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VOORWOORD
Van de Provinciale Landbouwkundige Dienst van Gelderland
werd in juli 1967 opdracht ontvangen voor een onderzoek naar de
bodemgeschiktheid van gebieden gelegen in de ontwerp-streekplan
nen Rijn en IJssel en Rijk van Nijmegen.
Dit onderzoek dat enig veldwerk omvat en de verwerking van
reeds aanwezige bodemkundige gegevens tot bodemgeschiktheidskaarten voor de fruitteelt, groenteteelt en akker- en weidebouw, werd
verricht door B.H. Steeghs (afd. Opdrachten), die ook de korte
toelichting bij de kaarten verzorgde. Ir. J.G.C. van Dam en W. v.d.
Knaap (afd. Tuinbouw) verleenden hun medewerking.
Buiten de Stichting voor Bodemkartering is voor de defini
tieve vaststelling der bijeengebrachte gegevens overleg gepleegd
met het Rijkstuinbouwconsulentschap te Arnhem.
Ir. A.F. van Holst (afd. Opdrachten) had de dagelijkse lei
ding van dit onderzoek.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR,
Ir. R.P.H.P. v.d. Schans.
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1. INLEIDING
De bij dit onderzoek betrokken gebieden zijn vnl. gelegen
in het Gelderse rivierengebied, te weten het Rijk van Nijmegen,
omgeving Groesbeek, de Ooypolders, het Oude Rijngebied, de Lij
mers, de streek Didam-Doesburg en een gedeelte van de Gelderse
Vallei.
Alhoewel de bodemgesteldheid uitgangspunt is geweest bij
het samenstellen van bijgaande geschiktheidskaarten, wordt hier
op in deze toelichting slechts summier ingegaan.
Van een zeer groot deel van het gebied zijn bodemkaarten
met beschrijvingen aanwezig. Van de resterende gebiedsdelen zon
der bodemkundige gegevens ontbreekt de interpretatie.
In deze toelichting wordt de nadruk gelegd op de wijze van
samenstelling en de betekenis van de globale bodemgeschiktheidskaarten voor de groenteteelt, fruitteelten alàoaa- en weidebouw.
Bij de beschrijving van de kaarten is van de geschiktheids
klassen 1 en 2 een zeer globaal beeld van de bodemgesteldheid
gegeven, terwijl van klasse 2 tevens de beperkende factoren zijn
genoemd.
Deze toelichting is streeksgewijs opgezet. De geschiktheidskaarten zijn als werkkaarten uitgevoerd.
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2. DE SAMENSTFT,T.TMT DFJi KAARTEN
Bij het samenstellen der kaarten Is gebruik gemaakt van aan
wezige bodemkundige gegevens (hoofdstuk j), Hieruit zijn bodemkundige eenheden geformeerd als basis voor de samenstelling van
de geschiktheidskaarten.
De volgende bodemkundige eenheden werden samengesteld en be
oordeeld:
zeer lichte overslag- en oevergronden, diep slibhoudend;
zeer lichte overslag- en oevergronden met ondiep los rivier
zand;
lichte stroomruggronden zonder storende zware ondergrond;
zware stroomruggronden
zware stroomruggronden met ondiep storende zware ondergrond
komgronden;
hogere lössleemgronden;
lage lössleemgronden;
dik humeuze zand- en lichte bruine leemgronden;
hogere humeuze zandgronden;
. lage tot zeer lage zandgronden.
Plaatselijk wisselt de bodemgesteldheid op korte afstand
zo sterk dat het op een kaart, schaal 1 : 50 000 niet mogelijk
is om bovengenoemde eenheden afzonderlijk weer te geven. Dit is
bijv. het geval met de rivierleem ten zuidwesten van Nijmegen,
met gronden in het Oude Rijn-gebied en met gronden ten oosten
van Didam. Op de bodemgeschiktheidskaarten zijn hiervoor der
halve associaties van geschiktheden gegeven.
Ook voor de zware stroomruggronden, die wat betreft de
zwaarte van de ondergrond en de ontwatering niet gelijk zijn, is
een associatie van geschiktheden voor fruitteelt gegeven. De oor
zaak hiervoor is niet zozeer de sterk wisselende bodemgesteld
heid als wel het gebrek aan gedetailleerde informatie. Voor een
aantal andere gronden zijn eveneens associaties van geschikthe
den voor fruitteelt, akkerbouw en weidebouw gegeven. De oorzaak
hiervoor is niet zozeer de sterk wisselende bodemgesteldheid als
wel het globale karakter van de geschiktheidslegenda's.
De uiterwaardgronden zijn, voor zover beoordeeld, tot de
minder geschikte gronden gerekend voor groenteteelt, fruitteelt
en akkerbouw. Dit vanwege hun waterbezwaar bij hoge rivierwater
standen.
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3. DE GLOBALE BODEMGESCHIKTHEIDSKAART VOOR GROENTETEELT

(schaal 1 : 50 000)
Legenda
Klasse 1

gronden, in de huidige toestand geschikt voor groen
teteelt

Klasse 2

gronden die met eenvoudige middelen geschikt te maken
zijn voor groenteteelt;

Klasse 3

minder geschikte gronden;

Klasse 2 - 3 associatie van klasse 2 en klasse 3;
grotendeels diep uitgegraven gronden.
(afzonderlijke onderscheiding voor enkele grote
complexen uitgegraven gronden)
De betreffende beperkende factoren voor de groenteteelt zijn
a. moeilijk bewerkbare bovengrond
b. onvoldoende ontwatering
c. droogtegevoeligheid
Middelen om deze gronden geschikt te maken zijn:
a. zware organische bemestingen
b. drainage en/of betere algemene ontwatering van de percelen
c. beregening of infiltratie
Regionale toelichting
Rijk_van_Nijmegen
Klasse 1

zeer lichte oever- en overslaggronden langs Maas en
Waal;

Klasse 2

lichte stroomruggronden langs de Waal. De minder ge
makkelijk bewerkbare bovengrond en de minder gunsti
ge ontwatering zijn hier de beperkende factoren.

Betuwe_
Klasse 1

zeer lichte oever- en overslaggronden langs Waal en
Rijn;

Klasse 2

voornamelijk lichte stroomruggronden met minder ge
makkelijk bewerkbare bovengrond en minder gunstige
natuurlijke ontwatering dan de gronden van klasse 1.
In Huissen zeer lichte min of meer droogtegevoelige
gronden.

0o^p£lders
Klasse 2

lichte stroomruggronden, met enige beperkingen t.a.v.
bovengrondzwaarte en ontwatering.
Grote delen van de Ooypolders zijn diep ontgraven
t.b.v. de baksteenindustrie en afzonderlijk op de
kaart onderscheiden.

0ude_R:Ljngebi.ed en_Li_jmers
Klasse 1

zeer lichte oever- en overslaggronden;

Klasse 2

voornamelijk lichte stroomruggronden met enige be
perkingen t.o.v. bovengrondzwaarte en ontwatering.
Ten zuiden en zuidwesten van Groessen, ten zuidoos
ten van Zevenaar en ten zuiden van Lobith betreft het
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zeer lichte oever- en overslaggronden met ondiep voor
komend los rivierzand. Deze gronden zijn min of meer
droogte-gevoelig.
Klasse 2-3 deze associatie, voorkomende in het Oude Rijngebied
bestaat uit lichte stroomruggronden en zware zogenaam
de "strängen". De bodemgesteldheid wisselt sterk op
korte afstand. De zware gronden in de "strängen" be
horen tot klasse 3, de lichte stroomruggronden tot
klasse 2, waarbij de bovengrondzwaarte en de ontwate
ring de beperkende factoren zijn.
Ook in dit gebied komen diep uitgegraven gronden voor
die afzonderlijk op de kaart zijn onderscheiden.
Didajn-Doe_sburg
Klasse 2

in het algemeen bruine, dik humeuze slibhoudende zand
gronden. Ten dele droogtegevoelig, ten dele vochtig
tot nat.

Nude^Gelderse vallei_
Klasse 2

«

In het algemeen vochtige tot natte humeuze zandgron
den tussen Veenendaal en Ede. Ten dele te nat.

h-

DE GLOBALE BODEMGESCHIKTHEIDSKAART VOOR FRUITTEELT
(schaal 1 : 50 000)

Legenda
Klasse 1

gronden in de huidige toestand geschikt voor fruit
teelt;

Klasse 2

gronden die met eenvoudige middelen geschikt te maken
zijn voor fruitteelt;

Klasse 3

minder geschikte gronden;

Klasse 1-2 associatie van klasse 1 en klasse 2;
Klasse 1-3 associatie van klasse 1 en klasse 3J
-

grotendeels ondiep uitgegraven gronden;
(afzonderlijke onderscheiding voor enkele grote complexen uitgegraven gronden)

De betreffende beperkende factoren voor de fruitteelt zijn:
a. onvoldoende ontwatering
b. droogtegevoelig
Middelen om deze gronden geschikt te maken zijn:
a. drainage en/of betere algemene ontwatering van de percelen
b. beregening of infiltratie
Regionale toelichting
RiJk_van_Nijme£en
Klasse 1

zeer lichte oever- en overslaggronden en lichte stroomruggronden langs Maas en Waal;

Klasse 2

kleine oppervlakte dikke bruine lichte rivierleem
grond bij Heurnen, en overslaggrond op los rivierzand
bij Weurt.
Deze gronden zijn enigzins droogte-gevoelig.

Klasse 1-2 zware stroomruggronden. Ten dele zijn deze gronden ge
schikt, ten dele is de ontwatering onvoldoende.
Klasse 1-3 omvat voornamelijk rivierleemgronden. Er is een sterke
wisseling op korte afstand in de bodemgesteldheid. De
lichtere, hoger gelegen gronden zijn geschikt, de lage
zware gronden zijn weinig of niet geschikt.
Eetuwe__
Klasse 1

zeer lichte oever- en overslaggronden en lichte stroom
ruggronden;

Klasse 2

zeer lichte gronden bij Huissen, deze zijn droogtege
voelig;

Klasse 1-2 zware stroomruggronden, ten dele geschikt, ten dele
beperkingen t.a.v. de ontwatering.
Grcesbeek
Klasse 1

hogere lössleemgronden;

Klasse 2

lagere lössleemgronden met beperkingen t.a.v. de
waterhuishouding
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0oyp£lders_
Klasse 1

lichte stroomruggronden

Klasse 1-2 zware stroomruggronden, ten dele geschikt, ten dele
beperkingen t.a.v. de ontwatering.
De diep uitgegraven gronden zijn afzonderlijk onder
scheiden.
Crj.d.e_H_±jngebied £n_Lijmers_
Klasse 1

zeer lichte oever- en overslaggronden, lichte stroom
ruggronden

Klasse 2

zeea- lichte oever- en overslaggronden met ondiep los
rivierzand. Deze gronden zijn droogtegevoelig.

Klasse 1-3 lichte stroomruggronden in associatie met zware
"strängen"; deze laatste zijn weinig of niet ge
schikt. Ook hier komen diep uitgegraven gedeelten
voor.
Didam-Doesburg
Klasse 2

in het algemeen bruine, dik humeuze slibhoudende
zandgronden. Ten dele droogtegevoelig, ten dele voch
tig tot nat.

Nude^Gelderse Vallei_
Klasse 1

lichte en zware stroomruggronden langs de Rijn

Klasse 2

vochtige tot natte humeuze zandgronden tussen Veenendaal en Ede. Ten dele te nat.

5. DE GLOBALE BODEMGESCHIKTHEIDSKAART VOOR AKKERBOUW
(schaal 1 : 50 000)
Legenda
Klasse 1

gronden, in de huidige toestand geschikt voor akker
bouw;

Klasse 2

gronden, die met eenvoudige middelen geschikt te ma
ken zijn voor akkerbouw;

Klasse 5

minder geschikte gronden

Klasse 1-2 associatie van klasse 1 en klasse 2
Klasse 1- 3 associatie van klasse 1 en klasse 3
•

1

-

grotendeels diep uitgegraven gronden
(afzonderlijke onderscheiding voor enkele grote complexen uitgegraven gronden).

De betreffende beperkende factor voor de akkerbouw is: on
voldoende ontwatering. Om deze gronden geschikt te maken is drai
nage en/of betere algemene ontwatering van de percelen noodzake
lijk.
Regionale toelichting
Ri^k_van_Mjme£en
Klasse 1

zeer lichte oever- en overslaggronden en lichte stroomruggronden langs Maas en Waal; dik humeuze zandgronden
en lichte bruine leemgronden;

Klasse 2

Ia het algemeen minder goed ontwaterde zware stroomruggronden met ondiep in het profiel komklei, zowel
langs de Maas als langs de Rijn. Lage zandgronden
langs het Maas-Waalkanaal.

Klasse 1-2 zware stroomruggronden, ten dele is de ontwatering
onvoldoende
Klasse 1-5 rivierleemgronden met op korte afstand sterke wisse
ling in bodemgesteldheid.
De hogere (lichtere) gronden zijn geschikt, de lage
re (zware) gronden zijn weinig of niet geschikt.
Betuwe_
Klasse 1

zeer lichte oever- en overslaggronden en lichte
stroomruggronden.

Klasse 2

in het algemeen minder goed ontwaterde zware stroom
ruggronden met ondiep in het profiel komklei

Klasse 1-2 zware stroomruggronden ten dele geschikt, ten dele
is de ontwatering onvoldoende
Groesbœk
Klasse 1

hogere lössleemgronden;

Klasse 2

lagere zand- en lössleemgronden met onvoldoende
ontwatering.
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Oo^polders_
Klasse 1

lichte stroomruggronden

Klasse 1-2 zware stroomruggronden, ten dele beperkingen t.a.v.
de ontwatering
Oude_Rijngebied en_Li_jmers_
Klasse 1

zeer lichte oever- en overslaggronden, lichte stroom
ruggronden

Klasse 2

zware stroomruggronden met ondiep in het profiel komklei, in het algemeen minder goed ontwaterd.

Klasse 1-5 lichte stroomruggronden in associatie met zware
"strängen", deze laatsten zijn weinig of niet geschikt.
Didam-Doesburg
Klasse 1

bruine, diep humeuze slibhoudende zandgronden rond
Didam, en lichte stroomruggronden langs de IJssel.

Klasse 2

zware stroomruggronden met ondiep in het profiel
komklei, minder goed ontwaterd.

Klasse 1-5 hogere humeuze zandgronden in sterke afwisseling met
lage tot zeer lage zandgronden met slechte ontwate
ring.
Nude-Gelderse Vallei
Klasse 1

stroomruggronden langs de Rijn

Klasse 2

lage zandgronden in de Gelderse Vallei met in het
algemeen onvoldoende ontwatering.
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6. DE GLOBALE BODEMjESCKIKTHEIDSKAART VOOR WEIDEBOUW
(schaal 1 : 5O OOO)
Legenda
Klasse 1

gronden, in de huidige toestand geschikt voor a3cEc5r="
bouw;

Klasse 5

minder geschikte gronden;

Klasse 1-5 associatie van klasse 1 en 5
Klasse 1-2 associatie van gronden die in de huidige toestand
geschikt zijn voor weidebouw, en die welke met een
voudige middelen geschikt te maken zijn
-

grotendeels diep uitgegraven gronden
(afzonderlijke onderscheiding voor enkele grote complexen uitgegraven gronden)

De betreffende beperkende factor voor de weidebouw is:
onvoldoende ontwatering. Om deze gronden geschikt te maken is
drainage en/of betere algemene ontwatering van de percelen
noodzakelijk.
Regionale toelichting
RiJ_k_van_Nijme£en
Klasse 1

alle oever-, overslag- en stroomruggronden en uiter
waarden. Een uitzondering hierop vormen de overslaggronden met ondiep los rivierzand. Lage zandgronden
langs het Maas-Waalkanaal

Klasse 1-2 alle komklei- en lage rivierleemgronden. In de laag
ste delen is de ontwatering onvoldoende.
Klasse 1-5 zandgronden met grote verschillen in hoogteligging
t.o.v. het grondwater, de lagere delen zijn geschikt,
de hoge ongeschikt
Betuwe_
Klasse 1

alle oever-, overslag- en stroomruggronden en uiter
waarden. Een uitzondering hierop vormen de overslaggronden met ondiep los rivierzand in Huissen

Klasse 1-2 alle komkleigronden. De ontwatering is in de laagste
delen onvoldoende.
Groesbœk
Klasse 1

lössleemgronden en lage zandgronden

Klasse 1-2 zeer lage zandgronden met onvoldoende ontwatering
Klasse 1-5 zeer onregelmatig liggende lössleem- en hoge zand
gronden. Alleen de lagere delen zijn geschikt.
0°2polders_
Klasse 1

alle gronden zijn hier geschikt.

- 111. -

Oude_Rijngebied en_Lijmers
Klasse 1

alle oever-, overslag en stroomruggronden, met uit
zondering van de overslaggronden met ondiep los ri
vierzand

Klasse 1-2 komkleigronden, in de laagste delen is de ontwatering
onvoldoende.
Didam-Doesburg_
Klasse 1

alle stroomruggronden

Klasse 1-2 komkleigronden en zware rivierleemgronden. De ontwa
tering is in de laagste delen onvoldoende
Klasse 1 - 3 zandgronden in de omgeving van Didam. Alleen de lage
re delen in dit landschap zijn geschikt.
Nude-Gelderse Vallei
Klasse 1

alle hier voorkomende gronden zijn geschikt.
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AANHANGSEL

Tabel met oppervlakten van de kaarteenheden per geschiktheidskaart en
per ontwerp-streekplan

Groenteteelt
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

G1
G2
G3
G2-3
Totaal

Rijn en IJssel
2
5
20
1

270 ha
6)4.0
410
1*10

Rijk van Nijmegen e.o.
1 230 ha

190
12 910

Totaal
3 500 ha
5 830

33 320
1 l+IO

29 730 ha

14 33O ha

1)4 060 ha

7 470 ha
1 910
13 1*30
5 510
1 410

1 630 ha

9 100 ha
2 1*00
21 370
8 33O
2 860

Fruitteelt
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

Fl
F2
F3
Fl-2
Fl-3
Totaal

29 73O ha

k90
7 91+0
2 820
1 1|.50
14 33O ha

J4.I4. 060 ha

Akkerbouw
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

A1
A2
A3
A1-2
A1-3
Totaal

9
3
9
5
2

59O ha
22*0
200
320
380

1* 720 ha
1 740
3 600

2 820
1 I+50

11*
k
12
8

310 ha,
98O
800

11*0

3 830

29 730 ha

11* 330 ha

I4.I4. 060 ha

21 770 ha
510
2 01^0
5 U10

7 930 ha
1 720
1 610

29 700 ha
2 230
3 650

29 730 ha

]k 330 ha

Weidebouw
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

W1
W3
W1-3
W1-2
Sotaal

3 070

8 1*80
l*lj. 060 ha

