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STELLINGEN
l.
De grote betekenis van organische stof in lutumarme gronden wordt in het Systeem
van bodemclassificatie voor Nederland (De Bakker &Schelling, 1966)bij Beekeerdgronden onvoldoende tot uitdrukking gebracht, omdat deze eenheid niet is gesplitst
in grondenmeteendunne Al endiemet eenmatigdikke Al.
2.
De combinatie van eisenvoor value enhumusgehalte in de criteria voor deminerale
eerdlaag (tabel 6van De Bakker en Schelling, 1966)leidt er voor vele zandgronden
toe, dat vrijwel alle matig humusarme Al's en de meeste matig humeuze Al's ten
onrechte tot de zwakke Al's worden gerekend, zoals blijkt uit de vergelijking van
deze criteria metfiguur39van dit proefschrift.
3.
Behalve ijzeroer, sideriet, vivianiet en moeraskalk is vrij zeker ook een deel van de
lutumfractie in de gleygronden een gevolgvan neogenese.
(Dit proefschrift)

4.
Het bodemkundig onderscheid tussen humuspodzolenen gleygronden isprimair een
gevolgvan verschillen in waterbeweging.
(Dit proefschrift)

5.
Het is gewenst bij de gebruikelijke bodemkarteringen meer gegevens over de ondergrond dieper dan 120cm te verstrekken.
6.
Het ontbreken van een 'universele textuurindeling' vormt een ernstige belemmering
voor de uniforme kartering van de bodem van Nederland (biz. 58uit: De Bakker &
Schelling, 1966).
7.
Potholes in Vertisols ontstaan door plaatselijk instorten van de na regen met water
verzadigde wanden van diepe droogtescheuren.

Eennader onderzoek van deredoxpotentiaal in debodemisvan groot belang,zowel
voor destudie van pedogenetische alsvan andere bodemkundige vraagstukken.
(Dit proefschrift)
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9.
Pseudogleyverschijnselenwordentenonrechteinverbandgebrachtmeteen bijzondere
vorm van grondwaterhuishouding.
(Dit proefschrift)

10.
Een diepe ontwatering van degleygronden in Sallandislandbouwkundig gewensten
bodemkundig en agrohydrologisch verantwoord.
(Dit proefschrift)

11.
De beekdalen in Salland lenen zich in geologisch, hydrologisch, bodemkundig en
landschappelijk opzicht uitstekend voor de vestiging van grote openluchtrecreatiecentra.
12.
Bijdeselectievanterreinen voor openluchtrecreatiemoetrekening worden gehouden
met dekwaliteit van dehumus,vooral methet oog opgezinnen met kleinekinderen.
(A. M. VAN DENAKKER&M. KNIBBE:Het verband tussen bodemgesteldheid en uiterlijke
kwaliteit van aardappelen in het oosten van Nederland. Boor en Spade XIV (1965): H u l l 6).

13.
De Westeuropese integratie zal sterk bevorderd worden door de stichting van een
federale hoofdstad, bijvoorbeeld op het drielandenpunt van Luxemburg, Frankrijk
en West-Duitsland.
14.
Deindrukwekkende prestaties van de 'ruimtevaart' wettigen niet het gebruik van de
termen ruimtevaarders, astronauten en kosmonauten.

Voorwoord

In 1962gaf de Directeur van de Stichting voor Bodemkartering, Dr Ir F.W.G.
Pijls,mijdeopdrachtvoorhetsamenstellenvaneenbodemkundigestudievandegleygronden in Salland met behxilpvan bestaande ennogte verzamelen gegevens. Het
resultaat van het onderzoek is in deze publikatie vastgelegd. Graag wil ik U, Dr
Pijls, dankenvoorhetverlenenvandeopdracht envoorhettoestaan vandeomvangrijkehoeveelheid benodigde tijd.
Hetstemtmijtotgrotedankbaarheid, datU,Prof.DrIrL.J.Pons,bereidbleekhet
ontwerpverslag nahet aanbrengen vanverschillendewijzigingen enaanvullingen als
proefschrift tewillen aanvaarden. Niet onvermeldmagblijven dat enkele gedachten
overhetontstaanvandegleygronden reedsin 1956metUwvoorganger, Prof. Dr Ir
C.H.Edelman,diederegionale bodemkundevoormijtoteenlevend begripmaakte,
werden besproken.
Aan deuitvoeringvan deopdrachtisdoorvelemedewerkersvandeStichtingvoor
Bodemkarteringbijgedragen, waarvoor ikgraagmijn dank wilbetuigen. Zonderhet
aandeelvananderenuithetoogteverliezen,wordendevolgendegenoemd.
Indeeerste plaats geldt mijn dank DrIr J.Schelling, diezowelbij het verzamelen
van degegevens alsbij het samenstellen vanhetverslag vele waardevolle suggesties
deed ener ookin toestemde nogniet gepubliceerde resultaten vanzijn eigen onderzoekindeverslaggevingtebetrekken.Zonderzijnbemoedigingzouditwerkstuk niet
zijnvoltooid.
B.A.Marsman karteerde de twee proefgebieden en verzamelde tezamen met C.
Hammingveleanderegegevens,waaronder dieoverdegrondwaterstanden. Hetresultaat daarvan en een neerslag van deuitvoerige discussies is op vele plaatsen in dit
proefschrift terugtevinden.
Met verschillende medewerkers van de Afdelingen Regionale Bodemkunde en
Landbouwscheikunde vandeLandbouwhogeschool werden verhelderende discussies
gevoerd.
Zeerveelmedewerking,vooralindelaatstekritiekefase, werd ondervonden vande
afdelingenRedactieenKartografievandeStichtingvoorBodemkartering,inhetbijzonder J.J. Jantzen, J.W. Zwolschen, J.P. Heerema, C.P.vander Spek,H.C.Bos en
W.Bos,envanhetCentrum voor Landbouwpublikaties enDocumentatie,metname
Dr Ir E.Meijer Drees,C.G.L.Dirksen,voor deEngelseteksten,MrJ.C.Rigg.
AanIrR.P.H.P.vanderSchansenIrJ.C.Papebenikveeldankverschuldigd.De
beperkte bijdragen, dieikaanhetoverigewerkvandeHoofdafdeling Karteringenen

van Rayon Oost verleende, moge worden vergoed door het gereed komen van deze
publikatie,diehandelt overgronden,waarvoor Uvanoudssteedsgrotebelangstelling
hebt.
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1 Inleiding

In deze studie wordt een aantal bodemkundige aspecten van de gleygronden in
Salland behandeld. Onder Salland wordt verstaan het ruim 50000 ha grote gebied
beslotendoor deIJssel,deSchipbeek, deSallandseHeuvelsendeVecht.Hetgaathier
om de laag gelegen, natte gronden, voorkomend in de beekdalen en andere laagten
van het dekzandgebied van Salland, die worden gekenmerkt door een min of meer
humeuze, roestig gevlekte bovengrond, liggend op eenhumusarme, eveneens roestige
ondergrond, dieopongeveer 100cmdiepte overgaatineenroestlozehorizont.
In ouderepublikatiesworden dezegrondenbeekbezinkingen ofbeekafzettingen genoemd. OpdeBodemkaartvanNederland, schaal 1:200000,dezogenaamdeNEBOkaart, dragen ze de naam gleygronden, legendanummer 102(Stichting voor Bodemkartering, 1965a).Demeestegleygronden worden inhet nieuweSysteemvanBodemclassificatie voor Nederland tot de subgroep Zwarte Beekeerdgronden gerekend (De
Bakker &Schelling,1966).
Men spreektvangleygronden omdatze,in tegenstelling tot dein de dekzandgebieden veelvoorkomende humuspodzolgronden, gleyverschijnselen in de oppervlakkige
horizontenvertonen.Ondergleyverschijnselen verstaanwedebruineengrijzevlekken,
strepen en horizonten in debodem, die,een gevolgzijn van verschillen in het gedrag
van ijzerverbindingen, vooral onder invloed van de schommelingen van het grondwaterniveau.
Hetwoord gleyinbovengenoemde betekenisisinhet beginvan dezeeeuwdoor de
Russische onderzoeker G. N. Vissotskii in de bodemkunde gei'ntroduceerd. Volgens
Miickenhausen (1962) is het een 'volkstumliche russische Bezeichnung fur eine
schlammigeBodenmasse'.Hetlijktwaarschijnlijk, geziendegrote klankverwantschap
tussen het Engelse clay, het Nederlandse klei, het Duitse Klei, het Poolse glej en het
Russische gley, dat deze woorden oorspronkelijk een gelijke betekenis bezaten.
Goosen (1969) leidt gley af van het Teutoonse klai of klei. Vilenskii (1957) zegt dat
gleyaanhet Oekrai'ensisontleend. Dr.A.Golovanov(mond.meded.)kenthetwoord
gley in de betekenis van klei niet uit het Russisch, doch wel uithet Oekrai'ens. Een
begripsverschuiving van gley = klei naar gley = modder envervolgens naar gley =
de grijze kleuren in de bodem, welke verband houden met een natte ligging, is een
aannemelijke verklaring voor de herkomst van het woord.Indebodemkunde werd
gleyaanvankelijk alleen gebruikt voor deroestloze, egaal grijze tot groen- of blauwgrijzehorizont, diepermanent metwaterverzadigdis.Decoderingvan dezehorizont
met Gvan gley,isdaarvan nogeen overblijfsel. Thans worden dikwijls ook de grijze
enbruinevlekken,dieinverbandmethetgedragvanhetgrondwaterstaanendieinde
1

Fig. 1.Orientatiekaart van Salland, naar gegevensvan detopografische kaart. / Introductory map of
Salland,derivedfrom theTopographical Map.

horizonten boven de G-horizont voorkomen, tot de gley of althans tot de gleyverschijnselen gerekend.
Aan destudievan degleygronden istot nu toebetrekkelijk weinigaandacht besteed;
de podzolgronden hebben veelmeer debelangstellingvan de onderzoekers getrokken.
Toch hebben de gleygronden met 8% van de totale oppervlakte in Nederland een
grote verbreiding en in de dekzandgebieden bestaat zelfs vaak ongeveer 25% van de
oppervlakte uit gleygronden. Voor de keuze van de gleygronden als onderwerp van
studie pleit verder de omstandigheid dat zeer grote oppervlakten andere laag gelegen
natte gronden met gleyverschijnselen in Nederland voorkomen, zodat de discussie ook
voor deze gronden nuttig kan zijn.
Van de gleygronden zullen de morfologie, de classificatie, de landschappelijke ligging en verbreiding, de hydrologie, de geologie en de pedogenese worden besproken.
Het laatste onderwerp wordt gesplitst in vier hoofdstukken, achtereenvolgens handelend over de organische stof, enkele chemische gegevens, de mineralogie en de gleyverschijnselen. In een slothoofdstuk wordt samenvattend op de bodemvorming ingegaan.
Het basismateriaal voor deze studie bestaat uit een grote verscheidenheid van gegevens.Veelprofijt kon worden getrokken van degedetailleerde kartering en aanvullend
onderzoek in twee proefgebieden, te weten 'Hellendoorn', gelegen aan de zuidoostelijke rand van het Hellendoornsche Broek en 'Vloedgraven', dat enkele kilometers ten
noordoosten van Bathmen ligt (fig. 1). De resultaten zijn vastgelegd in twee interne
rapporten (Marsman, 1964, 1965). Het onderzoek in de omgeving van Bathmen werd
door Dr Ir J. Schelling en B. A. Marsman voortgezet, waarvan t.z.t. verslag zal
worden gedaan (Schelling &Marsman, i.v.). Op een aantal andere plekken in Salland,
gedeeltelijk in fig. 1aangegeven, werd eveneens onderzoek uitgevoerd. Voorts is onder
meer gebruik gemaakt van karteringen die eerder voor andere doeleinden in Salland
werden uitgevoerd.
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Fig. 2. Het proflel van de verschillendegleygronden. / The gley soils discussed in this paper. Except
thelast one,thenamesrefer tothesubgroups oftheSystem of SoilClassification for the Netherlands
(deBakker &Schelling,1966).
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Zwarte Beekeerdgrond
Black Beek earth soil

Bruine Beekeerdgrond
Brown Beek earth soil

Leekeerdgrond
Leek earth soil

Vlakvaaggrond
Vlak vague soil

Gooreerdgrond
Goor earth soil

Poldervaaggrond
Polder vague soil

A1g,zwart, zandig*
A1g, black, sandy*

zwak humeus
slightly humose

C1g,zandig*

humeus
humose

C1g,sandy*
~r=] G, zandig
G,sandy
zwakke humusinspoeling
weak humus infiltration
zwak roestig
few iron mottles

zz

sterk roestig
many iron mottles
sterk roestig met concrettes

r l ' l

'1

many iron mottles and iron concretions

* tenzij anders vermeld
* unlessotherwise stated

Broekeerdgrond
Broek earth soil

rodoornige gleygrond
iron rich (rodoorn) gley soil

2 Bodemprofiel

2.1 Inleiding
In dithoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van de opbouw van het profiel
van de gleygronden. In de eerste plaats zullen de Zwarte Beekeerdgronden, die de
typischevertegenwoordigersvandegleygrondenzijnendieeenzeergrote oppervlakte
beslaan,worden besproken. Daarna volgendeandere gleygronden, voor zoverzevan
deZwarteBeekeerdgrondenafwijken. Eenschematischoverzichtvandeprofielopbouw
komtvoorinfiguur2.
2.2 ZwarteBeekeerdgronden
Ditzijn degronden dieonderanderezwarte gleygronden of zwarte elzen(gronden)
werdengenoemd(DeBakker &Edelman-Vlam, 1965)(fig. 2,foto 1).
Alg, hwneuzebovengrond, ongeveer20cmdik,indeGelderscheValleieninNoordBrabant vaak omstreeks 40 cm; morfologisch opmerkelijk homogeen, verschillen in
hetgehalte aan organische stof, kleur en hoeveelheid roest maken soms een onderscheidin tweeofmeersubhorizonten noodzakelijk; kleur:zwart, 10YR2/1(Munsell
notatie),soms 10YR 3/1;humusgehaltevarieerttussen 5 en 10%; in Noord-Brabant
meestalietslager,inhetnoordenvanhetland iets hoger gehalte; textuur: zandig,het
zand ismeestal matigfijn,demediaan ligtjuist boven 150[i.m, in veel gevallen zeer
fijnzandig, mediaan tussen 105en 150 y.m, dit laatste is behalve in Salland dikwijls
in de GelderseVallei en in Noord-Brabant hetgeval;leemklasse:somszwaklemig,
leemgehalte 10-11\%, zelden lager, dikwijls hoger, tot meer dan 30%, het gehalte
aan fijne minerale delen neemt met de diepte vaak iets toe, bij de overgang naar de
Clg-horizont tot sterk lemig zand of zandige leem; kalkloos; basenverzadiging en
pH:inontgonnen gronden 50-60%enongeveer5,0,inniet-ontgonnen gronden ongeveer50% en4,0;roestig,hoeveelheid roestinderegelgering,enkeleprocenten vande
geexposeerde oppervlakte, contrast met matrix matig, roestverdeling tamelijk homogeen,hoeveelheidroestneemtmetdedieptevaakietstoe,somsnabijdeovergangnaar
deonderliggende C-horizont zeer sterk roestig en met ijzerconcreties, zoals bij rodoornige gronden; structuur: zwak ontwikkeld, bij spitten of breken van de grond
ontstaan scherphoekige elementjes dikwijls in de vorm van tetraeders met een ribbe
van 1 tot 10cm;goed ontwikkeldmacroporienstelsel, 1-10 porienpercm2 breukvlak,

