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Van slappe sedimenten naar begaanbaar terrein 
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Van slappe sedimenten naar begaanbaar terrein 

 Jonge sedimenten zijn waterrijk 

 Door ontwatering en verdamping (door gewassen) ontstaat 
er waterverlies 

 Het slappe sediment verandert in een stevige, doorlatende 
bodem met structuur: Rijping 

 Onomkeerbaar volumeverlies: klink en bodemdaling 
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Ongerijpt Gerijpt 

tijd 



Mate van rijping bepalen 
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Rijpingsfactor n= A – 0,2R/L + 3H 

Rijpingsfactor n= A – 0,2R/L + 3H 
 
  A:  totaal watergehalte 
  R:  Siltgehalte 
  L:  Lutumgehalte 
  H:  Organische-stofgehalte 

Veldeigenschappen Rijpingsklasse n waarde 

Erg slap, loopt tussen vingers door zonder 
te knijpen 

Geheel ongerijpt 2.0 

Slap is gemakkelijk tussen de vingers te 
knijpen 

Bijna geheel 
ongerijpt 

1.4 

Matig slap, loopt tussen vingers door bij 
sterk knijpen 

Half gerijpt 1 

Matig hard, kan met moeite tussen de 
vingers worden geperst 

Bijna gerijpt 0.7 

Hard, niet meer plastisch Gerijpt <0.7 



Op de bodemkaart onderscheid naar rijping 
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MO ..Mo ..Mn Wo Wg 



Door verschil in rijpingsdiepte ook 

 Verschil in stevigheid bodem en kans op maaivelddaling 

 Verschil in potenties voor natuur 

 Verschil in potenties voor de landbouw 
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Verbreiding in Noord- en Zuid-Holland 
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41 500 ha 



Actualisatie bodemkaart 

 Bodemtypen met slappe kleiondergrond 

 Met behulp van Digitale BodemKartering (DBK) 

 DBK: Het in kaart brengen (voorspellen) van de 
ruimtelijke verspreiding van bodemkenmerken met 
statistische methoden. Van puntinformatie naar vlakken 

 Doelvariabele slappe ongerijpte klei < 0,8 m-mv. 
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Werkwijze actualisatie 
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Data verzamelen 

Modelleren 

Kaart update 



400  

Data verzamelen: Boormonsterbeschrijvingen 
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400 + 700 

+ 100 



Data verzamelen: Hulpvariabelen 

 Vlakdekkende GIS-bestanden met hulpvariabelen zijn 
nodig om met digitale bodemkartering de puntinformatie 
te vertalen naar vlakdekkende uitspraken. 

 Bodemtypen 

 GLG-diepte 

 Drooglegging 

 Kwel 

 Landschap 

 Relatieve hoogte 

 Afstand tot de dijk 

 ........... 
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Modelleren 

 Data-analyse: 695 boringen in Droogmakerijen: 

● In kaartvlakken Wo: 69% nog Wo de rest Wg 

● In kaartvlakken Mo: 25% nog Mo de rest Mn 
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Modelleren 

 Modelkeuze 
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Model voor droogmakerijen 

 Relatie met Bodemtype en GLG 

 Wo nog ongerijpt alleen bij diepere GLG gerijpt 

 ..Mo overwegend gerijpt 

14 



Resultaat Droogmakerij Starnmeer  
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Slotopmerkingen 

+ Alle stappen met DBK worden in DeltaBIS document vastgelegd  

+ Duidelijke relatie tussen rijping en GLG/drooglegging 

-  In de buitendijkse gebieden grote onzekerheid 

-  Hulpinformatie niet altijd gebiedsdekken beschikbaar 
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Dank voor uw aandacht 
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