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Bijlage 2 Steekproef naar aanwezigheid van veen 

Inleiding 
Door oxidatie worden de veenlagen bij veenbodems geleidelijk dunner. Gronden met dunne 
veenlagen veranderen hierdoor geleidelijk in minerale gronden. Door de variatie in veendikte vindt de 
verandering naar minerale gronden niet overal op het zelfde tijdstip plaats. Veel gegevens op de 
bodemkaart zijn voor 1980 verzameld. De verwachting is bij de gebieden waar volgens de 
bodemkaart dunne veenlagen voorkomen (de moerige gronden op de bodemkaart), nu een belangrijk 
deel van de oppervlakte uit minerale gronden bestaat. 
 
Om meer inzicht te krijgen in het aandeel zandgronden binnen de vlakken die op de bodemkaart als 
moerige gronden staan aangegeven is in opdracht van de provincie Drenthe in de periode december 
2008 – februari 2009 door middel van een steekproef aanvullend onderzoek uitgevoerd. 
 
Werkwijze 
Het onderzoek naar het voorkomen van veenlagen is uitgevoerd door middel van een 
enkelvoudige gestratificeerde steekproef. De gebieden met dunne veenlagen, dit zijn op de 
bodemkaart de gebieden met moerige gronden en de gebieden met gedeformeerde veengronden, 
zijn in een aantal stratums ingedeeld. Binnen deze stratums zijn op aselecte wijze ca. 200 locaties 
(x- en y-coördinaten) geloot. Op deze gelote locaties is een boorbeschrijving gemaakt en is de 
actuele veendikte vastgesteld. Op basis van het voorkomen van veen zijn de locaties vervolgens 
ingedeeld in zandgronden (geen veen in het profiel tot 80 cm), moerige gronden (5 – 40 cm veen 
ondiep in het profiel) en veengronden (> 40 cm veen).  
 
Resultaten 
In totaal zijn er 5 stratums onderscheiden (tabel A). Op basis van de oppervlakte is het aantal 
locaties bepaald (ca. 1 locatie per 200 ha). Vanwege het zeer grote aantal kaartvlakken en de grote 
spreiding over de provincie is in stratum 100, de moerige gronden buiten de Veenkoloniën, geen 
steekproef uitgevoerd.  
 
Tabel A. Stratumindeling, met oppervlakte en aantal gelote locaties. 
Stratum-nr Omschrijving Oppervlakte (ha) Aantal locaties 
100 Moerig gronden buiten de 

Veenkoloniën  
24647 geen 

101 Veenkoloniale moerige gronden 17094 83 
103 Associatie van veenkoloniale moerige 

gronden en zandgronden 
7021 35 

200 Gedeformeerde niet-veenkoloniale 
veengronden  

7107 33 

201 Gedeformeerde veenkoloniale 
veengronden  

11887 59 

 
Figuur A toont de uitkomsten per stratum. Binnen alle stratums zijn veel profielen aangetroffen 
zonder veenlagen. Dit zijn nu zandgronden. Het percentage zandgronden per stratum varieert 
van 40 tot 60%. In stratum 103, associatie veenkoloniale moerige gronden met zandgronden, 
komen de meeste zandgronden voor. Binnen alle stratums komen een aantal punten voor waar 
de veendikte meer dan 40 cm bedraagt. Deze punten vallen in de klasse veengrond. De kaartjes 
in figuur B geven per stratum de locaties en het bodemprofiel dat is aangetroffen. 
 

Alterra-rapport 1859  77  



Uit: Vries, F. de, J.P. Lesschen, J. van den Akker, A.M.R. Petrescu, J. van Huissteden & I. van den 
Wyngaert, 2009. Bodemgerelateerde emissie van broeikasgassen in Drenthe; de huidige situatie. 
Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 1859. 

0

20

40

60

80

100

101 103 200 201

Stratum

Aantal locaties (%)

Veengronden
Moerige gronden
Zandgronden

 
Figuur A. De meetpunten per stratum met een onderverdeling naar grondsoort op basis van aangetroffen profielopbouw. 
 

 
Figuur B. Ligging van de bezochte locaties per stratum, met een onderverdeling naar de actuele grondsoort. 
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