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KORTE TOELICHTING OP DE BODEMKAART SCHAAL
1 ; 30 000 VAN DE GEMEENTE DODEWAARD

door J.A. v.d. Hurk

Wageningen, augustus i960
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CENTRALE UANDBOUWCATALOGUS

0000 0065 3408

N.B. Niets uit dit rapport mag zonder toestemming van de
Stichting voor Bode;«karteriïig worden vermenigvuldigd
of in andere publikaties worden overgenomen.
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VOORWOORD
In opdracht van het Bureau voor planologisch onderzoek en
advies Dr. J.A. Launspach te Arnhem werd een globale bodemkaart,
schaal 1 : 50 000, met korte toelichting samengesteld van de
gemeente Dodewaard.
ï>e benodigde gegevens werden verkregen uit:
Bodemkaart van Nederland, sChaal 1 ; 50 000
Blad 59 Oost 1968 (in afwerking)
Stichting voor Bodemkartering.
Bodemkaart met toelichting werd samengesteld in juli 1968
door J.A.v.d.Hurk, orxier leiding van Ir. G.J.W. Westerveld.

DE ADJtJNClT-DIRECTEUR,

Jr. R.P.H.P. van der Schans.

Toelichting op da bodeakaart van da gemeente Dodsnaard
Da garaeente Dodewaard lift aan a* noordelijke oever van da Waal in
hat riviaranlandaohap van Waal «a Rijn. Da aaaat voorkonende gronden
sijn» strooagrondan «a kowklfttfgropdan. Lane* da Waal taMB uitarMaardgraadan
VOOT»

0a iifcroea- «a komkleigronden ontstonden v6ér da bedijking (dus véèr
oa. 1 200 aa Chr.)- 0« riviarlopan verplaatsten slab taan regelmatig (hat
sp* mnmmrmnm rivisriiMiysvss^ m h i j uO|i niiixiwiâcii ovtmfOOMM
da tuaaenliggende gebiaden. Nit hefc rivierwata p werden sand- an kleidaeltjas
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meegevoerd dia bij aan afaaae van da stroomsnelheid tat bezinking kwaaan.
ta da Raasta eanavlsg vaa da itroi^tddltts. waar da itrom—iialhalri vtn hat
water im« vrij ;àroot «as* kwaa ipt zandige materiaal waaruit da atrooograad«»
grotendeels bestaan, tot afzetting. Verder vaa da riviar af basonkan da
fijnara kleidaeltjas an wsrdaa da konklaigrondan opgaboiafd.
Ma da bedijking vond alleen buitendijks, ia da «ga. uiterwaarden, nog
afzatting van materiaal plaats alaook daar «aap dijkdoorbraken hebben plaats
gevonden.
Da hoogste ligging Van da binaandijksa gronden variaart van + TâS»4 MAP
op da atrooragronden tot•6 É 7 «•MAP in da koaklMgronden. Da uiterwaard**
grond«» kunnen, voor zover sa nlat sijn afgegraven, op aan hoogta wn
•8 à $ a +W& liggan.
Da hooggelegen strooMgronden, dia neer dan da halft van da oppervlakte
Innemen baataan uit bruina# overweg&fd kalkrijks, grofzandige Höhte zaval
(8-17§ % lutun'^) (knarfissnheld 1) «ei uit snars saval of llohte klai
(llf-35 ff lutua) (kaartaanhaid 8). Da hoogsta grondwaterstand, aamtal op
tredend ia da wintermaanden, ligt bij dasa gronden Staads dieper dan M> m
~«v. Mat uitzondering vaa da grofzandige liahta zavelgronden, dia gevoelig
sijn voor verdroging, sijn da strooagrondan goede tot saar goede gronden
voor akkerbouw an fruittaalt.
Da lagar gelagen» kalkarme atrooagronden (kaarteenheid 3) beataan uit
zware saval en lichte klai (17§*$5 JÉ lutum) raat ondieper dan 80 om veelal
swara (kon) klai. Da hoogsta grondwatarstand kont bij dasa grondan binnen
40 oa hsv. Mat (te nodige voorziening«!, o.a. drainage, «ogen sa tot da
goada grondan voor akkerbouw an fruittaalt garüomd worden.
Da grijze kalkarna konkMigrondan bestaan uit swara kléi (> 35 0 lutun).
Hat sijn vrij natta laag gelegen grondan nat zeer hoge grondwaterstanden.
Ze siJa ovarwegsad als grasland ia gebruik an daarvoor ook hat meeat gaschikt.
Da uiterwaardflprondait, alleen voorkomend laags da Waal# bestaan In hat
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lutun* minerale dalen klainar dan 2 au (nu» aiaron* 0,001 ara)

afgagravan gtämlf uit fealkrijk«, grofzandig« liebt« «n «Mm
zav«l (8-4%$ ff luttas) mtt «Bâlapn» dan 80 m kl«iarm saad. Sa nl«t
g«d««lt«n bestaan uit hoog galaman kalkrijk« mi« *av«l~
of lieht« klal (17fr-35 J* lutun). Vooml das« laatst« bahoran tot de
goad« ao IMP goads grondait voor ttämebomt m fruittoslt.
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Bodemgesteldheid

Datum:
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Bodemkaart
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Legenda
Stroomgronden
Hooggelegen grofzandige zavelgronden (kalkrijk)
Hooggelegen zavel en lichte kleigronden (overwegend kalkrijk)
Lager gelegen zavel en lichte kleigronden binnen 80 cm op komklei (kalkarm)
Komkleigronden
I

"4—-^ Laaggelegen zware kleigronden (kalkarm)

Overige gronden en onderscheidingen
U iterwaardgronden
Voormalige stroombeddingen
Kern
----Grens van de gemeente
Open water
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vergraven

gronden

Schaal 1:50 000
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Bron: Stichting voor &odemkartering, Wageningen

. Samengesteld door het bureau voor planologisch onderzoek en advies dr. J.A. Launspach.

