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- 1 HoofdstukI.
Algemeneinleiding.
Wanneerwehetlandbouwareaal vanGroesbeekvande
Sint Jarsbsr&' afoverzien,blijkteenhoefijzervormige
heuvelrug hei.gebied teomsluiten.Inhet oostenliggende
restenvanhetDuitseReichswald enookinhetzuidenen
westenomsluitenbossenhetgezichtsveld.Methelderveer
zienweinhetnoordendegroeneuiterwaardenvandeRijn.
Vlakvooronsliggenglooiendehellingen,metdalendoorsneden.Aandevoetvandezehellingenliggendelageweilanden
enhetbosvanhetBruuk.Deindrukvangroothoogteverschil
isnietdenkbeeldig;westaanop50m,+A.P.,enhetlaagéte
deelvanhetBruukligtniethogerdan14,m.4- A.P.
Opdehoogtenliggen debouwlandenalseengrotelappendeken,meteenenkelperceelgrasland ertussen ;inde
laagtevindenweeenenkelslechtperceelbouwland temidden
van.hetweiland.Eengrootaantalhuisjesligt-].'••.g;:. oswegendoorhethelelandverspreid.
IndewaterputtenopdeBintJansberg staat hetgrondwaterwel40ra.diep.Hoekunnendegewassenhiernogzo
goed groeien?EendikKelaag zandigeloessleem Dlijktheuvels
endalentebedekken.Dezehoudtvoldoendev-atervastomer
degewassenhethelejaarmee tevoorzien.Dezegrotewatercapaciteitwordtveroorzaaktdoordetypische samenstelling:
meerdan60%vandegrond heefteenkorrelgroottetussen10
en50mu..Aandeanderekantveroorzaakthethogewatergeh.iltehetlangkoud blijvenvandegrond inhetvoorjaar.Men
kan erpaséén h tweewekenlaterophetlandkomendanop
goedeleemgrondcn^bv.inOttersuia.Dezeloessleemgronden
vindenweinhetzuiden,opdePlak,eninhetnoordwesten.
InhetcentrumvanhetGroesbeeksegebiedvindenwe

- 2zandgronden.Inditzandgebied zijnalleendeoudebouwlandenmethundikke,zwarte,humeuselagen,endegronden
diehetgrondwateropeengunstigedieptehebbenliggen,van
redelijkekwaliteit.
De lagezandgronden,dievroegermetheidebegroeid
waren,vindenwetussenKranenburgsestraatenHogeHorstals
weilandenterug.
Inhetnoordoostenligteenloessleemhoudendezandgrond,die
hierdeovergangvandeloessleemnaarhetzandvormt.De
lagegronden,waarhetgrondwaterhoog staat,vindenwelangs
deLeigraafinhetBruuk.Dezelfdeloessleemvandehoge
grondenishiergrijswitgebleektentaai.
Wekunnenonshetontsf-aa.nvanhetlandschap ingrote
lijnenalsvolgtvoorstellen.Hetlandijsstuwdedoorzijn
enormegewichtdéGroesbeekseheuvelsuittengrofzandige,
grintrijkerivierafzetting op.Daarnawerd ineendrogetijd
deloessingrotestofwolkendoordewind aangevoerd.Het
materiaalwerdalseendunnelaagvan4.0tot1.30 cm.dikte
opdehellingenenindelaagteafgezet.Tijdensdezeafzetting deed zichmaarweinigwisseling inkorrelgrootte
voor.Alleenaanderandenvanhetgebiedwerddeloessmet
zandgemengd.Ditmengselvormdeenkelekleinekoppenen
ruggen.
Doordebegroeiingwerddaarnadegrondverderveranderd
totwat.".ijnuis.Hetbosendeheideverzuurdendegrond,
enbrachtenerhumusin*Laterkwamdemenszichvestigen,
enontgonhetbostotbouwland« Delangdurigepotztaibemestingwasdeoorzaakvandezwarteofdonkerbruinekleurdie
we totop50à100cm.diepte indeoudstebouwlandenaantreffentDejongereontginningenmissendezekleur,ofhebben
zeingeringeremateentotgeringerediepte.
De goede,hogeloessleemgrondenzijnuitstekend geschikt
voorbouwland enfruitteelt.Groenteteeltismogelijk,maa

- 3-Sgewassenzijnervrijlaat.Delage loessleemgronden
ztjnvrijwelalleengeschiktvoorweiland.Loessleemgronden
metmiddelhogeligginghebbenvrijweldezelfdemogelijkheden
alsdehogegronden.
Vandezandgronden zijnalleendeoudezwartebouwlandenvangoedekwaliteit.Debosontginningsgronden zijnslecht
bouwland,terv,ijlde gronden,dieuitlageheidezijnontgonnen,vrijwelalleenalsgrasland kunnenwordengebruikt.
Deloessleemhoudendezandgronden voraian,wateigenschappenengeschiktheid betreft,eenovergangsgroep.Aandezijde
vandeloessleerahebbenzeeenkwaliteit,diedezenabijkomt.
Dedunne lagen,dieaanhetzandgrenzen,staaninkwaliteit
vrijwelgelijkmetdezandgronden.
Degrotehoogteverschillenensteilehellingengeven
aanleiding totverspoeling vandebovengrond.Bijhevige
regenensmeltenvansneeuw zienwe vaakgeuleninhetland
uitslijpen.Opdehelling lijdendegewassen schadedoor
uitspoeling.Onderaandehellingwordtdeverspoeldegrond
afgezet,enbedektvaakhetjongegewas.
Deontwatering brengthierookbijzondereproblemen
metzichmee,doordeplaatselijkzeerverschillendeaanvoer
vanwateruithethogerliggendeachterland.De'laaggele-gén
loessleemgronden xethunstorende lagenindeondergrond,
verdragengeendiepeontwatering,terwijl.zeintijdenvan
sterkeregenvalnumeestaltenat zijn.fPekartering geschiedde
door boringentot1.20in.diepte.Aanvankelijkwerd eengedeelteopdePlakeninhetn.w.langsdeWijlerbaanindetailgekarteerd met6è7waarnemingenperha.Hetbleek
toenmogelijkomverdertewerkenmet2waarnemingenperha.,
waarbijdeboringen inrijenlagenmetafstandenvan100m.
tussenderijenenvan50m.inderij.
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komingvandebodemkaartenhetrapportmedewerkten,mag
hiernietontbreken.
DankzijdeveelzijdigebodemkundigekennisvanIr
H.Egberts endeprettigewijze,waarophijdezeopexcursies
inenbuitenhetkarteringsgebiedwistovertedragen,werd
ondergetekendegrondigingewerkt.Bijhetopstellenvande
legendaenbijhetveldwerkwasdeopzichterJ.Hulshofeen
grote steun.Dank zijhetenthousiastewerkvandeheren
Breteler,JagerenTeunissenvanManenhadhetveldwerkeen
vlotverloop.Tijdensdeextremedroogteinde zomervan
19-4?werktedeOttersumseploeg,bestaandeuitdeheren
J.DomhofenG.W.Froon,zichsnelin,enbrachthetzuidelijkstedeelvanGroesbeek inkaart.
Mej.Dr.A.W.Vlamverleendeopprettigewijzemedewerking,door
uitarchievenoudekaartenengegevensoverdeontginningsgeschiedenis vanGroesbeekbijeen tebrengen.
LastnotleastverdienenveleboereninGroesbeekonae
welgemeendedankvooralleswatzijonswisten tevertellen
overhunland.
InOctober1947werd eenvoorlopig rapportuitgebracht
aandeopdrachtgever,hetLandbouwEconomischInstituut,in
Maart1943gevolgddooreenverkortrapport.
Voordegenen,dienaderebijzonderhedenwillenweten
overhetgekarteerdegebied,ismateriaal inhetarchief
vandeStichting voorBodemkartering beschikbaar,bestaande
uit:veldkaartenmetbeschrijving,analyseverslagen,profielbesehrijviijgenenplaatsaanduidingvandebemonsterde
profielkuilen.Denummersbijdeprofielbeschrijvingeninde
tekstkomenovereenmetdeplaatsaanduidingen opdekaarten
bijdeanalyseverslagen,welkeinhetarchiefvandeStichtingvoorBodeakarteringwordenbewaard.

HoofdstukII.
Indelingvandegrondenenbeschrijvingvan
debodemtypen.
DebodemtypenvanGroesbeekkunnenv.orcenverdeeldin
driegrotegroepen:
1.deloessleemgronden.L.
2.deloessleemhoüdendezandgronden.Z.L.
3-dezandgronden.Z.
1.Deloessleemgronden.L<
Deloessleemgronden hebbeneendekvanloessleem,in
diktevariërend tussen40en130cm.,rustend opgrofzand
metgrint.Opdegrensvanleen;enzandvindenwevaakeen
zuiveregrintlaag van0 -4-0eaudikte.
Dekwaliteitvandeloessleemgronden verschilt,naargelang hetgrondwatermeerofminderdiepligt,deloessleem.laagdunnerofdikker is,endehumeuzebovengrond indikte
varieert.Dedetailindelingvandeloessleemgrondenberust
opzodanigecombinatievandezeeigenschappenals juistgeoordeeldwerdvoor hetweergevenvandekwaliteitvandeze
gronden.
Hetbelangrijkste indeindeling verwerktekenmerkis
deligging vandegrond tenopzichtevanhetgrondwater,zodatallereerstonderscheidwordtgemaaktinhoge,middelhoge,
enlagetypen.
Dehoge loessleemgrondenliggen zeerhoog totvrij
hoogbovenhetgrondwater.Alsgrensisaangenomeneenminimale dieptevan120cm.vandegleyverschijnselen.Hieronder
wordtverstaaneengrijswittebleking,tesamenvoorkomend
met roestverschijnselen.Opdehogeloessleemgronden zijnde
gewassenaangewezen ophetwaterdatdeloessleemlaag inhet
beginvanhetgroeiseizoenbevat,voortsopdebeerslag tijdensdegroeiperiode.Opsterkhellend terreinprofiterende

- '6 relatisflageregrondenbovendienvanzakwater,afkomstig
vanhogergelegenland.Slechtsbijuitzondering ontvangen
degrondenenigafstromendwater,eveneensafkomstigvan
hogeregronden.Opcapillairwaterkan indezegrondenniet
wordengerekend,aangeziendegleyzône,behalveingrensgevallen,inhetzeerdoorlatende zand-engrintpakketis
gelegen.
Demiddelhoge loessleemgrondénvertonendegrondwaterverschijnselen tussen50en120cm,diepte.Ditbetekent,
datdegewassenoverhetalgemeenprofijtvanhetgrondwater
hebben.
^ e lageloessleemgrondenhebbendegleyverschijnselen,
boven50cm.diepte,enzijndientengevolge reedsopgeringe
dieptesterk gereduceerd,engrijstotwitvankleur.
Naardeaardendiktevandehumeuzehorizontwerdende
loessleemgrondenonderscheiden inoudebouwlandenenjonge
bosontginningsgronden.
Deoudebouwlandgrondenvertoneneenhumeuzebruinebovengrond,dikkerdan50cm.,dienaaronderentoegeleidelijk
lichtervankleurwordt.Dezelaagdanktzijneigenschappen
aandeeeuwenlangebemestingmetpotstalmest.
Deoudebouwlandenonderscheidenzichhierdoor ingunstige
zinvandejongebosontginningsgronden.
Dejongebosontginningsgrondenmissendezedikkehumeuzelaag,enhebbenmeestal slechtseenzwak-humeuzebouwvoorvanlicht-bruingelekleur.Bijdekartering isdegrens
gelegd bijdereedsgenoemdediktevan50cm.vandebruine
humeuzebovengrond.Ditdeaardderzaakkomeninhetlaatstgenoemdetypeovergangenvoornaardeoudebouwlandgrond.
Dejongebosontginningsgronden zijntijdensdeontginning
meerofminderdiepomgezet.Op40tot100cm.dieptevindt
menvaakrestenvanhetoudestrooiseldekofvanhettypische

- 7vaal-paarse strooiselprofielvaneikenbosterug.
Hetderriecriterium,datindedetailindeling isgebruikt,iedediktevandeloessleemlaag.Datdetotalebeschikbarehoeveelheid bodemvochthierdoor inhogematewordt
bepaald,behoeftnauwelijks tewordentoegelicht.

Degebruiktesymbolen zijnzodanig gekozen,datde
hoofdletterdegrondsoort aanduidt;inditgevaldeLvoor
loessleem.i-ekleineletterseenobduidendediktevande
humeuzelaagaan,terwijlde cijfersdekwaliteit inverbandiaetdevochthuishoudingaangeven.Dezecijferszijn
zodaniggekozen,datbinneneenbepaaldegroepmetgleyversehijnselenopeenbepaaldniveaudekwaliteit toeneemtmet
hethogerwordenvandegetallen.Degroepvandelageioessleemgrondenvormthier eenuitzonderingop.
Vooreenkorteopsommingvandecriteria,dievoorde
afzonderlijke typengelden,wordtverwesennaarhetschema.
We zullendeeigenschappenvanverschillendebodemtypennu
watuitvoerigerbezien.
Dehogeloessleemgronden.L
Le k. Diepehogeoudebouwland-loessleemgrond.
Detypischekenmerkenzijn:eenloessleemlsagvan70tot
100cm.dikte,rustend opzandengrint,meteonhumeuzebovenlaag,dikkerdan50cm.Gleyverschijnselentredennietop
boven120cm.diepte.
Aangeziendittypenietovergroteoppervlsktenvoorkomt,
zullensedeoverigekenmerkenbijhetnauw verwante,hierondervolgende,zeer-diepetypebespreken.
Le3«Zeerdiepehogeoudebouwland-loe-ssleeta^rond.
Detypischekenmerken zijn:eenloessleemlaag,dikker
dan100cm.,rustendopzand engrint,meteenhumeuzelaag
van$eerdan50cm.dikte;gleyverschijnselentredennietop
boven120cm.diepte.

- a Eenkenmerkend profielisbetvolgende:
îîr24.OpdePlakbijvanKriïgten,
0-28 CIL. Drain;-Tijseioessleen.,vrij 1>JS,ze.r;rsterkbevvcrtelû;structuur:zachtenootjes.
28-60cm.bruingrijze loessleen.,dienaarbeneden coevaster
vvordt.Veelfijnewortels;structuur:ietsscherperenootjes.
oQ~103cra.bruingeleloessleem,aandebovenwijdematigvast,
naarbeneden toeloss-vrvord-^nd;structuur:zachte,
zeerporeusenootjes;vrijveelN-wortels.
103-130cra.debovenste10cm.lichtbrulngeleloessleem,aande
bovenzijdelos,na?:rbenedenvasterwordend;structuur:zachte,poreuzenootjes;daaronderlichtbruineloessleemmetroestvlekjes;structuur:scherpenootjes-netgladoppervlak.
dieperdan130cm. sterkgrinthoudende,roestbruine,zandige
loessleem.
Wezienindezebeschrijvingdetypischelagen-opeenvolgingvanalleoudebcuwlandgronden:donkerbruine totgrijsbruine bovengrond,naaronderenlichterwordend,tussen50
en90cm.overgaandeinlichtbrulngeletotgeleloessleem;
daaronderkomtbovendeovergangnaargrint enzanddikwijls
een storkroestige,somsVvitgevlekte,minofmeertaaie
loessleeffilaagvoor.
Lob1.Ondiepehoge jongebosontginnings-loessleeagrondop
zand.
Detypischekenmerkenzijn:eenzandige,vaakietsgrinthoudendeloessleealaag vanlichtgeel-bruine kleur,dunner
dan 50tot70cm.,rastend opgrintenzand;gleyverschijnselentredenbinnendeaanteborendieptevan50à100cm.niet
op.
Eenkenmerkend profielvaneenslechtevariantishet
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Nr25«OpdePlaktijvanKrugten.
0-20 cm. grijsbraine,ietszandigeloessleemmetgrint,
vrijvaet;structuur:zachteporeuzenootjes;in
de bovenstelaag sterkebewortellng.
20-4-5cm. geelzandmetsmalle,donkerroestbruinebandjes,
zeervast;delaagjesaandebovenzijdesoms
loessleemhoudend.
45eg»,endieper:geelwitlos zandmetenkeleroestbruine
vlekjes.
Dittypeis,evenalsdeLob4»veel zendigerdande
overigeloessleerötypen.
Lob2.Diepehogejongebosontginnlngs-loessleemgrond.
Detypischekenmerken zijn:eenlichtbruin-geleloessleemlaagvan70tot100cm.dikte,rustend opgrintenzand,met
eenbruinebovengrond,dunnerdan50cm.;gleyverschijnselen
komennietboven120cm.dieptevoor.
Eenkenmerkend profiel,datdesporenvanrecenteontginningdraagt,is:
Nr 71.TussenKampenBuitenbosch.
0-25 cm.lichtbruineietszanohoudendeloessleem,plaatselijk
lichtgeelgevlekt,zwakhumeus.
25-56 cm.omgewerktbosprofiel,,plaatselijk tot70cm.diepte
gespit;plaatselijk lichtgeelmetenkelezwak-ràestbruineplekken,plaatselijkdonkerbruingrijzeloessleemmetvermolmd hout,houtskool enonvolledig
verteerdbosstrooisel.
56-90cm.lichtroeètbruineloessleemmetveelkleinelichtgelevlekken,vrijvast;structuur:zachtenootjes,
deonderste10cm.xandig,sterk roestbruinen
zeervast.
90cm.endiepergeelgrijsgrofzand.

- 10 Debovengrondisbijdittype,evenalsbijdeLob3,
4 en5,vanlichtbruinetotbruingelekleur.Daarondervolgt
eenlichtgelelaag,dieopsterkvariërendediepteineen
minofmeertaaie,roestbruine,witgevlekteloessleemlaag
overgaat.Inderegelbegintdezelaagenkele tientallencm.
bovendeovergangnaar grintenzand.Somskanhijhoger
voorkomen.Waardittypeaanhetloessleemhoudendezand
grenst,ishetzandigerclannormaal.
Lob3.Zeerdiepehoge.jongebosontginnings-loessleemgrond.
Detypischekenmerkenzijndezelfdeal:-:bijhetvorige
type,behalvedatdeloessleemlaag diki-.erisdan100cm.
Demiddelhogeloessleemgronden.
Le f>.Diepemiddelhogeoudebouwlend-loessleemgrond.
Detypischekenmerkenzijn:eenloessleemlaag van70tot
100cm.diktemeteenbruinebovenlaag,dikkerdan50cm.,
rustend opgrintenzand;gleyverschijnselenkomenvoor
tussen50en100cm.
Debovenstelagenvertonendezelfdeeigenschappenalsbij
dehogeoudebouwlsnd-loess.leengro'iden.
Degleyverschijnselen vertonensichhierineenvaalwitteloessleemmetroestvlekken,diealsregelmindervast
isdanbijdelageloessleemtypenhetgevalis.
Lob4'Ondiepemiddelhoge jongebosontginnings-loessleemgrond
opzand.
Detypischekenmerken zijn:eenloessleemlaag,dunner
dan70cm.,rustendopgrint enzand,meteenhumeuzehovengrond,dunnerdan50cm.;gleyverschijnselentredenoptussen
50en120cm.
Dittypekomtslechtsinsmallestrokenvoor.
Lob5.Diepemiddelhoge jongebosontginnlngs-loessieemgrond.
Detypischekenmerkenzijn:eenloessleemlaag,dikker
dan70cm.,metbruinebovengronddunnerdan50cm.,rustend

- 11 opgrintenzand,metgleyversohijnselen tussen50en120
cm.indeloessleem.
Hoeweldediktevandeloessleemlaagplaatselijkmeer
dan100cm.kanzijn,iservoordiegronden tochgeenapart
typegemaakt,terwillevandeeenvoudvanhetkaartbeeld.
Hetgrondwaterbeperkttochdebewortelingsdiepte.
Eenkenmerkend profielis: .
Nr21.OpdegrensvanPlakenBruuk.
0-36cm.bruingrijzeloessleem-metzeerveelfijneworteltjes,
vrijvast;structuur:zachtenootjes;veelvormgangen.
36-56 cm.grijsbruineloessleemmetgelevlekken,dieiets
caster zijn,veelroest;structuur:zachtkruimellg,
zeerveelfijneworteltjes.
56-82cm.witgeleloessleemmetgroteroest-enzwarteijzermangaanvlekken,dieplaatselijkzeerdichtopéén
liggenéndaar eenvastebankvormen.Zeervaste
roestbandenwisselenafjaetzachtebandenmet
zachtenootjesstructuur.
82-93cm.debovenste3cm.bestaanuitvaste,doorijzer
verkitte,bruineloessleemmetveelgrint;daaronderligtgeelwit,plaatselijklichtbruin,zand.
98-120cm.geelv.itzand,lichtgevlekt,aandebovenzijdevrij
vast,naarbenedenmindervast.
120cm.endieper:geel7.itzandmetenkeleroestvlekken.De
vrijdiepbruinebovengrondwijstopeenvrijoudeontginningsgrond.
Delageloessleemgronden.
Lob6.Lagegrijzebosontginnings-loessleeagrond.
De typischekenmerkenzijn:donkerbruine,humeuzebodopgrijstotwitteondergrond ineenloessleemlaag
elendedikte,tustendopgrintenzand}degléyver-

- 12 sehijnselen tradenop tussen20en50cm.diepte,
bewitgereduceerdelaagisinvochtige toestand taai,
indrogetoestandkeihard.Dezeiäagwerktstorend opde
waterhuishouding,enkanbijdiepeontvet.-..-ringgevarenopleveren.
Eenkenmerkend profielmeteenvastelaagis:
No 31'NabijdeLeigraafopdehoogte vandePlak.
0-28cm.grijzeloessieemm^tkleineroestvlekjes,naarbenedeninaantal toenemend,matigvast,naaronderen
vastervordend,sterkdoorworteld.
28-36 em.plaatselijkvitteloessleemmetenkeleroestvlek.-".
jes,plaatselijknietgrote roestvlekken,aeervast;
structuur:enigszinsporeuzenootjes.
36-57cu.lichtbruine roestige loessleeiimetdonkereroestvlekken,ócervast;ctructuur:vrijscherpenootjes.
57-79cut.donkerbruin,.ietsloestleeinhoudendgrof
[sandmet
weiniggrint,zeervast,naarbenedentoelosser
wordend.
79cm.endiepergrijswitloszand.
In tegenstelling totdegeleidelijkekleurovergangen
indehogeterpenvalthierdescherpeovergang vandedonker
grijsbruinehumeuzebouwvoornaardewitgebleekteondergrond
op.
Lob7.Zet-rlagegrijzebosontginnings-loessleemgrond.
De typischekenmerken vandit type zijn:eenloessleemlaagvanwisselendedikte,ice-staldikkerdan50em.,met
gleyverschijnsel.enboven20cm.diepte.be blekingligthier
meestalvathogerdaninhetvorigetype,erkomenduidelijke
roestvlekken indebruingrijzebovengrond voor;dehumusin
dezodeiswatdonkerderbruin,somszelfsvenig;overigens
komtdit typemethetvorigeovereen.
Lobv.Zv;erlegevenigeloessleemgrond.

- 13 Detypischekenmerkenzijfcteenlaagveenvan50à
100cm.dikte,rustendopvenigeloessleem,waaronderzand
engrintligt.
Watzijnsamenstellingbetreft,isditeenveengrond.
MethetoogopdeliggingisMj,terwillevandeeenvoud
vandekaartenlegendabijdegroep vanlageloessleemgrondengerekend.Hetveen iseensoortelzenbroekveen,dat
vanzelfsprekendeendeelvanhetjaaronderwaterstaaten
.gedurendedeoverigetijd zeernatis.
Deloessleemhoudendezandgronden.ZL.
Degronden,dieinsamenstellinghetmiddenhouden
tussenloessleemenzand,duszandgrondenzijnmeteenbijmengingvanloessleem,vormen,ookwathuneigenschappen
betreft,eenovergangsgroep.Alleovergangenvanietsloessleemhoudend zand totsterk zandigeloessleemkomenindeze
groepvoor.Blvenalsbijdeloessleemgrondenvarieertbijhet
loessleemhoudendzandhetdekdatuitditmateriaalbestaat
tussen30en130cm.dikte.Dekwaliteitverschiltookhier
naargelang dedieptevanhetgrondwater,dedikteendaarmede
desamenstellingvandeloessleemhoudende zandlaag endedikte
vandehumeuzelaagvarieert.
Dedetailindeling berustopdeielfdekenmerkenalsbij
deloessleemgrondenwerdenbesproken.Enkeleverschillenmet
deloessleemgrondverdienendeaandacht,env.-eldeverschillen
•ingranulairesamenstellingendeaard vandehumeuzelagen.
Terwijldeloessleemgrond geenbelangrijkeverschilleningranulaire samenstelling vertoont,isditbijhetloessleemhoudend zandxvelhetgeval.
Inhetalgemeenbestaandezeerdiepetypenu'.tstérk
zandigeloessleem;hoedunnerdeloessleemhoudendezandlaag
-wordt,hoezandrijkerditmateriaal is. Hei ondiepe,loessleemhoudendezandtype,rustend opzand,bevat,nog slechts
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- IA eenietsloessleemhoudend zand.Ookbinneniedertypeis
ditaandezijdevandeloessleemgrond sterkerloessleemhoudend,enaandigeraandezijdevanhetzand.Uitaonderingen
opdezeregelwordenbijdekaartbeschrijvingenhetontstaannaderbesproken.
Dehumeuzebovengrond vandeoudebouwlandenishier
bruinzwarttotzwartvankleur,dusveeldonkerderâanover
hetalgemeenbijdeloessleeogrondenvoorkomt.
Viezullennudeeigenschappenvandeonderscheidenbodemtypennaderomschrijven.
Hogeloessleemhoudendezandgronden.
ZLf3.Zeerdiepehogeoudezwarteloessleemhoudendebouwland-zandgrond.
Dezegrondenhebbeneen sterkloessleem&oudendezandlaagvanmeerdan100cm.dikte,rustend opgrintenzand.
Dezwartbruinehumeuzelaagreiktdieperdan50cm.Gleyverschijnselentredennietopbinnen120cm.diepte.
Overhetalgemeenzijndezegrondenbeterdoorlatend
dandeloessleem.Plaatselijkkunnen sterkzandigeofuit
loessleembestaandelageninhetprofielvoorkomen.Inde
laatstgenoemdekunnenminofmeertaaieroestigelagenoptreden.Overhetalgemeen isdekwaliteitgoed.Kaardezijde
vanhetaandwordthetprofielzandiger.Eenkenmerkend
profielis:
Nr39.Tenn.vandeKranenburgsestraat.
0-25 cm. donkergrijsbruin,ietsloessleemhoudendgrofzand,.
zeerlos,veelfijnewortels.
25-71cm. lichtbruin,loessleerohoudendgrofzand,naarbenedentoenemend loessleemgehalteenfijnerzand,
terijveelfijnewortels,houtskoolresten.
71-119cm.geelbruin sterkloessleerohoudend zand,naarbenedenovergaande inzandigeloessleem,totop110cm.
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loessleem, na enkele cm. overgaande inroestbruine,iets zandige loessleem metveel kleine
ijzer-mangaanvlekjes,zeer vaste laag,vrijwel
geen fijnewortels.
143-1*>0 cm.keienvloertje vangrint,waaronder zeer grof
zandmetgrint.
ZLf2.Diepe hoge oude zwarte loessleemhoudendebouwlandzandgrond.
Dit typekomtweinig voor,het is zandiger danhetvoorgaande.
Op 70 tot 100 ca.diepte gaat hetloessleemhoudende zand over
in grint en zand.Dehumeuze laag reikt tot 50à 75 cm.
diepte, gleyverschijnselenkomenniet voor binnende loess1eémhoudende1aag.
ZLob 1.Ondiepe hoge jonge loessleemhoudende bosontglnningszandgrond op zand.
De loessleemhoudende aandlaag ishier dunnerdan 70 cm.,
en zeer zandig, SOÜISgrinthoudend. Gleyverschijnselen treden
niet inhet profiel tot 120 cm.op.Dit is een slechte grond,
die inkwaliteit dedroge zandgronden nabijkomt.
ZLob2.Diepe hoge jonge loessleemhoudende bosontginnlngszandgrond.
De gronden,die tot dit typebehoren,hebben eenloessleemhoudende zandlaag van 70 tot100 cm. dikte,rustend op
grint en zand.
De humeuze bovengrond isdunnerdan 50cm., engleyverschijnselen komenniet inhet profiel voor.
Binnen dit typekomt enigewisseling in granulaire samenstelling voor,plaatselijk isde bovengrond zeer zandig
ende ondergrond vrijwel zuivere loessleem, plaatselijk is
het profiel fijn-ofgrofzandiger.
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Deloessleemhoudende zandlaag isdikkerdan100cm.,
terwijlhetloessleemgehaltewathogeris;overigensheeft
dezegronddezelfdeeigenschappenalshetvorigetype,de
ZLob2.Dezegrondgrenstaandegoedeloessleemgrondenen
komtdeze inkwaliteitnabij.
Middelhoge loessleemhouderoc;aandgronden.
ZLf 5•Diepemiddelhogeoude2warteloessleemhoudendebouwland-zandgrond.
Ditweinigvoorkomende typeheeftvrijweldezelfdeeigenschappenalsdeZLob2,behalvedatdebruinehumeuze
laaghierdieperdan50cat.reikt,engleyverschijnselen
tussen50en120cm.voorkomen.
ZLf6.Zeerdiepemiddelhogeoude zwarteloessleemhoudende
bouwland-zandgrond.
Deze zecv goedegcondheefteenloessleemhoudendezandlaag,dikkerdan100cm.,met gleyverschijnselenbeneden
50cm.diepteeneendonkerehumeuzebovenlaag,dikkerdan
50cm.Deligging iswathogerdandievanhetvorigetype.
Debovengrond iszeerzandig enintenszv/artvankleur;
indeondergrond komenplaatselijk taaieloessleemlagenvoor,
voorallangsdegrensmetdeloessleem.
ZLob4..Ondiepemiddelhogejongeloessleemhoudendebosontginnings-zandgrond opzand.
Detypischekenmerkenvandezegrond zijn:eeniets
loessleemhoudende zandlaag,dunnerdan50à70cm.,rustendopgrintmetzandofzand,metgleyverschijnselen tussen
50en120cm.diepte.
Dehumusindebouwvoor isgewoonlijkvrijintensz#art
gekleurd.Dekwaliteitkomtvrij-wei overeenmetdievatïde
droge,dunnebosontginningsxandgrond.Zob4-«

-'17 ZLob5'Diepemiddelhoge jongeloessleerahoudendebosontginnings-zandgrond.
Dittypeheeftalskenmerkeneenloessleemhoudende
zandlaag,dikkerdan70cm.,rustend cpgrintenzand,®et
eenhume1;zebovengrond,dunnerd:n50cm.,engley
verschijnselentussen50en1<Qcm.diepte.
Dehumeuzebovengrond isvrijdonkervan kleur,dit
typebehoorttotdeoudereontginningen.Plaatselijkkomen
vrijwelzuivereloessleemlagenindeondergrondvoor.
Lageloessleemhoudendezandgronden.
ZLob6.Nc-ttejongeloessleeaihoudendebosontginningszandgrond.
Dezegrondenzijngekenmerktdooreen loessleeaahoudendezandlaagvsnwisselendedikte,?elkerustopzand.Gleyverschijnselenkomenvoortussen2üen50cm.diepte.
Plastselijkkunnentaaieloessleemlagenindeondergrond
voorkoken.
ZLob7.Zeernatte .jongeloessleemhoudendebosontginnlngszandgrond.
Hetenigeverschilmethetvoorgaande typebestaathierin,datdegleyverschijnselenboven20en.dieptevoorkomen.
3.Dezandgronden.Z.
Dezandgrondenbestaanvrijwelelleuitgrofzand.
Plaatselijkkoaenfijnere zandenenzeergrintrijkezanden
voor,diewegenshetgeringeoppervlaknietapartopdekaart
zijnaangegeven.Allezandgrondenhebbeneenzeergeringgehalteaanloessleem.
Zonderdikke,sterkhumeuzelagenofvoordeplantbereikbaar grondwater zijndezegrondenvangeringewearde.
Detypenindeling isdanookopdezebeide criteriagebaseerd.
Met dewaterhuishoudingendemenselijkeinvloed hing
debegroeiingnauwsamen.Dezedriefactorentesamengeven
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Hetbosopdehogegronden brachtweinig ofgeenhumusin
degrond.Na.devrijrecenteontginning ontstond erslechts
eenlichthumeuzebouwvoor.Komthetgrondwaterbinnende
120cm.,danveranderthetbostypeenigszins,onderinvloed
vandebeterewaterhuishouding.
Belageheide,diedikwijlsaltothetmoerasbeginttenaderen,meto.a.erica engagel,geeft eenpikkerig zwartesterk
humeuzezode,waaronderhetgrijsgereduceerdezandligt.
Demensbemesttehetoudebouvland reedseeuwenlangmet
potstellest. Het oudebouwland vertoontdanookdikke,zwart
humeuzelagen,dienaaronderineendonker-bruingrijze
kleur overgaan.ïv'aarsoortgelijke grondeneenhogergrondwaterpeilbezitten,zijnzetotdeoudeveilandgrondgerekend.
V.'ezullendezegroepenvanboderatypennuietsnauwkeurigerbekijken.
Zf.Deoudezwartebouwland-aandgronden.
Hetgemeenschappelijkkenmerk is,datdezegrondeneen
donkere,humeuzelaagbezitten,welkedikkerisdan50cm.
Eengeringloessleemgehalteverhoogtdewatercapaciteitvan
hetprofiel.
Zf 2.Drogeoude zwartebouwland-zandgrond.
Dedonkere sterkhumeuzebovengrond isdikkersten50cm.,
plaatselijk70tot100cm..dik.Gleyverschijnselenkomenniet
voorboven120cm.diepte.
Eentypischprofielis:
Nr62.Tenz.vandespoorwegovergang aandeKranenburgsastrajt.
0-43cm. zwartbruingrijs,sterkhumeus,grofzand,iets
loessleemhoudend,weinigverspreidgrint.
•43-57cm. zwartgrijs,grofzandmetveelloodzandkorrels,
plaatselijk restenvanheidehumus.
57-90cm. debovenste10cm.bruingrofzand,geleidelijk
overgaandeinlichtroestbruingrofzand.

- 19 90cm.endieper.'geelgrijsgrofzand.
Zf4*Vochthoudendeoudezwartebouwland-zandgrond.
Indit typekomendegleyverschijnselentussen50en
120cm.voor.Overigenskomthetineigenschappenovereen
methetvorigetype.
Dezegleyverschijnselenbestaanhieruiteenvaalgrijze
bleking,tesamenmetkleineroestvlekjes.Indezezeergrove
zandenheefthetgrondwaterpeilalleenvoordiepwortelende
gewasseneengunstigeinvloed.
Zw.Oude zwartegrasland-zandgronden.
Degronden,dietotdezegroepbehoren,hebbendedonkere
humeuzelaagvandeoudebouwlanden,tesamenmetgleyverschijnselenboven 50cm.diepte.
Zw1.Natteoudezwarte grasland-zandgrond.
Dezealtijd vochtigegrondheefteendonkerehumeuze
'laagvanmeerdan50cm.dikteengleyverschijnselen tussen
20en50cm.
Eentypischprofielis:
Nr61.BijhetVilje.
0-35 cm.donkergrijsbruinhumeusvrijgrofzand.
35-85cm.debovenste30cm.lichtgrijsbruingrofzand,vanaf45cm.diepte,plaatselijkgrijs gevlektenmet
kleineroestvlekjes,deonderste20cm.lichtbruin
grofzand.
85cm.endieperlichtroestbruingrofzand.
Zw2.Zeernatteoudezwartegrasland-zandgrond.
Dittypekomtvrijwelovereenmethetvorige,maarheeft
gleyverschijnselenboven20cm.diepte.Hetiseengrond,die
tijdelijkzeernatis,maarookindesterkstedroogtenog
vochthoudendblijft.
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Debosontginningszandgronden hebbeneendunne,zeer
lichthumeuzegrijsbruinebouv.voor.
Zob1.Uiterstdrogedunnebosontglnnings-zandgrond.
Dezwakhumeuzebouwvoorvandeze grovezandgrondenis
meestal slechts20cm.dik,plaatselijk ietsdikker,tot
maximaal $0'cm.
Eenkenmerkend profielisNr60:
0-30 cm. zwakhumeusgrofzandmetzeerweinigverspreid
grint.
30-80cm. verwerktegrond,plaatselijkbruingrijs,zwakhumeus,overigensgeelgrijszand.
80cm.endieper:geelgrijs tamelijk fijnzand.
Zob4«Drogedunnebosontginnings-zandgrond.
Gleyverschijnselen beneden50cm.dieptewijzenopeen
ietsbeterewatervoorziening.Overigenskomtdittypevrijwelmet"netvorigeovereen.
Zoh.Heideontginnings-zandgronden.
Delagegrondenvandezegroep zijngekenmerktdoor
eensterkhumeuzepikkerig-zwartebouwvoor,metgleyverschijnselenboven50cm.diepte.
Zoh5«Natteheideontginnings-zandgrond•
Dezegrondheefteen typischediepzwartepikkerig-humeuzebouwvoor,welkedunnerisdan50cm.Gleyverschijnselen
komentussen20en50cmvooralsroestvlekkenboveneen
vaalgrijsgereduceerdezandlaag.
Eenvoorbeeldvaneendergelijkprofielis:
Nr63:Tenz.vandeKranenburgsestraat.
0-30 cm.grijsachtig zwarthumeusgrofzand,metweinigverspreidgrint,kleinedonkereroestvlekjes.
30cm.endieper;gebleektgeelwitgrof zandmetweinigverspreidgrint,plaatselijk lichteroestvlekken.
Op70cm.dieptegrintmetweiniszand.
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Doorgleyverschijnselentotindezodeennogintenser
zwartekleurvandemeestalietsdunnerebouwvoor,wijktdit
typevanhetvorigeaf.Hetgrenstplaatselijkaanhetveen,
enheeftdaareenvenigehovengrond.Doorhetplaatselijk
voorkomen vangrintbankenkanpleksgewijs's-zomerssterke
verdrogingoptreden.
Vande zandgrondenkomen enkeletypenookJnDidamvoor.
DeZwlenZw2zijninDidaafijnzandigerenbruinervan
kleur,endaardoorwatbeterinkwaliteitôaninGroesbeek.
DeZoblenZob4zijneveneensovereenkomstigdegelijknamigeinDidamvoorkomendebodemtypen.Ookdezetypenzijn
inGroesbeekvanietshinderekwaliteitdaninDidam,door
degrofheid vanhetzand.
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HoofdstukIII.
Beschrijvingvandebodemkaart1 ;10.000envande
bodemkundigeoverzichtskaart1;25.000.

A.Beschrijving vandebodemkaart1:10.000.
Voorhetbegripvandekaartisenigekennisvande
topografiegewenst.
Wanneerwedehoogteiljnenbezienvaltonsop,dathet
laagstedeelvanGroesbeek,me'teenhoogtevan10tot20m.
4-A.P.isgelegenrondomdeBoersteeg alsas.Dezelaagte
beginttussenBredewegenBruuksestraat,enverwijdt zie,
naardezijdevanKranenburg enWij1ertrechtervormig.In
dezelaagtevormtdeomgevingvandeLeigraafdelaagste
strook.Rondomdezelaagteliggenhogeheuvelsinhetw.,
z.eno.,alleenonderbrokendooreenbreeddalopdehoogte
vandeKetelstraat.Dewaterscheiding opdezeheuvelsligt
overalbuitenhetkarteringsgebied.Inhetzuidenenwesten
stijgthetlandbinneneenstrookvan1tot1,5km.breedte
van30tot60in.hoogte.Indezw.hoekvanhetgebiedligt
hethoogstepunt,eenzandkopje,dattot73,4
ffl+N.A.P.
reikt.Deze steilhellende strookisdoorsnedendooreen
grootaantaldalen;tenzuidenvanhetdorpGroesbeek liggen
eracht,tennoordenhiervannog zeven.Aandezo.zijde
reikthetgebiedweinig hogerdan20m.4-H.A.P.Onmiddellijk
tenoostenvanderijksgrensstijgthet terreinplotseling
steilomhoog.Binnen500m.komenv/ehiervan20totop
60à70m fN.A.P.Naarhetno.daalthetgebied zwak,en
alleeneenpaarheuveltjesvanenkelemetershoogtelangs
deKranenburgsestraatverstorendezeregelmaat.
Hetfundamenteleverschilinbodemtypedatonshet
eerstopdekaartopvalt,ishetonderscheid tussendevochtigeennatte typenende typen,diedegleyverschijnselen

- 23 beneden1.20m.hebben.
DeeerstgenoemdeliggeninhetlagedeelvanGroesbeek:hetmidden-oosten,uitgezonderd dePlak.Hetiskenmerkendvoordewaterhuishouding inditgebied,datdeverbreidingvanhetgrondwater nietaaneenbepaaldhoogteniveau
gebondenis.Gebrekaansnelleafvoerende sterkeaanvoer
vanwateruithogerliggend achterland zijndevoornaamste
oorzakenvanditverschijnsel.
Eentweede,sterkopvallendfeit,ishetvoorkomenvan
loessleeminhetzuiden,oostenennoorden,envanzandin
hetmidden ,tussenKranenburgsestraat enHorst,eninhet
zuidwesten.Opdeovergang tussendeze beidegrondsoorten
enintweegeulendiede"Wijlerbaansnijden,vindenwe
loessleemhoudendzand.
Deloessleemgrondenenloessleemhoudende zandgronden
liggengrotendeelsbuitenhetgebied vandegrondwaterverschijnselen,behalveinhetBruukeninhetnoordoosten.
{VandebelangrijkstedelenvanGroesbeek zullenwenude
verspreiding vandebodemtypenietsnauwkeurigernagaan.
1.Degronden,gelegenjneenstrookv&n|km.breedteter
weerszijdenvandeWijlerbaan.
Dit gedeeltevordt °rotcndeelsingenomendoordediepe
jongebosontginnings-loessleemgrond.Het terreinissterk
geaccidenteerd.Hetzijnoverhetalgemeenvrijkortgeleden
ontgonnen gronden.Degedeeltenlangsdebosrendinhetw,en
tenz.vandestrookZLobtenw.vanBuitenboschzijnpas
kortgelodenontgonnen.De bouwvoor ishl<:rlichtgeelbruin,
•ngaatop20à25cm.dieptealingeel over.Inhetoverige
deel isdebouwvoor25tot35cm.dik,endaaronderkannog
eenlichtbruinelaagvoorkomen.Restenvanbosstrooisel
envanhet strooiselprofielvindenwe terugopeendiepte
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LubertenopdeMol..;-berg,eenklel::i*\pp.:rvlskbovendienin
hetLageWald.
Deloessleem.wordtoverhetalgemeenzóndig^r inhetw,
eninheto.nabijdegrensvanhetloessleetùhoudendzand.
Op 60à70cm.dieptebegint eenrotst3aag,dit opdeovergangnaarhetzandengrintvandeondergrond vrijvastis.
Plaatselijk isdezelaagondoorlatend« ve dalvoetendiedelenvanhetloessleemgebied,die eenhoger liggend achterland
vanloessleesigrondbezitten,hebbeneenbetereY?atervoorzie~
ningdandeoverigegronden.
Dezeerdiepeloessieemgrondenlopeninsmallestroken
doordediepeloessleenigrond,gedeeltelijkgelegenindetia~
len,gedeeltelijk ookhalverwegedehellingen.
Negenkoppenenenkelekleinekopjeszijnbedektmetondiepebosontginnings-loessleemgrond opzand.Dezezijnmeestal
zandig,engrintrijk.Hetzijnnietalleendehoogstepunten
inhetomliggende terrein;ookaansterkeefspoelingonderhevigehellingen ofkoppenindeondergrondkunnenaanleidinggeventotdeaanwezigheid vandittype.Vooralhetcentrumvandekopn.vanVoxhilt iszeerslecht.
Enkelezeerkleinezandkopjes eneengroter stukzandgrond bijdeMolenbergvormende slechtstedelenvanditgebied.Dezegrondenhebbeneenzeerdunne,zwakhumeuzebouwvoorenliggengedeeltelijkbraak.Eventenn.vanVoxhilt
heefteenvandezezandkopjesaanleiding gegeventothetontstaanvaneenstrookverspoeld loessleemhoudendzand,dathier
deloessleembedektaeteen4-0tot60cm.dikkelaag.Behalve
hetmeestoostelijkedeel,datplaatselijkuitvrijwelzuiver
zandbestaat,ishetgoede-grond.
Tv^eediepedalen,vandeWaldgraafnaarVossendaallopend
entussendeKamp endeMolenberg gelegen,zijnbedektmet

- 25 verspoeld J.oessleemhoudendzand.Ooktegenwoordigvoerendezegeulennogveel smelt-enregenwateraf,waarbijerosie
ensedimentatievanzandigmateriaalplaatsvindt.(Zie
hoofdstuk5Erosie.)«Plaatselijk zijndezegeulenzeerzandig ensomsgrintrijk.Hetfeit,datdestrokenvanzeer
diepe typenzichsomsdwarsovereengeulheenvoortzetten,
spreekttegenzeersterkeerosienadevorming,Indatgevalzouvanhetreliefvandeondergrondweinigmeertezien
zijn.RondomdezeZLobstrokenisdeLobookzandigerdan
normaal.Hetnoordelijkgelegendalheeftgeenafwatering
waarhettegendeRijksgrensdoodloopt.
2.Destrooktenzuidenenoostenvanhetgebied vande
Wijlerbaan,tennoordenvandeKranenburgsestraatInhet
westen.endespoorlijninhet oosten,entenwestenvan
delandsgrens.
Ditgedeelte omvathetovergangsgebied vandeloessleemgrondenrondomdeWijlerbaannasrdezandgronden langsde
RijksgrensendeKranenburgsestraat.Langsdeloessleembevathetloesslee&hoiidendzandhetminste zand,terwijlhet
naarhetzand toegeleidelijkzandigerwordt,endeloessleemhoudendelaag indikteafneemt.
Deloessleemwordtplaatselijk omslotendooreensmalle
strookZLob3>diegedeeltelijkuitoudbouwland bestaat.
DeZLob2inhetn.heefteendonkerbruine bouwvoorvan30
cm.welkevialichtbruiningeel overgaat;aandeoostzijde
isdittypezeerzandig.DeZLob1-kopjeszijn zandigeren
mee-stalgrintrijkerdanhetvorigetype.Degrintlaag inde
ondergrond komtvanw.naaro.steedsondieper teliggen.
De strookZLob1en4rondomhetzandaanheteindevande
Boersteegiszeer zandigengrintrijk.DeZLob4heeftde
grondwaterverschijnselenopongeveer 50cm.diepteliggen
enisgoedvoBhthoudend.Langsderijksgrens isdittype
totpi.in.50cm.dieptesterkhumeusenvangoedekwaliteit,

-26.DezandtypenaanheteindevandeBoersteegzijnzeerslecht,
behalvehetstrookjeZf4langsdegrens.DeZob1en4verschillenniet sterkinkwaliteit;de z. kop vanZob1is
zeerfijnzandig,endaardoor betervankwaliteit.
Deloessleemhoudende zandgeuldiebijhetBuitenbos
uitkomtisdaarplaatselijk vrijsterk zandig engrintrijk.
DeZLf 5, dielangsdeBoersteeg isgelegen,vlaktenn.van
despoorlijn,isvangoedekwaliteit.DeZiob5>dieeraan
grenst,komtdittypeinkwaliteitnabij,doorde40à50
cm.dikke,sterkhumeuzebovenlaag.Hethoogstedeelhiervan
ligtbovendegrondwaterinvloed.
Dezetypen rondomdeBoersteeg,vlektenwestenvande
spoorlijn,hebbeneendek vantamelijkfijnzand,metloessleemindeondergrond.Plaatselijkkomenhiernattere stroken
voor.Dekaartvanditdeelisenigszinsvereenvoudigd.De
strookZLf3langsdeKranenburgsestraatiseengrondvan
uitstekendekwaliteit:hum
eustot60à30cm.diepteen;
voldoendeloessleemhoudend.Naarheto.toewordtdeze'grond
zandiger.DeZLf2,diehieraangrenst,isnogeengoede
grond,maardesmallestrookZLob1langsdewegheefthet
grinthoog liggen,delaatste isvanslechtekwaliteit,aanplantenvanfruitmoeterwordenontraden. ,
3.Hetgebied tenzuidenvandeKranenburgsestraatinhet
westen,endespoorlijninhetoosten,tenwesfeenvande
rijksgrens.tennoordenvandeHogeHorsterweg,metde
zandgrond zuidelijkvandeHorstenrondomdekernvan
hetdorpGroesbeek.
Ditgebiedbestaatvrijwelgeheeluitzandgrond,behalvehetSchildbroekendeDrul.ß ijhetSchildbroekvindenwe
eengebied vanloessleemgronden.
Teno.vandeBoersteeg ligteenkleinoppervlakoude
cultuurgrond vangoedekwaliteit.Tenw.hiervanvindenweeen
kleinstukjelageloessleemgrond.HetSchildbroek,waarvanwe

