E E N B O D E M K A R T E R I N G BIJ C O L M A R
(LUXEMBURG)
A soil survey in the environments of Colmar (Luxemburg)

H. G. M. Breteler*)
1. INLEIDING

I n de zomer van 1962 is in Luxemburg een bodemkundige kartering verricht in het gebied, dat ten westen van Colmar en Bissen en ten oosten van
Michelbuch ligt (zie fig. 1;zie ook kaartblad Ettelbruck flle I V (XXXIII-9)
NOS3-4). Het 1100 ha grote gebied bestaat grotendeels uit hoog bos; aan de
noord- en zuidzijde komt nog wat bouwland en grasland voor. Binnen het
gekarteerde gebied liggen geen woonkernen; de dorpen Colmar, Berg en
Bissen liggen aan de oost- en zuidzijde.
Voor het onderzoek is als basiskaart een naar 1:10000 vergrote topografische kaart van schaal 1:25 000 gebruikt. Van alle boringen zijn globale
beschrijvingen gemaakt.
2. MORFOLOGIE EN GEOLOGIE

Luxemburg wordt landschappelijk onderscheiden in Oesling en Gutland.
De Oesling omvat het noordelijk deel en beslaat ongeveer 113 van de oppervlakte van het land. Het is een dun bevolkt gebied, dat gemiddeld 450 m
boven zeeniveau ligt. De bodem bestaat hoofdzakelijk uit Onder-Devonegesteenten en verweringsgronden hiervan. Het zijn hoofdzakelijk leistenen
en zachte zandstenen, zowel psammieten als kwartszandstenen. De grond is
schraal en is hoofdzakelijk bedekt met bos.
Het Gutland (fig. Z), in het midden en zuiden van Luxemburg, is een deel
van het Trier-Luxemburgs bekken. De westelijke grens is kunstmatig getrokken; het gebied sluit namelijk aan aan het bekken van Parijs. I n het zuiden grenst het aan het Lotharinger terrassenlandschap. Het Gutland ligt
gemiddeld 330 m boven zeeniveau. Het is landbouwkundig beter en dichter
bewoond dan de Oesling. De geologische formaties in het Gutland zijn van
het Secundair. Men vindt er Bontzandsteen, Muschelkalk, ICeuper (Trias)
en Liaskalk-, klei- en zandsteen (Jura).
Oorspronkelijk is het land vrij vlak geweest. I n het Pleistoceen hebben echter sterke insnijdingen plaatsgevonden, mede door opheffing van het landschap. Hierdoor zijn terrassen en diepe dalen ontstaan. Langs de hellingen
dagzomen op veel plaatsen diverse geologische formaties.

2.1. Topograjìe
Het onderzochte gebied helt van 360 m boven de zeespiegel in het noordwesten naar 200 m in het zuid-zuidoosten, waar het riviertje de Attert
stroomt. Binnen het gebied komen verschillende zeer diep ingesneden dalen
voor. De hoofddalen bevatten kleine beekjes, de zijdalen staan droog. De
voornaamste beekjes zijn in het noorden de Schwarzbaach en Bolleschbaach; deze verenigen zich met de Helmeschbaach in de Glabech, welke
uitmondt'in de Attert. De Helmeschbaach en de Glabech delen het gebied
in een noordelijke en zuidelijke helft. I n de zuidelijke helft stroomt in een
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Fig. 1. De ligging van het gekarteerde gebied
Fig. I. Location of the surveyed area
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Foto: Stiboka R26-80

Fig. 2. Het Gutland vormt het zuidelijke deel van het groothertogdom Luxemburg. Het is
een sterk doorsneden schiervlakte, bestaande uit gesteenten van het Secundair, met plateaus op verschillende niveaus. Deze ontstonden tijdens verschillende erosiefasen in het
Pleistoceen. Vele steile hellingen van de symmetrische dalen zijn bedekt met loofbos
Fig. 2. Gutland ('good land'), the southern kart of the grand duchy of Luxembourg, is a dissectedjenepluin of mesozoic rocks with platforms on dzxerent levels. The latter were formed during consecutiue
erosion phases in the Pleistocene. Many ofthe steek slopes ofthe symmetrie valleys are covered byforest

diep dal het beekje de Buuschbaach naar de Attert.
Het deel ten noorden van de Helmeschbaach en de Glabech varieert in
hoogte van 360 tot 200 m boven de zeespiegel; de noordwestelijke helft ligt
in zijn geheel boven 325 m (zie fig. 3).
I n het zuidelijke deel van het gebied varieert de hoogte van 325 m boven
de zeespiegel in het westen tot 200 m in het oosten. Het dal van de Buuschbaach heeft geen zijdalen van betekenis.
De dalen zijn V-vormig. Langs de hellingen komen veel terrasjes voor.
Deze zijn ontstaan door de periodieke insnijdingen van de rivieren tijdens
het Pleistoceen. De rivier de Attert is zeer diep ingesneden; hij ligt op ca.
200 m boven de zeespiegel. De dalhelling is zeer steil en sterk terrasvormig;
de terrassen zijn smal.

2.2 Hydrologie
Nauwkeurige gegevens over waterstanden zijn, in de korte tijd dat hier gewerkt is, niet verkregen.
Grondwatergley wordt slechts gevonden in de alluviale gronden van de
Attert en dan nog dieper dan 70 cm. Stagnatiegley komt op enkele plaatsen
voor in het hoogst gelegen, vlakke gebied, waar zware klei tot aan of op zeer
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Fig. 3. Hoogtekaart van het gekarteerde gebied, ontleend aan het topografische kaartblad
Ettelbruck (feuille 4 XXXIII, NOS.3 4 )
Fig. 3. Contour map of the surueyed area, derived from the Toqpograqphic Map, sheets Ettelbruck 4
XXXIII, No. 3 and 4

geringe diepte onder het maaiveld ligt. Heeft het terrein met zware klei een
enigszins bolle vorm (zoals het plateauvormige deel in de zuidelijke helft,
Schaed genaamd), dan treedt geen stagnatiegley op.
Verspreid over de vlakke en geleidelijk hellende delen komen komvormige
depressies (zgn. 'Mardellen') voor. Ze hebben een doorsnede van 10 tot
50 meter en zijn gewoonlijk 2 tot 3 meter diep. In deze Mardellen bevindt
zich zeer sterk humeus tot venig materiaal met een moerasvegetatie; langs
de randen groeien wilg, els en wilde roos. De veronderstelling dat zij een gevolg zouden zijn van uitgravingen voor paalwoningen wordt door Lucius
(1948) niet aanvaard; volgens hem zijn ze ontstaan door kalkoplossing in de
diepere ondergrond. Slotboom (1963) komt tot dezelfde conclusie en heeft
kunnen vaststellen dat het geen pingo's of andere pleistocene vormingen zijn.
De oppervlakte van de Mardellen is te gering om ze op een bodemkaart,
schaal 1 :25 000, weer te geven.

2.3. Geologie
De geologische formaties in dit gebied behoren tot de Keuper en de Muschelkalk. Deze afzettingen dateren uit de Trias, de oudste periode van het Secundair (Mesozoicum). I n fig. 4 is een deel van de geologische kaart van
Luxemburg, kaartblad nr. 6 Diekirch, schaal 1 :25 000, weergegeven. Beide
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formaties zijn op de geologische kaart op grond van lithologische kenmerken
onderverdeeld (Lucius, 1952).
De Keuperafzettingen in dit gebied bestaan uit helderrode en groene mergel met insluitsels van dunne, dichte lagen van kwartsachtige grijze tot
groengrijze zandsteen. Er komen ook grindlagen in voor.
De Muschelkalkafzettingen zijn dolomitische kalkmergels met zandsteenen kalkbanken. De kleur is bont: grijs, grijsgroen met rode en violetrode
vlekken en vlammende tekeningen. Men vindt er veel, slechts langzaam verwerende kiezelknollen in met een bleekgele honingkleur; in het veld zou men
ze gemakkelijk voor Tertiaire kwartsietknollen kunnen houden.
Keuper en Muschelkalk zijn horizontaal gelaagde mariene afzettingen; ze
zijn niet door plooiingen beïnvloed (fig. 5). Het verweringsprodukt van Keuper en Muschelkalk is een zware roodbruine klei met ca. 45% <2 p en ca.
90% <50 p. Deze cijfers berusten op schattingen. Brunnacker (1960) vermeldt voor Beieren en Schramm (196 1) voor Burgel (Thuringen) ongeveer
dezelfde, analytisch bepaalde, cijfers.
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Fig. 4. Vereenvoudigde weergave van de geologische kaart van het gekarteerde gebied,
kaartblad nr. 6, Diekirch. Zie voor de doorsneden A-B en C-D fig. 13 en 14
Fig. 4. Generalized version o f the Geological Ma) o f the surveyed area, sheet 6, Diekirch. Seejg. 13
and 14 for the cross sections A-B and C-D
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Fig. 5. Muschelkalk is een gesteente, dat in het Gutland langs vele steile hellingen wordt
aangetroffen. Bij verwering ontstaat een ondiepe kleilaag op ten dele verweerd gesteente.
De onverweerde Muschelkalk bevindt zich op een geringe diepte (ontsluiting aan de weg
Colmar-Bissen)
Fig. 5. Middle triassic (Muschelkalk) is exposed on many of the sieek slokes in Gutland. Weathering
gives rise to a shallow clay layer underlain by purtly weathered rock with consolidated bedrock at shallow
dekth (Exposure on the road from Colmar to Bissen)

Over deze Trias-sedimenten is plaatselijk nog zand en grind afgezet van
kwartaire ouderdom. Volgens de geologische kaart is dit binnen het gekarteerde gebied niet het geval. Volgens eigen waarnemingen lijkt het op bepaalde plaatsen echter wel aanwezig te zijn.
In de Wurmijstijd is op sommige plaatsen löss afgezet op deze sedimenten.
Een deel is ook weer door erosie afgevoerd. Slechts in het noordelijke deel
van het gebied is nog löss aanwezig; de dikte van de laag is gewoonlijk minder dan 120 cm.
I n het Pleistoceen is langs de hellingen sterke solifluctie van verweringsmateriaal van Keuper en Muschelkalk en van löss opgetreden (zie tabel 1).
Stratigrafisch komt Muschelkalk voor onder Keuper. In het gekarteerde gebied wordt Muschelkalk slechts aangetroffen waar het langs de hellingen dagzoomt. Vergelijkt men de schets van de geologische kaart (fig. 4) met die van
de hoogtekaart (fig. 3), dan blijkt dat Keuper noordelijk van de Helmeschbaach en de Glabech op 360-320 m en zuidelijk van deze beken op 325260 m boven de zeespiegel ligt.
Voor de Muschelkalk geldt ongeveer hetzelfde ;in het noordelijke deel ligt
zij op 320-200 m, in het zuidelijke deel op 260-225 m boven de zeespiegel.
De Muschelkalk ligt in het noordelijk deel dus ongeveer op dezelfde hoogte
als de Keuper in het zuidelijke deel en zelfs voor een deel erboven. Dit is
vreemd wanneer men bedenkt dat deze sedimenten horizontaal zijn afgezet.
De helling van het gebied neemt weliswaar af van noordwest naar zuidoost,
maar hiermee kan dit hoogteverschil niet verklaard worden.
Zuidelijk van de Helmeschbaach en de Glabech komen twee storingen

voor met de lage schol aan de zuidzijde. Bovendien komen nog twee storingen
voor aan de oostzijde van de Attert; wanneer men mag veronderstellen dat
deze storingen ook in westelijke richting hun invloed hebben doen gelden,
dan is het verschil in hoogteligging van Keuper en Muschelkalk tussen de
Helmeschbaach, de Glabech en het dorp Bissen ten opzichte van de ligging
noordelijk van deze beken wellicht beter te verklaren.
TABEL1. Stratigrafie en lithologie van de geologische formaties in het onderzochte gebied
TABLE1. Stratigrahhy and lithology of the geological formations within the surveyed area
Stratigrafie / Stratigraphy
Kwartair
Holoceen
Cenozoic
Holocene
(Quaternaryl
Pleistoceen
Pleistocene

Secundair
Mesozoic
(Secondaryl

Trias : Keuper
Triassic:

Lithologie / Lithology

Fluviatiele en colluviale af- Lössleem, klei en kleizettingen
houdendzand
Fluuiatile and colluvial dejjosits Loess-loam, clog and clogey
sand
Eolische afzettingen
Eolian deposits

Löss
Loess

Fluviatiele afzettingen
Fluviatile deposits

Zand en grind
Sand and gravel

Mariene afzettingen
Marine deposits

Mergel
Marl
Mergel met grind
Marl mixed with gravel

Muschelkalk

Continentale afzettingen
Continental deposits

Grindconglomeraten
Conglomerates of gravel

Mariene afzettingen
Marine dehosits

Dolomitische mergel
Dolomitic marl

2.4. Landschapsvormen en grondgebruik
2.4.1. LANDSCHAPSVORMEN
Geomorfologisch zijn binnen het gekarteerde gebied drie landschapsvormen
te onderscheiden :
- plateaus
- hellingen
- dalen.
Deplateaus hebben een zeer geleidelijke helling van 360 m tot 320 m boven
de zeespiegel in het noordelijke deel, en van 325 m tot ca. 270 m boven de
zeespiegel in het zuidelijke deel (fig. 6).
O p diverse plaatsen bevindt zich op de overgang van de plateaus naar de
hellingen een overgangsgebied dat onder een grotere hellingshoek ligt dan de
plateaus zelf.
De hellingen zijn vrij steil en terrasvormig. De hellingvormen en de breedte van de terrasjes zijn niet overal gelijk. Dit is een gevolg van de geologische
gelaagdheid. Muschelkalk behoort tot de harde gesteenten; deze eroderen
steil en geven vooral steile hellingen met brede, scherp begrensde terrasvormen (Stohr, 1961). Keupergesteenten, bestaande uit zacht materiaal met
een grotere erodeerbaarheid, vormen daarentegen lange hellingen en smalle
of geen terrassen. De aard van het dagzomende gesteente bepaalt derhalve
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de vorm van de hellingen. De horizontale ligging van de sedimenten is de
oorzaak van de symmetrische dalvormen (Baeckeroot, 1942).
De dalen beginnen in de westzijde van het gebied en zijn west-oost gericht.
Ze hebben een sterk verval en zijn zeer diep ingesneden. De dalbodems zijn
in de boven- en middenloop veelal smaller dan 20 m, in de benedenloop
zijn ze iets breder.
Tweederde deel van het gebied is als bos in cultuur. Het overige deel,
ruim 300 ha, is grotendeels als grasland in gebruik; noordelijk van Bissen
komt wat akkerbouw voor (fig. 7). Gemiddeld voor geheel Luxemburg is de
verhouding bos-bouwland juist andersom, namelijk eenderde bos en tweederde bouwland. Het bos is naar de opstand te onderscheiden in: hoog loofbos, struikgewas (slaghout) en sparrenbos (zie fig. 8). Binnen het gekarteerde
gebied ligt het jachtgebied van de groothertog van Luxemburg.
Het hoge loofbos bestaat hoofdzakelijk uit beuken- en eikenbos, zowel gemengd als in monocultuur. Ten dele is het oorspronkelijk hakhout geweest;
de vorm van de bomen en de omvangrijke stobben wijzen daarop (fig. 9).

Foto: Stiboka R26-71

Fig. 7. Het Gutland bezit grote boerenhofsteden waarvan de bedrijfs- en woonruimte in een
U-vorm rondom de binnenplaats zijn gebouwd. In het karteringsgebied is de boerderij 'Carelshaff' te Bissen een dergelijke hofstede. De bedrijven zijn overwegend van het gemengde
bedrijfitype; de veeteelt neemt een belangrijke plaats in
Fig. 7. In Gutland large farmsteads on mixed farms with cattle-raising as the main occupation, have
a typical U-shaped arrangement of the buildings around a central court. In the surveyed area 'Carelshaf
at Bissen represents this Qpe of.farnz
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Bovendien worden nog zeer veel ronde, zwarte, sterk koolstofhoudende
plekken van enige meters doorsnee aangetroffen, waar vroeger houtskool gebrand is. Deze plekken vindt men veel in groepjes van drie. Ze liggen ongeveer 20 cm hoger in het terrein.
Het struikgewas is veelal eikehakhout van enige meters hoogte; ook hier
vindt men veel plekken van vroegere houtskoolbranderijen.
De sparrenbossen komen vooral voor langs de hellingen. Volgens Monkhousen (1959) staan de sparrenbossen in Luxemburg hoofdzakelijk op zandsteen. Bij de kartering bleek dat daar, waar de sparrenbossen niet direct op
zandsteen staan, veelal zandsteen als substraat aanwezig is (fig. 10).
3. DE G R O N D E N VAN H E T G E B I E D

3.1. Indeling van de gronden
De indeling van de gronden is gebaseerd op de lithologie van het moedermateriaal en op de aard en diepte van het substraat.
De lithologie is in vijf 'hoofdtextuureenheden' weergegeven :
A: Leemgronden: deze bevatten meer dan 80% leem ( c 5 0 p) en minder
dan 20% lutum ( < 2 p).
B: Zandige leemgronden: deze bevatten 50-80% leem en minder dan 20%
lutum.
C: Lemige zandgronden: deze bevatten 30-50% leem en minder dan 20%
lutum.
D: Kleiige leemgronden: deze bevatten meer dan 80% leem en meer dan
20% lutum.
G: Grindgronden: deze bestaan uit zeer stenige gronden.
Naast deze vijf hoofdtextuureenheden zijn nog gronden onderscheiden,
die complex zijn in hun textuur:
BG : Complex van zandige leemgronden en lemige zandgronden; de zandige leemgronden overheersen.
BD : Complex van zandige leemgronden en kleiige leemgronden; de zandige
leemgronden overheersen.
Nagenoeg alle gronden zijn ondiep, d.w.z. binnen 120 cm komt substraat
in de vorm van lithologisch afwijkend materiaal (D-laag) of van onverweerd
moedergesteente (Dr- of C2-laag) voor.
De hier voorkomende soorten substraat ziin
., :
g: grind
k: klei (meer dan 30% <2 p)
n : kalkrijke mergel
z : zandsteen.
De dikte van de grond boven het substraat is met cijfers in drie groepen
aangegeven :
1: <50 cm (ondiepe gronden)
2 : 50-80 cm (matig diepe gronden)
3 : 80-120 cm (diepe gronden).
Onafhankelijk van bovenstaande indelingen zijn nog onderscheiden:
Valleigronden : hiertoe behoren de alluviale (R) en colluviale (V) gronden.

3.2. Codering
De kaarteenheden zijn aangegeven met symbolen. Deze zijn opgebouwd uit
de bovenvermelde letters en cijfers; de hoofdletter geeft de hoofdtextuureenheid aan. Daarvóór staat een kleine letter die de aard van het substraat, en

erachter een ciJfer dat de dikte van de grond boven het substraat aangeeft.
Bij gronden van een kaarteenheid, die wisselend dieper en ondieper zijn dan
120 cm, zijn de letter van het substraat en het cijfer van de diepte ervan tussen haakjes geplaatst.
Een deel van de gronden heeft bijmenging van grind in het profiel. Dit
is afzonderlijk in de codering vermeld met de letter g achter de code.
I n tabel 2 is de indeling in kaarteenheden volgens dit coderingssysteem
weergegeven.

TABEL
2. Indeling der kaarteenheden
TABLE
2. Short characterktics of the mafling units
Hoofdtextuureenheden
Main textural classes

Substraat
Substratum

Diepte der gronden in cm
Depth of soils in c m .
<50

A : Leemgronden
Silt soils

g: grind
gravel

B : Zandige leemgronden
Silt loam soils

g: grind
gravel

50-80

80-120

k: klei
clay
z: zandsteen
sandstone
C : Lemige zandgronden
Sandy loam soils

g: grind
gravel

D : Kleiige leemgronden
Silty clay loam soils

g: grind
gravel

---

--

Valleigronden
Valley soils

gc2g

gc3g

-

k: klei
clay

kD 1

kD2
kD2g

n : kalkrijke mergel
carboniJerow marl

nD 1

nD2

z: zandsteen
sandstone

G : Grindgronden
Gravelly soils
Complexe gronden
Complex soils

zB2

zD2
Gk
G1

k : klei
clay

kBC2g

z: zandsteen
sandstone

zBD2

R: Alluvia van de Attert / Alluvia of the Attert
V: Colluvia in V-vormige dalen / Colluvia in V-shaped vallqs
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3.3. Bodemvorming
3.3.1. BODEMGENESE
De bodemprofielen zijn het resultaat van bodemvormende processen, zoals
mechanische en fysische verwering van het moedergesteente, accumulatie
van organische stoffen en uitspoeling van bodemcomponenten uit het bovenste deel van de grond en neerslag hiervan op een dieper niveau. Deze
processen zijn afhankelijk van de factoren : tijd, klimaat, moedermateriaal,
reliëf, vegetatie, invloed van mens en dier.
Voor de profielontwikkeling in dit gebied is het moedermateriaal het belangrijkst. De bodems, gevormd in de warme tijden vóór het Pleistoceen,
zijn tijdens het Pleistoceen door solifluctie afgevoerd of verplaatst (Alexandre, 1958; Maréchal, 1958; Muckenhausen, 1958). Solifluctiemateriaal
wordt aangetroffen aan de voet van de dalhellingen en op vele terrasjes. Het
kan dus van een andere formatie afkomstig zijn dan het substraat (gesoliflueerde Keuper op Muschelkalk). Na het Pleistoceen is erosie, vooral als
gevolg van menselijke activiteit, één van de belangrijkste factoren die de bodemvormende processen beïnvloedt.
3.3.2. BODEMPROFIELEN
Afhankelijk van de dikte en de aard van de gronden zijn verschillende bodemprofielen te onderscheiden. Als de gronden dikker zijn dan 80 cm, heeft zich
een ABC-profiel gevormd; in dunnere gronden is slechts een AC-profiel ontstaan. De AC-gronden zijn hier niet nader onderscheiden. Als ABC-profielen
komen voor Gray Brown Podzolic en Brown Podzolic profielen.

a. Gray Brown Podzolic projielen. Deze bodemprofielen zijn ontwikkeld in de
lössleemgronden. Zij hebben een klei-inspoelingshorizont (textuur-B-horizont). Deze profielvorm wordt aangeduid als: Gray Brown Podzolic Soil
(Baldwin, Kellog and Thorp, 1938), Sol lessivé, Sol lessivé type (Aubert et
Duchaufour, 1956 ; Duchafour, 1960, 196l ) , Sol brun lessivé (Dudal, 1953),
Parabraunerde (Muckenhausen, 1962). I n de recente Amerikaanse classificatie worden de Gray Brown Podzolics tot de Udalfs gerekend (Soil Survey
Staff, 1960); in Nederland worden zij aangeduid met de naam brikgrond
(De Bakker en Schelling, 1966). Zij komen hier slechts onder bos voor. De
kenmerken van de verschillende horizonten zijn :
AO: een dunne strooisellaag van ca. 3 cm van eike- en beukeblad, op een
enkele plaats van sparrenaalden. Het strooisel is ten dele nog gaaf, ten dele
nog maar zeer grof afgebroken.
Al : matig humusarme horizont (humusgehalte 2,5% van 4 1 0 cm dik; de
kleur varieert van lichtbruin tot donker grijsbruin (IOYR 613-10YR 412).
A2; uitspoelingshorizont; de dikte van deze horizont varieert van 30 tot
50 cm. De kleur is licht grijsgeel (IOYR 7/4), soms bruin (7,5YR 514).
\ ~ 2 t inspoelingshorizont;
:
de dikte van deze horizont is 20-60 cm, afhan' kelijk van de diepte en soort van het substraat. De kleur is overwegend bruin
(7,5YR 414) tot oranjebruin (5YR 516).
D : substraat, soms dieper dan 120 cm. De aard van het gesteente beïnvloedt
de ontwikkeling van het bovenliggende bodemprofiel.
b. G r g Brown Podzolicprojielen met gley in de textuur-B-horizont. De verdeling in
horizonten kan geheel gelijk zijn aan die, vermeld onder a ; de kleur van de
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B2t-horizont is echter afwijkend als gevolg van stagnatiegley; het profiel is
tijdelijk nat.
c. Brown Podzolic profielen. Deze profielen kenmerken zich door een B-horizont, die bruin gekleurd is door inspoeling van ijzer en humus (Baldwin,
Icellog and Thorp, 1938). De B-horizont heeft een meer open structuur dan
de C-horizont. Deze profielvorm wordt ook aangeduid als Sol brun acide
(Aubert et Duchaufour, 1956; Manil et Hanotiaux, 1957), Basenarme
Braunerde (Muckenhausen, 1962) en als Orthods in de jongste Amerikaanse
classificatie (Soil Survey Staff, 1960). In Nederland worden zij momenteel
moderpodzolgronden genoemd (De Bakker en Schelling, 1966). Dit profiel
komt voor in matig diepe, lemige zandgronden, waarin grind zich verspreid
bevindt.
d. AC-projel. Dit bodemprofiel kenmerkt zich door een Al-horizont rechtstreeks boven een C-horizont. De C-horizont kan dunner of dikker zijn dan
50 cm. Als substraat komt verweerd of onverweerd gesteente voor.
De AC-profielen zijn in deze kartering niet verder onderverdeeld. Bij een
gedetailleerdere studie zou men kunnen onderscheiden: Regosols, Lithosols
en Grumusols '(European Commission on Agriculture, 1960).
De Regdsols, gronden op los gesteente (Baldwin, Kellog and Thorp, 1938),
komen voor als AC-gronden in diepbruin en los moedermateriaal. Zij zullen
elders waarschijnlijk als vormen van Braunerde (Mückenhausen, 1962) en
Sols bruns (Aubert et Duchaufour, 1956) beschouwd worden.
De Lithosols, gronden op vast gesteente, worden ook Ranker (Mückenhausen, 1962) of Rendzina (Muckenhausen, 1962; Aubert et Duchaufour,
1956) genoemd, al naar gelang zij voorkomen op silicaatgesteente of carbonaatgesteente.
Grumusols zijn gronden met sterk zwellende kleien, die in droge perioden
polygonale krimpscheuren vertonen en een gilgai-patroon hebben; ze komen
onder vele namen voor: Regur soils, Black Cotton soils e.a. ; Pelosole (Muckenhausen, 1962), Sols calcimorphes hydromorphes (Duchaufour, 1961),
Gilgai soils (Hallsworth, Robertson and Gibbons, 1955) en Usterts (Soil
Survey Staff, 1960). Manil (1958) beschrijft de Grumusols als Sols bruns sur
marne OU argile compacte. I n het gekarteerde gebied vertonen de gronden
op de verweringskleien van Muschelkalk en Keuper het typisclle gilgai-patroon indien ze vlak liggen ;langs steilere hellingen is dit veel minder duidelijk.
3.3.3. KORTE OMSCHRIJVING VAN DE KAARTEENHEDEN
3.3.3.1. Kleurbeschrijving. De diepe gronden (>80 cm) hebben een Al met
een donkerbruine tot zeer donker grijsbruine kleur (10YR 313-312). Onder
de A l is de kleur veelal bruin tot bruinoker (7,5YR 514-5/6), soms geelbruin
(IOYR 514-516). De ondiepe en matig diepe gronden (<80 cm) hebben een
A l met een donkerbruine of bruine kleur (7,5YR 312-412-514). Dieper in het
mofiel varieert de kleur van donker roodbruin tot oranjebruin (5YR 314414-416).
Het substraat, voor zover het uit klei bestaat, heeft verschillende kleuren;
onder diepe profielen. variëren deze van geelbruin (IOYR 516) tot donker
roodbruin (5YR- en 2,5YR 314). Onder ondiepe profielen is de kleur donker
roodbruin (2,5YR 314) of roodbruin (5YR 414).
De kalkrijke mergel heeft een licht grijsgele kleur (10YR 813). Plaatselijk
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bevinden zich hierin roodbruine (5YR 414) kleilenzen. Zandsteen als substraat heeft een heel gamma van kleuren, afhankelijk van de mate van verwering van olijfgrijs (5Y 512) tot donker roodbruin (2,5YR 314).

3.3.3.2. Korte omschrijving van de gronden van de hoofdtextuureenheden. Van de op
de bodemkaart weergegeven onderscheidingen worden in dit hoofdstuk de
belangrijkste kenmerken behandeld. Uitvoerige beschrijvingen van de afzonderlijke kaarteenheden zijn hier om wille van de leesbaarheid weggelaten. Zij zijn aanwezig in het archief van de Stichting voor Bodemkartering.
Leemgronden
Hiertoe behoren vier kaarteenheden. Klei en grind komen als substraat
voor. Op klei liggen ondiepe, kAl en kAlg, en diepe gronden (k)A(3). Bij
eenheid (k)A(3) komt soms geen substraat voor binnen 120 cm diepte. De
gronden van één kaarteenheid (gA3g) hebben grind in de ondergrond.
De gronden van kaarteenheid kAl in het westen op Houbiischert liggen
vrij vlak. De klei-ondergrond is blijkbaar enigszins stagnerend, want in de
leemgrond erboven komt enige gley voor.
Noordelijk van de Helmeschbaach bij vir Baer liggen ook ondiepe leemgronden op klei (kAlg) langs een sterke helling. Vermoedelijk' is dit fluviatiel
materiaal; het bevat veel grind. Hier komt echter geen gley voor.
De gronden van de kaarteenheden (k)A(3) en gA3g hebben een Gray
Brown Podzolic profiel. I n de gronden van kaarteenheid (k)A(3) is dit vochtig ontwikkeld; er komen gleyverschijnselen in de Bet-horizont voor. De bovengrond is platig en de B2t fragipanachtig.
De gronden op grind (gA3g) zijn ongeveer 90 cm dik. Ze hebben een vlakke ligging. Er komt grind verspreid in het profiel voor.
Zandige leemgronden
Hiervan komen zes kaarteenheden voor. Er zijn drie verschillende substraten
onderscheiden.
O p grind liggen matig diepe gronden (50-65 cm) met een AC-profiel en
diepe gronden (ca. 90 cm) met een Gray Brown Podzolic profiel. De matig
diepe gronden (gB2g) komen ten noorden van de Schwarzbaach voor en
liggen vrij vlak; de diepe gronden (gB3g) liggen ten zuidwesten van deze
beek bij Hondstall op een flauwe helling. I n de gronden van beide eenheden
komt grind verspreid in het profiel voor.
O p klei worden ondiepe (ca. 40 cm) en diepe (ca. 100 cm) zandige leemgronden aangetroffen (kB1, kB3, kB3g). I n de diepe gronden heeft zich een
Gray Brown Podzolic profiel ontwikkeld. De gronden van kaarteenheid
kB1 liggen ten dele aan weerszijden van een V-vormig dal, als bovenloop
van de Schwarzbaach. Aan de noordzijde van het dal ligt kaarteenheid
kB3g. Er komt verspreid in de bovengrond grind voor; verder is de B2thorizont dunner dan in de aan de zuidzijde van het dal liggende gronden van
kaarteenheid kB3.
Op zandsteen liggen alleen matig diepe (ca. 65 cm) gronden, zB2, en wel
aan de bovenzijde van de dalhellingen.
Lemige zandgronden
Deze gronden hebben grind als substraat; het zijn matig diepe (gC2g) en
diepe gronden (gC3g).

De gronden van eenheid gC2g variëren in dikte van 50 tot 80 cm, met ingesloten plekjes van 40 en 100 cm dikte. Ze liggen langs vrij steile hellingen
aan weerszijden van de Kutschewé en zuidelijkvanBisserboesch. De gronden
van gC3g zijn ca. 90 cm dik; hierin heeft zich een Brown Podzolic profiel gevormd. I n de bovengrond bevindt zich verspreid grind. I n het grind als substraat komt veelal matig grof zand voor. Ze liggen ten noorden van vir
Baer; het terrein helt in oostelijke richting.
Kleiige leemgronden
Deze gronden zijn onderscheiden in zeven kaarteenheden. De substraten zijn
grind, klei, kalkrijke mergel en zandsteen.
De gronden van kaarteenheid gD2g zijn matig diepe gronden (ca. 60 cm),
met grind als substraat. Ze hebben ook grind verspreid in de bovengrond.
Zij liggen zuidelijk van Staenaecken in een vlak gebied.
O p klei komen zowel ondiepe (ca. 40 cm dikke) gronden als matig diepe
(ca. 65 cm dikke) gronden voor. De ondiepe zijn gecodeerd als kD1; zij liggen in het bolvormige terrein bij Schaed. De matig diepe gronden zijn weergegeven met de kaarteenheden kD2 en kD2g. De gronden van kD2 liggen in
het noordwesten van het onderzochte gebied en zijn min of meer bolvormig.
Ze bevatten geen grind. Gronden van kaarteenheid kD2g komen voor aan
de steile helling noordelijk van Berg, aan de noordelijke dalhelling van de
Buuschbaach, en in de zuidelijke helft van het gebied bij Birkebierg. Ze hebben grind verspreid in het profiel.
De gronden op kalkrijke mergel zijn ondiep (nD1) of matig diep (nD2).
De gronden van nD1 zijn slechts 20 cm dik; het dek is kalkloos. De gronden
van kaarteenheid nD2 zijn ca. 60 cm dik. Zeer plaatselijk ligt tussen de leemlaag en de kalkrijke mergel nog een ca. 10 cm dikke, zware kleilaag. De bodemeenheden nD1 en nD2 liggen op de smalle terrasjes langs de steile hellingen van het dal van de Glabech en langs de westelijke dalhelling van de
Attert. Bij Bissen ligt een klein kaartvlak met hellende topografie, maar niet
grenzend aan een dal.
Op zandsteen komen slechts matig diepe kleiige leemgronden voor: zD2;
de dikte is ca. 60 cm. In de zachte zandsteen komen lenzen voor met zwak
lemig, uiterst fijn zand. Deze gronden vormen de steile dalhellingen van de
Bolleschbaach.
Grindgronden
Dit zijn gronden die tot 10 cm (in bos) of tot 20 cm (in bouwland) nog los
zijn, maar dieper uit dicht gepakt grind bestaan. Ze komen voor met een bijmenging van kleiige leem (Gk) en van zandige leem (Gl) in de bovenste 10
à 20 cm. De dikte van het grindpakket is niet bekend. Vermoedelijk bevindt
zich op betrekkelijk geringe diepte materiaal met goed vochthoudend vermogen, want de bossen op de grindgronden zijn goed ontwikkeld.
Complexe gronden
Deze gronden bestaan uit twee kaarteenheden, kBC2g en zBD2, met verschillende complexe opbouw. Gronden van eenheid kBC2g zijn een complex
van zandige leemgronden en lemige zandgronden met grind verspreid in de
bovengrond en met klei als substraat op 50 tot 80 cm diepte. Ze liggen langs
de noordhelling van het dal van de Helmeschbaach.
Gronden van eenheid zBD2 zijn een complex van zandige en kleiige leem165
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gronden. Zandsteen (op ca. 60 cm diepte) is het meest voorkomende substraat. Ze liggen langs de dalhellingen van de Glabech, Helmeschbaach,
Buuschbaach en langs een deel van de noordelijke dalhelling van de Attert.
Valleigronden
Hieronder worden verstaan de alluviale gronden van de rivier de Attert
en de colluviale afzettingen in de diep ingesneden V-vormige dalen.
Het alluvium van de Attert is binnen het gekarteerde gebied ca. 100 cm dik.
Het substraat is veelal grind. De textuur van deze gronden komt overeen
met die van de zandige leemgronden. Op ca. 70 cm diepte wordt gley met
ijzerconcreties gevonden. De colluviale gronden zijn in de zijdalen meestal
dikker dan 120 cm, in de hoofdgeulen 80-120 cm. Ze komen in textuur
overeen met de zandige leemgronden. Gley is niet aanwezig. Als substraat
wordt grind of zandsteen aangetroffen.

3.4. Bespreking van de bodemkaart en doorsneden
Leemgronden en zandige leemgronden komen, behoudens de kaartvlakken
bij Schaed en bij Lellerboesch, slechts voor in het noordelijke deel van het
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gebied (fig. 11). Voor het grootste deel liggen ze op plateaus of langs flauwe
hellingen. Deze gronden zijn ten dele ontwikkeld in verweringsmateriaal van
Keuper en Muschelkalk, ten dele gevormd in eolische sedimenten. Dat hier
eolische leem aanwezig is, is zeer aannemelijk; op de Ardennen, noordelijk
van het gekarteerde gebied, komt ook lössleem voor (Macar et Tavernier,
1954; Gullentops, 1954; Bourguignon, 1952).
Zuidelijk van het gekarteerde gebied ligt eveneens lösleem (Jungerius,
1958). Hanotiaux (1957) evenwel neemt aan dat de leem op de Ardennen
wel eolisch beïnvloed kan zijn, maar niet zuiver eolisch is; deze zou daar veel
meer een autochtoon verweerd materiaal zijn.
Naast zuivere lössleem in situ wordt in dit gebied ook gesoliflueerde lössleem en zandige lössleem aangetroffen, die veel grind bevat. Bij de afzetting
van de löss, zowel als bij latere soliflucties, kan vermenging met klei van Keuper of Muschelkalk zijn opgetreden. Misschien zijn verschillende lössachtige
solifluctiegronden zelfs echte verweringskleien van deze gesteenten. De kleur
van dit materiaal is namelijk donkerbruin (7,5YR 412-414-312):
Volgens Lucius (1948) verweert de Muschelkalk tot een bruine zachte
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grond met talrijke verspreide stenen; de verweringsbodems van Keuper zijn
roodachtige of bruingrijze lemen die, eveneens volgens Lucius (1948), bij
veroudering hun kalk verliezen en sterk ontkleuren, zodat de kleur die van
de lössleem benadert. Zonder nader onderzoek is over dit solifluctiemateriaal
geen goede uitspraak te doen.
Van de lemige zandgronden kan evenmin zo maar uitgemaakt worden, of
ze uit zuiver eolisch materiaal bestaan of mede uit verweringsmateriaal van
Muschelkalk. Deze gronden liggen steeds op hellingen. Vooral de gronden
aan weerszijden van de Kutschewé en zuidelijk van Bisserboesch hellen zeer
sterk.
De kleiige leemgronden komen voor in twee topografische situaties, nl. op
plateaus en brede ruggen en langs steile hellingen van de V-vormige dalen.
Deze scheiding geeft tevens een scheiding in het moedergesteente (fig. 4).
De kleiige leemgronden, in grasland, vertonen bij droogte polygonale
krimpscheuren; bij bevochtiging zwelt de klei weer en drukt zij zich langs de
wanden omhoog. Aldus ontstaan in het midden van de oorspronkelijke veelhoeken kleine laagten. Bij hernieuwde droogte brokkelen de randen af en de
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bovengrond rolt in de ontstane krimpscheuren. Men zou de gronden met het
door dit proces ontstane microreliëf gronden met een gilgai-reliëf kunnen noemen. Echte $gai-gronden moeten echter nog aan vele andere voorwaarden
voldoen (Van Oosten, 1961). Of dit hier het geval is, werd niet nagegaan.
De grindgronden vormen min of meer een noord-zuid gerichte strook in
het oostelijke deel van het gebied. Op de Haardstouss en de Roudekapp is
het grind overdekt door leemgronden en zandige leemgronden. De scheiding van de grindgronden in twee kaarteenheden valt samen met de scheiding tussen Keuper en Muschelkalk (fig. 4 en 12).
De vrij scherpe overgang van grindgronden naar kleigronden, noordelijk
van de Buuschbaach, is vermoedelijk een gevolg van de door Lucius (1949)
aangegeven storing.
De complexe gronden liggen op de terrasvormig ingesneden steile hellingen. I n het moedergesteente (hoofdzakelijk Muschelkalk) komen in verticale richting op korte afstand sterke variaties voor met sterk wisselende
granulaire samenstelling. Veelal bestaat een groot deel van deze gronden uit
solifluctiemateriaal.
De alluviale valleigronden bij Colmar, westelijk van de Attert, zijn voor
een deel nat door het uit het hoger gelegen gebied afstromende water, dat
hier oppervlakkig zijn weg zoekt naar de rivier. Behoorlijke afwateringsgeulen aan de randen van het alluviale dal zouden deze natheid kunnen voorkomen.
Van zuid naar noord zijn door het gebied twee doorsneden gemaakt. De
ligging is aangegeven op fig. 4.
Doorsnede A-B (fig. 13) snijdt verschillende plateaus en dalen. Met uitzondering van de dalen van de Schwarzbaach en de Bolleschbaach, die in de
Muschelkalk ingesneden zijn, ligt de doorsnede in de Keuper.
De dalen zijn symmetrisch, maar de bovenzijde van de noordelijke helling
van de dalen is meer glooiend dan die van de zuidelijke helling. Tegen de zuidelijke helling van het dal van de Schwarzbaach is löss afgezet. Aan de noordhelling van de dalen van de Schwarzbaach en de Bolleschbaach komt zandige leem op grind voor; het grind behoort tot de Keuper. Zuidelijk van het
dal van de Schwarzbaach komt eveneens grind voor onder zandige leem
(gB3g); dit grind wordt geacht van kwartaire ouderdom te zijn.
De doorsnede C-D (fig. 14) ligt, behalve het deel zuidelijk van de Buuschbaach, geheel in Muschelkalk. Ook in deze doorsnede is de dalsymmetrie
duidelijk; de plateaudelen zijn vlakker dan in doorsnede A-B. De noordzijde
van het dal van de Buuschbaach heeft aan de bovenzijde dezelfde glooiende
vorm als die van de dalen in de doorsnede A-B.
Uit beide doorsneden blijkt dat er een vrij goed verband bestaat tussen de
bovengrond en het substraat. Op zware klei komt kleiige leem voor; op een
substraat van zandsteen komt sterk lemig zand en kleiige leem voor. De bovengrond van de hellingen toont niet overal deze overeenkomst. Zowel door
het dagzomen van de verschillende lagen van het moedermateriaal met textureel verschillende samenstelling als door de optredende solifluctie is deze
afwijking voldoende verklaarbaar.
4. LANDBOUWKUNDIGE GESCHIKTHEID

Bij de beoordeling van de landbouwkundige geschiktheid van de gronden is
gelet op de water- en luchthuishouding in het profiel, de structuur, de doorwortelbare diepte en de helling van de gronden.
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Lössleemgronden hebben naast een goede doorluchting het vermogen een
grote hoeveelheid vocht op te nemen, dat voor een groot deel beschikbaar is
voor de planten. Hierdoor is het verdrogingsrisico vrij gering, mits het pakket voldoende dik is.
zandige lössleemgronden bezitten deze eigenschappen ook; de vochtreserve
is echter geringer.
De kleiige leemgronden, aíkomstig van Keuper of Muschelkalk, hebben als
mineralen bijna uitsluitend illiet (Jungerius, 1958). Het poriënvolume (3540%) is kleiner dan in de löss, de poriën zijn overwegend zeer fijn, de totale
hoeveelheid gebonden water is groot, de beschikbare hoeveelheid ervan
zal echter vrij gering zijn (15 à 20%) (vgl. Brunnacker, 1960). Een nadelige
eigenschap van deze gronden is, dat in natte toestand de doorlatendheid
van de boven- naar de ondergrond afneemt; dit is bij löss juist tegengesteld.
Bij enige indroging neemt de klei een polyedrische structuur aan; hierdoor
wordt de capillariteit verbroken en dus ook de capillaire aanvoer van water;
de afvoer is door de scheuren veel sneller. Naarmate de verwering sterker is,
komen deze eigenschappen meer naar voren. Door menging van verschillende sedimenten ten gevolge van solifluctie zijn deze fysische eigenschappen
vaak gunstig beïnvloed.
Over de chemische eigenschappen van de gronden, die toch zeer belangrijk zijn, ontbreken ons bijna alle gegevens. Wel is bekend, dat de gronden
(behoudens de lössleemgronden) sterk fosfaatbehoeftig zijn. De pH(Truog)
ligt tussen 5 en 7, hetgeen, volgens vergelijkende proeven elders, overeenkomt met een pH(KC1) van 4,5-6,5.
De bodemgeschiktheid wordt ook in grote mate bepaald door de topografische ligging van de gronden in het terrein, in verband met bewerkingsmoeilijkheden en erosiegevaar langs de vrij steile hellingen. De steilste helTABEL3. Geschiktheid van de gronden voor akker- en weidebouw
TABLE3. Suitabilty of the soils for arable land and pasture
Geschiktheidsklassen:
1. zeer geschikt / very suitable
Suitability classes:
2. geschikt / suitable
3. matig geschikt / moderately suitable
4. ongeschikt / unsuitable
Geschiktheid/Suitability

Geschiktheid/Suitabiliiy

Kaarteenheid
Mapping unit

Bouwland
Arable land

Grasland
Pasture

Kaarteenheid
Mapping unit

Bouwland
Arable land

Grasland
Pasture

gA3g

1

2

kD 1

2

2

l ) De cijfers tussen haakjes hebben betrekking op beoordelingen, waarbij de topografische
positie van de gronden buiten beschouwing is gelaten.
l) Numbers between parantheses indicate ratings without consideration ofthe tofiogra$hical situation.
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Fig. 15. Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw
Fig. 15. Soil Suitability Map for Agriculture

lingen zijn nagenoeg alle bebost, enkele delen zijn als weiland in cultuur.
De geschiktheid van de gronden voor bouwland en grasland, gebaseerd
op bovengenoemde eigenschappen en op hun topografische ligging, is weergegeven in tabel 3 en op twee geschikheidskaarten, respectievelijk voor akkerbouw (fig. 15) en voor weidebouw (fig. 16).
De geringe geschiktheid voor grasland t.o.v. bouwland is meestal een gevolg van de geringere hoeveelheid beschikbaar vocht.
Akkerbouw wordt in dit gebied bedreven op de daarvoor van nature minst
geschikte gronden (geschiktheidsklasse 4).
Grasland wordt nabij Bissen en nabij Carelshaff wel gevonden op de daarvoor geschikt geachte gronden (klasse Z), maar komt overigens alleen voor
op gronden van klasse 3 en 4. De landbouwkundig beste gronden zijn in
bos gelegen. Dit is wellicht te verklaren met het grootgrondbezit. De landbouwgebieden buiten het gekarteerde deel zijn in verhouding tot het bosareaal groter, zodat hier mogelijk bouwland en grasland op daarvoor beter
geschikte gronden voorkomen.
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Fig. 16. Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw
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Voor de valleigronden heeft het, tussen haakjes geplaatste, lagere beoordelingscijfer betrekking op de delen met periodiek te hoge waterstand.
De complexe bodemtypen kBC2g en zBD2 zijn laag gewaardeerd vanwege de heterogeniteit van deze kaarteenheden.
5. SAMENVATTING
I n het noordwestelijke deel van midden-Luxemburg is een bodemkundige
veldopname gemaakt.
Het onderzochte gebied is vrij sterk geaccidenteerd; de noordwestzijde
van het gebied ligt op 360 m boven de zeespiegel, aan de oostzijde bij de rivier
de Attert is de hoogteligging 200 m boven de zeespiegel.
Geologisch behoren de afzettingen tot het Secundair (Mesozoicum) Stratigrafisch wordt hier horizontaal gelaagd Keuper op Muschelkalk aangetroffen, overdekt met dunne afzettingen uit het Kwartair. Langs de hellingen
zijn sterke soliflucties van het verweringsmateriaal opgetreden.
Lithologisch zijn de gronden in vijf hoofdtextuureenheden ingedeeld:
leemgronden, zandige leemgronden, lemige zandgronden, kleiige leemgron-
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den en grindgronden. De valleigronden zijn afzonderlijk vermeld; deze omvatten de alluviale en colluviale gronden. De kaarteenheden binnen de
hoofdtextuureenheden zijn nader bepaald door de aard en de diepte van het
substraat, het bodemprofiel en de grindbijmenging. I n totaal zijn op de bodemkaart (bijlage) 25 kaarteenheden onderscheiden.
Het huidige grondgebruik is weergegeven op de bodemgebruikskaart (fig.
8). De gronden zijn beoordeeld op geschiktheid voor de akker- en weidebouw
(fig. 15 en 16 en tabel 3). De mate van helling, het vochthoudend vermogen
en 'de dikte van de grond boven het substraat waren de voornaamste geschiktheidsbepalende factoren.
6. S U M M A R Y

The surveyed area is fairly accidented, the elevation above sea level falls
gradually from 360 m. in the northwestern part to 200 m. in the east near the
river Attert. The geological formations consist of horizontally layered Upper
Triassic (Keuper) overlying Middle Triassic (Muschelkalk) from the Mesozoic (Secondary) covered by thin deposits from the Cenozoic (Quaternary).
Considerable solifluxion of weathered material has taken place along the
slopes.
Five main textural classes have been recognized: silt, silt loam, sandy
loam, silty clay loam and gravel soils. The alluvial and colluvial soiIs of the
valleys form a separate group. Within the main textural classes the soils have
been subdivided according to the kind and the depth of the substratum, the
characteristics of the soil profile and the mixture with gravel.
I n al1 25 soil units have been recognized and are shown on the Soil Map
(see Appendix). The present day land use is also shown on a map (see fig. 8).
The suitability of the soils under tillage and under grass is discussed and
illustrated by maps (figs. 15 and 16) and a table (table 3) ;it depends mainly
on the degree of slope, the moisture retaining capacity and the depth of the
solum.
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