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STELLINGEN
Beregening is het belangrijkste middel voor de opvoering van de productie
van landbouwgewassen op de droge zandgronden.
ii

De in Nederland door bosbouwers veel verkondigde theorieen over de
,,degeneratie" van bosgronden onder invloed van monocultures houden
onvoldoende rekening met de algemene tendenzen in de bodemvorming,
welke worden veroorzaakt door de invloed van het klimaat en het moedergesteente.
in

Het bodemtype in het Amerikaanse systeem van bodemclassificatie dient
te worden afgeschaft; belangrijke bodemtypen dienen tot het niveau van de
serie te worden verheven, terwijl voor de minder belangrijke bodemtypen
de phase het aangewezen niveau is.
iv

Door een langdurige begroeiing met loofhout wordt in een heidepodzolprofiel het proces van bodemvorming slechts aangepast aan de beworteling,
maar niet essentieel veranderd.
v
De bestudering van de bodem van de z.g. „marginale" landbouwgronden
dient samen te gaan met de bestudering van de bosgronden. Zonder de
gegevens,diehierbij worden verkregen, is het niet mogelijk een verantwoorde
ruiling tussen bouw- en grasland en bosgrond tot stand te brengen.
VI

Voor de landschaps-architectuur is de kennis van de kwaliteit en de verspreiding van de marginale gronden een belangrijk hulpmiddel bij het ontwerpen van een fraaie en economisch verantwoorde opbouw van het
landschap.
VII

In die gevallen, waarin de particuliere kwekers aan de veredeling van
gewassen in verband met speciale eisen te weinig aandacht besteden, dient
de Overheid deze veredeling zelf ter hand te nemen.
vm
De „Hochfluth"-afzettingen vormen een overgang tussen de verwilderde
rivierafzettingen en de afzettingen van het stroomruggen-kommen-systeem.

IX

Bij de verbetering van de afwatering in stroomgebieden wordt de diepte
van de ontwatering nog te weinig afgestemd op de hoogst mogelijke opbrengst van het gehele gebied.
x

Bij het herkomst-onderzoek in verband met de keuze van exotische houtsoorten voor de aanplant in Nederland is onvoldoende rekening gehouden
met de droogte, voor zover deze door de bodem en niet door het klimaat
wordt bepaald.
J. SCHELLING, 1952

Aan mijn Ouders
en mijn Vrauw

WOORD VOORAF
Gaarne maak ik van de gelegenheid die mij hier geboden wordt, gebruik, om degenen
die tot mijn wetenschappelijke vorming hebben bijgedragen, te danken.
In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar jullie, Vader en Moeder, die de grondslag
van mijn ontwikkeling met zo veel liefde hebben gelegd.
Hooggeleerde EDELMAN, Hooggeachte Promotor, het is een groot voorrecht onder
Uw inspirerende en enthousiaste leiding te mogen werken. Voor het veledat U mij geleerd
hebt, ben ik U zeer dankbaar.
Hooggeleerde BEEKMAN, UW met critische zin en gevoel voor humor voorgedragen
colleges zijn v6or mij van veel betekenis geweest.
Hooggeleerde JAGER GERLINGS, UW liefde voor de Nederlandse bosbouw heeft inspirerend op mij gewerkt.
Aan de Hooggeleerde TE WECHEL, die tot mijn spijt dit proefschrift niet meer mee
heeft kunnen beoordelen, denk ik nog steeds met eerbied en dankbaarheid.
U, Hooggeleerde KRUIDHOF, ben ik zeer dankbaar, vooral ook voor de grote invloed
die het persoonlijk contact met U op mij heeft gehad.
Waarde EGBERTS, voor de uitstekende wijze waarop U mij in het werk van de bodemkartering hebt ingeleid ben ik U zeer dankbaar.
Waarde collega's, het plezierige contact in vele discussies en op excursies heeft veel
tot de vorming van mijn ideeen bijgedragen.
Dank zij het enthousiaste en toegewijde werk van de karteerders en assistenten, die
het veldwerk hebben verricht, is dit proefschrift tot stand gekomen. Bijzondere dank ben
ik verschuldigd aan de opzichter J. DOMHOF, die een belangrijk aandeel in het werk
heeft gehad en wiens kennis van de landbouw en gezond oordeel een belangrijke steun
zijn geweest. De opzichter J. A. HULSHOF, de karteerders G. W. FROON, H. G. M.
BRETELER, T. C. TEUNISSEN VAN MAANEN en de assistent M. JOSTEN breng ik dank voor
hun toegewijde werk.
Het tekenen van de kaarten werd onder leiding van de Heer J. J. JANTZEN met veel
zorg verricht door de Heer C. P. VAN DER SPEK. Voor hun accurate werk ben ik hen
zeer dankbaar.
Waarde BURINGH, voor Uw waardevolle medewerking bij het voltooien van het
manuscript ben ik U zeer dankbaar.
Voor de bijzonder nauwgezette wijze waarop de Heer J. PH. VAN DRIEST de drukproeven heeft gecorrigeerd ben ik hem dankbaar.
Tenslotte breng ik dank aan Ir D. J. MALTHA en zijn medewerkers voor hun gewaardeerde medewerking bij het gereedmaken van dit rapport voor de drukker en aan
Ir B. GERRITZEN, die behulpzaam was bij de vertaling van de onderschriften van tekstfiguren, de legenda en de samenvatting.

INHOUDl
Biz.
WOORD VOORAF
I. ALGEMENE INLEIDING

1. Doelstelling
2. Werkwijze
3. Resultaten van het onderzoek
a. Het ontstaan
b. De landschappsn
c. Het relief
4. De bodemkundige eigenschappen en de landbouwkundige waardering
van de verschillende bodemreeksen
a. De rivierleem- en rivierzandgronden . . .
b. De uiterwaardgronden
c. De stuifzandgronden
d. De overige gronden
5. Voornaamste conclusies van het onderzoek in verband met de doelstelling
a. Het productieniveau
b. Mogelijkheden van intensivering van het grondgebruik
c. Mogelijkheden van verbetering van de waterbeheersing
d. Mogelijkheden van grondverbetering
e. Mogelijkheden van ontginning van woeste gronden

1

1
1
2
2
4
4
5
5
7
8
8
.

9
10
11
11

II. BESCHRIJVING VAN DE ONDERSCHEIDEN BODEMREEKSEN EN BODEMTYPEN

1.
2.
3.
4.
5.

De rivierleemgronden
De rivierzandgronden
De uiterwaardgronden .
De stuifzandgronden
De loessleemgronden, de overige zandgronden en de veengronden . . .

III. DE ALGEMENE EN BIJZONDERE KAARTBESCHRIJV1NG

9
9

12

12
17
25
30
35
37

A. De rivierleem- en rivierzandgronden
37
1. Algemene kaartbeschrijving
37
2. Bijzondere kaartbeschrijving
39
B. De uiterwaardgronden .
51
1. Algemene kaartbeschrijving
51
2. Bijzondere kaartbeschrijving
. . 52
C. De stuifzandgronden
58
1. Algemene kaartbeschrijving
58
2. Bijzondere kaartbeschrijving
. 58
D. Algemene en bijzondere kaartbeschrijving van de loessleemgronden en
de overige zandgronden
66
1
Deze publicatie verschijnt tevens als No. 57.17 in de reeks VerslagenvanLandbouwkundige
Onderzoekingen.

Biz.
IV. LANDBOUWKUNDIGE WAARDERING VAN HET GEBIED

67

A. De landbouwkundige waardering van de onderscheiden bodemtypen. . • 67
1. Rivierleemgronden
67
2. Rivierzandgronden . . . . . .
69
3. Uiterwaardgronden
. . . .
72
4. Stuifzandgronden
74
5. Loessleemgronden, overige zandgronden en veengronden
76
B. Het opbrengstniveau van verschillende gewassen als landbouwkundige
waardering van de grond
76
C. De huidige pachtwaarde als waardering van de voornaamste bodemtypen 77
D. Slotopmerkingen
81
V. ONTWATERING, ONTGINNING EN GRONDVERBETERING

A. Inleiding
1. Karakteristiek van de ontwatering
2. Ontwikkeling en doel van de ontwatering
B. Ontwateringsgebieden; beschrijving en beoordeeling van de ontwatering
1. De uiterwaardgronden
2. De rivierleem- en rivierzandgronden
3. De stuifzandgronden
C. Ontginning
D. Grondverbetering
VI. D E GEOLOGIE VAN NOORD-LIMBURG

1. Algemeen
2. Palynologisch onderzoek van Prof. Dr F.
3. Bespreking van enige literatuur
VII.

82

82
82
82
83
83
84
87
88
89
93

FLORSCHUTZ

D E PLEISTOCENE VERWILDERDE RIVIER IN NEDERLAND EN AANGRENZENDE
GEBIEDEN

93
100
101
105

1. Algemeen
. .
105
2. De ontwikkeling van de Mississippi
105
a. Kenmerken van het verwilderde systeem
105
b. De factoren die het verwilderde karakter van de rivier bepalen . . 106
3. De rivierleemafzettingen in Nederland en een aangrenzend deel in
Duitsland
106
a. Duitsland
107
1. De noordelijke laagte
108
2. De zuidelijke laagte
108
3. De middelste laagte
109
4. De ouderdom van de leemafzettingen in Duitsland
109
5. De Jnselterrasse"
109
6. Het afzettingssysteem van de Laagterrasafzettingen tussen Dtisseldorf en Gennep
109
b. Noord-Limburg
110
c. Het fluviatiele Laagterras in noordoostelijk Noordbrabant . . . . I l l
1. Ten zuiden van Beugen
Ill
2. Ten noorden van Beugen
Ill
3. Het ontstaan
113
d. De rivierleemafzettingen in Maas en Waal
114

XI
Biz.

VIII.

e. De rivierleemafzettingen in de Achterhoek en de Lijmers, speciaal in
de omgeving van Azewijn
'
/. De rivierleemafzettingen van de Roer in Limburg . . '
g. De rivierleemafzettingen langs de Maas . . . .
4. Recente verwilderde afzettingen
5. Samenvatting

114
115
115
115
115

ENKELE ASPECTEN VAN DE BODEMKUNDE, SPECIAAL IN VERBAND MET DE
BODEM VAN NoORD-LlMBURG . .,

117

1. De plaats van de bodemreeksen van Noord-Limburg in de hoofdbodemgroepen van de wereld
2. De eigenschappen van rivierleem en rivierklei
3. Het kalkgehalte van de rivierkleigronden .
4. De invloed van de vegetatie en de mens op het bodemprofiel . . . .
5. De invloed van het grondwater op het bodemprofiel
6. De granulaire samenstelling van de gronden en hun physische eigenschappen

117
117
118
119
123
125

SUMMARY

133

LlTERATUUR

138

BIJLAGEN:

1. Gedetailleerde overzichtskaart van Noord-Limburg (Gem. Ottersum,
Gennep en Bergen), schaal 1: 25.000.
2. Detailkaart van lage rivierleem- en rivierzandgronden in Ottersum,
schaal 1:10.000.
3 en 3a. Detailkaartjes van hoge en lage rivierleem- en rivierzandgronden in Siebengewald (Gem. Bergen),schaal 1:10.000.
4 en 4a. Detailkaart van stuifzandgronden bij Gennep, schaal 1:10.000,
met kaart van hoogten en laagten.
5. Hoogtekaart van Ottersum, schaal 1:50.000.
6. Oude bodemgebruikskaart van Ottersum, schaal 1:50.000.
7. Kaart van namen en waterlopen van Noord-Limburg, schaal
1 :25.000.
8. Overzichtskaart van de rivierleemgronden in Nederland en het aangrenzende deel van Duitsland, schaal 1: 200.000.
9. Kaart van de leemgronden in noordoostelijk Noordbrabant, schaal
1 :100.000.
10. Kaart van de landschappen van Noord-Limburg, schaal 1 :100.000.
DWARSPROFIEL 1. Dwarsprofiel door de hoge en lage rivierleem- en rivierzandgronden
in Ottersum. Lengteschaal 1:5.000, hoogteschaal 1 4 50.
2. Dwarsprofiel door de rivierleem- en rivierzandgronden op de Belt
»
(Gem. Bergen). Lengteschaal 1:5.000, hoogteschaal 1:50.
3. Dwarsprofiel door de uiterwaardgronden tussen Aayen en Bergen bij
>»
de Vorsthof. Lengteschaal 1:5.000, hoogteschaal 1:50.
4. Dwarsprofielen door de uiterwaard-slibgronden ten noordwesten van
»
Gennep. Lengteschaal 1:1.000,hoogteschaal 1:50.
TABEL 1. Geologische tabel.
2. Korrelgrootte-verdeling van grondmonsters uit Noord-Limburg.
»»
3. De waardering van verschillende bodemtypen voor een aantal belang»»
rijke gewassen.
KAART

XII
AFB. 1. Situatiekaart.

VErtLO
FIG. I. Localityplan.

I. ALGEMENE INLEIDING
1. DOELSTELLING

In verband met het armelijk bestaan van vele boeren in Noord-Limburg l en de
grote oorlogsschade was een onderzoek van de bodem gewenst. Het welvaartspeil is van
vele factoren afhankelijk, waarvan de grond een van de meest fundamentele is.
Is de kwaliteit van de grond zo slecht, dat de geringe welvaart in bepaalde streken
hiermee kan worden verklaard en zijn er nog mogelijkheden om tot intensivering van
het grondgebruik en tot uitbreidingvan het oppervlak cultuurgrond tekomen?.
De mogelijkheden van de bodem moesten dus worden bepaald. Daarnaast werd de
vraag gesteld of nieuwe teelten op bepaalde gronden konden worden ingevoerd. Tenslotte
was een onderzoek naar de mogelijkheid van ontginning van woeste gronden gewenst.
2. WERKWIJZE

De werkwijze die bij de bodemkartering wordt toegepast is voldoende bekend (EDELMAN, 1945, 1948, 1950; OOSTING, 1936). Er wordt hier volstaan met het aangeven van
enkele details en de motivering van de gevolgde werkwijze.
De legenda voor de detailkartering wordt opgesteld door het nagaan van de samenhang tussen de stand van de gewassen, de ervaring van de boeren en het bodemprofiel
ter plaatse. Door voortdurende toetsing van de gemaakte onderscheidingen aan de
praktijkervaring werd de legenda bijgeschaafd. Het verzamelen van betrouwbare opbrengstgegevens in dit gebied stuitte op rrioeilijkheden. Om aan de onderscheiden bodemtypen tenslotte een bepaald productieniveau te kunnen verbinden, werd debeste-bedrijven-methode toegepast. Betrouwbare opbrengstgegevens uit boekhoudingen over een
reeks van jaren waren niet te verkrijgen. Waren er gegevens aanwezig, dan betroffen ze
de opbrengst van bepaalde gewassen op het gehele bedrijf. De opbrengst per perceel was
niet te achterhalen.
Proefoogsten geven op deze gronden, waar de productie sterk van het weer afhankelijk is, dikwijls een verwrongen beeld. Een zeer droge zomer als in 1947 veroorzaakt
zelfs op anders matig goede gronden nog sterke verdroging en lage opbrengsten. Men
kan bovendien niet aannemen dat de gehele reeks eenvoudig is opgeschoven of de
onderlinge verhoudingen gelijk zijn gebleven. In normale jaren te natte gronden geven
in droge jaren een zeer goede opbrengst.
Een voorbeeld van een hypothetisch geval van een proefoogst in een normaal, een
te nat en een te droog jaar ishet volgende:
Type A
Type B
Type C

normaal

te nat

te droog

2
5
4

4—5
7
1

1
3
9

Hierbij is type A een zeer droge grond, type B een matig goede, vrij spoedig verdrogende grond en typeC een in normale jaren te natte grond.
Hieruit blijkt duidelijk, dat €enproefoogst alleen zin heeft in een jaar dat als normaal
kan gelden. Treft men geen normaal jaar, dan is een reeks van b.v. 5 jaren nodig om
een inzicht in de productie-capaciteit van een bepaalde grond te krijgen.
1

Onder Noord-Limburg wordt in dit rapport het karteringsgebied verstaan, bestaande uit de
gemeenten Ottersum, Gennep en Bergen (afb. 1).

Aangezien zowel 1947 als 1948 niet als normale jaren kunnen gelden, werd afgezien
van het doen van proefoogsten. Een methode met uitgebreide proefschattingen op de
beste bedrijven brengt dezelfde nadelen mee als de proefoogsten. De cijfers zijn niet
altijd representatief.
De enige overblijvende mogelijkheid was tenslotte het verzamelen van opbrengstschattingen, gebaseerd op normale jaren of gemiddelden over lange perioden op goed
geleide bedrijven.
Daarnaast werd het aldus verkregen opbrengstniveau getoetst aan de beoordeling van
assistenten van de Landbouwvoorlichtingsdienst, die in het gebied goed thuis waren, en
aan de pachtwaarde.
Al deze inzichten tezamen maken het mogelijk op vrij betrouwbare wijze het opbrengstniveau van bepaalde bodemtypen aan tegeven.
Het verkregen resultaat bezit voldoende nauwkeurigheid voor een voorlopige beoordeling van de slechte gronden. Langdurige en exacte waarnemingen op goed geleide
bedrijven kunnen in de toekomst betere resultaten opleveren. Hier ligt een taak voor de
Landbouwvoorlichtingsdienst.
De bodemkaart werd in de jaren 1947 en 1948 samengesteld. De detailkarteringen
werden op een kadasterkaart schaal 1:5000 opgenomen. Boringen tot 1,20 m diepte in
een aantal van 6tot 7per ha werden volgens een raaiensysteem verricht. Waar de terreingesteldheid hier aanleiding toe gaf, werden tussenboringen verricht. De gedetailleerde
overzichtskaart werd op dezelfde schaal opgenomen met 1tot 3 boringen per ha. In de
woeste gronden werd 1waarneming per 5 a 10ha verricht. De kartografische grondslag
liet, wat nauwkeurigheid betreft, in sommige gedeelten,vooral indejongere ontginningen
en in stuifzandgebied, wel te wensen over. Door middel van afpassen werden de grenzen
in deiets afwijkende schaal op de juisteplaats ingetekend.
Het overtekenen van de veldgegevens op een 1:10.000 vergroting van de topografische kaart gaf aanleiding tot nieuwe onnauwkeurigheden, omdat deze kaart weer
andere fouten en afwijkingen vertoont. Bij de verkleining op schaal 1:25.000 is de
onnauwkeurigheid weer verkleind. De grondslag van de definitieve kaart werd naar
gegevens van de Engelse legerkaarten 1:25.000 getekend door de tekenkamer van de
Stichting voor Bodemkartering.
Een groot aantal profielen werd beschreven en bemonsterd, terwijl in vele door
anderen gegraven gaten de profielen werden bestudeerd.
3. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

Door achtereenvolgens het ontstaan van het gebied, de ontginning, de onderscheiden
bodemreeksen en hun waarde voor land- en tuinbouw na te gaan, zullen we in het kort
het algemene beeld van het gebied weergeven. In enkele slotconclusies zullen de mogelijkheden en fouten van het grondgebruik in verband met de doelstelling worden besproken.
a. Het ontstaan
Aan het einde van het Wurm-glaciaal bestond in Noord-Limburg een woeste rivier,
de Rijn, die langs de zuidrand van de stuwheuvel bij Nijmegen stroomde en zich bij
Gennep met de Maas verenigde.
De bedding van deze rivier bestond uit grindrijk grofzandig materiaal met geulen
en erosieresten, dus met een vrij grillige topografie. Bij het droogvallen van gedeelten
van deze riviervlakte ontstonden grote zandverstuivingen. Bij de uiteindelijke degeneratie

van deze rivier was het laatste stadium gekenmerkt door zwaardere afzettingen. De
aanwezige stuifzand- en rivierzandkoppen werden aan de randen met slibrijk materiaal
gemengd en gedeeltelijk werd dit materiaal verder stroomafwaarts verplaatst. De meanderende hoofdstroom sneed zich in en vormde langs zijn randen hoge ruggen, waar de
rivier alleen bij hoog water materiaal op afzette. Dit was een z.g. „Hochflut-lehm", een
over grote oppervlakte zeer gelijkmatige afzetting (Sh). Achter deze ruggen werd bij
hoge rivierstanden veel slibrijk water verplaatst, waarbij zeer grillige afzettingen ontstonden (SIen SZg) (Kaart 1).
Behalve een geringe mate van verspoeling was de vorming van het rivierleem- en
rivierzandlandschap hiermee voltooid.
Door verwering kregen deze oude klei-afzettingen hun leemachtig karakter. De stugheid, structuur en kleur wijken af van die van de normale rivierklei (EDELMAN, 1948).
Tengevolge van een langdurige begroeiing werden tenslotte onder invloed van waterhuishouding en natuurlijke vruchtbaarheid bepaalde vegetatieprofielen gevormd, b.v. de
moerasgronden bij de Belt,en trad zelfs plaatselijk veengroei op.
Het geologisch ontstaan van het als venontginnings-rivierzandgronden aangeduide
gebied moet waarschijnlijk zowel aan stuiving als aan verspoeling worden toegeschreven.
De grens is hier niet scherp te trekken, zodat gemakshalve een gedeelte dat waarschijnlijk
een zeer grove dekzandafzetting is als rivierzand op de kaart is aangegeven. De enige
typische Wiirm-glaciale windafzettingen zijn de loessleem en het loessleemhoudend zand
op de stuwwal in het noorden.
Tijdens het stadium van de leemafzettingen van de Rijn was de Maas gedeeltelijk
nog een wilde rivier, die een gedeelte van zijn overstromingswater door de laagte langs
de Rijksgrens verplaatste. De resten van meanders en geulen bij Bleyenbeek en het
Lange Ven bij Heyen moeten worden toegeschreven aan de Maas, gecombineerd met
een zekere invloed van de Rijn.
Zowel voor, tijdens als na de leemafzetting trad er verstuiving van grove zanden op.
Deze liggen in een strook langs de oostzijde van de Maas. Het zijn bijzonder grove
zanden, die voor een groot deel uit Rijnmateriaal bestaan, dat de Maas uit de ondergrond heeft losgewerkt en weer afgezet.
De Maas zelf stroomde na de leemafzetting door een vrij nauw en recht dal, dat in
het landschap van de leem- en stuifzandafzettingen is ingesneden. Gezien de erosieresten in dit rechte dal, die alle vrijwel evenwijdig aan de dalwanden liggen, heeft de
Maas al spoedig bij zijn insnijding tengevolge van het grotere verval niet gemeanderd.
Mogelijk was de insnijding gedeeltelijk een gevolg van een geringe stijging door
tectonische oorzaken. De zandige erosieresten werden gedeeltelijk met slibrijk materiaal
vermengd. Na de insnijding trad een periode van rust op, waarin weinig materiaal werd
verplaatst en veen groeide in delaagste delen van de uiterwaard.
Tenslotte werden het veendek en de zandruggen bedekt door jongere klei-afzettingen.
Hierbij was een soort oeverwal- en komvorming kenmerkend voor het afzettingssysteem,
dat overigens een Hochflut-karakter vertoont. De aanwezige zandruggen werden door
het water omgewoeld, gedeeltelijk verplaatst en in meerdere of mindere mate met klei
gemengd. Als allerjongste afzetting werd tenslotte langs de Maas op een zeer smal erosieterrasje een zwarte kolenslibrijke rivierklei gedeponeerd. Deze dateert uit de tijd van
de opbloei van dekolenmijnen tot dekanalisatie van de Maas.
Het rivierleemlandschap ten oosten van de Maas bleef voor bedekking met jongere
Maasklei vrijwel gespaard. In de diepste geulen, zoalsde Niers, trad veengroei op waarop
tenslotte nog een laagje klei werd afgezet. Voor het overige'beveiligden de hoge stuif-

zandruggen en de hoge ruggen van bruine leemgrond de rivierleemgronden grotendeels
tegen overstroming door de Maas.
In het gehele gebied kwam tijdens en na de afzetting een vegetatiedek tot stand.
Plaatselijk had dit grote betekenis voor de tegenwoordige kwaliteit van de grond door
de aard en de hoeveelheid van de gevormde humus. Naast hun leemgehalte danken b.v.
de moeras- en de lage venontginnings-rivierzandgronden hun kwaliteit in hoofdzaak
aan het dikke dek van pikzwarte, soms iets venige humus <ziebodemkundige beschrijving
en aspecten van de bodemkunde, hoofdstuk II en VII).
De menselijke invloed was vooral voor de stuifzandgronden van groot belang. Door
de eeuwenlange potstalbemesting werden deze van oorsprong meestal vrij humusarme
gronden plaatselijk met een humeuze bovengrond van 50 a 100 cm voorzien. Daardoor
is er nu landbouw mogelijk op deze oude bouwlanden, terwijl er zonder deze humus
vrijwel niets zou kunnen groeien. Ook het opspitten van leemlagen, vroeger 'swinters
een veel verrichte bezigheid, is de oorzaak van de aanwezigheid van vrij goede gronden.
De invoering van de kunstmest op het einde van de 19e eeuw maakte de grote uitbreiding van de landbouw op de lichtere gronden pas mogelijk. De grote ontginningen
dateren dan ook van eind 1800, begin 1900 (zie kaart 6).Vanzelfsprekend ging hier een
intensieve ontwatering van deze lage gronden mee gepaard. Achteraf bezien is de wijze
van ontwatering thans niet altijd de gunstigste.
Nu wij het onstaan van het gebied kennen, kunnen we de bodem wat nauwkeuriger
bezien.
b. De landschappen
Het gebied valt uiteen in de volgende bodemkundige landschappen:
1. de r i v i e r l e e m - e n r i v i e r z a n d g r o n d en in het o. en n.o.;
2. d e M a a s u i t e r w a a r d e n , langsde Maas;
3. de s t u i f z a n d g r o n d e n , in een brede strook evenwijdig aan het Maasdal;
4. de h o g e l o e s s l e e m - e n l o e s s l e e m h o u d e n d e z a n d g r o n d e n
in het n.;
5. d e g r i n d z a n d g r o n d e n in het z.o.;
6. d e v e e n g r o n d e n .
De ligging van deze landschappen is op kaart 10 aangegeven.
c. Het relief
Aan de noordzijde van het gebied liggen de stuwruggen van het Rijkswoud, in het
w. 40—80 m hoog en steil, in het o. 20—30 m + N.A.P. en met een wat minder steil
verval naar het lager gelegen landschap van de rivierleem- en rivierzandgronden. De
stuwheuvel is in n.-z. richting door een aantal diepe dalen doorsneden, welke in de
vlakte van het rivierleemlandschap uitmonden (Kaart 5).
Ten zuiden van deze hoogte ligt een grote vlakte (afb. 2) van de rivierleem- en
rivierzandgronden, die zich langs de rijksgrens voortzet. Deze vlakte ligt in het n. op
een hoogte van ongeveer 12 m + N.A.P. met aan weerszijden van het dal van de Niers
brede ruggen van ongeveer 14m + N.A.P.Ten zuiden van de Niers vinden we dergelijke
hogere gronden nog terug bij het Lange Ven, kasteel Bleyenbeek en waar de Kendel
de rijksgrens bij Siebengewald nadert.
Een aantal zandkoppen en geulen maken he t relief in deze vlakte wat onrustiger.
Over het algemeen neemt de hoogte naar het z. geleidelijker toe, van 16 m op de hoogte
van Bergen tot 19 m + N:A.P. bij het Gelderns Kanaal in het z. Het relief is in dit ge-

AFB. 2. Overzicht in de richting van het Rijkswoud. Een vrij vlak deel van het lage rivierleemgebied,
met een beboste stuifzanduitloper. Op de achtergrond de beboste hellingen van het Rijkswoud. Even ten o. van de Zwarte Weg, Milsbeek.

FIG. 2. General view in the direction of the Reichswald. A fairly flat part of the low river-loam
area, with a wooded tongue of blown sand. In the background the wooded slope of the
Reichswald. At a small distance east of the „Zwarte Weg", Milsbeek.

deelte vrij rustig, alleen enkele iets hogere ruggen steken er uit op. In het uiterste z. deel
steken de grindzandgronden, vooral ten n. van het Gelderns Kanaal, weer hoog boven
deze vlakte uit, tot gemiddeld plm. 25 m + N.A.P.
Ten w. van dit vrij vlakke rivierleem- en rivierzandlandschap en ten o. van het rechte
Maasdal ligt het stuifzandgebied met een zeer onregelmatig relief. Naast hoge koppen
van 20 a 30 m + N.A.P. komen laagten voor, tot 10 m + N.A.P. toe. In de rangschikking van de heuvels is dikwijls geen verband te zien. Als regel ligt er wel een vrij hoge
rug langs de rand van het gehele rivierleem- en rivierzandlandschap. Plaatselijk zijn
tussen dekoppen uitgestrekte vlakke gedeelten ingesloten.
Door een meestal vrij steile rand is het Maasdal gescheiden van het stuifzandlandschap. Langs de Maas liggen de hogere klei- en zandgronden en waar de uiterwaard
breed is vinden we een strook lagere kleigronden langs de voet van het stuifzand (ongeveer 13tot 11m + N.A.P.).
We zullen de verschillende landschappen iets nader bekijken en de land- en tuinbouwkundige waarde hierbij aangeven.
4. DE BODEMKUNDIGE EIGENSCHAPPEN EN DE LANDBOUWKUNDIGE WAARDERING
VAN DE VERSCHILLENDE BODEMREEKSEN

a. De rivierleem- en rivierzandgronden(S en SZ)
In eenzelfde landschap vinden we deze twee groepen gronden naast en door elkaar.
De scheiding berust op het verschil in productiecapaciteit, eigensehappen en vormings-

