van ongeveer 25 cm, die zich sinds de ontginning heeft gevormd, is nog iets te zien van het okerkleurig wortelprofiel van
de dennen. Verder komt in de bouw;voor een weinig loodzand
voor, De gleyhorizont komt voor op een diepte van 80 cm. Het
is dus een Zob4.

8. Borrwbnd van d e Heer Lenfing, HioIthuizen, tem Oosten van de
boerderij.
Hier is een voorbeeld van een hei-ontginningsgrond en wel
een lage hei-ontginningsgrond. Het profiel bestaat uit een laag
zwarte grond van ongeveer 30 cm dikte, die rust op grijsgebleekt, sterk roestig zand. De overgang tussen beide lagen
is zeer scherp, In de zwarte grond komen ook nog overblijf*
selen voor van de pikkerige, zwarte smeerlaag. In een perceel
weiland, vlak bij het bouwland gelegen, komt iets hoger gelegen hei-ontginningsgrond voor. Hierin wordt op een diepte
van ongeveer 50 cm nog een oerlaag aangetroffen. Door deze
oerlaag is de kwaliteit van de grasmat zeer slecht,

9. Weitand uafnde, Beer Lenfing te EJolthuizen tegen d'e Didamse
leigraaf aan.
Dit weiland iS gelegen op lemige grond. In vergelijking met
zandgrond bevat deze lemige grond wat meer afslibbare bestanddelen en is het zand wat fijner. De gleyverschijnselen
komen in dit profiel voori tot in de -bovengrond. Op een diepte
van ongeveer 60 iem. komt .hier een flinke laag oker voor. Deze
laag is vrij dik, Met de boor van 1.25 m kon de onderkant niet
aangeboord worden. Boven d6 okerlaag komen vrij grote
zwarte mangaanconcreties voor.
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1. Inleiding
Onlangs verscheen van mijn hand een uiteenzetting .over de
samenhang tussen loess en dekzanden (Vink, 1949). .Hierbij werd
iri het bijzonder aandacht besteed aan het gebied van de Veluweloess. Van dit gebied weed een overzichtskaart gemaakt, terwijl
twee gedeelten in detail gekarteerd werden. Van deze detailkarr
tering werden twee afzonderlijke kaarten, een geologische detailkaart en een bodemkundige detailkaart, vervaardigd. Het is de
bedoeling, hier een korte handleiding te geven voor diegenen, die
zelfstandig excursies in dit gebied willen maken. De rob lemen
van dit gebied zullen slechts kort +orden vermeld.
Er zullen een excursie-route en enige markante plaatsen
worden aangegeven, De route is gebaseerd op een ééndaagse
excursie per fiets en te voet. De meeste plaatsen zijn ook per auto
te bereiken. Buiten de verharde wegen levert .dit echter wel enige
moeilijkheden op. Als uitrusting voor de excursie wordt aanbevolen:
a ) de kaarten 1 tjm I V van het gebied (Geologische Detailkaart, Overzichtskaart, Bodemkundige Detailkaart, Hoogtelijnenlcaart) welke behoren bij het boven bedoelde boek. De
kaarten zijn voor belangsteilenden ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting vbor Bodemkartering; Postbus 37, W a geningen.
b ) de bladen 470 en 471 van de Topografische kaart 1: 25,000
c) een grondboor,.lengte -t- 1.50 m
d) een spade
e ) een flesje zoutzuur -F 25 %.
Het laatste kan voor dit gebied facultatief gesteld worden,
aangezien vrij calcium-carbonaat slechts voorkomt in enkele zware
I
lemen in het Gestuwd Praeglaciaal.
Als normale aanvangstijd en beginpunt van de excursie zijn
gerekend negen uur 's morgens aan de straatweg in het Centrum
van Velp (halte Velp van de busdienst der Gelderse Tramwegen).
Gerekend wordt, (dat de excursie eindigt omstreeks half zes 's mid+
,
dags aan de straatweg in de Steeg.
I

2. Korte Beschrijving van het Gebied
a, G e o l o g i e
De Veluweloess wordt door Staring ( 1860) beschreven als
,,Zavelgrond". Hij'beschouwt deze als een afzetting die door verwering en afspoeling van de heuvels is ontstaan, Later is men deze
afzetting als een loess gaan beschouw.en (Faber, 1946).
Florschütz (1947) vat de Veluweloess en de loess van Groesbeek samen als ,,Gelderse loess". Op de kleine Geologische Over+
zichtskaart van Nederland (Geol. Stichting,1948) worden deze
afzettingen als ,,lössoiden" aangegeven. In mijn bovengenoemde
publicatie (Vink, 1949) heb ik aan de hand van veldonderzoek en
korrelgrootte-analyses aangetoond, dat in dit gebied echte loess
aanwezig is.
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Deze echte loess komt slechts in een gedeelte van het gebied
voor, zoals uit kaart I1 blijkt. Voor de rest gaat zij over in een
zeer fijn dekzand, In deze zeer geleidelijke overgang ligt een van
d e beste bewijzen, dat de loess en de dekzanden tot dezelfde formatie behoren.
D e dekzanden, die door Staring ,,ZanddiluviumV genoemd
worden (Staring, 1860 en 1889), zijn later herontdekt door Oosting (1936). Ook van Baren (1934), Crommelin ( 1938), Edelman
(.1947) en Florschütz (1938) wezen op het bestaan van deze formatie, Zij is een van de meest markante voorbeelden van d e
invloed van het periglaciale klimaat, dat hier te lande in de laatste
(Würm-) Ijstijd heerste, De loess en de dekzanden zijn niveoakolisch afgezet (van S t r a e h , 1947). Hieronder verstaat men de
afzetting door de wind in het toendraklimaat. Tesamen met de
zand* en stofkorrels kwam sneeuw tot afzetting. Deze sneeuw had
op verschillende d j z e n invloed op de aard van de afzetting, zoals
ik elders heb beschreven (Vink, 1949).
Een ander belangrijk facet van het periglaciale klimaat is de
kryoturbatie, die o.a. door Edelman, Florschutz en Jeswiet (1936)
is beschreven. Ook deze is in het Veluwegebied waar te nemen.
Hiermede gaat menging van het loess-zand-dek met de ondergrond
gepaard.
Na deze inleiding zal thans overgegaan worden tot een bespreking van het gebied aan de hand van de kaarten.
De
van de kaarten I en I1 kunnen als volgt gekarakteriseerd worden.
h r f I.
huizen"

Geologische Detailkaart van ,,MiddachCenw en ,,Beek!

~ a n d s c h a, , ~h e s s en ~ e k z a n d ' .
Dit landschap omvat het grootste deel van het gekarteerde
gebied. Het is het eigenlijke ,,Veluweloess" landschap.
Hoafdfgpe A., ,,hoess"
T o t dit type behoren de profielen waarbij het dek uitsluitend
uit loess is opgebouwd. Slechts kleine zandlensjes komen hierin op
enkele plaatsen voor. Het dek wordt aan de onderkant steeds iets
grover, Hier ligt ook meestal een dun grindbankje, het zogenaamde
,.desert pavement", dat karakteristiek is voor een windafzemng.
Type A l
De dikste loesslaag (meer dan 2 meter, op enkele plaatsen tot
4 meter dik) komt in d e dalbodems voor,
,Type A 2
De dikte van 1,25 tot 2 meter is regel bij de loesslaag in de
kleine ldalen en up de onderste helft van d e hellingen,

Type A 3
Een loesslaag, dunner dan 1,25 meter komt als regel voor op
de bovenste delen van 'de hellingen en op enkele zadels in de
heuvelruggen. Aan de onderkant komt vaak een zeer zware grindbank voor als gevolg van de grindrijkdom ,van de heuveltoppen,
die als erosieresten van het Gestuwd Praeglaciaal zijn overgebleven.
Type A 4
Loess met bijmenging van praeglaciaal zand ligt op de steilste
hellingen en tegen de toppen. Het is een product van de kryoturbatie die hierboven reeds genoemd werd.
Hoofdtype B. ,,Ooerganigstypan"
Deze typen vvoimen de overgang van de loess naar het fijne
dekzand.
Type B 1
De loess gaat in het profiel naar onderen geleidelijk over in
zeer fijn zand. Dit fijne zand ligt op het Gestuwd Praeglaciaal.
Hiertussen ligt meestal, evenals bij de loess, een grindlaagje.
T Y P ~ B, ~
Op sommige plaatsen bestaat het dek uit materiaal dat wat
betreft de korrelgrootte juist ligt tussen loess en fijn zand. Dit
materiaal is ,,Overgangsmateriaal" genoemd.
fioofdtype C. ,,E;ijn zand"
Het grofste materiaal in het dek is een zeer fijn zand. Het is
de fijnste variatie van het dekzand. Deze wordt ook elders in de
dekzandgebieden, aangetroffen. D e profielen waarbij het dek uit
dit materiaal bestaat worden tot het hoofdtype C gerekend,
Dit hoofdtype komt ook voor in dalen, waarvan de hellingen
met type B 1 bedekt zijn. In dat geval ligt het in de dalbodem, De
oorzaak hiervan is het optreden van geulenerosie van de afzetting
van het dek. Dit is in, de vorm van het dal zeer goed waar te
nemen. Het zand van hoofdtype C is steeds zeer stofrijk. Het
onderscheid tussen dit zand en de loess vergt nauwkeurige waarneming.
Type C I
Het dek bestaat geheel uit een 'laag fijn zand, die dikker is
dan 1 meter.
Type C 2
De laag fijn z a ~ dis dunner dan 1 meter,
Type C 3
Het fijne zand van het dek is gemengd met zand van het
Gestuwd Praeglaciaal. Dit is gedeeltelijk een gevolg van plaatselijke solifluctie (zie het type A 4). Er komen echter ook dalen

voor, waarbij het dek op de hellingen uit'zuiver fijn zand bestaat,
terwijl het type C 3 in de dalbodem ligt: Hier is het dek door de
boGengenoemde' geulerosie zo dun geworden, dat het naderhand
door grondbewerking geheel met de ondergrond vermengd is. Ook
kan vermenging tijdens de erosie opgetreden zijn. . .
Onder de typen C 1 en C 2 komt meestal het grindlaagje, dat
hierboven als ,,desert gavement" werd aangeduid, voor. Onder
type C 3 is dit een uitzondering,

.

Hoofdtype D. Gestuwd Praeglaciaäl
De toppen van het Gestuwd Praeglaciaal zijn onbedekt:
meestal komt hier matig grof, grindhoudend, zand voor. Op Beekhuizen komt hier en daar zeer fijn zand in het Gestuwd Praeglaciaal voor. Dit is in het veld moeilijk van het dekzand te onderscheiden. Zowel uit de kartering als uit de analyses blijkt echter
het verschil. Slechts aan de randen is nog enige vermenging met
materiaal van het dek waar te nemen. Zodoende zijn hier de volgende twee typen onderscheiden:
Type D I
praeglaciaal zand met bijmenging van loess.
Type D 2
onbedekt Gestuwd Praeglaciaal

4

Landschap , , h e Gronden"
Dit landschap vormt de overgang van het Veluweloessgebied
naar het IJsseldal. Het is slechts over een smalle strook, op Mid+
dachten, in detail gekarteerd.
Aan de voet van de Veluwe gaat de loess weer over in fijn
dekzand. Dit dekzand breekt af tegen de rivierafzettingen. Op de
.grens treedt een zône op, waar het dekzand is vermengd met
rivierleem (voor deze term zie: Edelman, 1948). Op enkelei plaat*
sen ligt de zuivere rivierleem op het dekzand. Even verder wordt
deze leem bedekt door veen, Aangezien het onderste veen op het
e i ~ dvan de Laatste (Wurm-) IJstijd gevormd is, kan de loess
dus niet later afgezet zijn. Uit de onderzoekingen van Maarleveld
(1949) is bekend, dat de dalen, waarin de loess is afgezet, na het
Riss+Würm-IntergIaciaal (de Eemtijd) gevormd zijn. Daarmee is
de Veluweloess dus gedateerd als een afzetting uit het Wurmglaciaal,
Op de Geologische Detailkaart zijn de volgende typen in het
landschap ,,Lage Gronden" onderscheiden:
E 1 fgn zanddek,
E2
mengsel vian dekzand en fluvlatiel ~aagferrasmakrial
( = rivierleem),
E3
venig. maferiaal o p flu~uietielLwgtmras. ( = rivierleem) ,
E4
hobcene klei o p veen,

---

Kaart II, Ooierzichtskaart va(n hef (;iebied der V;eEuiweloess,
Op deze kaart wordt een beeld gegeven van de verspreiding
van loess, fijn dekzand en de overgangstypen tussen deze beide.

Tevens.is &I deze kaart het gr~n~dgebruik
aangegeven. Bijzondere
aandacht verdient het feit, dat de oude landgoederen met grote
beukenbossen (Valkenberg, Rhederoord en Middachten) in het
areaal van de loess gelegen zijn. In verband met de kleine schaal
(1: 25.000) zijn de omgrenzingen van de gebieden hier meer globaal aangegeven dan op de detailkaa~tenhet geval is.
Legenda:

A

+

B

+

C

z

D

+

Iioess
Hier komt alleen het hoofdtype A voor.

ovengangen tussen lioess en Eijn dekzand
Dit is het gebied waar de overgangstypen (hoofdtype 'B?'
voorkomen. Daarnaast komen $aatselijk ook dekzanden (hoofdtype C) en enkele zuivere loe~s~rofielen
(hoofdtype A) voor. '
fijn dekzand
Hier komt alleen het hoofdtype C voor.
i

Gesttzwid Praegkciaial z80tnderdeklaag
Dit zijn de heuvelruggen, waarop zoals hierboven reeds werd
vermkld, het loess-zanddek ontbreekt.

S

Gtaciaal, bedekt door stuifzanden
Dit legendapunt omvat het hoogste gedeelte van. de stuwwallen, waarop vele stuifzanden voorkomen. Het is voorshands
niet te zeggen of deze stuifzanden uit materiaal van het Gestuwd'
Praeglaciaal of uit omgewerkt dekzand zijn gevormd.
.
z

Recente tenosiedelen van beperkte tornvang, bodem paegliaciaal
Dit zijn een tweetal dalen, die door watererosie in de deklaag
ontstaan zijn en waarbij de bodem ,door het Gestuwd Praeglaciaal
gevormd wordt. De invloed van de mens heeft hiertoe in belangrijke mate bijgedragen (Moerman, 1934).
R
Rivierafzettirugen en veen
Hiermede worden alle rivierafzettingen en het veen, dat in
dit gebied voorkomt, gerekend (zie de beschrijving van kaart I).

De

I

+

-

.b. B ' o d e m l c u n d e
De geologie van de bovenste .lagen speelt een belangrijke rol
in de bodemkunde. De kleinere vers'chillen, die op kaart I in beeld
zijn gebracht, zijn echter niet alle van voldoende belang om op de
bodemkaart te worden opgenomen. Daarenboven zijn er andere
(factoren, die invloed uitoefenen op de productie van een gewas..
Daarom werd besloten om in verband met de zeer gedetailleerde
opname van dit gebied tw,ee afzonderlijke kaarten te
Als belangrijke bodemkundige factoren, die 'naast de gedogische gesteldheid een rol spelen, kunnen worden genoemd:

t

a ) de invloed van de vegetatie op het bodemprofie];
b) \de invloed van het water op het profiel:
de invloed van de mens op het bodemprofiel,
C)
De vegetatie oefent invloed op #het bodemprofiel uit door
productie van organische stof. Zswel de vertering van het strooiseI
als van de afgestorven wortels speelt 'daarbij een rol (Oosting.
1936). Het vegetatieprofiel is in het gebied van de Veluweloess
vrijwel uniform. Het werd daarom niet op de kaart aangegeven.
Wel werd op de kaart de grens van de verschilfende Yormen van
grondgebruik: cbouwland, weiland, bos en heide aangeduid, aangezien de productie van organische stof bij deze drie categorieën
zeer sterk verschilt,
Het ~ r o f i e lin de loess bestaat in het algemeen uit een laag
strooisel (in het beukenbos slecht verteerd), van 5- 10 cm, daaronder r+ 15 cm humeuze grond, vervolgens een roodbruine laag
van ongeveer 40 cm dikte. Het onderste gedeelte van het
wordt gevormd door een zône van afwisselend witte en bruine
banden, die geleidelijk overgaan in de eigenlijke geelgrijze Ioesskleur.
In het dekzand is dé bruine kleur lichter dan in de loess. Ook
de banden zijn minder duidelijk ontwikkeld en lijken vaak meer op
fibers.
In de grove zandgronden is onder de zwarte grond een gele
tot roestbruine laag aanwezig. De fibers zijn niet duidelijk ontwikkeld,
Het vegetatieprofiel werd vroeger, (Vink en van Nispen,
1948), als ,,zakwatergleyV lbeschreven, omdat het voornamelijk
beschouwd wordt als een product van het zakwater, dat humuszuren uit de bovengrond bevat.
De invloed van het ,mater ,op het profiel uit zich meestal in de
,,gleyverschijnselen". Deze worden dan ook in de middelhoge en
lage gronden als indicator voor de diepte van het grondwater gebruikt, Daar het Landschap ,,Loessleem en Dekzand" uit hoge
gronden bestaat, komt deze ,,grondwatergleyWin dit gebied vrijwel,
niet voor. Wel wordt boven de grindlaag, die hierboven als ,,desert
pavement" werd beschreven, meestal een sterk roestkleurige zâne
gevonden, die wijst op het periodiek voorkomen van water boven
deze grindlaag. Het betreft hier dan zij'delings van de heuvels
afvloeiend water.
De hvloed van de mens o p het profiel uit zich in !de sporen
.van grondbew~erking,die men door het gehele gebied vindt, en in
het voorkomen van zogenaamde ,,oude cultuurgronden" (Oosting
1940). Deze sporen van grondbe~~erking
zijn in het oude b d ~ e n bos tot ongeveer 70 cm diepte terug te vinden. Op deze diepte komt
een ondergewerkte oude zode voor. Bovendien bevat de boven"
grond tengevolge van deze grondbewerking vaak enig grof zand en
cultuurgronden zijn op de bodemkaart (kaart 111)
De
aangegeven. Zij zijn gekenmerkt door een grijsbruine
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kleur, die tot grote diepte, meestal tot 80 cm en soms tot "meer dan
150 cm, te onderscheiden is.
Kaart 111. Biodiemkundige Detailkaart wan ,,Micldachten" en ,,Beekhuizlen"
Deze kaart onderscheidt, evenals de geologische, twee landschappen. Deze worden hier ,,Loessleem en Dekzand" en ,,Lage
Gronden" genoemd. In bodemkundige zin wordt nl. van ,,loessleem" gesproken, waarmee het bodemprofiel bedoeld wordt, dat in
de geologische formatie ,,loessWgenoemd is (Doormaal 1945, Edelman 1948).
,
Het Landschap ,,Loessleem en Dekzand" bestaat uit ,,hoge
gronden", d.w.z. gronden waarop het grondwater te diep ligt voor
de planten, Het Landschap ,,Lage Gronden" omvat hier zowel de
,,middelhoge gronden" als de ,,lage gronden". Onder de eerste
worden verstaan die gronden waar de planten meestal voldoende
van het grondwater kunnen profiteren. Op$de ,,lage grond&" zijn
de planten steeds in contact met het grondwater en hebben in vele
gevallen wateroverlast.
O

Landschap ,;Loeaslsleem en Dekza~nid"
Reeks lf, h o ~ eloessleemgoonden en hog;e! zmane mndgronden
Dez'e reeks omvat zowel de bodems op de loess als die op het
dekzand. De grond op dit laatste wordt ,,zware zandgrond" genoemd. Hiermee wordt dus )bedoeld de grond van het ,,stofrijk fijn
dekzand". De naam ,,zware zandgrond" wordt in het algemeen
gebruikt voor- humusrijke zandgronden. De enige overeenkomst die
de onderhavige met deze humusrijke gronden hebben is hun watercapaciteit, die hoger is dan 6p de stofarme en humusarme zandgronden,
T y,pe la. Vochtigie d~lloessl~mgriond
Deze grond is door zijn ligging en zijn diep loessprofiel vrijwel
het gehele jaar vochtig. Hier komen de oude hoogopgaande eikenopstanden voor.
Type Eb -. diepe helling-loess1ecm~t:ad
Hier wordt het eigenlijke oude beukenbos gevonden. Waarschijnlijk is deze grond relatief beter geschikt voor de beuk dan
voor de inlandse eik.
ondiepe helling-loessleemgtiond
Type lc
Deze grond is in het algemeen ongeveer 80 cm diep en wordt
meestal aan de onderkant afgesloten door een zeer zware grindlaag. Hij is daardoor niet zeer geschikt voor beuken,
loessleemgrond of zware zandgrond met stijve roestType 1fs
Lw9
Op enkele plaatsen zijn de roestkleurige lagen in de grond
d

verdicht tot een stijve laag, die aan een roestbank d o e t defiken.
Die d laat sen, waar deze op minder dan een meter diep in het
profiel aanwezig is, zijn op de kaart aangegeven. Zij behoren tot
.de slechtste gronden van het gekarteerde ,gebied.
diepe hoge zware zandgrond
Type fhb
De grond heeft een laag fijn dekzand van meer dan 1 meter
'dikte. Hij is minder stofrijk en daardoor droger dan de diepe loesstypen. W a a r deze grond in de bodem van een dal vowkomt draagt
hij goede beuken~pstanden.
Type fhc c ,andl:epe hoge zware zanhrund
Door de geringe dikte van het fijn-zanddek, minder dan 1
meter, is deze grond in het algemeen droog, vooral in die gedeelten,
die hoog op een helling liggen. De grindbank is in deze grond nauwelijks van betekenis.

-

-

n
Een .zeer vochtige plek in 'het dekzand is met het teken
( n ) aangegeven,

-

Met het teken ( p ) wordt een tweetal plaatsen aan-.
p
gegeven, waar op ongweer 150 cm diapte bnonsgraenne fiaskatvlekken voorkomen. Deze plaatsen staan beide in de ~olksmond
bekend alls ,,,Franse Kerkhof".
Reeks z, hoge gcove zandgnonden
Deze reeks omvat de bodems op het Gestuwd Praeglaciaal,
Behalve hun gehalte aan matig grof of grof zand, maakt ook hun
ligging op de heuveltoppen deze gronden zeer droog.

-

Type zl
hmige hoge gmve zsndgmnd zionder grindbanlc
Door hun gehalte'aan stof, een gevolg van menging met loess
of met stofrijk dekzand, is het waterbergend vermogen van deze
gronden nog vrij hoog. Op Beekhuizen komen deze gronden in
sommige dalen voor. Zij dragen daar vrij goed loofhout.
Type zlg
temige hoge grom zantlgrond ,met gridbanlc
Dit is een variant van de z1 grond, waarin op ongeveer 80 cm
diepte een vrij zware grindbank voorkomt. Deze gronden zijn zeer
slecht voor alle opstanden.
Type zz
losse hoge grove zandgrand
D e grond heeft een gering waterbergend vermogen, maar is
daarentegen goed doorlucht. H$ draagt betrekkelijk goede grove
den. Waarschijnlijk heeft vanouds op deze grond naaldhout gestaan (Vink en van Nispen, 1948).
h
heidepliofiel in losse hoge grove. zandgnond
O p één plaats in ,,Beekhuizenu werd een heidepodsol met een
duidelijke loodzandlaag gekarteerd, De B-laag is als een wpische
roestbruine zbne aanwezig, maar er is geen roestbank in het ~rofiel.

-

-

e

-

Landschap ,,Lage Gronden"
f m z Middelhoge gtìonden
Deze omvatten de typen:
Type fmo e middelhoge ziw;ane zaqnclgtiond
.
Type fmh z middelhoge zware oude bouwland-zandgrond
Dit zijn de typen waarop het meeste bouwland voorkomt. Zij
komen ongeveer overeen met de typen ZW 1 en Z e 5 van de kaart
van Didam (Pijls, 1948).
uh en rk
lage gnonden
Type uh -. uochtige humus+ en ueengnond
Deze grond ligt slechts enkele deciméters boven het grondwater. Het hoogste gedeelte heeft e m laag van ongeveer 50 cm
vochtige zwarfe humus. Het laagste gedeelte heeft een veenprofiel.
Type rk -- b,mkletgnond
Dit type vormt de overgang naar de rivierafzettingen van het
IJsseldal. Een laag zware kalkarme klei ligt hier op een venige
ondergrond.
0 9 de lage gronden komt vochtig eikenbos en elzenbroek voor.

3. Te volgen route (zie fig. 1)
Het beginpunt B is de halte Velp van de -busdienst ArnhemDieren (G.T.M.). Het eindpunt E is voor het Postkantoor aan d e
straatweg in de Steeg. Bijgaand kaartje geeft met een stippellijn
de route aan. D e belangrijkste punten zijn met cijfers aangeduid.
I

route van B i m r (l). Men fietst het d o ~ pVelp in oostelijke
richting uit en slaat langs de beek linksaf in de richting Beekhuizen.
Geleidelijk wordt het stuwwal-complex bestegen. In de dalen ziet
men vrij veel loofhout, op de toppen meer naaldhout, Aan de rechterhand heeft men het dal van de beek (legendapunt De van d e
Overzichtskaart).
pu'nt ( l ) Men heeft de Zijpenberg bereikt en krijgt een uitzicht over het gebied. Naar het noorden ziet men de stuifzanden
die op het stuwwalcomplex liggen (legendapunt S van de Overzichtskaart). Naar het zuidoosten ziet men dalen, waarin fijn dekzand en loess afgezet zijn (legendapunten A, B en C van de Overzichtskaart). De heuvelruggen zijn onbedekt (legendapunt D vgn
de Overzichtskaart). In de verte ziet men hef IJsseldal (legendaount R van de Overzichtskaart). In de dalen ziet men de gevolgen
van geulerosie.
'

mute van (1) inaar (2).'Men. rijdt over de rand van ,het stuw-.
walcomplex en krijgt een goed gezicht op de dalen, De heide op
de heuveltoppen heeft een andere kleur dan die in de dalen, De
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Fig. l. Route van de excursid door Bet gebied van de Veluweloess

afwezigheid van de deklaag (die een hoge watercapaciteit heeft)
maakt op de heuveltoppen de groei van Erica onmogelijk, terwijl
ook de Calluna minder weelderig groeit, Bijzonder fraai is dit te
zien in de maand Juli, als de Erica bloeit en de Calluna nog niet.
punt (Z$ Bij de Posbank heeft men een tbijmeder fraai uitzicht.
Men ziet voor zich de heidevelden met hier en daar bos. Naar het
zuidoosten ziet men de oude beukenbossen in het gebied van de
#echteloess (legendapunt A van de Overzichtskaart). De oude landgoederen hebben blijkbaar het beste deel van het gebied in bezit
genomen en de rest aan de Marke gelaten,

punt (3). Men kun gemakkelijk van de Posbank ongeveer 150
meter langs de weg naar beneden lopen en het verschil sin korrelgrootte van het materiaal 'in een dal (deklaag) en op de top (onbe.dekt Gestuwd Praeglaciaal) constateren.
80ufe u;an ( 2 ) inraar (4). MW rijdt van de rand langzaam een
.dal in en ziet geleidelijk het bos beter worden. Bij de Lappendeken
verlaat men het bos en komt in het bouwland, dat in deze eeuw
.ontgonnen is.
dekzandpunt (4). Men beeft hier een overzidit van een d*!
.dal, Vlak aan de weg is een open profiel Bi (geologisch) zichtbaar.
Bode&undig heeft men hier o.a. het fhc profiel (zie kaart 111).

route van ( 4 ) naar (5). Over een ,heuvelrug komt men in het
'dal van de Diepe Steeg, waarin loess aanwezig is, vooral links van
de weg.
punt (5). Ia de zandgroeve (zie kaarten I en 111) krijgt men
een goed overzicht van het Gestuw,d Praeglaciaal en het daarop
liggende loess-.dek. Er kunnen hier bovendien kryoturbate verschijnselen bekeken worden. Ook het vegetatieprofiel in de loess
is goed waar te nemen.
noute uan (5) naar ( 6 ) . Men houdt op de straatweg links aan
en komt aan de spoorlijn bij het dorp de Steeg.
punt (6). Het verdient aan~beveling,de fiets in de Steeg te
stallen en te voet verder te gaan.
route van ( 6 ) naar ( 7 ) . Vervolgens volgt men de spoorlijn
in oostelijke richting tot de eerste beukenlaan met spoorwegovergang. Deze laan slaat men naar links in tot de eerste weg links
(langs de bosrand van een perceel beuken). Men volgt hier een
pad langs de bosrand en komt in het laagste punt van het dal ,,de
Zomp".
punt (7). In het e i k d a k b o u t van dit dal vindt men zeer fijne
loess. Tevens heeft men hier een overzicht van de dalvorm. Men
lette ook op de begroeiing van de grofzandige heuvels (naaldhout).
rouce m n ( 7 ) [naar ( 8 ) . Men klimt tegen :de heuvel, die de
oostelijke begrenzing van de ,,Zompo vormt, op en komt via deze
heuvel in het beukenbos bij de Mestweg. Men krijgt hier een goed
beeld van dit oude beukenbos. Men kruist de Mestweg (let op d e
inlandse eik op type l a ) en beklimt de Schietberg. Op deze heuvel
gekomen volgt men het pad naar links, steekt de Oude Arnhemse
weg over, volgt de weg in het grove dennenbos naar links tot bij
de Zandgroeve (zie kaart I ) ,
punt (8). In ldeze zandgroeve krijgt men ,een goed idee van
de verschillende graden van vermenging van de loess met het
materiaal van de ondergrond.
rUute van (8) naar (9). Men loopt temg naar dc? Oude Amhemseweg en volgt deze tot de grote Buitenallee, een brede beukenlaan naar links, die eindigt op de Prins Willernsberg.

punt (9). In het beukenbos en de beukenlamen .bij de Oude
Arnhemseweg ziet men een goede beukenop,stand. Hier is een vochtig diep loessprofiel (type l a ) waar te nemen. Men lette vooral op
de beuken langs de Buitenallee.

,route van (9) naar (10). Langs de Buitentallee lopende krijgt
men een indruk van de wijze waarop deze beukenlaan op de boderntypen reageert. De bomen van deze laan zijn alle even oud.
punt (10). Hier kan men een BI type \op ,de helling waar+
nemen. Hierin is een klein steil recent erosiedal uitgeslepen. In de
bodem van dit dal vindt men type Cl,
coute van (10) naar (li).Men volgt de Buiten~alleetot aan
de top van de Prins Willemsberg. Let op de slechte beukenbomen.
aoute olan (11) naar (12). Men wandelt de Buitenallee weer
af tot aan de Oude Arnhemse weg, slaat deze weg naar links in en
komt dan aan het bouwland. Rechts van de weg heeft men de oude
es van Ellecom, links later ontgonnen bouwland.
punt (12). Men kan hier de grofste vorm van het ~dekzafzd
waarnemen. Hier ,(noordelijk van de weg )een dunne humuslaag;
type fmo.
aoute uan (12) Inaar (13). Men slaat rechtsaf een karrespoog
over het bouwland in.
punt (13). Links van dit .karrespoor vindt men ,de duidelijkste
ontwikkeling van het type fmh. Op enkele plaatsen kan men EOS*
faatvlekken waarnemen.
aoute van (13) naar (14). Men steekt de spoorlijn over en
volgt de 'Middachter Allee tot de ESkenstraat. Deze Eikenstraa!
slaat men in, Vervolgens gaat men bij de boerderij naar rechts het
karrespoor (het einde van de Boerenweg) in.
pulnt (14). Op de Boerenweg heeft men een overzicht van het
Landschap ,,Lage Gronden". Ten noorden van de Middachter Allee
is de grens van dit landschap met het landschap ,,Loessleem en
Dekzand". In het zuiden ziet men de overgang van de middelhoge
zware zandgronden naar de lage gronden.
Deze overgang ligt bij de grens tussen bouwland en elzenbroek, Aan de Boerenweg liggen nog gronden van het type frnh.
noute uan (14) naar E. Men *ligt ide Boerenweg komt langs
verschillende boerderijen, een kwekerij en boomgaarden, en bereikt
via de Smidsallee wieer de straatweg naar Arnhem,
punt E. De excursie eindigt alan de straatweg Pi de Steeg bij
het Postkantoor.
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