaart Veengebieden 
provincie Utrecht, schaal 1:25.000 in het laboratorium bepaald door middel van gloeiverliesbepaling (volgens 
NEN5747 en NEN-EN-ISO/IEC 17025). Voor alle moerige klassen, zoals vastgesteld door De Bakker en Schel-
ling (1989), is het gemiddelde organische stofgehalte bepaald.
De classificatie van de textuur en het organische stofgehalte vindt plaats op basis van de textuur- en de orga-
nische stofdriehoek, waarin gewichtspercentages zijn weergegeven (De Bakker & Schelling, 1966, Verbraeck, 
1984, Appendix A). Het soortelijk gewicht van zand, silt en klei verschilt; waardoor de overgangen van de ver-
schillende organische stofklassen per textuurklasse verschillen.

Per moerige klasse (conform De Bakker & Schelling, 1989) zijn de gemiddelde organische stofgehalten bepaald 
die zijn weergegeven in tabel 5.

Rekenvoorbeeld
In tabel 6 is een voorbeeld gegeven van de berekening van een indexwaarde voor het bodemprofiel van een 
weideveengrond. In het voorbeeld wordt uitgegaan van profieltype 3. Met andere woorden het profiel bestaat 
uit mineraal materiaal op moerig materiaal (30 cm klei op 90 cm moerig materiaal) en heeft een indexwaarde 
van 0,6 (Tabel 3). De minerale en moerige lagen waaruit het bodemprofiel is opgebouwd krijgen per 10 cm 
een indexwaarde conform tabel 4. Het organische stofgehalte van het moerige materiaal is per 10 cm weerge-
geven (conform Tabel 5) in de kolom ‘Indexwaarde factor c per 10 cm’ in tabel 6. De indexwaarde factor b en 
c worden vermenigvuldigd (kolom ‘Vermenigvuldiging b en c per 10 cm’). De uitkomsten per 10 cm worden 
gesommeerd. Vervolgens wordt de gesommeerde indexwaarde vermenigvuldigd met de profielopbouw en 
genormaliseerd door te delen door de in het gekarteerde gebied hoogst gevonden waarde (de hoogste waarden 
komen voor bij vlietveen- en vlierveengronden). Door deze normalisatie kunnen alle gevonden indexwaarden 
voor de verschillende bodemprofielen die voorkomen in het gekarteerde gebied op een schaal van 0 tot 1 met 
elkaar vergeleken worden.

Tabel 4 Indexwaarden voor de diepte van de moerige lagen in het bodemprofiel.

Diepte (cm -mv) Indexwaarden 

10 0,9
20 0,8
30 0,7
40 0,6
50 0,5
60 0,4
70 0,3
80 0,2
90 0
100 0
110 0
120 0

Tabel 5 Gemiddelde organische stofgehalten (%) per moerige klasse.

Organische stofklasse Gemiddeld organische stofgehalte (%) Procentuele fout (%)

venig zand 21 0
venige klei 27 7
zandig veen 33 17
kleiig veen 44 4
veen 70 3
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Bepalen van de klassenindeling
Voor de bepaling van de klassenindeling op de kwetsbaarheidskaart zijn de indexwaarden berekend voor 
de verschillende bodemtypen. Op basis van deze waarden zijn de grenzen tussen de kwetsbaarheidsklassen 
kwetsbaar, matig kwetsbaar en niet kwetsbaar bepaald (Tabel 7).

De kwetsbaarheidsklassen zijn gebaseerd op het profieltype, de diepte en de dikte van lagen moerig materiaal 
in het bodemprofiel en het organische stofgehalte van het moerige materiaal. De grenzen tussen de kwets-
baarheidsklassen komen overeen met die van belangrijke onderscheidende kaarteenheden op de Bodemkaart 
Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000. In de klasse ‘kwetsbaar’ vallen de veengronden met een ≥ 40 
cm dik pakket moerig materiaal waarbij geldt dat binnen 40 cm onder maaiveld niet meer dan 15 cm mineraal 
materiaal voorkomt. Gronden met een bodemprofiel volledig bestaande uit moerig materiaal zijn het meest 
kwetsbaar voor bodemdaling door oxidatie van organische stof. In de klasse ‘matig kwetsbaar’ vallen alle ove-
rige veengronden, moerige gronden en minerale gronden met een laag moerig materiaal van < 40 cm dikte 
binnen 120 cm onder maaiveld. Tot de klasse ‘niet kwetsbaar’ worden alle minerale gronden die geen moerig 
materiaal bevatten gerekend. Deze zijn niet kwetsbaar voor oxidatie van organische stof.
Van het gekarteerde gebied, met een totale oppervlakte van circa 510 km2, is het areaal kwetsbare gronden 55 
km2, het areaal matig kwetsbare gronden 300 km2 en het areaal niet kwetsbare gronden 155 km2.

Tabel 6 Voorbeeld berekening indexwaarde voor een weideveengrond met profieltype 3. Indexwaarde factor 
a=het profieltype, b=de diepte van moerige lagen in het bodemprofiel, en c=het organische stofgehalte van het 
moerige materiaal.

Diepte
(cm -mv)

Textuur-/organische-
stofklasse

Indexwaarde
factor b
(per 10 cm)

Indexwaarde
factor c
(per 10 cm)

Vermenigvuldiging Indexwaarde 
factoren b en c
(per 10 cm)

10 matig zware klei 0,9 0 0
20 zeer zware klei 0,8 0 0
30 zeer zware klei 0,7 0 0
40 venige klei 0,6 0,27 0,162
50 venige klei 0,5 0,27 0,135
60 venige klei 0,4 0,27 0,108
70 kleiig veen 0,3 0,44 0,132
80 kleiig veen 0,2 0,44 0,088
90 kleiig veen 0 0,44 0
100 kleiig veen 0 0,44 0
110 kleiig veen 0 0,44 0
120 kleiig veen 0 0,44 0

totaal wegingsfactor b en c bodemprofiel 0,625
profielopbouw 3 (indexwaarde factor a) 0,6

totaal indexwaarde factoren bodemprofiel (∑ (b x c) x a) 0,375
indexering 0-1 (delen door hoogste waarde) 0,375/2,2768

indexwaarde bodemprofiel 0,165
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Tabel 7 Indexwaarden van de verschillende bodemtypen en de daaruit afgeleide kwetsbaarheidsklassen.

Code Indexwaarde Subgroep Kwetsbaarheidsklasse

Vo 1,00 Vlietveengronden kwetsbaar

Vr 1,00 Vlierveengronden kwetsbaar

aVc 0,93 Madeveengronden kwetsbaar

hVs 0,93 Koopveengronden kwetsbaar

hVb 0,86 Koopveengronden kwetsbaar

hVc 0,86 Koopveengronden kwetsbaar

Vz 0,83 Vlierveengronden kwetsbaar

aVz 0,81 Madeveengronden kwetsbaar

aVp 0,81 Madeveengronden kwetsbaar

hVz 0,81 Koopveengronden kwetsbaar

Vk 0,68 Vlierveengronden kwetsbaar

hVk 0,60 Koopveengronden kwetsbaar

Wo 0,38 Plaseerdgronden matig kwetsbaar

Wg 0,32 Broekeerdgronden matig kwetsbaar

vWp 0,28 Moerpodzolgronden matig kwetsbaar

vWz 0,28 Broekeerdgronden matig kwetsbaar

zVs 0,24 Meerveengronden matig kwetsbaar

zVc 0,22 Meerveengronden matig kwetsbaar

pVs 0,20 Weideveengronden matig kwetsbaar

pVc 0,18 Weideveengronden matig kwetsbaar

pVb 0,16 Weideveengronden matig kwetsbaar

zVz 0,11 Meerveengronden matig kwetsbaar

zVp 0,09 Meerveengronden matig kwetsbaar

pVz 0,07 Weideveengronden matig kwetsbaar

Rv01C 0,06 Kalkloze drechtvaaggronden (rivierklei) matig kwetsbaar

Mv41C 0,06 Kalkloze drechtvaaggronden (zeeklei) matig kwetsbaar

pVk 0,06 Weideveengronden matig kwetsbaar

zWz 0,06 Broekeerdgronden matig kwetsbaar

zWp 0,06 Moerpodzolgronden matig kwetsbaar

kWp 0,05 Moerpodzolgronden matig kwetsbaar

kWz 0,05 Broekeerdgronden matig kwetsbaar

Rn44Cw 0,01 Kalkloze poldervaaggronden matig kwetsbaar

Mo80Cw 0,01 Kalkloze nesvaaggronden matig kwetsbaar

mineraal 0,00 minerale gronden niet kwetsbaar
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5  Kaart: Kwetsbaarheid voor 
oxidatie van organische stof bij 
bodembewerking, schaal 1:50.000

Op basis van de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 is tevens een kaart gemaakt 
waarop de kwetsbaarheid voor oxidatie van organische stof bij bodembewerking is weergegeven. Om de 
kwetsbaarheid te kunnen bepalen is door de Universiteit Utrecht een methode ontwikkeld.
Door bodembewerking (bijvoorbeeld ploegen of scheuren) komt er extra zuurstof in de bodem. Dit proces 
versnelt de oxidatie van organisch materiaal. Indien dieper wordt geploegd of gescheurd dan de dikte van de 
minerale deklaag, leidt bodembewerking tot een toename van de oxidatie van de onderliggende laag moerig 
materiaal en tot versterkte bodemdaling. De minerale deklaag bestaat uit sedimenten zoals klei, zand en zavel, 
die weinig tot geen organische stof bevatten. De minerale deklaag sluit het onderliggende moerige materiaal 
af van de lucht, zodat er, mede afhankelijk van de grondwaterstand, relatief geringe tot geen oxidatie als gevolg 
van blootstelling aan de lucht van het onderliggende moerige materiaal optreedt. Wanneer het moerige mate-
riaal aan de oppervlakte ligt of wanneer de minerale deklaag wordt geploegd of gescheurd kan zuurstof veel 
makkelijker doordringen in de moerige laag en vindt oxidatie plaats.
De kwetsbaarheid voor oxidatie van organische stof bij bodembewerking is, naast het organische stofgehalte 
van de bodem, dan ook sterk afhankelijk van de dikte van de minerale deklaag en de diepte waarop bodembe-
werking plaats vindt.

De kaart ‘Kwetsbaarheid voor oxidatie van organische stof bij bodembewerking’, schaal 1:50.000 is gebaseerd 
op de dikte van de minerale deklaag, de diepte van de bovenkant van het moerige materiaal in het bodempro-
fiel en de diepte waarop bodembewerking plaatsvindt.

5.1 Bodembewerking3

Er zijn verschillende bodembewerkingstechnieken die worden toegepast in de landbouw: scheuren, ploegen, 
en diepploegen.
Scheuren is een niet kerende bodembewerking tot een diepte van 20-30 cm -mv die wordt toegepast als de 
grasmat vernieuwd moet worden. Ploegen is een kerende bodembewerking tot een diepte van 20-30 cm -mv. 
Meestal wordt tot 25 cm -mv geploegd. Bij ploegen tot 25 cm -mv wordt de vastgereden bovenlaag losgemaakt 
en wordt de zode met probleemkruiden, meststoffen en resten van het geoogste gewas ondergeploegd, maar 
blijven de nutriënten beschikbaar. Diepploegen is een kerende bodembewerking dieper dan de teeltlaag (30 

3 Deze paragraaf is gebaseerd op Elema, 1965; Kouwenhoven et al., 2002; Russchen, 2005; Vellinga, et al., 2000; 
Velthof et al., 2002; Velthof, 2005; Koch & Stokfisch, 2006; online bodemwoordenboek.
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cm -mv) meestal tot 60 cm -mv maar soms ook nog dieper. Diepploegen van de bouwvoor wordt toegepast 
met als doel, 1) de bouwvoor met mogelijke ziektes en onkruid onder te ploegen en schone grond naar boven 
te halen, 2) om lichtere lagen naar boven te halen, of 3) storende lagen op te heffen.

Bodembewerking in het veengebied
In het veengebied vindt op beperkte schaal bodembewerking plaats. De draagkracht van veengronden en 
zware kleigronden is slecht. Wanneer een goed ontwikkelde zode aanwezig is, verbetert de draagkracht sterk. 
Na bodembewerking en met name na bodembewerking waarbij de graszode en de wortellaag verwijderd 
worden neemt de draagkracht af. Het duurt 2 à 3 jaar voordat een grasmat zich weer hersteld heeft. Daarnaast 
kan de bovenlaag van het pakket moerig materiaal sterk uitdrogen als de graszode en de wortellaag verwij-
derd zijn. Soms is het nodig om de grasmat te scheuren om de kwaliteit van het gras op peil te houden. Deze 
methode wordt in het veengebied zelden toegepast. Scheuren wordt voornamelijk uitgevoerd bij grootschalige 
grondbewerkingen zoals bij ruilverkaveling, het aanleggen van drainage, het uitbaggeren van waterlopen of bij 
egalisatie. Gemiddeld genomen gebeurt dit één keer in de 10 tot 30 jaar.
Concluderend kan gesteld worden, dat daar waar het veengebied in gebruik is als grasland er zelden geploegd 
of gescheurd wordt en de bodembewerking diepploegen vrijwel niet wordt toegepast. Waar het veengebied in 
gebruik is als akkerland (maïsteelt) vindt wel intensieve bodembewerking plaats, namelijk zaaien, ploegen en 
oogsten, tot een diepte van 20-30 cm -mv. Ploegen heeft tot gevolg dat zuurstof dieper en makkelijker in de 
bodem kan dringen. De diepte waarop een verbeterde zuurstoftoevoer in de bodem invloed heeft op de oxida-
tie, wordt bepaald door de grondwaterstand en het organische stofgehalte.
Of bij het ploegen de bovenkant van het moerige materiaal wordt geraakt hangt niet alleen af van de diepte 
van het ploegen, en de dikte van de minerale laag, maar ook van de perceelsvorm. In bolle percelen zal aan 
de randen het moerige materiaal doorgaans ondieper zitten, en mogelijk net wel worden aangeploegd, terwijl 
dit midden op de percelen niet het geval hoeft te zijn. In holle percelen is het omgekeerde het geval, terwijl in 
geëgaliseerde percelen de bovenste 30 cm doorgaans is verstoord.

5.2 Kwetsbaarheid
Op de kaart ‘Kwetsbaarheid voor oxidatie van organische stof bij bodembewerking’ zijn drie kwestbaarheids-
klassen weergegeven: kwetsbaar, matig kwetsbaar en niet kwetsbaar. De kwetsbaarheid is direct gerelateerd aan 
de dikte van de minerale deklaag en de ploeg- en scheurdiepte.
Bodembewerking in de veengebieden vindt plaats tot een diepte van maximaal 30 cm -mv (§ 5.1). De enige uit-
zondering hierop is het diepploegen waarbij soms dieper dan 30 cm -mv geploegd wordt.

Op basis van de maximale ploeg- en scheurdiepte van 30 cm -mv, de nauwkeurigheid van de bepaling van de 
bemonsteringsdiepte in het veld op enkele centimeters nauwkeurig (§ 6.1.3) en de op de Bodemkaart Veen-
gebieden provincie Utrecht belangrijke grens van 40 cm -mv is de klasse ‘kwetsbaar’ gedefinieerd als ‘de veen-
gronden en de moerige gronden met een minerale deklaag van ≤ 40 cm dikte’. In de klasse ‘matig kwetsbaar’ 
vallen de moerige gronden met een minerale deklaag van > 40 cm dikte en minerale gronden met een laag 
moerig materiaal van < 40 cm dikte binnen 120 cm onder maaiveld. Tot de klasse ‘niet kwetsbaar’ worden alle 
minerale gronden die geen moerig materiaal bevatten gerekend. Deze zijn niet kwetsbaar voor oxidatie van 
organische stof bij bodembewerking.
Van het gekarteerde gebied, met een totale oppervlakte van circa 510 km2, is het areaal kwetsbare gronden bij 
bodembewerking 230 km2, het areaal matig kwetsbare gronden bij bodembewerking 130 km2 en het areaal niet 
kwetsbare gronden bij bodembewerking 150 km2.
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6 Nauwkeurigheid van de kaarten

De Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 en de afgeleide kaarten zijn een weergave van 
de werkelijkheid. Voor het bepalen van de toepasbaarheid van de kaarten is het van belang de nauwkeurigheid 
van de kaartvlakken en de grenzen tussen de kaartvlakken te kennen.
De nauwkeurigheid van de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 en de afgeleide 
kaarten wordt bepaald door de kaartschaal, de lithologische variatie in de ondergrond, de afstand tussen de 
boorlocaties, de kwaliteit van de boorgegevens en de nauwkeurigheid van de overige gebruikte informatie (bij-
voorbeeld het AHN).

6.1 Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000

6.1.1 Nauwkeurigheid van de kaartvlakken
Een kaartvlak is een door grenzen ingesloten vlak. Een ‘onzuiverheid’ van 30% per kaartvlak wordt als accepta-
bel beschouwd (conform de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000). ‘Onzuiverheid’ betekent dat van de 
100 boringen die in een bepaald kaartvlak worden verricht, er 30 een (iets) andere bodem, c.q. profielopbouw 
hebben dan de legenda beschrijft. Met andere woorden: per kaartvlak kan 30% van de boringen een afwijken-
de bodemopbouw hebben. De kaart is goed bruikbaar voor de beoordeling van het bodemtype op het niveau 
van meerdere percelen bij elkaar, maar niet op het niveau van individuele percelen.
Bij het maken van de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000, is uitgegaan van deze 
‘Stiboka-norm’. Voor de berekening van de dichtheid van het netwerk van boorlocaties is uitgegaan van de 
dichtheid die gebruikt is voor de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 (Stiboka). Deze bedraagt mini-
maal 12 boringen per km2. Een vergroting van de kaartschaal met een factor twee leidt tot een viervoudige 
vergroting van het kaartbeeld, en dus in principe ook tot een verviervoudiging van het benodigde aantal 
boringen om dezelfde procentuele nauwkeurigheid te kunnen halen. Voor een schaal 1:25.000 zouden bij een-
zelfde procentuele nauwkeurigheidseis minimaal 48 boringen per km2 nodig zijn. Gezien de beschikbare tijd 
was dit niet haalbaar. Op de meest kritische locaties is deze dichtheid echter wel behaald, bijvoorbeeld in het 
zuidwesten van de provincie Utrecht. De lithologische variatie is hier het grootst. Voor een groot deel van de 
veengebieden, waar de lithologische variatie gering is, geldt dat een dergelijke hoge dichtheid niet nodig is om 
voldoende betrouwbaarheid te bereiken. Voor de kwetsbaarheidskaarten zijn vooral boringen van belang in 
de grensgebieden tussen de kaarteenheden. De dichtheid van het netwerk van boorlocaties hoeft niet uniform 
te zijn over het gehele gebied. Binnen de randvoorwaarde van beschikbare tijd en gewenste nauwkeurigheid is 
uitgegaan van een dichtheid van het netwerk van boorlocaties van 25 boringen per km2. Omdat op de meest 
kritische locaties de dichtheid groter is, is deze afwijking acceptabel voor een voldoende betrouwbaar eindre-
sultaat binnen de randvoorwaarde van een onzuiverheid van maximaal 30% per kaartvlak.
De nauwkeurigheid is vergroot door gebruik te maken van het AHN en door voor enkele gebieden gebruik te 
maken van de vrij recente gedetailleerde bodemkaarten op schaal 1:10.000, gemaakt door Alterra. Met behulp 
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van het AHN was het mogelijk de geomorfologische variatie a priori te karteren, waarbij de lithologische vari-
atie vervolgens in het veld gericht kon worden onderzocht. In gebieden waarvoor vrij recente gedetailleerde 
bodemkaarten, schaal 1:10.000 beschikbaar waren, zijn minder aanvullende boringen verricht. Ook hier vol-
doet de kaart aan de randvoorwaarde van een onzuiverheid van maximaal 30% per kaartvlak.

6.1.2 Nauwkeurigheid van de grenzen tussen de kaarteenheden
De nauwkeurigheid van kaartvlakken moet niet verward worden met de nauwkeurigheid van de ligging van 
grenzen tussen de kaarteenheden op de kaart. De nauwkeurigheid is hoofdzakelijk afhankelijk van de dicht-
heid van het netwerk van boorlocaties en de nauwkeurigheid van de bemonstering. In het algemeen kan 
worden uitgegaan van een absolute fout in de ligging van de grenzen van kaarteenheden van < 200 m. Dit is 
gerelateerd aan de dichtheid van het netwerk van boorlocaties. De maximale afstand tussen de boorlocaties 
bedraagt 200 m. Uitzondering zijn gebieden waar geen toestemming werd verkregen; hier kan plaatselijk de 
nauwkeurigheid minder zijn, maar dit is zoveel mogelijk ondervangen door gebruik te maken van andere 
gegevens, zoals het AHN (Rijkswaterstaat-AGI, 2005) en recente bodemkaarten van Alterra. Daar waar nodig, 
met name in gebieden met veel verschillen in bodemopbouw op korte afstand, is de afstand tussen de boor-
locaties < 200 m. In de Lopikerwaard, waar de profielopbouw het meest complex is, is de dichtheid van het 
netwerk van boorlocaties vaak > 100 boringen per km2. Hier zijn de grenzen tussen kaartvlakken vaak op 
ongeveer 100 m nauwkeurig. De hierboven genoemde cijfers zijn maximale absolute fouten.

6.1.3 Nauwkeurigheid van de bemonsteringsdiepte
De minimale boordiepte van de gebruikte boringen bedraagt 120 cm -mv. Bij iedere boring zijn per 10 cm de 
volgende eigenschappen van de ondergrond bepaald: textuur, organische stofgehalte, zand/grindgehalte, kleur, 
oxidatie/reductie, kalkgehalte, actuele grondwaterstand, hoogste en laagste gemiddelde grondwaterstand op 
grond van profielkenmerken en overige bijzonderheden (Appendix A). In de boringen is het moerige mate-
riaal onderverdeeld in venig zand, zandig veen, venige klei, kleiig veen en veen. De textuur en het organische 
stofgehalte zijn bepaald op basis van de textuurdriehoeken van De Bakker en Schelling (1966). De monsters 
die per 10 cm worden beschreven, worden genomen uit de punt van de boor (of de desbetreffende diepte in de 
guts), en wordt geacht representatief te zijn voor een verticaal interval van 10 cm, dat wil zeggen 5 cm boven 
en 5 cm beneden het genomen monster. De monsterdieptes zijn tot op enkele centimeters nauwkeurig te bepa-
len, omdat de hoogte van het maaiveld tijdens het boren niet nauwkeuriger is in te schatten. Deze methode 
wordt algemeen gehanteerd.

6.2 Afgeleide kaarten

6.2.1 Kaart: Kwetsbaarheid voor oxidatie van organische stof, schaal 1:50.000
De nauwkeurigheid van de kaart ‘Kwetsbaarheid voor oxidatie van organische stof, schaal 1:50.000’, is sterk 
afhankelijk van de nauwkeurigheid van de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 
(§ 6.1) en van de nauwkeurigheid van de organische stofbepalingen. De kwetsbaarheidsklassen zijn mede 
gebaseerd op de eenheden die zijn onderscheiden op de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 
1:25.000.
De kwetsbaarheidsklassen zijn ingedeeld op basis van een combinatie van drie factoren:
1. het profieltype,
2. de diepte en de dikte van moerige lagen in het bodemprofiel, en
3. het organische stofgehalte van het moerige materiaal.
Hieronder wordt de nauwkeurigheid voor de drie verschillende factoren beschreven.

Nauwkeurigheid profieltype
Alle verschillende bodemeenheden zoals deze op de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 
1:25.000 voorkomen, zijn ingedeeld bij één van de vijf geschematiseerde profieltypen (Figuur 12). Deze genera-
lisatie heeft tot gevolg dat bodemtypen met mogelijk een verschillende dikte van het pakket moerig materiaal 
tot hetzelfde profieltype gerekend worden. Echter, door het gebruik van de factor diepte en dikte van moerige 
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lagen in het bodemprofiel, wordt een nadere verfijning aangebracht in de dikte van het moerige materiaal in 
het bodemprofiel (§ 4.1).

Nauwkeurigheid diepte van voorkomen van moerige lagen in het bodemprofiel
Voor alle eenheden zoals deze op de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 voorko-
men, is een standaard bodemprofiel opgesteld (§ 4.1). Dit standaard bodemprofiel is afgeleid van de Bodem-
kaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 en is een schematische, gemiddelde weergave van het 
bodemprofiel. De dikte en de diepteligging van de moerige lagen komen hierin tot uiting. De nauwkeurigheid 
van deze standaard bodemprofielen is dan ook direct afhankelijk van de kwaliteit en nauwkeurigheid van de 
Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 (§ 6.1).

Nauwkeurigheid organische stofgehalte van het moerige materiaal
Voor het vaststellen van de indexwaarde factor voor het organische stofgehalte van het moerige materiaal, 
is gebruik gemaakt van organische stofgehalte- en lutumbepalingen volgens de NEN5747 en NEN-EN-ISO/
IEC 17025 procedures. Op 46 representatieve locaties verspreid over de gehele provincie Utrecht zijn monsters 
genomen. Voor iedere locatie is per 10 cm een monster geanalyseerd, resulterend in meer dan 500 bepalingen. 
Voor alle binnen de veengronden en de moerige gronden voorkomende verschillende bodemtypen is per laag-
pakket het gemiddelde organische stofgehalte berekend met de bijbehorende standaardfout. Laboratoriumana-
lyse-resultaten met een afwijking van meer dan 2 maal de standaarddeviatie (2 σ) zijn niet meegenomen. De 
aanname hierbij is dat de laboratoriumanalyse-resultaten een normale verdeling (Gauss verdeling) vertonen. 
Voor ieder bodemprofiel is per laagpakket de gemiddelde waarde voor het organische stofgehalte uitgezet in 
de textuurdriehoek voor organisch materiaal (Berendsen & Stouthamer, 2001; Appendix A) en gecontroleerd 
met de veldbeschrijving van de boringen. Vervolgens is voor alle overeenkomstige laagpakketten het gemid-
delde en de standaardfout uitgerekend, waarbij waarden met een afwijking > 2 σ wederom niet zijn meegeno-
men. Op deze wijze is voor ieder verschillend voorkomend laagpakket één representatieve waarde voor het 
organische stofgehalte verkregen. Deze waarden zijn vervolgens gebruikt om het organische stofgehalte voor 
alle voorkomende bodemtypen te berekenen.

Nauwkeurigheid van de organische stofbepalingen
De organische stofbepalingen zijn uitgevoerd door het Ster-gekwalificeerde laboratorium AL-West B.V. (voor-
malig bedrijfsonderdeel van Tauw bv). De meetonzekerheid bij de bepalingen is afhankelijk van de homoge-
niteit, concentratie en de samenstelling van een monster. Het voorschrift voor de droge stofbepaling is gelijk-
waardig aan NEN 5747. De organische stofbepaling is uitgevoerd volgens een eigen methode van het laborato-
rium. Beide methoden zijn gevalideerd en geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. Het laboratorium is 
geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC-17025.
De nauwkeurigheid van de organische stofbepalingen bedraagt 94%. Dit betekent dat in 94% van de geval-
len het juiste organische stofgehalte wordt bepaald. De in het laboratorium bepaalde organische stofgehalten 
zijn een goede controle van de geschatte organische stofgehalten in het veld. Indien de in het laboratorium 
bepaalde lutum- en organische stofgehalten een significante afwijking vertoonden van de in het veld geschatte 
gehalten, zijn de veldschattingen gecorrigeerd. Meestal is de bemonstering direct in het veld gecorrigeerd. In 
een enkel geval is achteraf gecorrigeerd indien bleek dat de boormeester systematisch anders had bemonsterd. 
Om goed te kunnen corrigeren, zijn verkeerd geschatte organische stof- en lutumgehalten altijd gecontroleerd 
door medewerkers van de Universiteit Utrecht met controleboringen in het veld.

6.2.2 Kaart: Kwetsbaarheid voor oxidatie van organische stof bij bodembewerking, schaal 1:50.000
Voor de kaart met de kwetsbaarheid voor oxidatie van organische stof bij bodembewerking, schaal 1:50.000, is 
de nauwkeurigheid van de opnamemethodiek van de boorgegevens van het grootste belang. De monsterdiep-
tes zijn op enkele centimeters nauwkeurig, omdat de hoogte van het maaiveld tijdens het boren niet nauw-
keuriger is in te schatten. De monsters die worden beschreven worden geacht representatief te zijn voor een 
verticaal interval van 10 cm, dat wil zeggen 5 cm boven en 5 cm beneden het monster (§ 6.3.1). Dit betekent, 
dat indien zich de grens tussen klei en moerig materiaal op precies 40 cm -mv bevindt, er statistisch een kans 
is van 50% dat het moerige materiaal op 40 cm -mv net wel of net niet wordt aangeboord. Bij een indeling in 
klassen van 10 cm zou dit leiden tot een nauwkeurigheid van de kaarteenheden van 50%. Dit is te laag voor 
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een betrouwbare kaart; de klassenindeling moet groter zijn dan de meetnauwkeurigheid. Er is daarom geko-
zen voor een indeling in klassen voor de dikte van de minerale deklaag van minimaal 20 cm. Daarmee neemt 
de nauwkeurigheid toe tot minimaal 67% (Figuur 13), hetgeen min of meer de standaard is voor kaarten die 
gebaseerd zijn op bodemgegevens. Dit betekent dat de nauwkeurigheid van de kaart ‘Kwetsbaarheid voor oxi-
datie van organische stof bij bodembewerking, schaal 1:50.000’ minimaal 67% bedraagt.
Bij een klassegrootte van 40 cm, zoals bijvoorbeeld de klasse ‘kwetsbaar’ op de kaart, met een dikte van de 
minerale deklaag van 0-40 cm, neemt de theoretische nauwkeurigheid toe tot 80%. In de praktijk is 100% 
nauwkeurigheid nooit haalbaar, hoe groot de klassen ook zijn, omdat er aan de boven- en onderkant altijd 
meetfouten zijn. Opgemerkt wordt, dat deze procentuele nauwkeurigheidsberekening onafhankelijk is van de 
kaartschaal en in principe ook van het aantal boringen.
De kansverdelingen (als Gauss-curven voorgesteld in Figuur 13) zullen in werkelijkheid niet altijd precies op 
lithologische overgangen vallen. Daardoor kan de nauwkeurigheid zowel in negatieve als in positive zin beïn-
vloed worden. Over het algemeen zal de positieve invloed overheersen, ervan uitgaande dat inschattingsfouten 
van de diepte in de boring niet groter zijn dan 5 cm. In de praktijk zal daarom (bij ervaren veldwerkers) de 
nauwkeurigheid wat groter zijn dan hierboven berekend.

Figuur 13 Invloed van de klassegrootte op de nauwkeurigheid van kaarteenheden van de kaart met de 
kwetsbaarheid voor oxidatie van organische stof bij bodembewerking.
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7  Verschillen tussen de Bodemkaart 
Veengebieden provincie Utrecht, 
schaal 1:25.000 en de Bodemkaart 
van Nederland, schaal 1:50.000

In dit hoofdstuk wordt een korte beschouwing gegeven van de verschillen tussen de Bodemkaart Veengebie-
den provincie Utrecht, schaal 1:25.000 en de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000. Het vergelijken van 
deze twee kaarten geeft de meerwaarde van de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 
aan.

Uit de vergelijking van de twee kaarten blijkt dat:
• Het areaal veengronden en moerige gronden is afgenomen. Veengronden met dekzand ondiep in de onder-

grond, zoals in het oosten van de provincie Utrecht zijn veranderd in zandgronden. In het zuidwesten van 
de provincie is het areaal koopveengronden afgenomen ten gunste van het areaal weideveengronden. Een 
deel van de weideveengronden is veranderd in drechtvaaggronden. Een deel van de drechtvaaggronden is 
gedevalueerd naar poldervaaggronden.

 De afname van het areaal veengronden en moerige gronden kan het gevolg zijn van de oxidatie van orga-
nische stof. Door de afname van de dikte van moerige lagen kan het bodemtype veranderen. De afname 
kan echter ook het gevolg zijn van het verschil in de gebruikte kaartschaal. De Bodemkaart Veengebieden 
provincie Utrecht, schaal 1:25.000 vertoont meer detail dan de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000. 
Tevens kunnen er ook verschillen ontstaan als gevolg van verschillen in bemonstering en in mindere mate 
door verschillen in interpretatie van de gegevens. In de bovenstaande vergelijking is de afname van het are-
aal veengronden en moerige gronden als gevolg van de uitbreiding van de bebouwing niet meegenomen. 
Indien de totale oppervlakte van het te karteren gebied wordt vergeleken met de Bodemkaart van Neder-
land, schaal 1:50.000 kan geconcludeerd worden dat het areaal bebouwd gebied is toegenomen. Ook dit is 
mogelijk ten koste gegaan van het areaal veengronden en moerige gronden.

 Bovengenoemde veranderingen hebben voornamelijk plaatsgevonden rondom de grenzen van de betreffen-
de eenheden op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, de veranderingen zijn dan ook opgetreden 
in het gehele gekarteerde gebied.

• Waardveengronden komen nu niet meer voor. Sinds de opname voor de Bodemkaart van Nederland, schaal 
1:50.000 heeft nog tientallen jaren bemesting en opbrenging van organisch-rijk materiaal plaatsgevonden, 
hierdoor heeft zich een donker gekleurd en humushoudend kleidek kunnen vormen (minerale eerdlaag). 
Het bodemprofiel van de voormalige waardveengronden is veranderd en wordt nu gerekend tot de weide-
veengronden.
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• Bepaalde gebieden zijn in het verleden onjuist of niet volledig gekarteerd. Een voorbeeld hiervan is het 
Noorderpark. Op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 zijn in dit gebied geen toemaakdek-
ken weergegeven. Echter, het is zeer aannemelijk dat de toemaakdekken ten tijde van de opname voor de 
Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, in de jaren 1950-1960 er ook al gelegen hebben, omdat reeds 
sinds de 15e eeuw toemaak gebruikt wordt om slappe veenbodems op te hogen en de structuur te verbete-
ren. Op de bodemkaart van het Noorderpark, schaal 1:10.000 (Stiboka, 1987) zijn de toemaakdekken wel 
weergegeven. Het areaal toemaakdek is in het gekarteerde gebied met circa 10% toegenomen ten opzichte 
van het areaal dat is weergegeven op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000.

De nieuwe Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 levert de volgende punten van verbe-
tering op ten opzichte van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000:
1. Het kaartbeeld is geactualiseerd en geeft de huidige stand van zaken weer. Veranderingen van de kaarteen-

heden op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 als gevolg van oxidatie van organische stof, vergra-
vingen, afgravingen, egalisaties en ophogingen, e.d. die zijn ontstaan na de opname van de gegevens voor de 
Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 zijn weergegeven op de Bodemkaart Veengebieden provincie 
Utrecht, schaal 1:25.000.

2. De kaartschaal is vergroot naar 1:25.000. De mate van detail op de kaart is toegenomen en de nauwkeurig-
heid is vergroot, omdat de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 berust op een gro-
ter aantal boringen, en dus minder ‘gegeneraliseerd’ is.

3. Er is gebruik gemaakt van vele nieuwe gegevens, zoals het Actueel Hoogtebestand van Nederland, nieuwe 
boorgegevens en niet eerder verwerkt, nieuw beschikbaar gekomen (digitaal) kaartmateriaal. Door het 
AHN (Rijkswaterstaat-AGI, 2005) zijn reliëfverschillen zichtbaar geworden, die met het blote oog in het 
veld vaak niet waarneembaar zijn. Tevens konden bodemkundig-lithologische grenzen beter getekend wor-
den, door de beschikbaarheid van een verbeterd inzicht in de genese (ontstaanswijze) van het gebied.

4. Door sommige landeigenaren is voor bepaalde percelen en gebieden tijdens de boorcampagne voor de 
Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 toestemming verleend om te mogen boren. In 
het verleden, bij de boorcampagne voor de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 was dat echter niet 
het geval. Het was daardoor mogelijk om deze gebieden nu wel gedetailleerd in kaart te brengen.
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Appendix A  
Beschrijving boorgegevens 
en boormethoden4

De meeste gegevens betreffende de ondergrond zijn afkomstig van boringen. De boringen vormen de basis 
voor de kaarten. Ten behoeve van dit onderzoek zijn door Tauw bv circa 9.000 nieuwe boringen uitgevoerd. 
Monsters, die bij de boringen zijn verkregen, zijn in het veld beschreven volgens het Systeem van bodemclassi-
ficatie van De Bakker en Schelling (1966). Dit systeem is door Berendsen en Stouthamer (2001) enigszins aan-
gepast om geautomatiseerde gegevensverwerking mogelijk te maken. Grondmonsters zijn per 10 cm beschre-
ven. De belangrijke kenmerken van grondmonsters zijn: de textuur, het organische stofgehalte, het voorkomen 
en de aard van plantenresten, de kleur, oxidatie/reductie-kenmerken, de grofheid van het grind, het grindper-
centage, de mediaan van de zandfractie, de grondwaterstand, het voorkomen van CaCO3, geoxideerd ijzer en 
andere bijzonderheden (Figuur A.1).

4 Een belangrijk deel van de tekst in Appendix A is overgenomen uit Berendsen (2007a).

Figuur A.1 Opnameformulier voor boorbeschrijvingen van de Universiteit Utrecht (Berendsen & Stouthamer, 
2001).
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Van alle boringen zijn de x-, y-, en z-coördinaten bepaald. X- en y-coördinaten zijn bepaald met behulp van 
een GPS apparaat. Voor oudere boringen zijn de coördinaten in het veld uitgemeten ten opzichte van de coör-
dinaatlijnen van de Topografische kaart, schaal 1:10.000. De hoogteligging van boringen die voor dit project 
zijn uitgevoerd is bepaald op grond van het AHN (Actueel Hoogtebestand van Nederland, Rijkswaterstaat-
AGI, 2005). Voor oudere boringen is de hoogte bepaald op grond van de Hoogtekaart van Nederland, schaal 
1:10.000. In incidentele gevallen is de hoogteligging verkregen door middel van waterpassing ten opzichte van 
de peilmerken van Rijkswaterstaat. Daarnaast is van alle boorpunten bekend: het boorpuntnummer, de diepte 
van de boring, datum en jaartal, naam van de boormeester, boormethode, en eventuele andere bijzonderheden.

A.1 Digitale databanken
Boorgegevens worden in Nederland door veel verschillende instanties verzameld, bijvoorbeeld TNO-Bouw 
& Ondergrond (de vroegere Rijks Geologische Dienst), Alterra (vroeger de Stichting voor Bodemkartering, 
later het Staring Centrum), Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijven, ingenieurs- en adviesbureaus, archeologische 
adviesbureaus, gemeenten en universiteiten. De wijze van beschrijving en de kwaliteit van deze boorgegevens 
loopt sterk uiteen. Dit heeft vooral te maken met verschillen in doel, opleiding van de boormeesters, en boor- 
en beschrijvingsmethoden. Tot op heden is een klein deel van de potentieel beschikbare gegevens opgeno-
men in databanken. Ten behoeve van het maken van de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 
1:25.000 zijn circa 25.000 boringen gedigitaliseerd met behulp van het computerprogramma LLG.
Dit programma levert als ‘output’ bestanden in ‘dbase’ formaat. Deze zijn gemakkelijk te importeren in GIS-
programma’s, zoals ArcMap (ESRI).
Er zijn thans drie grote (digitale) databanken die boorgegevens bevatten van de Nederlandse ondergrond, 
welke alle drie voor de vervaardiging van de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 zijn 
gebruikt.

1. De Laaglandgenese databank
De Laaglandgenese databank is opgezet aan de Universiteit Utrecht door Dr. H.J.A. Berendsen. In totaal zijn 
er circa 200.000 boringen beschikbaar, waarvan er thans 115.000 gedigitaliseerd zijn. De boringen zijn ver-
richt door studenten van de opleiding fysische geografie, promovendi en stafmedewerkers van de Univer-
siteit Utrecht en reiken tot diepten variërend van 1,5-20 m -mv. De kwaliteit van de boringen is doorgaans 
uitstekend omdat ze vanaf het begin op een (vrijwel) uniforme wijze zijn beschreven en geadministreerd. De 
bemonstering heeft plaatsgevonden per 10 cm. De beschrijving van de gegevens heeft plaatsgevonden volgens 
een systeem dat grotendeels berust op De Bakker en Schelling (1966), maar op een aantal punten is aangevuld 
en gewijzigd (Berendsen & Stouthamer, 2001). De databank bevat voornamelijk boorgegevens van het rivie-
rengebied. De dichtheid van het netwerk van boorlocaties varieert van 10 tot meer dan 350 boringen per km2. 
Sommige kaarten (Berendsen, 1982; Berendsen et al., 1994; Berendsen & Stouthamer, 2001; Berendsen et al., 
2002) zijn eveneens digitaal beschikbaar en gebruikt bij dit onderzoek.

2. De DINO databank
De DINO databank van TNO bevat circa 350.000 boringen van geheel Nederland. Gemiddeld zijn er 6 borin-
gen per km2 beschikbaar. De diepte van de boringen loopt uiteen van enkele decimeters tot circa honderd 
meter -mv. Ook de kwaliteit van de boorbeschrijvingen loopt sterk uiteen, omdat de databank een verzameling 
is van gegevens die door verschillende instanties en met verschillende methoden zijn verkregen. De boorgege-
vens zijn niet beschreven per 10 cm, maar per ‘laag’. Het nadeel hiervan voor het maken van een bodemkaart 
is, dat het herkennen van lagen een subjectieve aangelegenheid is, waardoor de kwaliteit van de boorbeschrij-
vingen varieert met de kwaliteit van de boormeester.
De standaard boorbeschrijvingsmethode (Bosch, 1999) wordt in principe gebruikt voor de beschrijving van 
nieuwe boringen, maar het grootste deel van de (vaak oude) boringen is niet volgens deze methode opgeno-
men, en is van een sterk wisselende kwaliteit. De oudere gegevens zijn geconverteerd naar het thans door TNO 
gebruikte systeem (NEN5104). De gegevens uit de DINO databank zijn ten behoeve van dit onderzoek aange-
kocht en zijn vervolgens met een speciaal voor dit doel gemaakt computerprogramma geconverteerd naar het 
systeem van Berendsen en Stouthamer (2001).
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3. De Alterra databank
Alterra (Research Instituut voor de Groene Ruimte) is in het bezit van bodemkundige databestanden, zoals de 
landsdekkende bodemkaarten schaal 1:50.000 en schaal 1:250.000 en van talrijke bodemkaarten voor delen 
van Nederland op meer gedetailleerde schalen (1:25.000 of 1:10.000). De gegevens over de bodem, die beschik-
baar zijn voor 260.000 locaties in Nederland, hebben betrekking op een diepte tot 120 cm -mv, en zijn in prin-
cipe per 10 cm beschreven. Daarnaast zijn vele grondmonsters geanalyseerd, en zijn er gegevens beschikbaar 
over grondwatertrappen en grondwaterdynamiek. Op dit moment wordt gewerkt aan de integratie van de 
Alterra databank en de DINO-databank. Een selectie van bruikbare gegevens uit de Alterra databank is ten 
behoeve van dit project aangekocht en met een speciaal voor dit doel geschreven programma omgezet naar 
het systeem van Berendsen en Stouthamer (2001).

Overige databanken
Naast databanken van boorgegevens zijn er ook belangrijke andere databanken bij het onderzoek van de 
bodem in de provincie Utrecht gebruikt. Het betreft met name:
• het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN), waarvan het auteursrecht berust bij de Adviesdienst 

Geo-informatie en ICT (Rijkswaterstaat). Dit hoogtebestand berust op 1 meting per 9 m2, verkregen met 
laseraltimetrie.

• het TopHoogteMD (hoogtepuntenbestand), waarvan het auteursrecht berust bij de Adviesdienst Geo-infor-
matie en ICT (Rijkswaterstaat). Dit bestand berust op hoogtemetingen verkregen door waterpassingen (1 
meting per 10.000 m2), verricht in de periode 1950-1960, ten behoeve van de Hoogtekaart van Nederland op 
schaal 1:10.000.

• de Top10Vector topografische kaart van Nederland, waarvan het auteursrecht berust bij de Topografische 
Dienst Kadaster te Emmen. Dit is de digitale versie van de topografische kaart op schaal 1:10.000.

A.2 Textuurindeling
Bij de textuurindeling is in principe gebruik gemaakt van het systeem van de vroegere Stichting voor Bodem-
kartering (De Bakker & Schelling, 1966), dat later is gewijzigd door Verbraeck (1984). Dit systeem (beschreven 
door Berendsen & Stouthamer, 2001) wordt gebruikt voor de boorbeschrijvingen in de Laaglandgenese data-
bank (Berendsen, 2007b), en wordt hierna kortheidshalve aangeduid als het LLG-systeem.

Korrelgrootte-verdeling
De korrelgrootte-verdeling (ook wel textuur genoemd) is één van de belangrijkste en onveranderlijkste kenmer-
ken van het sediment. Ze beïnvloedt vele eigenschappen, zoals struktuur, consistentie, en vochthoudend ver-
mogen. De korrelgrootte-verdeling van een sediment weerspiegelt in principe de omstandigheden (het milieu) 
waarbij dit sediment is ontstaan.
De textuurindeling berust op de onderlinge verhoudingen tussen de drie hoofdfracties, namelijk: de lutum- 
silt- en zandfractie
• de lutumfractie (kleiner dan 0,002 mm, of 2 µm),
• de siltfractie (2-50 µm),
• de zandfractie (50-2000 µm).
De lutumfractie en de siltfractie vormen samen de leemfractie (0-50 µm). De fractie groter dan 2000 µm wordt 
grind genoemd.

Bij de textuurindeling wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde combinatiedriehoek voor mengsels met 
een zand-, silt- en lutumfractie (Figuur A.2). De grijze zone in Figuur A.2 markeert het traject waarbinnen de 
meeste grondmonsters liggen. Gronden die links van deze zone vallen, hebben een abnormaal hoog zandge-
halte. In dat geval wordt de term zandig voor de naam van de textuurklasse gevoegd.
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A.3 Indeling naar de mediaan van de zandfractie
Zandmonsters worden ingedeeld naar de mate van grofheid. Deze is onder meer van belang voor de door-
latendheid en het vochthoudend vermogen. Ook is het hierdoor mogelijk grovere afzettingen (bijvoorbeeld 
rivierzand en gestuwde rivierafzettingen) te scheiden van fijnere (bijvoorbeeld dekzand).
Voor een nadere karakterisatie van de grofheid van het zand is de mediaan van de zandfractie gekozen (afge-
kort als M50). Hieronder wordt verstaan: die korrelgrootte waarboven en waarbeneden 50% van het gewicht 
van de zandfractie (50-2000 mm) ligt. In de kolom M50 van de boorstaten (Figuur A.1) wordt de mediaan van 
het zand vermeld.

In Figuur A.3 is de indeling naar de mediaan van de zandfractie gegeven (De Bakker & Schelling, 1966).

Voor de vervaardiging van de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000, is de gemiddelde 
korrelgrootte van het zand in het veld geschat met een zandliniaal. In een zandliniaal zijn voorbeelden van 
de verschillende korrelgrootte-fracties (die in het laboratorium door zeven worden verkregen) opgenomen 
(Figuur A.4). Hoewel in het laboratorium de korrelgrootte van zand zeer nauwkeurig kan worden bepaald, is 
deze werkwijze tijdrovend. Het is ondoenlijk alle monsters uit boringen in het laboratorium te analyseren.

Figuur A.2 Textuurindeling voor mengsels met een zand-, silt- en lutumfractie (naar De Bakker & Schelling, 
1966 en Verbraeck, 1984). Grondmonsters die links van de grijze zone vallen, krijgen de toevoeging “zandig” voor 
de naam van de textuurklasse.

Figuur A.3 Indeling naar de mediaan van de zandfractie (De Bakker & Schelling, 1966).
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A.4 Indeling van het grind
Voor de indeling naar de grofheid van het grind is de kleinste diameter bepalend. In de boorbeschrijving 
wordt de gemiddelde grofheid van het grind aangegeven (Figuur A.5). Bestanddelen grover dan 64 mm wor-
den stenen, keien of blokken genoemd. In de kolom ‘bijzonderheden’ van de boorstaten kan eventueel de grof-
heid van het grind worden vermeld.

Behalve naar de grofheid van het grind wordt ook ingedeeld naar het grindgehalte (Figuur A.6). Voor het aan-
geven van het grindpercentage in de boorstaten is een aparte kolom beschikbaar (Figuur A.1).

Figuur A.4 Zandliniaal.

Figuur A.5 Indeling naar de grofheid van het grind.

Figuur A.6 Indeling naar het grindgehalte volgens het LLG-systeem (= percentage deeltjes groter dan 2 mm).



50 Toelichting Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000

A.5 Organische stof
Bij de beschrijving van de lithologie is naast de textuur ook het gehalte aan organische stof van belang. De 
indeling naar het gehalte aan organische stof berust op het gewichtspercentage organische stof (ook wel humus-
gehalte genoemd) en op het lutumgehalte. Het humusgehalte wordt berekend op de over een 2 mm zeef 
gezeefde en bij 105 ºC gedroogde grond, het lutumgehalte op de minerale delen (conform NEN5747 en NEN-
EN-ISO/IEC 17025).
Voor de vervaardiging van de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 is het gewichts-
percentage organische stof geschat in het veld. De schattingen zijn voor 500 grondmonsters gecontroleerd met 
behulp van in het laboratorium uitgevoerde organische stof- en lutumgehaltebepalingen volgens de NEN5747 
en NEN-EN-ISO/IEC 17025 procedures.
Uit Figuur A.7 blijkt, dat zwaardere grondsoorten een hoger humusgehalte moeten hebben om in dezelfde 
organische-stofklasse te vallen als lichte.

De organische-stofklassen humusarm (H0), humeus (H1) en humusrijk (H2) worden naar de textuur van het 
minerale deel onderverdeeld volgens Figuur A.2. Zij worden samenvattend mineraal genoemd. De beide vol-
gende klassen in Figuur A.7 worden in tweeën opgedeeld, naar gelang er minder of meer dan 8% lutum “op de 
minerale delen” voorkomt. Bij minder dan 8% lutum spreken we van venig zand (VZ) en zandig veen (ZV); bij 
meer dan 8% lutum van venige klei (V1) en kleiig veen (V2). In de organische-stofklasse veen (V3) wordt geen 
indeling naar de textuur van het minerale deel gemaakt. De klassen “venig” en “veen” worden samen moerig 
genoemd. In het LLG-systeem omvat deze klasse venige klei, kleiig veen en veen, en venig zand en zandig 
veen.

Figuur A.7 Indeling en benaming naar het organische stofgehalte in gewichtsprocenten volgens het LLG-systeem 
(naar De Bakker & Schelling, 1966).
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Naast de indeling naar het organische-stofgehalte wordt gelet op plantenresten en veensoorten. In boorbe-
schrijvingen worden herkenbare plantenresten vermeld, zoals riet (r), zegge (z), hout (h), veenmos (v), omdat 
deze informatie kunnen verschaffen omtrent het milieu ten tijde van de vorming van de afzettingen. Niet te 
determineren plantenresten worden aangegeven met de afkorting ‘plr’.

Veensoort
Bij veen wordt de veensoort aangegeven, bijvoorbeeld rietveen (RV), zeggeveen (ZV), bosveen (BV), veenmos-
veen (SV). Dit gebeurt in de kolom ‘bijzonderheden’.

A.6 Indeling naar het koolzure-kalkgehalte
Het koolzure-kalkgehalte is in het veld bepaald met behulp van verdund zoutzuur. Met verdund zoutzuur kan 
op eenvoudige wijze een globale indruk verkregen worden over het al dan niet aanwezig zijn van koolzure 
kalk. Bij aanwezigheid van carbonaten ontstaat onder inwerking van zoutzuur een waarneembare gasontwik-
keling (CO2). Bij de kartering wordt het kalkgehalte geschat aan de mate van opbruisen met verdund zoutzuur 
(5% HCl).
a. kalkloos materiaal: geen opbruising, overeenkomend met minder dan circa 0,5% CaCO3. In de boorstaten in 

de kolom Ca aangegeven als: 0.
b. kalkarm materiaal: uitsluitend hoorbare opbruising, overeenkomend met circa 0,5-1 à 2% CaCO3. In de 

boorstaten in de kolom Ca aangegeven als: 1.
c. kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising, overeenkomend met meer dan circa 1 à 2% CaCO3. In de boorsta-

ten in de kolom Ca aangegeven als: 2.
Het CaCO3 gehalte van het sediment is mede afhankelijk van de lithologie (Pons, 1957). Donkergrijze kleien, 
die zijn afgezet in een milieu, waarin veenvorming optrad (zuren!) zijn vrijwel steeds kalkloos. Lichtgrijze, fijn-
zandige komkleien daarentegen zijn meestal kalkrijk. Dekzanden zijn vrijwel steeds kalkloos.

A.7 Indeling naar kleur
In de verschillende lagen van een bodemprofiel (horizonten) kunnen grote kleurvariaties voorkomen. Dit 
kleurverschil hangt vaak samen met bodemkundige verschijnselen, soms echter ook met verschillen in moe-
dermateriaal.
Bij de kleurbeschrijving van bodemprofielen is gebruik gemaakt van globale (visuele) kleurbeschrijvingen. 
Daarbij zijn de afkortingen uit Tabel A.1 gebruikt.

Tabel A.1 Afkortingen voor de kleurbeschrijving.

Afkorting Kleur Afkorting Kleur

zw zwart ro rood
gr grijs or oranje
wi wit br bruin
ge geel d donker*
gn groen l licht*
bl blauw

* Combinaties van kleuren zijn mogelijk; de hoofdkleur komt dan achteraan, bijvoorbeeld: lgrbr = lichtgrijsbruin. Meer dan twee kleuren, al dan niet in 
combinatie met licht of donker zijn niet toegestaan.

A.8 Oxidatie/reductie
De oxidatie/reductie toestand is in het veld bepaald en aangegeven in de kolom ‘or’ (Figuur A.1):
o = permanent geoxideerd (bruinachtig)
or = afwisselend geoxideerd en gereduceerd (bruin met grijze vlekken)
r = permanent gereduceerd (grijsachtig)
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A.9 Geoxideerd ijzer
Het voorkomen van geoxideerd ijzer is in het veld bepaald en aangegeven in de kolom ‘Fe’ (Figuur A.1):
0 = weinig of niet geoxideerd-ijzerhoudend
1 = geoxideerd-ijzerhoudend
2 = sterk of zeer sterk geoxideerd-ijzerhoudend

A.10 Grondwaterstanden
Grondwaterstanden zijn in het veld bepaald en aangegeven in de kolom ‘GW’ (Figuur A.1):
GW = actuele grondwaterstand (freatisch oppervlak)
GHG = gemiddeld hoogste grondwaterstand
GLG = gemiddeld laagste grondwaterstand

Grondwaterfluctuaties spelen bij het ontstaan van kleurverschillen een belangrijke rol. De gemiddeld hoogste 
grondwaterstand (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) worden afgeleid uit kenmerken van 
het profiel, zoals profielontwikkeling, de diepte van de bovenste roestvlekken en grijze reductievlekken (GHG), 
de aanwezigheid van onverteerde plantenresten (GLG), kleurverandering in moerig materiaal, of verkleuring 
na het boren en reuk van het moerige materiaal (GLG).

A.11 Overige onderscheidingen
Het LLG-systeem kent daarnaast een groot aantal overige onderscheidingen, waarvan er enkele in een aparte 
kolom worden opgenomen:

Monsternummer
In de kolom M wordt met een volgnummer aangegeven op welke diepten monsters zijn genomen voor de ana-
lyse van het lutum- en organische stofgehalte in het laboratorium.

Bijzonderheden
In de kolom bijzonderheden kan onder meer het voorkomen van eventuele sporen van bodembewerking 
(geroerd) en stadsarcheologica worden genoteerd.

A.12 Boormethoden
Voor het verrichten van de benodigde boringen is gebruik gemaakt van de Edelman-boor met bijbehorende 
guts. Deze boor (Figuur A.8) is geschikt voor vrijwel alle grondsoorten, met uitzondering van grind en vast 
gesteente.

Figuur A.8 Edelman-boor.
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Appendix B  
Bodemdaling veengebieden 
provincie Utrecht

Bodemdaling van de veengebieden in Nederland wordt veroorzaakt door:
1. isostatische bodemdaling, als gevolg van het afsmelten van het landijs sinds de laatste ijstijd (120.000-10.000 

jaar geleden),
2. tektonische bodemdaling door bewegingen van de aardkorst langs breuken, en
3. zakking als gevolg van oxidatie, inklinking, krimp en zetting van mineraal en moerig materiaal.

Isostatische en tektonische bodemdaling spelen een rol op langere geologische tijdschalen (tot 103-106 jaar) 
en grote ruimtelijke schaal (bijvoorbeeld de schaal van noordwest Europa of Nederland). Zakking, daaren-
tegen, speelt een rol op kortere tijdschalen (1-103 jaar) en kleinere ruimteschalen (bijvoorbeeld de schaal van 
de veengebieden in de provincie Utrecht). Bodemdaling door zakking is gesuperponeerd op door isostasie en 
tektoniek veroorzaakte bodemdaling.

B.1 Isostatische bodemdaling
(Glacio-)isostatische bodemdaling van Nederland houdt verband met de bedekking van Scandinavië met 
landijs gedurende de laatste ijstijd (120.000-10.000 jaar geleden). Doordat de kilometers dikke ijskap op Scan-
dinavië afsmolt, verminderde de druk op het onderliggende gesteente, dat daardoor omhoog is gekomen. Deze 
beweging is nog steeds aan de gang, en bedraagt thans maximaal circa 10 meter per 1000 jaar (10 mm/jaar) 
in het noordelijk deel van de Botnische Golf. In verband met deze, zogenaamde glacio-isostatische beweging 
daalt de ondergrond van het Noordzeebekken. Dit effect wordt versterkt door het effect van het vollopen van 
het Noordzeebekken met water sinds de laatste ijstijd, waardoor extra druk op de ondergrond wordt uitgeoe-
fend (hydro-isostasie). Ter plaatse van de Nederlandse kust wordt de huidige isostatische beweging geschat op 
1 m per 1000 jaar (1 mm/jaar). De isostatische beweging neemt in principe af van het noordwesten naar het 
zuidoosten. De beweging is niet-lineair in de tijd: de isostatische beweging dooft langzaam uit, maar dit vol-
trekt zich op een tijdschaal van duizenden jaren.

B.2 Tektonische bodemdaling
Tektonische bodemdaling is het gevolg van bewegingen van lithosfeerplaten. In Nederland zijn de belang-
rijkste tektonische bewegingen gebonden aan breuksystemen in de Nederlandse ondergrond. De actieve 
breuksystemen zijn ZO-NW geöriënteerd, en zijn al actief sinds het Mesozoïcum (251-65 miljoen jaar gele-
den). De belangrijkste structurele elementen zijn de Peel Horst en de Roerdalslenk. De grens tussen beide 
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wordt gevormd door de actieve Peelrandbreuk, waarlangs in 1992 een aardbeving optrad met een kracht van 
5.8 op de schaal van Richter. Cohen (2003, p. 61) mat langs de Peelrandbreuk in het riverengebied een totale 
maximale verticale verplaatsing van ~0,06 m/1000 jaar (0,06 mm/jaar) over de laatste 15.000 jaar. De breuk-
bewegingen zijn echter niet-lineair: de maximale bodemdaling gedurende het Holoceen (de laatste 10.000 
jaar) vond plaats tussen 6500 en 6000 jaar geleden, en bedroeg 2 mm/jaar. In het veengebied van de provincie 
Utrecht zijn de Peel Horst en de Roerdalslenk niet als zodanig te herkennen. Desondanks moet rekening wor-
den gehouden met een gemiddelde tektonische bodemdaling van ~0,06 mm/jaar.

De isostatische en tektonische bodemdaling van Nederland is niet door de mens te beïnvloeden. Volgens 
Lorenz et al. (1991) ligt de totale regionale verticale bodemdaling in het Utrechtse veengebied tussen 0 en 50 
mm/100 jaar (0-0,5 mm/jaar).

B.3 Zakking
Zakking is de totale bodemdaling, die optreedt als gevolg van vier factoren: inklinking, krimp, oxidatie en zet-
ting (Schothorst, 1967b).

Inklinking
Inklinking is het gevolg van wateronttrekking die bijvoorbeeld samenhangt met het graven van sloten of verla-
ging van het grondwaterpeil. Door de wateronttrekking vermindert de opwaartse druk in de bovenste bodem-
lagen, waardoor onder invloed van het eigen gewicht compactie (inklinking) optreedt. Inklinking draagt 
meestal voor ongeveer 20-30% bij aan de bodemdaling.
De mate van de te verwachten inklinking na grondwaterstandsverlaging is in principe te benaderen door 
gebruik te maken van de zettingsformule van Terzaghi (Willet, 1964). Daarbij zijn metingen vereist van het 
volumegewicht van de grond in natte perioden. Schothorst (1967a) berekende met de formule van Terzaghi 
voor een grondwaterstandsdaling van 40 cm en een dikte van het moerige materiaal van 220 cm een inklin-
king variërend van 13,5 cm (34%) tot 18,6 cm (46%), en bij een dikte van het moerige materiaal van 150 cm een 
inklinking variërend van 6,6 cm (16%) tot 14,7 cm (37%).

Krimp
Krimp ontstaat doordat moerig materiaal als gevolg van ontwatering boven het grondwaterpeil komt te liggen. 
Krimp is grotendeels een seizoensgebonden proces. In de winter wordt krimp weer teniet gedaan door zwel-
ling. Een deel van de krimp is echter irreversibel. Het aandeel hiervan op de bodemdaling bedraagt gemiddeld 
15-20%.

Oxidatie
Na ontwatering kan een deel van de organische stof vergaan door oxidatie. Het grootste deel (60-65%) van de 
bodemdaling is het gevolg van oxidatie. Oxidatie vindt voornamelijk plaats in de bovenste 25-30 cm van het 
bodemprofiel. Bij een grotere drooglegging (grondwaterstandsverlaging), en dus een diepere grondwaterstand, 
blijkt de bodemdaling toe te nemen. Dit moet waarschijnlijk vooral worden toegeschreven aan klink, irrever-
sibele krimp en de oxidatie van makkelijk afbreekbaar organisch materiaal. Op lange termijn, als enkel nog 
moeilijk afbreekbaar organisch materiaal resteert, is de drooglegging nauwelijks van invloed op de oxidatie. 
Slechts als de grondwaterstand niet dieper reikt dan 25 cm onder maaiveld wordt de oxidatie geremd. Naast 
de grondwaterstand zijn ook het vochtgehalte, de zuurgraad, de temperatuur, het landgebruik en het uitgangs-
materiaal van invloed op de oxidatie. In de zomer is de oxidatie vele malen groter dan in de winter. In eutroof 
bosveen is de oxidatiesnelheid groter dan in oligotroof veenmosveen. In eutroof bosveen is namelijk meer 
makkelijk afbreekbaar organisch materiaal aanwezig dan in oligotroof veenmosveen (Van Hardeveld et al., 
2003).

Zetting
Een verdere daling van het maaiveld kan optreden door druk van buitenaf (bijvoorbeeld berijding met land-
bouwmachines), dit wordt zetting genoemd.
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Zakking
De hoeveelheid zakking die optreedt als gevolg van inklinking, krimp, oxidatie en zetting varieert in Neder-
land. Er zijn diverse resultaten bekend. De zakking bedraagt in de West-Nederlandse veengebieden vaak meer 
dan 2 m over een tijdschaal van enkele honderden jaren (~5 mm/jaar). In Noord-Holland komen zelfs waar-
den tot 3,5 m voor (Borger, 1975; 1977). Mede hierdoor liggen grote gebieden thans beneden NAP.
In de Polder Mastenbroek (ten oosten van Kampen, provincie Overijssel) bleek een grondwaterstandsdaling 
van 40 cm binnen 50 jaar te leiden tot een totale zakking van 20 cm (4 mm/jaar), bij een berekende inklinking 
van circa 14 cm. Het verschil van 6 cm tussen zakking en inklinking werd veroorzaakt door krimp en oxidatie 
(Schothorst, 1967b).
Zakking is in belangrijke mate een gevolg van menselijk ingrijpen, hoewel ook natuurlijke compactie van 
diep gelegen kleiige en moerige Tertiaire afzettingen een rol speelt (Kooi et al., 1989; Lorenz et al., 1991). De 
Kwartaire afzettingen bestaan voornamelijk uit zand en grind, en slechts voor een klein deel uit klei en moerig 
materiaal. Deze afzettingen dragen daardoor nauwelijks bij aan de totale compactie.

Zakking in de veengebieden in de provincie Utrecht
In dit onderzoek is de nadruk gelegd op de bijdrage van oxidatie aan de zakking van het maaiveld. In de veen-
gebieden wordt het grootste deel van de maaivelddaling veroorzaakt door oxidatie, de vertering van organisch 
materiaal. Bij ontwatering zakt het grondwaterniveau en komt de lucht dieper in de grond. Het aan zuurstof 
blootgestelde organisch materiaal wordt afgebroken en verdwijnt als CO2 in de atmosfeer. Door de door oxi-
datie veroorzaakte bodemdaling zijn om de zoveel tijd peilverlagingen nodig om de ‘drooglegging’ op een 
bedrijfseconomisch aanvaardbaar niveau te houden.
Inklinking treedt op na het instellen van een diepere ontwatering. De bovengrond, die eerst als het ware dreef 
in het grondwater, komt na peilverlaging boven het water uit. Het eigen gewicht drukt nu op de onderliggende 
lagen van moerig materiaal en slappe klei, die daardoor in elkaar worden gedrukt. Daarbij wordt het water 
uit deze slappe lagen geperst, wat enige tijd vergt. Oxidatie en inklinking zorgen weer voor het krimpen van 
de veenbodem. Onverstoord veen in de ondergrond, onder de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG), 
bestaat voor meer dan 90% uit water. Door peilverlaging komt dit veen droog te staan en door het uitzakken 
en vooral door de uitdroging als gevolg van gewasverdamping verdwijnt er veel van dit water waarbij het veen 
sterk krimpt. Daarbij verandert ook de structuur en samenstelling van het veen. Een groot deel van de krimp 
is daardoor blijvend (Van den Akker, 2005).

Voor gronden met een dik kleidek is oxidatie in combinatie met inklinking in hoofdzaak verantwoordelijk 
voor de totale bodemdaling (zakking). Er dient dus onderscheid gemaakt te worden tussen veengronden met 
en zonder kleidek, maar de genoemde factoren die van invloed zijn op de zakking zijn ook dan niet altijd 
strikt te scheiden. Zo zal door een verlaging van de grondwaterspiegel niet alleen oxidatie, maar ook krimp en 
inklinking optreden.

Om de zakking te kunnen bepalen zijn vooral de volgende gegevens van belang:
• de dikte van de minerale deklaag,
• de profielopbouw en de dikte van het moerige materiaal,
• het organische stofgehalte van de laag die geoxideerd raakt.
Deze gegevens zijn aanwezig in de boorbeschrijvingen. Een factor die daarnaast van cruciaal belang is, is:
• de mate van grondwaterstandsverlaging. Daarbij gaat het vooral om de grondwaterstanden aan het einde 

van de zomer, wanneer de grondwaterstanden het laagst zijn en de bodemtemperatuur het hoogst. Dit zijn 
de omstandigheden waarbij de oxidatie het snelst gaat.

Daarnaast is in mindere mate het landgebruik van belang: bij een overgang van grasland naar de verbouw van 
maïs kan bijvoorbeeld lokaal wateronttrekking plaatsvinden, waardoor verdroging (en oxidatie van organische 
stof) optreedt.

Een probleem bij het voorspellen van de zakking in de toekomst, is dat de grondwaterstandsverlaging in de 
toekomst niet bekend is en bovendien de zakking niet uniform is in ruimte en tijd: de zakking verloopt eerst 
snel, en later langzamer (Schothorst, 1977). Uit onderzoek van Van den Akker (2005) blijkt dat de zakking bij 
proefboerderij Zegveld tussen 1966 en 2003 circa 12 mm/jaar bedroeg bij een slootpeil van 60 cm -mv, en circa 
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6 mm/jaar bij een slootpeil van 30 cm -mv. De spreiding in de gemeten waarden is echter groot, en van een 
duidelijk lineair verband tussen maaivelddaling en slootpeil(verlaging) was geen sprake. In het algemeen is de 
zakking van veengronden met een kleidek ruwweg 50% van de zakking van veengronden zonder kleidek. Ver-
laging van het slootpeil van 1 m in veengronden zonder kleidek leidde bijvoorbeeld tot een maaivelddaling van 
18-23 mm/jaar. Bij gronden met een kleidek was de maaivelddaling 5-13 mm/jaar (Van den Akker, 2005).
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