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Woord vooraf
In opdracht van deProvincie Limburg, het Ministerie van LNV, hetWaterschap Roer
en Overmaas en 14 Zuid-Limburgse gemeenten heeft DLO-Staring Centrum een
onderzoek uitgevoerd naar debodemgesteldheid van drie stroomgebieden voor het
erosienormeringsonderzoek Zuid-Limburg.
In de winterperiode 1991/1992 heeft de veldopname voor de bodemkaart, schaal
1 : 5 000, plaatsgevonden. Het onderzoek werd verricht door W.H. Leenders die
tevens projectleider was.
De organisatorische leiding van het project had het hoofd van de afdeling
Veldbodemkunde, drs.J.A.M, ten Cate; de algemene projectleiding was in handen
van drs. C.J. Ritsema.
DLO-Staring Centrum is dank verschuldigd aan de grondeigenaren en grondbeheerders in het onderzoeksgebied die toestemming verleenden om hun grond te
betreden en er onderzoek te verrichten.

Samenvatting
Om gegevens te verzamelen over de bodemgesteldheid voor het erosie-normeringsonderzoek Zuid-Limburg, heeft DLO-Staring Centrum een bodemgeografisch
onderzoek uitgevoerd in drie stroomgebieden.
Deresultaten van het onderzoek zullen gebruikt worden omeen bijdrage te leveren
aan praktische oplossingen voor de erosieproblemen in Zuid-Limburg.
De stroomgebieden liggen ten zuidwesten van Beek (gebied Catsop),ten noordwesten
vanBrunssum (gebied Etzenrade)en ten zuiden van Ransdaal (gebied St.Gillisstraat).
Ze kenmerken zich door een voor Nederland zeer bijzonder landschap: een sterk
geac-cidenteerd terrein met plateaus, steile en glooiende hellingen, en ondiepe en
diepe dalen.
De genese van het landschap is bepaald door tectoniek, sedimentatie (door de zee,
de Maas en de wind), kalksteenverwering en door erosie. De bodems die binnen
150 cm - mv (maximale boordiepte) aangetroffen zijn, zijn gevormd in loss,
terrasafzettingen van de Maas en in verweringsprodukten van kalksteen.
De loss is veelal als een metersdikke deken afgezet over een landschap, dat reeds
sterk door erosie aangetast was.Op veel plaatsen is deloss die voor de eroderende
werking van water zeer gevoelig is, voor een deel opgeruimd en als colluvium in
de eerder uitgeslepen dalen terechtgekomen. Onder invloed van zwaartekracht en
water vindt nog steeds transport van losslangs hellingen en door dalen plaats. Om
dit tegen te gaan zijn al in het verleden graften aangelegd.
In het stroomgebied Etzenrade ligt het pakket loss op afzettingen van de Maas die
op hun beurt liggen op tertiaire afzettingen. Op een enkele plaats dagzomen de
rivierafzettingen. Twee breuken zijn morfologisch in dit gebied waar te nemen.
In het stroomgebied Catsop ligt het pakket loss op afzettingen van de Maas die op
hun beurt liggen op tertiaire afzettingen. De rivierafzetingen dagzomen nergens!
In het stroomgebied St. Gillisstraat ligt het pakket loss direct op kalksteen van het
Boven-Krijt (Kunrader facies). Een breuk is morfologische in dit gebied waar te
nemen. Kalksteenverweringsgronden komen langs de helling naar het dal van de
Geul en ten noorden van de breuk voor.
Tijdens het bodemgeografisch onderzoek zijn 4boringen per ha verricht tot 150cm
beneden maaiveld of tot de vaste (stenige) ondergrond. Bij elke boring werd van
de aangetroffen (te onderscheiden) horizonten een aantal variabelen zoals dikte,
organische-stofgehalte entextuur geschat en werd deprofielopbouw gekarakteriseerd.
Deresultaten van het onderzoek aan deze bodemprofielmonsters werden geregistreerd
met een veldcomputer, vastgelegd op veldkaarten enuiteindelijk samengevat opeen
bodemkaart, schaal 1 : 5 000 (kaart 1, 2 en 3). Hierdoor is het mogelijk om met
een computer gegevens te selecteren.
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Voor de drie stroomgebieden is een beschrijvende legenda (kaart 1, 2 en 3) opgesteld.
Daarbij zijn op het hoogste niveau leemgronden, oude kleigronden en stenige gronden
onderscheiden.
De leemgronden zijn onderverdeeld in:
radebrikgronden
bergbrikgronden
bergbrikgonden met een colluviaaldek
poldervaaggronden in dalfase
ooivaaggronden in situ
ooivaaggronden in hellingfase
ooivaaggronden in hellingvoetfase
ooivaaggronden in dalfase

78 ha = 2 1 %
88 ha = 23%
49 ha = 13%
<1 ha = < 1 %
26 ha = 7%
20 ha = 5%
22 ha = 6%
81 ha = 2 1 %

De oude kleigronden zijn onderverdeeld in:
ondiepe kalksteengronden
6 ha = 2%
kleefaarde
7 ha = 2%
Beide typen gronden behoren tot de kalksteenverweringsgronden.
Bij de stenige gronden komt één type grond voor: .
grindvaaggronden
<1 ha = < 1 %
De (löss-)leemgronden nemen op de bodemkaarten (kaart 1, 2 en 3) een belangrijke
plaats in. Ze bestaan tussen 0 en 80 cm - mv voor meer dan de helft van die dikte
uit leem d.w.z. uit materiaal met meer dan 50% leemfractie (deeltjes kleiner dan
50 urn); zuivere loss bevat in deze gebieden meer dan 85% leemfractie (siltige leem).
De leemgronden die niet door erosie aangetast zijn, hebben een briklaag, een door
inspoeling ontstane B2t-horizont die naar verhouding wat meer lutum (deeltjes kleiner
dan 2 urn) bevat.
De leemgronden met een briklaag komen voornamelijk voor op plateaus en flauwe
hellingen. De radebrikgronden hebben nagenoeg een volledig profiel en vertonen
geen hydromorfe kenmerken binnen 80 cm - mv. De bergbrikgronden hebben een
onvolledig profiel. De oorspronkelijke A- en E-horizont zijn geërodeerd, zodat de
B2t-horizont aan het maaiveld of direct onder de bouwvoor ligt. Later heeft bij een
deel van deze gronden boven de B2t-horizont weer sedimentaie plaatsgevonden. Deze
bergbrikgronden met een colluviaal dek liggen op de hellingen of aan het begin van
een dal of voor een graft.
De leemgronden zonder briklaag zijn alle tot de vaaggronden gerekend. Deels zijn
het leemgronden met sterk geërodeerde profielen, waarbij A- als B-horizonten geheel
of grotendeels verdwenen zijn; en deels zijn het leemgronden die uit het geërodeerde
materiaal zijn opgebouwd (colluviale gronden), plaatselijk vermengd met materiaal
uit oudere afzettingen in de omgeving. De leemgronden zonder briklaag zijn, naar
de begindiepte van de hydromorfe kenmerken, onderverdeeld in poldervaaggronden
(kenmerken binnen 50 cm - mv) en ooivaaggronden (kenmerken dieper dan 80 cm mv). Op basis van de landschappelijke ligging zijn vier groepen gronden
onderscheiden: gronden in situ, in hellingfase, in hellingvoetfase en in dalfase. De
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poldervaaggronden in dalfase (alleen aangetroffen inhet stroomgebied Catsop) zijn
plaatselijk zeer nat, omdat er een bronnentje ontspringt dat voor constante aanvoer
van water zorgt.
De oude kleigronden bestaan tussen 0-80 cm - mv voor meer dan de helft van die
dikte uit lutumrijk materiaal (meer dan 8% deeltjes kleiner dan 2 (am).Tot de oude
kleigronden hebben wedekalksteenverweringsgronden gerekend (alleen aangetroffen
in het stroomgebied St. Gillisstraat).Deze gronden zijn verder verdeeld in ondiepe
kalksteengronden en kleefaarde. Op basis van de landschappelijk ligging zijn twee
groepen gronden onderscheiden: gronden in situ en in hellingfase.
Tot de stenige gronden behoren de grindvaaggronden die gevorm zijn in de (terras)afzettingen van de Maas.
Een aantal bodemkundige eigenschappen is op de drie bodemkaarten met een
toevoeging aangegeven.
De overige onderscheidingen omvatten : bebouwingen, groeven, bestaande en
verdwenen graften, steilwanden, smalle dalvormige laagten, holle wegen en
kwelplaatsen.
Tenslotte zijn in vier raaien diepere boringen verricht. Met de hieruit verkregen
gegevens zijn dwarsdoorsneden samengesteld.
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1 Inleiding
1.1 Doel en opzet van het bodemgeografische onderzoek
Het doel van het bodemgeografisch onderzoek in drie stroomgebieden in de provincie
Limburg voor het project 'Erosienormeringsonderzoek Zuid-Limburg' was:
- de bodemgesteldheid in kaart te brengen;
- de bodemgesteldheid en geologische opbouw te verduidelijken met behulp van
dwarsdoorsneden.
Onder bodemgesteldheid verstaan we:
- de opbouw van de bodem tot 1,50 m - mv.;
- de aard, samenstelling en eigenschappen van de bodemhorizonten.
- het grondwaterstandsverloop
Het grondwaterstandsverloop in de drie stroomgebieden is niet in kaart gebracht,
omdat het grondwater zich veelal dieper dan enkelemeters beneden maaiveld bevindt.
Verschillen en overeenkomsten in debodemgesteldheid gaan vaak samen met visueel
waarneembare verschillen en overeenkomsten in hetlandschap, omdatbeide onder
invloed van dezelfde omstandigheden zijn ontstaan. Daardoor is het mogelijk de
verbreiding van de verschillen en overeenkomsten in vlakken op een kaart vast te
leggen.
Bij ons onderzoek hebben we gebruik gemaakt van reeds eerder verzamelde
bodemkundige, geologische en geomorfologische gegevens in Zuid-Limburg:
- De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Mergelland-Oost (Leenders
et al. 1988);
- De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Centraal Plateau (Leenders en
Brouwer 1988).
- Toelichting bij de Geologische kaart van Nederland, schaal 1:50 000, kaartblad
62 West (oostelijke helft) en Oost (westelijke helft) (Kuyl 1980).
Om inzicht tekrijgen inhet ontstaan vanbodem en landschap hebben wegeologische,
bodemkundige en cultuurhistorische literatuur geraadpleegd.
Bij het bodemgeografisch onderzoek hebben we gegevens verzameld over de
bodemgesteldheid doorde bodemopbouw tot 1,50 m -mv. vast te stellen.Waar de
vaste ondergrond, bijv. kalksteen, ondieper dan 1,50 m - mv. begint, hebben we
gegevens verzameld tot de diepte van de vaste ondergrond. De bodemopbouw is
vastgelegd door van iedere horizont de dikte, het humusgehalte, de aard van het
materiaal, de textuur en het kalkgehalte te meten of te schatten. Bij iedere horizont
hebben wegeologische informatie toegevoegd. Verder hebben we bij elk boorpunt
de hellingklasse met de potentiële erosie, de zichtbare erosie en de sedimentatie,
indien waarneembaar, genoteerd. Al deze gegevens zijn vastgelegd met behulp van
de veldcomputer en opgeslagen inhet computerbestand van DLO-Staring Centrum
te Wageningen.
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Methode, resultaten en conclusies van ons onderzoek zijn beschreven of weergegeven
in het rapport en op 3 kaarten. Rapport en kaarten vormen een geheel en vullen elkaar
aan. Het is daarom van belang rapport en kaarten gezamelijk te raadplegen.

1.2 Overzicht van rapport en kaarten
Het rapport heeft de volgende opzet. In hoofdstuk 2 geven we in het kort informatie
over de onderzochte gebieden (ligging en oppervlakte, landschap, geogenese en
bodemvorming). In hoofdstuk 3 beschrijven we de methode van het bodemgeografisch
onderzoek. In hoofdstuk 4 vatten we de resultaten van het onderzoek naar de
bodemgesteldheid samen in de vorm van tabellen met profielschetsen van de
kaarteenheden en lichten we deze resultaten toe in een beschrijving van de
bodemgesteldheid.
In het aanhangsel (woordenlijst) worden termen en begrippen omschreven die we
in het rapport of op de kaarten hebben gebruikt.
Bij het rapport behoren drie kaarten, schaal 1 : 5 000:
1 Bodemkaart van het stroomgebied Etzenrade;
2 Bodemkaart van het stroomgebied St. Gillisstraat;
3 Bodemkaart van het stroomgebied Catsop.
Binnen vrijwel elk kaartvlak komen delen voor waarvan de profielopbouw afwijkt
van de omschrijving die we in de legenda voor dit kaartvlak geven. Zulke delen
noemen we onzuiverheden. We kunnen ze door hun geringe afmetingen niet
afzonderlijk weergeven of we merken ze door de grote variatie op korte afstand in
de grond niet op. We hebben ernaar gestreefd kaartvlakken af te grenzen met een
gemiddelde zuiverheid (Marsman en De Gruiter 1982) van ten minste 70%.
Kaartschaal en boringsdichtheid bepalen de hoeveelheid informatie op een kaart. Meer
of minder gedetailleerdere informatie wordt niet verkregen door de kaart te vergroten,
zoals ten onrechte nogal eens wordt gedacht, maar alleen door een gedetailleerder
onderzoek. Bij vergroting neemt de waarnemingsdichtheid per vierkante centimeter
kaartvlak af, en daarmee vermindert de nauwkeurigheid van de vergrote kaart sterk
(Steur en Westerveld 1965).
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2 Fysiografie
2.1 Ligging en oppervlakte
De drie stroomgebieden liggen in Zuid-Limburg in de gemeenten Beek (stroomgebied
Catsop), Ransdaal (stroomgebied St. Gillisstraat) en Onderbanken (stroomgebied
Etzenrade). De gekarteerde oppervlakte bedraagt ca. 382 ha.
De topografie van dedrie stroomgebieden staat afgebeeld op de bladen 68D Sittard,
68G Brunssum en 69E Heerlen van deTopografische kaart van Nederland, schaal
1 : 25 000 (fig. 1).

2.2 Landschap
Het Landschap vanZuid-Limburg neemt binnen Nederland een geheel eigen plaats
in. Door bodemgesteldheid, reliëf en de aanwezigheid van delfstoffen sluit ZuidLimburg meer aan bij de aangrenzende delen van België en Duitsland.
De ontwikkeling van het landschap in Zuid-Limburg is het resultaat van het
samenspel van een vijftal factoren: vertikale bodembeweging, rivieractiviteit van
(voorlopers van) de Maas,klimaat enklimaatswisseling, substraat enmens (Van den
Berg 1989).
De oudste gebieden die door de vertikale bodembeweging ook het hoogst zijn
gelegen, zijn de schiervlakte en de gebieden die de scheidingszone tussen de Oosten West-Maas vormen (fig. 2).Hierop worden elementen van de subtropischerivier,
de oudste terrassen en de verkiezelde sedimenten uit het subtropische klimaat
gevonden. De scheidingszone is door allerlei grote dalen op te delen in een aantal
'eilanden'. De afwijkende aard vande ondergrond ten noorden van de Kunrader-breuk
in de scheidingszone leidde tot een aparte reliëfontwikkeling, waardoor het
erosiebekken van Heerlen en het karakteristieke reliëf van de Brunsummerheide
onstonden. De Maasterrassen zijn voornamelijk gevormd door de vertikale
bodembeweging en de achriteit van de periglaciale rivieren. Nadat de rivier een
bepaald niveau (terras)had verlaten, ontstonden dalen. Door de voortgaande vertikale
bodembeweging is het Maasterrassenlandschap in de loop van haar ontwikkeling
steeds verder versneden door lokale beekjes tot een dalenlandschap. Voor een
karakteristiek verschil binnen hetterrassenlandschap zorgt de gedeeltelijke bedekking
met loss. In Zuid-Limburg met de voor Nederland bijzondere combinatie van
reliëfrijke terreinen bedekt met het erosiegevoelige sediment loss, heeft de
landbouwcultuur sinds haar begin aanleiding gegeven tot een hernieuwde erosiefase
die zich stabiliseert ondereen traditionele cultuur.De veelvuldig voorkomende graften
op de dalwanden zijn het resultaat van een bereikte evenwichtssituatie tussen
landgebruik en hellingafspoeling. Door verandering in de vorm van landgebruik en
schaalvergroting in de landbouw zijn veel graften verdwenen, waardoor de bodemerosie de laatste jaren opnieuw sterk toeneemt (Van den Berg 1989).
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• Liggingvande dwarsdoorsneden

A Stroomgebied Catsop (Topografische kaartvan Nederland,schaal 1:25 000,
blad68D,Sittard)
B Stroomgebied St.Gillisstraat (Topografische kaartvan Nederland,schaal 1:25000,
blad 69E,Heerlen)
C Stroomgebied Etzenrade(Topografische kaartvanNederland,schaal 1:25000,
blad68G,Brunssum)

Fig. 1 Ligging vandedrie stroomgebieden
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Fig. 2 Morfogenetisch-landschappelijke indeling (Van den Berg,1989)
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Fig.3 Heuvelachtig gebiedmetdiepe droogdalen

Fig. 4 ZWU*golvendplateaumetondiepe droogdalen

Het landschap van de drie stroomgebieden kenmerkt zich door een sterk geaccidenteerdterrein metplateaus, steile en glooiende hellingen, en ondiepeendiepedalen
(fig. 3 en 4). In de meeste dalen ontbreekt een beek; zij worden 'droogdalen'
genoemd. De helling van een wand langs een dal weerspiegelt vaak de aard van het
gesteente waaruit de wand opgebouwd is; zo komen knikken in de helling van de
wand vaak overeen met veranderingen in het gesteente.Een aantal dalen is duidelijk
asymetrisch van vorm. De wand die op het zuiden georiënteerd is, is soms steiler
dan de tegenoverliggende wand. Veel dalhoofden van de diepe droogdalen, en de
ondiepe droogdalen zijn uit-geprepareerd in de dikke lössdeken, die op oudere
afzettingen ligt; ze zijn wijder en vertonen een meer symmetrische vorm. Op de
hellingen treffen we veel graftenen sporen van verdwenen graften aan (fig. 5,6en
7). Ook komen veel holle wegen schuin of loodrecht op de helling voor. Als
afvoerbanen van regenwater snijden ze zich steeds dieper in wanneer ze geen
beschermend wegdek hebben.Sommigeholle wegen zijn nietdieperdan50cm,maar
andere zijn veel dieper tot wel 5m. Voordepercelen langs deze diepe holle wegen
zijn opritten vanuit de holle weg nodig (fig. 8).Veel holle wegen hebben een rijke
flora (fig. 8).

1 Oorspronkelijke helling
2 Door erosieaangetaste helling
3 Begroeidegraft; sedimentatie(colluvium)aandedalzijdevande helling

Fig. 5

Schematische voorstelling van het ontstaan van een graft (Naar: Breteler en Van
den Broek 1968)
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Fig. 6 Deels verdwenen graft

Fig. 7 Graftenmetsporadische begroeiing

Fig.8 Holle weg metoprit enrijke flora

2.3 Geogenese
In deze paragraaf worden de afzettingen beschreven die in de drie stroomgebieden
aan of dicht aan het oppervlak voorkomen (tabel 1). De meeste gegevens zijn
ontleend aan Kuyl (1980) en Zagwijn et al. (1975).
In het stroomgebied Etzenrade ligt een pakket loss (Formatie van Twente/Eindhoven)
oppleistocene afzettingen van de Maas (terras van St. Geertruid bestaande uit grof
zand en grind van de Formatie van Sterksel).Dezerivierafzettingenliggen optertiaire
(miocène), mariene, leemarme zanden met plaatselijk kleilagen. Op een enkele plaats
dagzomen de rivierafzettingen; de tertiaire afzettingen dagzomen nergers. Twee
breuken (de Feldbriss en de I e N.O.Hoofbreuk) zijn morfologische waar te nemen
in het gebied.
In het stroomgebied Catsop ligt het pakket loss eveneens oppleistocene afzettingen
van de Maas (terras van St. Pietersberg bestaande uit grof zand en grind van de
Formatie van Sterksel). Ook deze rivierafzettingen liggen op tertiaire, mariene,
leemarme zanden met plaatselijk kleilagen. Derivierafzettingendagzomen nergens,
maar komen op een enkele plaats (tussen 40-80 cm - mv. beginnend) nabij het
oppervlak voor.
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In het stroomgebied St. Gillisstraat ligt de loss direct op kalksteen van het BovenKrijt. Deze kalksteen behoort tot de Kunrader facies en is opgebouwd uit een
afwisseling van harde en zachte kalksteenlagen. De zachte lagen zijn rijk aan
glauconiet en arm aan vuurstenen. Dekalksteen bevat 80-95%CaC0 3 (Felder 1980).
Een breuk, de Schin op Geul-breuk is morfologisch waar te nemen in het gebied.
Door verwering vankalksteen iskalksteenverweringsmateriaal ontstaan. Als resultaat
van de verwering ontstaat aanvankelijk een ondiepe kalksteengrond, waarbij de
kalksteen op geringe diepte (binnen 40 cm -mv. )begint. Bij langdurige verwering
zonder noemenswaardige tussentijdse erosie ligt de onverweerde kalksteen op enige
tot vele meters diepte.Daarboven ligt een kleirijk verweringsprodukt, dat afhankelijk
van de samenstelling van het uitgangsmateriaal meer of minder vuursteen bevat. Bij
een hoog vuursteengehalte van de kalksteen ontstaat het z.g.n. vuursteeneluvium
(komt niet voor in dit gebied);bij een laag vuursteengehalte ontstaat een (vrij) zware
verweringsklei, de kleefaarde.
De loss die in het Holoceen is verspoeld, de z.g.n. colluviale loss, is niet altijd te
onderscheiden van de loss uit het pleistoceen (Saalien en Weichselien).

2.4 Bodemvorming
Bodemvorming is het proces waarbij uit het moedermateriaal een bodemprofiel
ontstaat dat opgebouwd is uit verschillende horizonten. Het proces wordt beheerst
door een aantal factoren:
- klimaat;
- biosfeer;
- topografie;
- moedermateriaal;
- tijdsduur;
- mens.
De betekenis van het klimaat is als volgt samen te vatten:
- het bepaalt de richting van de beweging van het water in de grond, en de
hoeveelheid water die hiervoor beschikbaar is;
- het bepaalt de snelheid van de processen die zich afspelen via de bodemtemperatuur;
- viadewindheeft hetinvloed opde aan- enafvoer vanmateriaal aanhet oppervlak.
Door flora en fauna (de biosfeer) ontstaan grote massa's levende organische stof,
die afsterven, omgezet en in de grond verdeeld worden. De vegetatie wordt beïnvloed
door de opname van zouten uit de bodemoplossing via de wortels. Sterft het
plantemateriaal af, dan komen de zouten weer in de bodem terecht. Bodemdieren
kunnen bodemprofielen homogeniseren.
In topografisch 'lage' terreingedeelten met vaak een hoog vochtgehalte of met een
hoge grondwaterstandhoopt humus zich meestal sterk op.Er ontstaan inde bodem
bepaalde verschijnselen onderinvloed vanhet grondwater (hydromorfe kenmerken).
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Hoge terreingedeelten met diepe grondwaterstanden ondergaan een bodemontwikkeling waarbij alleen het water van het neerslagoverschot van invloed is. In
hellende terreinen wordt door erosie het bodemprofiel geheel of gedeeltelijk
afgevoerd. Op het vlakke plateau is het gehele profiel intact; op de helling vinden
we een onthoofd bodemprofiel en op het steilste deel ligt de C-horizont aan het
oppervlak. In de dalen treffen we een bodemprofiel aan met het afgespoelde materiaal
(colluvium) (fig. 9).

Klei- uitspoelingshorizont
Klei- inspoelingshorizont
lössleem
Ontkalkt moedermateriaal
Kalkrijk moedermateriaal

xs;q-'.| Colluvium

Fig. 9

-verspoelde lössleem

Onthoofding van brikgronden in loss door erosie

Het materiaal waarin zich ter plaatse door bodemvorming een bodemprofiel met
verschillende horizonten ontwikkelt, noemen we moedermateriaal. Het is overwegend
een los sediment of opgehoopte organische stof, slechts bij uitzondering vast
gesteente. In kalksteenverweringsgronden ontstaan krijteerd- of krijtvaaggronden.
De verwering van kalksteen tot kleefaarde is mogelijk afhankelijk van een warm
humide klimaat.
Tijd is nodig om het effect van de bodemvorming zichtbaar te maken. De snelheid
waarmee verschillende processen verlopen is zeer verschillend. Door tijd krijgt een
bodem geleidelijk het optimale, bij zijn milieu behorende, karakter.
De mens heeft in de loop der eeuwen door bewerking, bemesting, teelt van gewassen
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en cultuurtechniche maatregelingen de bodem grondig veranderd.
De genoemde bodemvormendefactoren hebben in de onderzochte gebieden geleid
tot:
- ontkalking;
- rode bodems;
- brikvorming;
- vorming van de Al-horizont;
- hydromorfe kenmerken;
- homogenisatie.
De loss is ontkalkt tot een diepte van 0,50 tot 3,00 m-mv. In de grond vinden we
calcium voornamelijk inde vorm van CaC0 3 als vaste stof, en in de bodemoplossing
en aan het adsorptie-complex als Ca-ionen. Kalkrijke loss bevat 10-15% CaC0 3 .
Afhankelijk vanreliëf enerosie is ongeveer 15000jaar nodig omlosstot 3m-mv.
te ontkalken (mondelinge mededeling van ing. Felder, Rijks Geologisch Dienst).
In oude kalksteenverweringslagen, bestaande uit kleefaarde, kunnen rodebodems
(red yellow-podzolics) voorkomen. Deze zijn ontstaan onder subtropische
omstandigheden. Vaak zijn deze bodems niet volledig gespaard gebleven en is bijv.
de bovenste zone weggespoeld.
Na ontkalking kunnen kleideeltjes in debovenste lagen van loss enin oude kleien,
dispergeren onder invloed van organische stoffen. Bij een nederwaartse
waterbeweging gaat deze disperse klei samen met organische stof en sexquioxyden
in suspensie en via scheuren enporiën naar beneden. Deze suspensie kan neerslaan
op wanden van poriën en structuurelementen. Dit proces heet brikvorming.
De gevormdeAl-horizont kan onder zeer uiteenlopende omstandigheden ontstaan
zoals door chemische verwering, door omzetting van organische stof tot humus,en
door het ontstaan van een antropogeen dek. Door oplossen en uitlogen van het CaMg-carbonaat in kalkgesteenten blijft een residu over dat voor een belangrijk deel
uitklei bestaat. In krijtvaaggronden enkleefaarde (terra fusca) is dat hoofdzakelijk
montmorilloniet, een sterk zwellend en krimpend kleimineraal. De omzetting van
organische stof is zeer complex. De natte gronden hebben dikwijls een hoger
humusgehalte en zijn donkerder van kleur dan drogere gronden met een goede,maar
niet overmatige vochtvoorziening.
Hydromorfe kenmerken kunnen ontstaan wanneer de grond periodiek verzadigd is
met water. In slecht doorlatende gronden of gronden met een stagnerende laag kunnen
schijnspiegels voorkomen. Deze ontstaan door een vertraagde doorstroming van
overtollig regenwater, waardoor zich boven de stagnerende laag een overmaat van
vocht bevindt. Mogelijk zijn hierdoor de gebleekte, grijze vlekken ontstaan.
Homogenisatie is het proces, waarbij de oorspronkelijke sedimentaire gelaagdheid
en eventueel aanwezige grijze vlekken en roestvlekken door biologische menging
verdwijnen. Grondbewerking, gravende bodemdieren en vegetatie spelen een
belangrijke rol bij de homogenisatie
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3 Bodemgeografisch onderzoek
Het bodemgeografisch onderzoek van de drie stroomgebieden Etzenrade, Catsop
en St. Gillisstraat voor het erosienormeringsonderzoek Zuid-Limburg is uitgevoerd
in de periode november 1991 tot en met maart 1992.
Onder bodemgeografisch onderzoek verstaan we:
- een veldbodemkundig onderzoek naar de variabelen die te zamen de bodemgesteldheid bepalen:
- profielopbouw (als resultaat van geogenese en pedogenese);
dikte van de horizonten;
textuur van de horizonten (lutum- en leemgehalte en zandgrofheid);
organische-stofgehalte van de bovengrond of laag van 0-30 cm - mv.;
- bewortelbare diepte;
het determineren van de grond volgens De Bakker en Schelling (1989);
het ruimtelijk weergeven van de verbreiding van de variabelen in bodem
kundige eenheden op een kaart en de omschrijving ervan in de bijbehorende
legenda.
Tijdens het bodemgeografisch onderzoek hebben we met een grondboor 4
bodemprofielmonsters per hectare genomen tot een diepte van 1,50 m -mv., alsmede
19bodemprofielmonsters tot een diepte van 2 à 3,50 m -mv. In het veld werd elk
monster veldbodemkundig onderzocht, dus van elk monster werden de hiervoor
genoemde variabelen geschat of gemeten, en werd deprofielopbouw gekarakteriseerd.
De resultaten werden met een veldcomputer geregistreerd en tevens vastgelegd op
veldkaarten, schaal 1 : 2 500. De gegevens van de bodemprofielmonsters, de zgn
boorstaten, zijn opgeslagen in een computerbestand. De plaats van de boorpunten
en de indeling van de veldkaarten zijn weergegeven op deboorpuntenkaart, die niet
in het rapport is opgenomen.
Omde verbreiding van de gevonden bodemkundige verschillen inkaart te brengen,
tekenden we de grenzen op de veldkaarten. We gingen hierbij niet alleen uit van de
profielkenmerken, maar ook van veldkenmerken en van landschappelijke en
topografische kenmerken.
De conclusies vanhet onderzoek naar debodemgesteldheid zijn samengevat op drie
bodemkaarten, schaal 1 : 5 000 (kaart 1, 2 en 3).
Er zijn tientallen grondmonsters uit het archief van DLO-Staring Centrum gebruikt.
Deze monsters zijn genomen tijdens het onderzoek naar de bodemgesteldheid van
het landinrichtingsgebied Mergelland-Oost (Leenders et al. 1988).
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3.1 Indeling van de gronden
Het doel van het onderzoek en het meer gedetailleerde bodemkundige onderzoek
in deze drie gebieden hebben er toe geleid dat we op bepaalde punten van de
landelijke indeling zijn afgeweken of de onderverdeling hebben verfijnd. Zo lieten
we op het hoogste niveau de grondsoort, de aard van de afzetting prevaleren; op een
lager niveau hebben we de indeling naar bodemvorming en textuur aangepast. We
hebben de gronden eerst onderverdeeld naar grondsoort in:
- leemgronden;
- oude kleigronden;
- stenige gronden.

3.1.1 Leemgronden (L)
Leemgronden zijn minerale gronden die tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer dan de
helft van die dikte uit leem (in de drie stroomgbieden altijd loss) bestaan. Naar de
aard van de bodemvorming zijn twee soorten leemgronden onderscheiden:
- leemgronden met een briklaag [BL]: brikgronden;
- leemgronden zonder duidelijke bodemvorming en dus ook zonder briklaag [L]:
vaaggronden.
Brikgronden zijn minerale gronden met een briklaag die ondieper dan 80 cm - mv.
begint. Een briklaag is een inspoelingshorizont (Bt-horizont) die meer lutum bevat
dan de A-horizont en waarin de ingespoelde klei als een dun filmpje of als huidje
op alle zijden van de structuurelementen en langs de wanden van de poriën aanwezig
is. Het zwaarteverschil tussen de A- en de B-horizont uit zich vrijwel uitsluitend in
de lutumfractie (minerale delen kleiner dan 2 urn). Door dit verschil in zwaarte of
textuur noemt men de inspoelingshorizont vaak textuur-B- of Bt-horizont.
De brikgronden liggen naar hun bodemvorming alle in situ, d.w.z. geheel of nagenoeg
geheel in de situatie zoals het moedermateriaal indertijd werd afgezet, althans voordat
een duidelijke bodemvorming optrad.
De vaaggronden hebben we naar hun huidige landschappelijke ligging als volgt
onderverdeeld (fig. 10):
- in situ;
- in hellingfase (h);
- in hellingvoetfase (c);
- in dalfase (d).
Vaaggronden in situ, op een helling of plateau, behoorden aanvankelijk tot de
brikgronden, maar door erosie zijn de bovengrond en de briklaag verdwenen en ligt
de C-horizont aan de oppervlakte.
Vaaggronden in hellingfase bestaan uit een door solifluctie verspoeld lössdek waarin
zich ook kleine steentjes bevinden die afkomstig zijn van hoger gelegen terras30

materiaal. Dit dek is als dunne laagjes afgezet of als massa langs de helling naar
beneden geschoven. Het materiaal in de ondergrond is in situ; de overgang tussen
hellingmateriaal en materiaal in situ is meestal scherp.

Uitspoelingslaag
Inspoelingslaag
Ontkalkteloss

?:CV;- Colluvialeloss
Solifluctielöss
^ r ] Kalksteen

j u l i Kalkrljkeloss

Fig.10 Schematische liggingvanverschillende leemgronden

Vaaggronden in hellingvoetfase kunnen op verschillende wijzen zijn ontstaan uit
gesoliflueerde of gesedimenteerde loss en door erosie:
- eerst in dalfase (zie hierna), waarna ze door diepere insnijding als een verhoging
(voet) tegen de korte helling zijn achter gebleven;
- als colluviaal materiaal dat van de korte helling is geërodeerd, en net voor het
dal is blijven liggen als een natuurlijke graft. Vaak is in dit materiaal het oudste
colluvium te onderscheiden aan een begin vanbrikvorming (toevoeging .../b).In
hetjongste colluvium, vanaf ca. 1200,heeft nog geen brikvorming plaatsgehad;
- hetmateriaal isalsmassa van dekorte helling naar beneden geschoven (solifluctie)
en voor het dal blijven liggen, meestal met grovere bestanddelen zoals gruis en
grindjes.
Vaaggronden in dalfase zijn het product van erosie. Het zijn gronden die elders
verspoeld (colluviale loss) en in de dalen opnieuw gesedimenteerd zijn. Deze
colluviale leemgronden bestaan uit een vrij dik lösspakket en bevatten meestal
grindjes, steentjes, puin en houtskoolresten. Bodemvorming is nog niet duidelijk
zichtbaar.
Naar de begindiepte van de hydromorfe kenmerken (roest en grijze vlekken) in het
bodemprofiel, zijn de volgende leemgronden onderscheiden:
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- radebrikgronden; hydromorfe kenmerken dieper dan 80 cm - mv. (d)
- bergbrikgronden; hydromorfe kenmerken dieper dan 80 cm - mv.; met een briklaag
aan maaiveld of direct onder de bouwvoor (b), of met een colluviaal dik (c) direct
op de briklaag die binnen 80 cm - mv. begint (b);
- poldervaaggronden; hydrovaaggronden, roest- en/of reductievlekken ondieper dan
50 cm - mv. [n];
- ooivaaggronden; xerovaaggronden, roest en/of reductievlekken dieper dan 80 cm mv. [d].
Naar het leemgehalte in de laag van 0-30 cm - mv. is een onderscheid te maken in:
- zandige leem (50-85% < 50 urn) [5]
- siltige leem (meer dan 85% < 50 urn [6].
De leemgronden die hier voorkomen, hebben alle een bovengrond van siltige leem.

3.1.2 Oude kleigronden (K)
Oude kleigronden zijn gronden die tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer dan de helft
van die dikte uit zavel en klei bestaan.
Alleen in het stroomgebied St. Gillissttraat komen oude kleigronen voor. Ze zijn
ontstaan in kalksteenverweringsmateriaal, waarbij we een onderscheid gemaakt hebben
in gronden die zijn ontstaan in:
- ondiep verweerde kalksteen (D). Als gevolg van verwering en plantengroei
ontstond in de kalksteen de zgn. rendzina. Hieronder verstaat men een 25-30 cm
dikke kalkrijke, in vochtige toestand zwarte of bruinzwarte, humeuze bovengrond;
- een kalkloos verweringsresidu van de kalksteen, de zgn. kleefaarde (M).
Naar hun landschappelijke ligging zijn binnen de oude kleigronden twee eenheden
onderscheiden: in situ en in hellingfase.
De laag van 0-30 cm heeft een lutumgehalte van 20-50%.

3.1.3 Stenige gronden/grindgronden (G)
Stenige gronden zijn gronden die tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer dan de helft
van die dikte uit stenig materiaal bestaan. Met stenig materiaal bedoelen we minerale
delen die groter zijn dan 2 mm. Alleen in het stroomgebied Etzenrade komen stenige
gronden voor. Ze zijn ontstaan in fluviatiele terrasafzettingen (T) bestaande uit grof
zand en grind. We hebben deze stenige gronden tot de grindgronden gerekend.
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3.1.4 Toevoegingen
Een aantal (geogenetische of bodemkundige) verschijnselen konden weniet gebruiken
als criterium bij de indeling van de gronden, vooral omdat dan het aantal
bodemeenheden onnodig groot zou worden. Daarom hebben we deze verschijnselen
in kaart gebracht in de vorm van toevoegingen. Ze zeggen iets extra's over de
bodemeenheden.
Toevoegingen die betrekking hebben op de bovengrond, zijn:
- lössdek 15-40 cm dik (1/...);
- grind ondieper dan 40 cm beginnend (g/...);
- vuursteenhoudend (s/...).
Toevoegingen voor een tussenlaag of ondergrond (tenminste 15cm dik) zijn:
- briklaag tussen 80 en 120 cm - mv. beginnend (.../b);
- fluviatiel grind of grof zand (M50 >210 urn) tussen 40 en 150 cm - mv.
beginnend (.../gr);
- kalkrijke en/of kalkhoudende loss (kalkverloop A en B) (... /kl);
- kalkrijke en/of kalkhoudende loss tussen 80 en 120 cm - mv. beginnend
(... /k2);
- kalkrijke en/of kalkhoudende loss tussen 120 en 150cm - mv. beginnend
(... /k3);
- kalksteen tussen 40 en 80 cm - mv. beginnend (.../dl);
- kalksteen tussen 80 en 120 cm - mv. beginnend (.../d2);
- kalksteen tussen 120 en 150 cm - mv. beginnend (.../d3);
- kleefaarde tussen 40 en 80 cm - mv. beginnend (.../ml);
- kleefaarde tussen 80 en 120 cm - mv. beginnend (.../m2);
- kleefaarde tussen 120 en 150 cm - mv. beginnend (.../m3).

3.2 Opzet van de legenda
De legenda geeft naast debodemgesteldheid ook informatie overde afzettingen en
de landschappelijke ligging. In de legenda zijn de verschillen in bodemgesteldheid
weergegeven in de vorm van:
- legenda-eenheden;
- landschappelijke ligging;
- toevoegingen.
Legenda-eenheden bestaan voor ten minste 70% van hun oppervlakte uit gronden
met een groot aantal overeenkomende kenmerken en eigenschappen. Iedere legendaeenheid heeft een eigen code en is door een lijn omgrensd: de bodemgrens.
Toevoegingen worden gebruikt omeen bepaald profielkenmerk aante geven dat over
een gedeelte of over het gehele oppervlak van één of meer legenda-eenheden
voorkomt. Ze horen wel thuis op de bodemkaart, maar ze zijn niet als
indelingscriterium gehanteerd De toevoegingen zijn op de bodemkaart met een
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signatuur aangegeven. Ze zijn omgrensd met een onderbroken lijn voorzover deze
niet samenvalt met een bodemgrens. In het rapport zijn de toevoegingen met een
letter aangeduid. Hebben ze betrekking op de bovengrond, dan staan de letters vóór
de code van de legenda-eenheid; in de overige gevallen erachter.
Een combinatie van legenda-eenheid + eventuele toevoeging heet kaarteenheid.
Voorbeeld:
toevoeging
legenda-eenheid
toevoeging

l/s/
KMh
/d3

te zamen kaarteenheid l/s/KMh/d3
Overige onderscheidingen omvatten delen die niet in het onderzoek zijn betrokken.
We hebben onderscheid gemaakt in: vlaksymbolen, lijnsymbolen en puntsymbolen.
Deze landschapselementen zijn afzonderlijk op de bodemkaart weergegeven.
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4 Bodemgesteldheid; beschrijving van de bodemkaart
De bodemgesteldheid is weer gegeven op drie bodemkaarten, schaal 1:5000 (kaart
1, 2 en 3).
Voor een verklaring of definiëring van de gebruikte terminologie verwijzen we naar
het aanhangsel, de woordenlijst.
In de volgendeparagrafen beschrijven we debelangrijkste kenmerken van degronden
(4.1 t/m4.3), van detoevoegingen (4.4) en van de overige onderscheidingen (4.5).

4.1 Leemgronden
De leemgronden zijn voor het overgrote deel eolische afzettingen (loss). De
leemgronden in hellingvoetfase en in dalfase zijn colluviaal afgezet en zijn een
sedimentatieproduct van de erosie.
Bij de leemgronden treffen we aan:
brikgronden
- radebrikgronden
- bergbrikgronden
- bergbrikgronden met een colluviaaldek
vaaggronden
- poldervaaggronden in dalfase
- ooivaaggronden in situ
- ooivaaggronden in hellingfase
- ooivaaggronden in hellingvoetfase
- ooivaaggronden in dalfase

78 ha = 21%
88ha = 23 %
49ha = 13%
<1 ha= <1%
26ha = 7 %
20ha = 5 %
22ha = 6 %
81 ha = 21%

De leemgronden beslaan 368 ha = 95 %.Ze komen in alle drie de stroomgebieden
voor.

4.1.1 Brikgronden
Brikgronden zijn minerale gronden die gekenmerkt worden door de aanwezigheid
van een zgn.briklaag (of textuur-B-horizont) die ondieper dan 80cm -mv. begint.
Een briklaag is een inspoelingshorizont (Bt-horizont) waarbij klei ingespoeld is.Deze
laag moet minstens 15 cm dik zijn, minstens 10 % lutum bevatten en
inspoelingshuidjes opde meeste wanden van structuurelementen, poriën of gangen
vertonen.
Bij een deel van de brikgronden zijn de Al-, E- en een deel van de B2t-horizont
geërodeerd. Later is door sedimentatie een colluviaaldek, dunner dan 80cm,ontstaan.
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Deze gronden blijven door het voorkomen van een briklaag ondieper dan 80 cm mv. tot de brikgronden behoren. Door voor de code een c te plaatsen hebben we ze
afgegrensd van de gewone brikgronden.
De mangaanconcreties die in de brikgronden veel voorkomen, zijn wellicht in
oorsprong als hydromorf kenmerk te beschouwen. Ze zijn echter, althans voor een
deel, fossiel en vormen dus geen goed indelingscriterium. De specifieke opbouw van
deze gronden is ontstaan aan het begin van het Holoceen (Slager et al. 1978). Sinds
ze in cultuur genomen zijn, zijn deze gronden sterk veranderd, niet alleen in chemisch
en fysisch, maar ook in morfologisch opzicht.
In de hydrologisch hoge leemgronden is vaak een briklaag ontwikkeld. Deze gronden
worden radebrik- en bergbrikgronden genoemd.
Zo worden radebrikgronden vooral op droge plateaus aangetroffen; hier is de kans
op erosie minimaal. Op de hellingen zijn de brikgronden meestal meer of minder
geërodeerd. De bovenste lagen ontbreken dan en de briklaag ligt aan het oppervlak
of direct onder de bouwvoor. Deze gronden noemen we bergbrikgronden.
Binnen de brikgronden zijn radebrikgronden, bergbrikgronden en bergbrikgronden
met een colluviaal dek aangetroffen. Voor indeling en codering verwijzen we naar
paragraaf 3.1.

4.1.1.1 Radebrikgronden
Radebrikgronden zijn brikgronden, waarbij de eventuele roestvlekken en grijze
vlekken (hydromorfe kenmerken) dieper dan de B2t-horizont beginnen. Als er in de
B2t- en of B3t-horizont roest voorkomt, is het fossiele roest; in deze horizonten
kunnen ook fossiele mangaanconcreties voorkomen.
Radebrikgronden bestaan doorgaans uit volledige in loss ontwikkelde A-, E-, B- en
C-horizonten. Het zijn gronden die niet of nauwelijks geërodeerd zijn met een
betrekkelijk lichte bovengrond op een zwaardere tussenlaag. Radebrikgronden worden
vooral op de plateaus aangetroffen waar de kans op erosie minimaal is.
Het grondwater bevindt zich bij de radebrikgronden op grote diepte, zodat het
hangwaterprofielen zijn. De B2t-horizont is vast en heeft een stagnerende werking
op de waterbeweging.
Er is één legenda-eenheid onderscheiden.
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BLdó Radebrikgronden; silte leem; hydromorfe kenmerken dieper dan 80
cm - mv.
Verbreiding:In alle drie stroomgebieden
Profielopbouw: De profielen hebben een 30 cm dikke, donkergrijsbruine,
humushoudende bovengrond met 2% organische stof, 9-13% lutum en 85tot 90%
leem. Daaronder ligt de wat lichter gekleurde uitspoelingshorizont (E-horizont) met
wat minder humus en lutum. Dedaarop volgende klei-inspoelingshorizonten (Bit-,
B2t- en B3t-horizont) beginnen meestal tussen 40 en 60 cm diepte. De maximale
inspoelingslaag (B2t-horizont) is vaak goed te herkennen. Deze laag bevat
mangaanvlekken en heeft een lutumgehalte van 13tot 20%.In de daaronderliggende
B3t- en C-horizont neemt met de diepte het lutumgehalte geleidelijk af.
Landschappelijke ligging: In situ
Bijzonderheden: De meeste radebrikgronden hebben een vrij volledig profiel, d.w.z.
een Al-, E-, Bit-, B2t-, B3t- en C-horizont. Bij deze gronden is de overgang van
de ene horizont naar de andere horizont vaak zeer geleidelijk. Op enkele plaatsen,
meestal in de buurt van oude woonkernen o.a in de omgeving van Raath, is de
bovengrond donkerder endikker dan normaal enmatig humeus (minerale eerdlaag).
Het zijn vermoedelijk oude dorpsgronden die eeuwenlang zijn bemest, of er hebben
eeuwenlang hoogstamboomgaarden gestaan waardoor een verhoogde biologische
activiteit ontstond en de gronden humeuzer en donkerder zijn geworden.
Tabel 2 Profielschets van kaarteenheid BLdó
Horizont
code

Org.
stof
diepte
(cm-mv.)

4Ap

0

-30

E
Bit
B2t
B3t
Cu

30
45
60
115
115

• 40
-60
-115
-130
-150

2

Textuur

Omschrijving

lutum
(%)

leem
(«)

11

90

9
13
16
13
11

86
90
90
90
86

M50
(Mm)

kalkklasse
1

donkergrijsbruin
lichtgrijsbruin
bruingrijs
bruin
geelbruin
grijsbruin

4.1.1.2 Bergbrikgronden
Bergbrikgronden zijn brikgronden met een textuur-B-horizont aan het maaiveld of
direct onder de bouwvoor, of met een colluviaal dek dunner dan 80cmdirect op de
B2t-horizont. De oorspronkelijke A-horizont en soms een deel van de B2t-horizont
zijn door erosie verdwenen. De gronden liggen uitsluitend op hellingen of hebben
onder een helling gelegen en zijn ontstaan uit radebrikgronden.
Bergbrikgronden zijn evenals deradebrikgronden xero- of drogebrikgronden. Vanaf
de B2t-horizont kunnen roestvlekken, fossiele roest, voorkomen. Bij matig
geërodeerde gronden bevat de bovengrond iets minder lutum dan bij gronden die tot
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aan de B2t-horizont zijn geërodeerd. Een deel van deze zwaardere B2t-horizont is
door ploegen met de bovengrond vermengd.
Binnen de drie stroomgebieden komen bergbrikgronden voor die duidelijk afwijken
van de traditionele. Een deel van de bergbrikgronden ligt onder een geringe helling
of aan de voet van een helling. Bij deze gronden is de overgang van de A- naar de
B2t-horizont scherp. Vermoedelijk is bij deze gronden de top geërodeerd. Later is
een colluviaal dek afgezet direct op de B2t-horizont; dit is een mogelijke verklaring
van de scherpe overgang van de A-horizont naar de B2t-horizont. De bovengrond
is donkerder gekleurd dan de daaronder liggende laag. Mogelijk is de bovengrond
door bemesting donkerder geworden.
Op steilere hellingen is een deel van de B2t-horizont of zelfs de gehele B2t-horizont
verdwenen en ligt de B3t-horizont direct onder de bouwvoor of aan het maaiveld.
Er zijn twee legenda-eenheden onderscheiden.

BLb6 Bergbrikgronden; siltige leem; briklaag aan het oppervlak of direct onder
de bouwvoor; hydromorfe kenmerken dieper dan 80 cm - mv.
Verbreiding: In alle drie stroomgebieden
Profielopbouw: Aangezien de meeste gronden van deze eenheid voor akkerbouw
worden gebruikt, is het bovenste deel van de B2t-horizont, die aan het oppervlak ligt,
geploegd. Deze bevat 1-2% organische stof, 12-14% lutum en 90% leem, en is
grijsbruin van kleur. Daaronder ligt op 30 cm diepte een uiterst humusarme,
kleiinspoelingshorizont met 15-20% lutum die door de ploegzool scherp begrensd
is, en geen hydromorfe kenmerken heeft maar wel vaak fossiele roestvlekken. Na
een zeer geleidelijke overgang begint tussen 60 en 90 cm diepte de B3t- of Chorizont, ook het lutumgehalte neemt naar beneden toe geleidelijk af.
Landschappelijke ligging: In situ.
Bijzonderheden: Binnen deze kaarteenheid komen kleine laagten en geultjes voor
die zijn opgevuld met een dunne laag verspoelde loss (colluvium). De briklaag ligt
daar niet aan het oppervlak of direct onder de bouwvoor. Enkele holle wegen binnen
deze bergbrikgronden zijn oudere erosiegeultjes waarlangs vaak graften voorkomen.
Voor deze graften ligt meestal een colluviaal dek, plaatselijk zelfs dikker dan 100
cm. Dit is als onzuiverheid toegelaten.
Tabel 3 Profielschets van kaarteenheid BLbó
Org.
stof

Horizont
code
Ap
B2t
B3t
Cu
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diepte
(cm-mv.)
0
30
75
95

-30
-75
-95
-150

2

Textuur

Omschrijving

lutum
(%)

leem
(%)

14
16
13
10

90
90
90
86

M50
(Mm)

kalkklasse
1
1
1
1

grijsbruin
donkerbruin
bruin
lichtbruin

cBLbó Bergbrikgronden; siltigeleem; meteencolluviaaldekdirectopde briklaag
die binnen 80 cm - mv. begint; hydromorfe kenmerken dieper dan 80
cm - mv.
Verbreiding: In alle drie stroomgebieden
Profielopbouw: Deze gronden hebben een colluviaal dek van 40-80 cmdikte.DeAhorizont is grijsbruin en 25-30 cm dik, en bevat ongeveer 2% humus en 10-14%
lutum.Daaronder komt een lichtgrijze laag voormet ongeveer dezelfde samenstelling.
Doordat deze laag in het verleden minder is geploegd, bevat ze nog duidelijke
houtskoolresten. De overgang naardeB2t- of B3t-horizont isniet alleen door dekleur
van het materiaal scherp,maar ookdoorhet verschil inlutumgehalte.De B2t-horizont
die tussen 45 en 80 cm -mv. begint, is donkerbruin en bevat 14-20%lutum en90%
leem. Daaronder bevindt zich opde meeste plaatsen een B3t-horizont met 11-15%
lutum, enmet een naar dediepte afnemend lutumgehalte tot 8-10% in de Cu-horizont.
Zowel in de B2t- als de B3t-horizont komen mangaanconcreties voor.
Landschappelijke ligging: In situ
Bijzonderheden:Het colluviale dekis meestal in twee horizonten opte splitsen.Het
bovenste deel van debouwvoor bevat meestal iets meer humus en is vaak donkerder
gekleurd. Mogelijk komen er binnen deze gronden profielen voor waarin wedeEhorizont voor colluviaal materiaal hebben aangezien. Wehebben drie voorwaarden
gesteld om de gronden tot deze eenheid te rekenen:
- het gehele dek tot deB2t-horizont moet verontreinigd zijn en humus bevatten; in
het dek komt vrij veel houtskool voor;
- de Bit-horizont komt niet voor;
- de overgang van het colluviale deknaar deB2t- of B3t-horizont moet scherp zijn.
Meestal komen deze gronden aan de voet van een helling voor.
Tabel4Profielschets van kaarteenheidcBLbó
Horizont

Org.
stof

code

diepte
(cm-mv.)

Ap
Cu
B2t
B3t
Cu

0
30
65
90
105

-30
-65
-90
-105
-150

2
1

Textuur

Omschrijving

lutum
(%)

leem
(%)

11
11
16
13
10

86
86
90
90
86

M50
(Mm)

kalkklasse
1
1
1
1
1

grijsbruin
licht grijsbruin
donker bruin
bruin
lichtbruin

4.1.2 Vaaggronden
De leemgronden zonder briklaag in deze gebieden hebben we alle tot de vaaggronden
gerekend. Leemgronden in natte posities hebben vaak een donkerder bovengrond dan
de vaaggronden in een drogere positie.
De meeste leemgronden zonder briklaag hebben een leemgehalte van meer dan85%.
Gedeelten met een leemgehalte van 50-85%hebben praktisch altijd bijmenging van
grof zand en/of grind dat afkomstig is van restkoppen (terrasafzettingen). Binnen
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de drie stroomgebieden gaat het om betrekkelijk kleine oppervlakten die als
onzuiverheid zijn toegelaten.
Een deel van de leemgronden is geheel opgebouwd uit door de wind afgezette,
homogene loss. Een ander deel, voornamelijk de gronden m hellingfase, hellingvoetfase en dalfase, bestaan geheel of gedeeltelijk uit door erosie of als colluvium
(opnieuw) verplaatste loss. Deze loss is herkenbaar aan een soms wisselende structuur
en/of bijmenging met grindjes e.d. Gedeelten van het profiel met een duidelijke laag
vreemd materiaal (vuursteen, grind of grof zand) zijn met een toevoeging
weergegeven.
Binnen de vaaggronden zijn poldervaag- en ooivaaggronden aangetroffen. Voor
indeling en codering verwijzen we naar paragraaf 3.1.

4.1.2.1 Poldervaaggronden
Poldervaaggronden alleen voorkomend in het stroomgebied Catsop hebben roest- en
reductievlekken beginnend ondieper dan 50 cm - mv. De roestvlekken beginnen
meestal in de A-horizont en kunnen ook als wortelroest voorkomen. Vaak neemt het
roestgehalte tot circa 80 cm - mv. toe, en daarna weer af.
De poldervaaggronden komen voor in de omgeving van een bronnetje, dat voor
constante aanvoer van water zorgt. De gronden in de directe omgeving en in het dal
blijven dan ook vaak veel langer nat.
De poldervaaggronden bestaan uit siltige leem; landschappelijk liggen ze in dalfase.
Er is één legenda-eenheid onderscheiden.

Ln6d

Poldervaaggronden; siltige leem; hydromorfe kenmerken ondieper dan
50 cm - mv.; dalfase
Verbreiding: Stroomgebied Catsop
Profielopbouw: De bovenste horizonten van deze poldervaaggronden zijn meestal
(vaak tot circa 100 cm - mv.) gevormd in colluviaal materiaal. De A-horizont is
donkergrijs en donkerder naarmate ze langer onder gras heeft gelegen. Deze horizont
bevat roest, circa 12% lutum en 86% leem. De daaronder liggende C-horizont heeft
ongeveer dezelfde zwaarte, maar is aanvankelijk lichtgrijs en naar beneden toe
blauwgrijs van kleur.
Landschappelijke ligging: Dalfase
Bijzonderheden: Op de overgang van het colluviale dek naar de loss in situ komt
plaatselijk een sterk roestige laag voor. Hoe vaster (dichter) de laag in situ is, des
te meer roest- en reductievlekken in de erboven liggende laag voorkomen. Vooral
nabij de k w e l p l a a t s blijven sommige delen lang nat en hebben periodiek
wateroverlast.
40

Profielschets van kaarteenheid Ln6d

Tabel 5
Horizont

Org.
stof

code

diepte
(cm-mv.)

Apg
Cgl
Cg2

0 - 30
30 -100
100 -150

3
1

Textuur

Omschrijving

lutum

leem
(%)

12
12
13

86
86
90

M50
(um)

kalkklasse
1
1
1

donkergrijs
grijs
blauwgrijs

4.1.2.2 Ooivaaggronden
Ooivaaggronden hebben een weinig donkere (vage) humushoudende bovengrond;
roest- en reductievlekken beginnen dieper dan 80 cm - mv. Ze bestaan uit siltige
leem. Naar hun landschappelijke ligging: in situ, in hellingfase, in hellingvoetfase
en in dalfase, hebben we 4 legenda-eenheden onderscheiden.

Ld6 Ooivaaggronden; siltigeleem;hydromorfe kenmerken dieperdan80cm-mv.
Verbreiding: In alle drie stroomgebieden
Profielopbouw: De gronden hebben veelal een circa 30cmdikke donkergrijsbruine,
matig humusarme bovengrond. Het leemgehalte, zowel van de A-horizont als van
de lagen daaronder, verschilt weinig (86-90%) evenals het lutumgehalte, ca. 10-12%.
Alleen de kleur verandert van donkergrijsbruin naar bruin.
Landschappelijke ligging: In situ
Bijzonderheden: Het betreft hier vaak onthoofde profielen vanbrikgronden. Zeliggen
meestal vrij vlak, maar kunnen ook onder een helling liggen. Met terraskoppen in
de directe omgeving kan de bouwvoor verontreinigd zijn door bijmenging van wat
grind (toev. g/...). Onder de bouwvoor is plaatselijk nog een deel van het
oorspronkelijke profiel aanwezig, wat te merken is aan een iets hoger lutumgehalte
in de bouwvoor. Plaatselijk zijn deze gronden zover onthoofd, dat dekalkrijke loss
vrij hoog in het profiel voorkomt; dit is als toevoeging weergeven.
Tabel 6a Profielschets van kaarteenheid Ld6
Horizont
code

Org.
stof
diepte
(cm-mv.)

Ap

0-30

Cu

30 -150

1

Textuur

Omschrijving

lutum
(%)

leem
(%)

M50
(um)

kalkklasse

12

90

1

11

90

1

donkergrijsbruin
lichtbruin
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Tabel 6b Profielschets van kaarteenheid Ld6/k2
Horizon)t
code
Ap
Cul
Cu2

Org.
stof
diepte
(cm-mv.)
0 - 30

1

30 -110
110 -150

Textuur

Omschrijving
kalkklasse

lutum
(%)

leem
(%)

11

86

1

10
10

86
86

1
3

M50
(urn)

donkergrijsbruin
lichtbruin
geelbruin

Ld6h

Ooivaaggronden; siltige leem; hydromorfe kenmerken dieper dan 80 cm mv.; hellingfase
Verbreiding: In alle drie stroomgebieden
Profielopbouw. Deze gronden hebben een solifluctiedek van minimaal 40 cm dikte.
De A-horizont is 25-30 cm dik en donkergrijsbruin van kleur, en bestaat uit siltige
leem met een leemgehalte van 86-90% en een lutumgehalte van 10-15%. Daaronder,
tot aan het materiaal in situ, blijft de textuur ongeveer hetzelfde, alleen de kleur
verandert. In de ondergrond komt loss in situ voor die plaatselijk kalkrijk is, of
materiaal van een andere afzetting.
Landschappelijke ligging: Hellingfase
Bijzonderheden: Het materiaal in de omgeving van terraskoppen bevat vaak grind
en enkele grove zandkorrels. Ligt de grond in de omgeving van kleefaarde en/of
kalksteen dan heeft het vaak bijmenging van vuurstenen en kleefaarde. De kleefaarde
veroorzaakt weer een hoger lutumgehalte van het solifluctiedek.
Tabel 7a Profielschets van kaarteenheid Ld6h/kl
Horizont
code

Org.
stof
diepte
(cm-mv.)

Omschrijving

Textuur
lutum
(%)

leem
(%)

10

86

1

M50
(Mm)

kalkklasse

Ap

0 - 30

Cul

30 • 60

10

86

1

Cu2

60 -150

10

86

3
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1

donkergrijsbruin;
solifluctiedek
lichtbruin;
solifluctiedek
geelbruin; in
situ

Tabel 7b Profielschets van kaarteenheidLd6h/ml/d2
Horizont
code

Org.
stof
diepte
(cm-mv.)

Omschrijving

lutum
(%)

leem
(%)

12

90

1

90

1

M50
(pm)

kalkklasse

Ap

0 -30

Cul

30 - 7 0

15

Cu2

70 -100

55

1

100 -120

45

3

R

1

Textuur

donkergrijsbruin; soli
fluctiedek
bruin; met
vuursteentjes
in solifluctiedek
roodbruin;
kleefaarde met
vuurstenen; in
situ
lichtgrijze kalk
steen; in situ

Ld6c

Ooivaaggronden; siltigeleem;hydromorfe kenmerken dieperdan 80cmmv.;hellingvoetfase
Verbreiding:In alle drie stroomgebieden
Profielopbouw: De A-horizont is 25-30 cm dik en donkergrijsbruin van kleur, en
bestaat uit siltige leem met een leemgehalte van 86-90% en een lutumgehalte van
10-15%.Daaronder, tot aan het materiaal in situ, blijft detextuur ongeveer dezelfde,
alleen de kleur verandert. Ondanks het vrij uniforme beeld van deze bodems, zijn
ze soms ontwikkeld in deels colluviaal materiaal en deels in solifluctiemateriaal.
Gronden die bestaan uit colluviaal materiaal, hebben eerst in dalfase gelegen. Het
dal is later dieper ingesneden, waardoor de gronden nu in hellingvoetfase liggen.De
gronden in de omgeving van terraskoppen hebben vaak een heterogeen dek dat
verontreinigd is met grind en zand. Hier is duidelijk geen colluviaal materiaal
aanwezig, maar hellingmateriaal (solifluctie) dat aan de voet van dehelling is blijven
liggen.
Landschappelijke ligging: Hellingvoetfase
Bijzonderheden: In het gehele solifluctiedek kan materiaal van andere afzettingen
aanwezig zijn. Is dit materiaal voldoende aanwezig dan is dit met een toevoeging
aangegeven. Bij een deel van de gronden ligt het colluviale dek direct opde kalkrijke
loss; de overgang van dit dek naar de kalkrijke ondergrond in situ is zeer scherp.

43

Tabel8aProfielschetsvan kaarteenheidLd6c/k2
Org.
stof

Horizont
code
Ap

Cul
Cu2

diepte
(cm-mv.)
0-30

1

30-110
110-150

Textuur

Omschrijving

lutum
(%)

leem
(%)

10

86

1

10
10

86
86

1
3

M50

(urn)

kalkklasse
donkergrijsbruin;
coUuvium
bruin; coUuvium
geelbruin; in situ

Tabel 8b Profielschets van kaarteenheid Ld6c/gr
Org.
stof

Horizont
code

diepte
(cm-mv.)
1

Textuur

Omschrijving

lutum
(%)

leem
(%)

10

86

1

1

Ap

0- 30

Cul

30-130

10

86

Cu2

130-150

4

30

Ld6d

M50
(Mm)

500

kalkklasse

1

donkergrijsbruin;
solifluctiedek
bruin;
solifluctiedek
geelbruin; met
keien; in situ

Ooivaaggronden; siltige leem; hydromorfe kenmerken dieper dan 80 cm mv.; dalfase
Verbreiding: In alle drie stroomgebieden
Profielopbouw: Deze gronden hebben een 25-30 cm dikke, donker grijsbruine
bovengrond met 85-90% leem en 10-13% lutum. Daaronder blijft de textuur ongeveer
gelijk, alleen de kleur verandert.
Landschappelijke ligging: Dalfase
Bijzonderheden: Bij deze gronden is een duidelijk verschil in ontstaanswijze. Er
komen gronden voor met homogeen colluviaal materiaal en gronden met gelaagd
colluviaal materiaal. De gronden met een homogeen colluviaal dek zijn overwegend
bruin van kleur en in het gehele dek komen houtskool, steentjes en kleine
verontreiningen voor. Ze hebben een losse pakking. Het colluviale dek kan plaatselijk
wel 8 tot meer dan 15 meter dik zijn (mondelinge mededeling Rijks Geologische
Dienst), waarvan de bovenste 2-3 meter meestal homogeen van samenstelling is.
Daaronder is het materiaal vaak heterogeen en sterk gelaagd. Er komen brokken
materiaal in voor van andere afzettingen. In de gronden met een gelaagd colluviaal
dek vindt men houtskool en gruis, maar ook grindjes en ander materiaal. In het
colluviale dek van een dal met materiaal van andere afzettingen komen grote
verschillen voor. In de ondergrond, in situ, komt plaatselijk de B3t-horizont van het
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oorspronkelijke profiel voor. Ook kan in het oudste colluvium bodemvorming zijn
opgetreden.
Tabel 9a Profielschets van kaarteenheid Ld6d
Org.
stof

Horizont
code

diepte
(cm-mv.)

Ap

0- 30

Cu

30-150

Omschrijving

Textuur
lutum
(%)

leem
(%)

M50
(pm)

kalkklasse

2

10

86

1

0,5

10

86

1

donkergrijsbruin;
colluvium
bruin;
colluvium

Tabel 9b Profielschets van kaarteenheid s/Ld6d
Org.
stof

Horizont
code

lutum
(%)

leem
(%)

2

12

90

1

0,5

12

90

1

diepte
(cm-mv.)

Ap

0- 30

Cu

30-150

Omschrijving

Textuur
M50
(um)

kalkklasse
donkergrijsbruin;
colluvium met
vuurstenen
bruin;
colluvium
met vuurstenen

4.2 Oude kleigronden in kalksteenverweringsmateriaal
Oude kleigronden bestaan tussen 0 en 80 cm -mv. voor meer dan de helft van die
dikte uit zavel en klei. Alleen in het stroomgebied St. Gillisstraat komen oude
kleigronden voor. Ze zijn ontstaan in mariene afzettingen van de Formatie van
Maastricht. We hebben onderscheid gemaakt in ondiep verweerde kalksteen en
kleefaarde, een kalkloos verweringsresidu.
Verwering van kalksteen ontstaat door oplossing van CaC03. Demate van ontkalking
bepaalt het gevormde bodemprofiel. Kalksteenverweringsgronden zijn zeer ondiepe
gronden in het eerste stadium van bodemvorming met een humeuze bovengrond in
de allerbovenste laag van de weinig verweerde kalksteen. De kalksteen is alleen
onderhevig geweest aan een sterke verbrokkeling, vooral in debovenste decimeters,
en aan een oppervlakkige ontkalking, waardoor in de humeuze bouwvoor behalve
kalksteenbrokken ook resten verweringklei gemengd kunnen zijn. Gaat de verwering
door oplossing en uitspoeling van kalk door, dan ontstaat uit de kalksteen een
verweringsresidu dat kalkloos en roodbruin is (kleefaarde of 'kleveneerd').
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Binnen de ondiep verweerde kalksteengronden komen alleen gronden voor in situ;
door erosie is een deel van de verweringslaag verdwenen.
De gronden met een dikkere verweringslaag (kleefaarde) komen in situ en hellingfase
voor. Bij deze gronden begint de kalksteen binnen 150 cm - mv.; de gronden bevatten
op verschillende plaatsen vuursteenknollen.
Binnen de oude kleigronden in kalksteenverweringsmateriaal zijn naar verschillen
in verweringsdiepte en landschappelijke ligging drie legenda-eenheden onderscheiden.
Voor indeling en codering verwijzen we naar paragraaf 3.1.

KD Oude kleigronden in ondiep verweerde kalksteen; zware klei
Verbreiding: Stroomgebied St. Gillisstraat
Profielopbouw. De profielen hebben een 20 tot 30 cm dikke, bruingrijze, zeer
kalkrijke bovengrond die bestaat uit leem met kleefaarde. Daaronder begint de weinig
verweerde, lichtgrijze kalksteen.
Landschappelijke ligging: In situ
Bijzonderheden: In het verweringspakket maar ook in het kalkgesteente komen vuurstenen voor. Aan de randen van het plateau is vaak materiaal van andere afzettingen
op het dunne verweringspakket afgezet.
Tabel 10 Profielschets van kaarteenheid l/s/KD
Horizont
code

Org.
stof
diepte
(cm-mv.)
1

Textuur

Omschrijving

lutum
(%)

leem
(%)

14

90

M50
(Mm)

kalkklasse

Ap

0- 20

3

Cu

20-30

40

3

R

30-100

50

3

bruingrijs; met
vuurstenen
lichtgrijze, weinig
verweerde kalksteen
lichtgrijze
kalksteen

KM Oude kleigronden in kleefaarde; zware klei
Verbreiding: Stroomgebied St. Gillisstraat
Profielopbouw: De Ap-horizont is ca. 20 cm dik. Deze laag is grijsbruin van kleur
en bestaat uit lichte zavel met siltige leem, waarin vuurstenen voorkomen. Daaronder
komt tot ca. 100 cm roodbruine, zware klei voor. Het lutumgehalte neemt naar
beneden toe tot meer dan 50%. Tussen 50 en 150 cm - mv. gaat de verweringslaag
over in vaste kalksteen.
Landschappelijke ligging: In situ
Bijzonderheden: Veel gronden van deze eenheid hebben een lichtere bovengrond door
bijmenging van loss. Bestaat de bovengrond voornamelijk uit loss dan is dit met een
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toevoeging (1/...)weergegeven. Sommige gronden bevatten door het gehele profiel
vuursteenknollen (toev. s/...). Op de overgang van het verweringsproduct naar de
vaste ondergrond komt vaak een kalkrijke ennog niet geheel verweerde laag voor.
Deze laag komt zandiger over dan ze is en is geel van kleur. Hierin zijn vaak de
groene glauconietstippen uit de kalksteen, zeer goed zichtbaar.
Tabel 11 Profielschets van kaarteenheid Us/KM/d2
Org.
stof

Horizont
code
Ap

diepte
(cm-mv.)
0-20

1

Textuur

Omschrijving

lutum
(%)

leem
(%)

16

90

M50
(um)

kalkklasse
1

Cwl

20-60

45

1

Cw2

60-100

60

1

100-120

60

3

R

grijsbruin; met
vuurstenen
roodbruin; met
vuurstenen
roodbruin; met
vuurstenen
lichtgrijze
kalksteen

KMh Oude kleigronden in kleefaarde; zware klei; hellingfase
Verbreiding:Stroomgebied St. Gillisstraat
Profielopbouw:De Ap-horizont is ca. 20 cm dik. Deze laag is grijsbruin en bevat
20% lutum en 90% leem, waarin vuurstenen voorkomen. Daaronder komt de
roodbruine kleefaarde met ongeveer 40%lutum.Het lutumgehalte neemt naarbeneden
toe tot meer dan 50%.Tussen 50 en 100 cm - mv. gaat de verweringslaag over in
de vaste krijtonder-grond.
Landschappelijke ligging: Hellingfase
Bijzonderheden: Deze gronden hebben een solifluctiedek. Het gehele dek is vaak
verontreinigd, de bovengrond het sterkst. Bestaat de bovengrond voornamelijk uit
loss dan is dit met een toevoeging (1/...) weergegeven. Sommige gronden bevatten
door het gehele profiel vuursteenknollen (toev. s/...). De overgang van het
verweringsproduct naar de vaste ondergrond is scherp.
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Tabel 12 Profielschets van kaarteenheid l/s/KMh/dl
Horizont
code
Ap

Org.
stof
diepte
(cm-mv.)
0-20

1

Textuur

Omschrijving

lutum
(%)

leem
(%)

20

90

M50
(Mm)

kalkklasse
1

Cwl

20- 60
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1

R

60-100

60

3

grijsbruin; met
vuurstenen
roodbruin; met
vuurstenen
lichtgrijze
kalksteen

4.3 Stenige gronden/grindgronden
Stenige gronden zijn gronden met minerale delen groter dan 2 mm. Ze komen voor
als een kleine oppervlakte terrasgronden binnen het stroomgebied Etzenrade.
Tot de grindgronden hebben we de gronden gerekend die binnen 80 cm - mv. voor
meer dan de helft van die dikte uit zeer grof zand en grind bestaan (minerale deeltjes
>420 urn). Op enkele plaatsen komt dit materiaal aan de oppervlakte of onder een
dun lössdekje voor. De sedimenten kenmerken zich door een grote heterogeniteit.
Zowel in horizontale als in verticale richting komen aanzienlijke verschillen in textuur
voor. Ook kleiige sedimenten komen voor met een grote hoeveelheid klei en een
grove zandfractie. Als een hoeveelheid klei voorkomt als huidjes rond de grove
zandkorrels en het grind, geeft het hieraan een zekere kleverigheid.
De grindgronden behoren tot de afzettingen van de West-Maas. We hebben 1 legendaeenheid onderscheiden.
GT Grindgronden; terrasafzetting; grof zand en grind
Verbreiding: Stroomgebied Etzenrade
Profielopbouw: De A-horizont is ca. 25 cm dik, bruingrijs van kleur, bestaat uit een
lössdek met ongeveer 7% lutum en 60% leem, en bevat ca. 40% grind en stenen
(>2mm). Daaronder komt een geelbruine, sterk lemige, grofzandige laag voor met
ca. 60% grind en stenen. Verder blijft de textuur zeer verschillend en de kleur
verandert van geelbruin naar lichtbruin.
Landschappelijke ligging: In situ
Bijzonderheden: Bij deze gronden komt een lössdek voor. De profielopbouw van
de grindgronden is enorm verschillend. De grindgronden zijn erosieresten, op een
plateau, maar ze liggen ook onder een helling.

48

Tabel13 Profielschets van kaarteenheid1/GT
Horizont

code
Ap
Cul
Cu2

Org.
stof
diepte
(cm-mv.)
0- 25
30- 80
80-150

1

Textuur

Omschrijving

lutum
(%)

leem
(%)

M50
(firn)

kalkklasse

7

60
30
28

>420
>420
>420

1
1
1

bruingrijs
geelbruin
lichtbruin

4.4 Toevoegingen
Een aantal bodemkundige eigenschappen is op de bodemkaarten met een toevoeging
aangegeven:

//... Lössdek 15 tot 40 cm dik
Verbreiding:Binnen de stroomgebieden Etzenrade en St. Gillisstraat
Toelichting: De oude kleigronden en stenige gronden in situ hebben opveel plaatsen
een lössdek. Op een helling kunnen deze gronden door solifluctie een lössdekje
bezitten. Het lössdek op oudekleigronden heeft een hoger lutumgehalte en het lössdek
op de grindgronden heeft een lager lutumgehalte, doordat altijd enige bijmenging
optreedt van materiaal uit de ondergrond.

gl... Grind ondieper dan 40 cm beginnend
Verbreiding:Binnen het stroomgebied Etzenrade
Toelichting: Aan deranden van de met loss bedekte plateaus of in deplateaus komt
openkele plaatsen terrasmateriaal (afzettingen van deMaas) aan de oppervlakte voor
(fig. 11).Dit materiaal dat als erosierest isachtergebleven, is daarna door solifluctie
in andermateriaal terechtgekomen. In de grindgronden zelf is deze toevoeging niet
opgenomen. De ergste verontreiniging komt voor in de buurt van de grindgronden
(GT). Door het reliëf kan grind echter tot op vrij grote afstand worden verplaatst.

s/... Vuursteenhoudend
Verbreiding:Binnen het stroomgebied St. Gillisstraat
Toelichting:Wanneer vuursteenrijke kalksteen verweert, kunnen vuursteenknollen
mobiel worden opde helling en via solifluctie geheel of in stukken de topografisch
lager gelegen gronden sterk verontreinigen (fig. 12).
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Fig.13 Eenvoormalige groeve

4.5 Overige onderscheidingen
Binnen deze stroomgebieden komen driecategorieën overige onderscheidingen voor.
De eerste categorie bestaat uit vlaksymbolen,de tweede uit lijnsymbolen en de derde
uit puntsymbolen. Vlaksymbolen hebben een bepaalde oppervlakte op de bodemkaart;
lijn- en puntsymbolen hebben alleen een plaatsaanduiding op de bodemkaart. Eén
vlaksymbool (groeve) en de meeste lijn- en puntsymbolen zijn tevens ecologische
landschapselementen.

4.5.1 Vlaksymbolen
We hebben twee vlaksymbolen onderscheiden.
Groeve. Door middel van dagbouw is in het stroomgebied Etzenrade zand en grind
gewonnen (fig. 13). In deze groeve is vaak een min of meer verstoord profiel
aanwezig. Enerzijds komt dit door afgraving en gedeeltelijk terugstorting van
materiaal en anderzijds door opvulling met erosiemateriaal dat van de hellingen in
de groeve terechtgekomen is. De verschillende lagen krijgen hierdoor een lossere
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ofjuist een vastere structuur. Door de sterke materiaal- en structuurwisseling, het
verschil in reliëf en het vaak snel wisselende microklimaat ontwikkelt zich in de
groeven een aparte vegetatie. Ook defauna heeft hier voordeel van (bijv. goed milieu
voor graafwespen, speciale nestgelegenheid voor vogels en rustplaats voor sommige
vleermuizen).
Bebouwing. Het betreft hierhuizen enboerderijen van het dorpje Raath (stroomgebied
Etzenrade).

4.5.2 Lijnsymbolen
We hebben vijf lijnsymbolen onderscheiden.
Degraft of graaf iseen bodemtrap opeen helling. Het is een lijnvormig landschapselement dat meestal metde hoogtelijn meelooopt. Hoe steiler de helling, des te meer
graften opdehelling te vinden zijn. In veel gevallen zijn zebegroeid met al of niet
geknotte eik en es, zoete kers, hazelaar, meidoorn, braam, roos en klimop. In
Nederland worden deze elementen praktisch alleen aangetroffen op de hellingen in
het lössrijke Zuid-Limburg. Ze vervulden belangrijke functies in de vroegere
agrarische bedrijfsvoering. Verder bieden zebeschutting en bescherming aan flora
en fauna. Graften vormen een grensmarkering (fig. 14) tussen twee eigendommen
of percelen. Tevens beschermen ze de akkers tegen het loslopende vee en de wind.
Graften houden erosie tegen enzijn van grootbelang voor debodemgesteldheid. Ze
behoeden de akkers voor het wegspoelen van de vruchtbare teelaarde. Dit is vaak
duidelijk te zien aan deknik inhet midden vaneen perceel tussen twee graften. Net
beneden dehoger gelegen graft is bodemmateriaal weggespoeld en net voor de lager
gelegen graft is dit weer gesedimenteerd.
Voor het behoud van de vruchtbare loss is het van belang dat graften in akkerland
begroeid zijn met hakhout. Dit is niet nodig voor de graften in grasland. Bij de
onderhoudsbeurten kwamernogal wat hout vanaf, dat veelzijdig werd toegepast in
het boerenbedrijf. Het takkenhout kon voor debakoven gebruikt worden en dikker
hout voor verwarming. Soms werd het afkomende hout gebruikt in gereedschap en
voor de boerderijbouw.
Holle wegen zijn net als graften typische Zuidlimburgse landschapselementen. De
bekende holle wegen bestaan uit twee begroeide graften met daartussen een weg.
Het wegdekligt soms meters diep beneden het aangrenzende terrein. In tegenstelling
tot de graft die met de hoogtelijn meeloopt, loopt de holle weg met de helling mee
en heeft een waterafvoerende taak. De oudebewoningskernen lagen oorspronkelijk
in de beekdalen. Vanuit deze dorpen liepen verschillende wegen omhoog over de
hellingen naarde akkers op deplateaus, of naar andere dorpen of boerderijen. Meestal
werden voor deze wegen of paden van nature lage gedeelten gebruikt. Doordat de
bodem van zo'n pad door betreden steeds werd losgewoeld, kon al het losliggende
materiaal bij een sterke regenbui wegspoelen. Lag deweg in een natuurlijke laagte,
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dan verzamelde zich hierin ook het water van het omliggende veld. Zo werd de weg
steeds dieper en langer.
De diepte en lengte van holle wegen variëren sterk en zijn van allerlei factoren
afhankelijk: de hellinghoek, de hellinglengte, de grondsoort, het gebruik, het
onderhoud, enz. Holle wegen hebben meestal zeer steile wanden (fig. 15) die soms
zelfs iets overhangen. Niet zelden storten delen van de wand in door te veel
waterdruk vanaf het land of door te weinig begroeing.
Bij een holle weg komt soms de grondsoort die onder de loss ligt zoals grind en
kalksteen, aan de oppervlakte. Ook de loss zelf varieert qua samenstelling en rijkdom
van boven naar beneden, waardoor op korte afstand grote verschillen in bodemsamenstelling ontstaan die weer tot uiting komen in de begroeing. In de hoogte zijn
verschillen in bodemsoorten, kalkrijkdom en vocht. In de lengte zijn verschillen in
diepte van de weg, steilte van de taluds, voedsel- en vochtvoorziening, en lichttoevoer
zichtbaar. Samen met graften vormt de vegetatie van de holle wegen de voornaamste
begroeing op de hellingen. In grootschalige landbouwgebieden zijn zij vaak de enige
groene elementen in het landschap en van veraf zijn ze goed te zien. Ook voor dieren
zijn holle wegen van grote betekenis. Veel soorten gebruiken ze als broed-, fourageer,
doortrek- of overwinteringsgebied. Door de langgerekte vorm zijn holle wegen
belangrijke gangen en/of vluchtheuvels voor dieren die leven in een vijandig of nietvertrouwd millieu (bijv. grote akkers). Hierdoor wordt voorkomen dat bepaalde
diersoorten uitsterven in geïsoleerd geraakte gebieden.
Holle wegen zijn landschapselementen die in het verleden ontstaan zijn door de mens.
Er zijn holle wegen van honderden jaren oud, maar er zijn er ook die in de laatste
eeuw pas zijn ontstaan, zoals blijkt uit oude kaarten. De ouderdom is vaak te zien
aan de diepte. Hoe dieper de weg, hoe ouder deze meestal is. De naam van de holle
weg zegt vaak iets over de vroegere betekenis als verbindingsweg en de mogelijke
ouderdom.
Wanneer de contouren van verdwenen graften in het landschap nog zichtbaar zijn
of wanneer de graften op oude kaarten stonden vermeld, hebben we ze op de
bodemkaart opgenomen als verdwenen graften. De oneffenheid van het maaiveld is
niet zo zeer een criterium, maar wel de invloed op de bodemgesteldheid die vaak
na de ingreep nog vrij goed aanwezig is.
Door de gewijzigde landbouwmethode, schaalvergroting en onderlinge kavelruil zijn
veel graften gekapt en min of meer geëgaliseerd. Net als bij de bestaande graften
is aan de hoger gelegen zijde van de glooiing een opeenhoping van colluviale loss
terwijl aan de lager gelegen zijde loss is weggespoeld. Het verschil tussen een
b e s t a a n d e graft en een v e r d w e n e n graft is duidelijk van e c o l o g i s c h e en
landschappelijke betekenis, en veel minder van fysiografische betekenis.
Het verschil tussen een Steilwand en een graft betreft niet alleen de grootte van het
verval. Vooral de verschillende ontstaanswijzen onderscheiden deze twee landschapselementen van elkaar. De Steilwand is niet gevormd door natuurlijke of menselijke
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Fig. 14 Graftalsperceelsscheiding

Fig. 15 Eenholle wegmetsteilwanden en eenrijke flora

aanplant op een helling om o.a. erosie tegen te gaan, maar is meestal ontstaan door
menselijk handelen o.a. door het winnen van delfstoffen.
Doordat een rijke vegetatie aanwezig is, kan zich aan de hoge zijde van de Steilwand
soms een graft ontwikkelen. Bij de Steilwand zijn ook op korte afstand nogal wat
gradiënten die een speciale flora en fauna aantrekken.
Wanneer de profielopbouw redelijkerwijze niet meer voldoet aan de criteria van een
grond in dalfase, maar de dalvormige laagte toch nog duidelijk in het landschap is
te zien, hebben we dit met een lijnsymbool aangegeven. We geven hiermee aan dat
de gronden op een plateau of op de helling plaatselijk colluvium in de bovengrond
hebben. Tevens geeft het de richting aan waarin de dalfase zich ontwikkeld; de smalle
dalvormige laagten komen voor aan het begin van de grond in dalfase of ze staan
er haaks op.

4.5.3 Puntsymbool
Een kwelplaats is een natuurlijk landschapselement. Deze heeft een sterk ecologische
functie en kan de bodemgesteldheid nogal beïnvloeden.
Een kwelplaats is gebonden aan een contactprofiel. Waar verschillende afzettingen
dagzomen, of een storende laag voorkomt, kan een kwelplek ontstaan. Het regenwater
stagneert vrijwel altijd op de grens van de ene geologische afzetting naar de andere.
Wanneer de verschillende lagen iets hellen, moet het grondwater ergens weer aan
de oppervlakte treden. De wateraanvoer is vrij constant. Het perceel met de kwelplaats
is gedraineerd.
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5 Dwarsdoorsneden
Een viertal dwarsdoorsneden zijn samengesteld ominzicht te verschaffen in delokale
variabiliteit voorhethellingshydrolic model dattijdens het erosienormeringsonderzoek
wordt toegepast. De dwarsdoorsneden zijn op de figuren 16 t/m 19 weergegeven.
De ligging van de dwarsdoorsneden is aangegeven op fig. 1.
Dwarsdoorsnede Catsop (fig. 16)
De dwarsdoorsnede ligt aan de voet van een symmetrisch dal. In de helling komt
een knik voor. In het dal bevindt zich een laag colluvium van enkele meters dikte.
In het materiaal van de hellingfase 'het solifluctie materiaal' bevindt zich kalkrijke
loss. De kalkrijke loss ligt als een hellingvoet in het colluviaal materiaal. Bovenaan
de helling zien we een opduiking van terrasmateriaal van de Maas.
Dwarsdoorsnede St. Gillisstraat, boomgaard (fig. 17)
In de dwarsdoorsnede hebben we te maken met een flauwe helling gelegen achter
een graft. Hier bevindt zich een colluviumlaag van enkele meters dikte, die tot
graftencolluvium gerekend kan worden. Op de overgang naar het materiaal in situ
bevindt zich kalksteen; dit is vermoedelijk als erosierest achter gebleven. Onder de
bouwvoor bevindt zich een textuur B-horizont, die naar boven toe geleidelijk aan
dikker wordt. Bovenaan komt een volledig profiel voor, met een dunne uitspoelings
horizont (deE-horizont) met daaronder het volledige profiel met eenBit-, B2t- en
B3t-horizont.
Dwarsdoorsnede St. Gillisstraat, maisperceel (fig. 18)
In de dwarsdoorsnede hebben wete maken met een steile helling dieis gelegen in
kalksteen. In het dal bevindt zich een pakket colluvium van enkele meters dikte,
waarin veel vuursteenknollen voorkomen. Het colluviale materiaal bevat iets meer
lutumdan normaal; dit wordt veroorzaakt doorbijmenging vankleefaarde die vanaf
de helling is geërodeerd. Op de overgang van loss naar deels verweerde kalksteen
komt een dunne laag kleefaarde voor die roodbruin van kleur is, en steeds dunner
wordt. Dekalksteen ligt vrij parallel met het maaiveld. Bij boring 5komt een knik
of drempel voor. Het is mogelijk dat deze boring net achter de rand van een doline
ligt; er bevindt zich in ieder geval een drempel of verhoging. Het materiaal bij boring
4 en 5,dat op dekleefaarde gelegen is,bestaat uit solifluctiemateriaal waarin zich
loss, kleefaarde en vuurstenen bevinden.
Dwarsdoorsnede Etzenrade (fig. 19)
De dwarsdoorsnede ligt aan het begin van een symmetrisch dal. In dehelling komt
een zwakke knik voor. In het dal komteen laag colluvium van 1,5 meter dikte voor.
De overgang van het colluviaal materiaal naar de loss in situ gaat gepaard met een
knik. Het colluviaal materiaal wigt uit over de briklaag. In de ondergrond komt
kalkrijke loss voor.

57

180

200
Meter

Terras materiaal

Loss

Grind

Teelaarde
PJ"?
•<s;<?--| Dalfase(colluvium)

Toevoeging

Hellingfase (solifluctiemateriaal)

+

Insitu

Overige onderscheiding

+

•3

Kalkrijkeloss

Boorpunt3

Fig. 16 Dwarsdoorsnede in het stroomgebied Catsop
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Fig. 17Dwarsdoorsnede inhetstroomgebiedSt.Gillistraat, boomgaard (nr.1)
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Fig. 18 Dwarsdoorsnede in het stroomgebied St. Gillisstraat, maisperceel (nr. 2)
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Aanhangsel Woordenlijst
Rapport enkaarten bevatten termen, die wellicht enige toelichting behoeven. In deze
lijst, die een alfabetische volgorde heeft, vindt u de gebruikte termen verklaard of
gedefinieerd. In De Bakker en Schelling (1989),wordt veelal dieper op de betekenis
van een term ingegaan.
afwatering: afvoer van water door een stelsel van open waterlopen naar een
lozingspunt van het afwateringsgebied.
afzetting: lithostratigrafische eenheid, onderdeel van een formatie.
Al-horizont: bovengrond van mineraal of moerig materiaal, aan het oppervlak
ontstaan, relatief donker gekleurd; de organische stof is geheel of gedeeltelijk
biologisch omgezet. Zie ook: dikke, matig dikke en dunne Al-horizont.
...an-horizont: horizont die uit van elders toegevoerd materiaal bestaat. Zo duidt
'Aan' op deinvloed van deplaggenbemesting in bijv. deenkeerdgronden en opde
invloed van het opbaggeren in de tuineerdgronden (an = anthropos).
B-horizont: inspoelingshorizont; eenhorizont waaraan door inspoeling uit een hoger
liggende horizont stoffen (humus,humus + sesquioxyden, lutum of lutum+sesquioxyden) zijn toegevoegd.
BI-horizont: geleidelijke overgang van een E- naar een B2-horizont. Ontbreekt in
de meeste podzolgronden en is typerend voor de meeste brikgronden.
B2-horizont: deel van een B-horizont die het sterkst ontwikkeld is.
B2h-horizont: bovenste deel van een B2-horizont, die zeer sterk met humus verrijkt
is.
B3-horizont: geleidelijke overgang van een B2- naar een C-horizont.
BC-horizont: zeer geleidelijke overgang van een B2-naareen C-horizont; typerend
voor vele hydropodzolgronden.
...b-horizont: horizont die na de bodemvorming met een andere afzetting of met
een opgebrachte laag (bijv. Aan) bedekt is geraakt (b = begraven).
bodemprofiel: (kortweg profiel): verticale doorsnede van de bodem, die de
opeenvolging van de horizonten laat zien; in depraktijk van DLO-Staring Centrum
meestal tot 120, 150 en in boswachterijen tot 180 cm beneden maaiveld.
bodemvorming: verandering van moedermateriaal onder invloed van uitwendige
factoren, waarbij horizonten ontstaan.
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bovengrond: bovenste horizont van het bodemprofiel, die meestal een relatief hoog
gehalte aan organische stof bevat. Komt bodemkundig in het algemeen overeen met
de Al-horizont, landbouwkundig met de bouwvoor.
C-horizont: minerale of moerige horizont die weinig of niet is veranderd door
bodemvorming. Doorgaans zijn de bovenliggende horizonten uit soortgelijk materiaal
ontstaan.
Cl-horizont: deel van de C-horizont dat weinig veranderd is, zoals ontkalkte zavel
en matig verteerd veen.
C2-horizont: deel van de C-horizont dat onveranderd is.
CG-horizont: geleidelijke overgang van een C- naar een G-horizont.
colluvium: het lössmateriaal dat gedurende het Holoceen van de hellingen is
geërodeerd en in het dal is afgezet.
dagzomen: het aan de oppervlakte voorkomen van gesteenten.
del: een niet-afgesloten, min of meer ronde tot ovale depressie met flauwe hellingen
die het begin vormt van een dal (dalbodem en een continu watervoerende beek
ontbreken).
D-horizont: minerale of moerige horizont die weinig of niet veranderd is door
bodemvorming en waarbij de bovenliggende horizonten uit ander materiaal zijn
ontstaan.
DG-horizont: D-horizont die tevens aan de eerstgenoemde eisen voor een G-horizont
voldoet.
dikke Al-horizont: niet-vergraven Al-horizont die dikker is dan 50 cm.
doline: een depressie die ontstaan is door de oplossende werking van regenwater
in kalkgesteenten gevolgd door aanpassing van het oppervlak (het geleidelijk
meezakken van het bovenliggende gesteente), en/of door nazakking veroorzaakt door
het instorten van de bovenkant van ondiepe holle ruimten (zie ook karstverschijnselen).
dunne Al-horizont: niet vergraven Al-horizont die dunner is dan 30 cm, of een
vergraven bovengrond ongeacht de dikte.
E-horizont: Uitspoelingshorizont; minerale horizont die lichter van kleur en meestal
ook lager in lutum- of humusgehalte is dan de boven- en/of onderliggende horizont.
Verarmd door verticale (soms laterale) uitspoeling.
eolisch: door de wind gevormd, afgezet.
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erosie: het gecombineerde effect van alle processen die meewerken aan de afbraak
van losse en vaste gesteenten, zoals transport, chemische enmechanische verwering
door wind, ijs enz.
facies: de som van de aanwezige lithologische en paleontologische eigenschappen
van een afzetting, die in een bepaald milieu is gevormd.
fluviatiel: door beek- of rivierwater afgezet.
fluvioperiglaciale afzettingen: de sedimenten die onder periglaciale omstandigheden
door stromend water zijn afgezet. Het water kan regenwater, sneeuwsmeltwater of
grondwater afkomstig uit de opdooilaag zijn; het sediment is van lokale oorsprong.
formatie: belangrijkste lithografïsche eenheid. Het streven is het gehele gesteenpakket
in formaties te verdelen. De term 'Afzettingen' wordt gebruikt voor een onderdeel
van een formatie.
genese: ontstaanswijze of vormingswijze.
geomorfologie: verklarende beschrijving van de vormen van het aardoppervlak in
verband met de wijze van hun ontstaan.
G-horizont: minerale of moerige horizont die geheel of vrijwel geheel is 'gereduceerd' en na oxidatie aanzienlijk van kleur verandert. Moet ook aan de eisen voor
een C-horizont voldoen.
g-horizont: horizont met roestvlekken (g = gley).
glaciaal: relatief koude tijd (ijstijd).
glauconiet: groengekleurd mineraal dat ontstaat opdebodem van zeeën (vooral daar,
waar de sedimentatie zeer langzaam gaat).
gleyverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen.
grind: grindfractie: minerale delen groter dan 2000 urn.
grondwater: water dat zich beneden de grondwaterspiegel bevindt en alle holten
en poriën in de grond vult.
grondwaterspiegel (= freatisch vlak): denkbeeldig vlak waarop de druk in het
grondwater gelijk is aande atmosferische, enwaarbeneden dedruk inhet grondwater
neerwaarts toeneemt. De 'bovenkant' van het grondwater.
grondwaterstand (= freatisch niveau): diepte waarop zich de grondwaterspiegel
bevindt, uitgedrukt in m of cm beneden maaiveld (of een ander vergelijkingsvlak,
bijv. NAP).
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grondwaterverschijnselen: zie hydromorfe verschijnselen.
hoog, middelhoog, laag en zeer laag (gelegen): in de bodemkunde hebben deze
aanduidingen betrekking op de ligging van het maaiveld ten opzichte van het
grondwater.
horizont: laag in de grond met kenmerken en eigenschappen die verschillen van
de erboven en/of eronder liggende lagen; in het algemeen ligt een horizont minof
meer evenwijdig aan het maaiveld.
humus, -gehalte, -klasse: kortheidshalve krijgt het woord humus vaak de voorkeur,
terwijl organische stof (eenruimer begrip) wordt bedoeld. Zie ook: organische stof
en organische-stofklasse.
hydromorfe kenmerken: (1) Voor de podzolgronden: (a)een moerige bovengrond
of: (b) een moerige tussenlaag en/of: (c) geen ijzerhuidjes op de zandkorrels
onmiddelijk onder de B2. (2) Voor de brikgronden: in een grijze A2 en in de B2
komen roestvlekken en mangaanconcreties voor. (3) Voor de eerdgronden en de
vaaggronden: (a) een G-horizont binnen 80cm diepte beginnend en/of (b)een nietgerijpte ondergrond en/of: (c) een moerige bovengrond en/of: (d) een moerige laag
binnen 80cm diepte beginnend; (e)bij zandgronden meteen Al dunner dan 50cm:
geen ijzerhuidjes op de zandkorrels onder de A-horizont; (f) bij kleigronden met
een Al dunner dan 50 cm:roest- of reductievlekken beginnen binnen 50 cm diepte.
hydromorfe verschijnselen: door periodieke verzadiging van de grond met water
veroorzaakte verschijnselen. In het profiel waarneembaar in de vorm van blekingsen gleyverschijnselen, roest- en 'reductie'-vlekken en een totaal 'gereduceerde' zone.
In ijzerhoudende gronden meestal gley of gleyverschijnselen genoemd.
hydropodzol-, -brik-, -eerd-, -vaaggronden: podzol-, brik-, eerd-, vaaggronden,
ontstaan binnen de invloedssfeer van grondwater, hetgeen waarneembaar is doordat
er hydromorfe verschijnselen aanwezig zijn.
interglaciaal: periode tussen twee glacialen in.
interstadiaal: relatief warme periode binnen een glaciaal.
kalkarm, -loos, -rijk: bij het veldbodemkundig onderzoek wordt het koolzurekalkgehalte van grond geschat aandemate van opbruisen met verdund zoutzuur(10%
HCl). Er zijn drie kalkklassen:
1 kalkloos materiaal: geen opbruising; overeenkomend met minder dan ca.0,5%
CaC0 3 , analytisch bepaald, d.w.z. de geanalyseerde hoeveelheid C 0 2 , omgerekend
in procenten C a C 0 3 (op de grond).
2 kalkarm materiaal: hoorbare opbruising; overeenkomend met ca.0,5-1 à 2% CaCo3.
3 kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising; overeenkomend met meer dan ca. 1à2%
CaCo 3 .

66

karstverschijnselen: vormen ontstaan door de oplossende werking van regenwater
in kalkgesteenten.
kleefaarde: smectietrijke gronden die door verwering van krijt- of mergelgesteenten
ontstaan zijn. Smectiet is een kleimineraal met een sterk zwellende eigenschap.
Smectietrijke gronden zijn arm aan vuursteen en bezitten een grote plasticiteit.
klei: mineraal materiaal dat ten minste 8% lutum bevat. Zie ook: textuurklasse.
kleigronden: minerale gronden (zonder moerige bovengrond of moerige tussenlaag)
waarvan het minerale deel tussen 0en 80cm diepte voor meer dan de helft van de
dikteuit klei bestaat. Indien een dikke Al voorkomt, moet deze gemiddeld zwaarder
zijn dan de textuurklasse zand.
leem: 1mineraal materiaal dat ten minste 50%leemfractie bevat; 2kortweg gebruikt
voor leemfractie.
leemfractie: minerale delen kleiner dan 50 urn. Wordt in de praktijk vrijwel
uitsluitend gebezigd bij lutumarm materiaal. Zie ook: textuurklasse.
lithologie: betrekking hebbend op gesteente; bijv. lithologische kenmerken zijn
korrelgrootte, sedimentaire structuren enz.
loss: eolische afzetting, waarvan 60-85%van de minerale fractie kleiner is dan 63
um.
lutum: kortweg gebruikt voor lutumfractie.
lutumfractie: minerale delen kleiner dan 2 urn. Zie ook: textuurklasse.
marien: opde zeebetrekking hebbend; bij of in de zee voorkomend; door of in de
zee gevormd.
matig dikke Al-horizont: niet-vergraven Al-horizont die 30-50 cm dik is.
mergel: een gesteente bestaande uit een mengsel van klei en fijnkorrelige kalk. (De
populaire term mergel voor gesteenten van het Zuidlimburgse Krijt is volgens deze
omschrijving onjuist: het zijn bijna zuivere kalken die echter door hun zachtheid
uiterlijk op mergel lijken.
mineraal: zie: mineraal materiaal; zie: organische-stofklasse.
mineraal materiaal: grond met een organische-stofgehalte van minder dan 15%(bij
o% lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: organische-stofklasse.
minerale delen:het bij 105°gedroogde, over de 2mm zeef gezeefde deel van een
monster na aftrek van de organische stof en dekoolzure kalk. Dezeterm is eigenlijk
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minder juist, want de koolzure kalk, hoewel vaak van organische oorsprong, behoort
tot het minerale deel van het monster.
minerale gronden: gronden die tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft
van die dikte uit mineraal materiaal bestaan.
moerig: zie: moerig materiaal; zie organische-stofklasse.
moerige bovengrond: bovengrond die moerig is (ook na eventueel ploegen tot 20
cm diepte) en binnen 40 cm diepte op een minerale ondergrond ligt.
moerige gronden: minerale gronden met een moerige bovengrond of moerige
tussenlaag.
moerige tussenlaag: een laag moerig materiaal die ondieper dan 40 cm beneden
maaiveld begint en 15-40 cm dik is.
moerig materiaal: grond met een organische-stofgehalte van meer dan 15% (bij 0%
lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: organische stofklasse.
M50 (eigenlijk M50-2000): mediaan van de zandfractie. Het getal dat die
korrelgrootte aangeeft waarboven en waarbeneden de helft van de massa van de
zandfractie ligt. Zie ook: textuurklasse.
ontwatering: afvoer van water uit een perceel, over en door de grond en eventueel
door greppels of drains.
organische stof: al het levende en dode materiaal in de grond dat van organische
herkomst is. Hoofdzakelijk van plantaardige oorsprong en variërend van levend
materiaal (wortels) tot planteresten in allerlei stadia van afbraak en omzetting. Het
min of meer volledig omgezette produkt is humus.
organische-stofklasse: berust op een indeling naar de massafracties organische stof
en lutum, beide uitgedrukt in procenten van de bij 105° gedroogde en over de 2 mm
zeef gezeefde grond. De volgende tabellen geven weer hoe gronden naar het
organische-stofgehalte worden ingedeeld.
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Indeling van lutumarmegronden naar het organische-stofgehalte
Organische stof
(%)'

Naam

0
- 0,75
0,75 • 1,5
1,5 - 2 , 5

uiterst humusarm zand
zeer humusarm zand
matig humusarm zand

humusarm mineraal

2,5
5

matig humeus zand
zeer humeus zand

humeus

humusrijk zand

humusrijk

8

-5
-8
- 15

15
22,5 - 22,5
35 - 35
- 100

Samenvattende naam

venig zand
zandig veen
veen

moerig

Indeling van lutumrijke gronden naar het organische-stofgehalte
Organische stof
(%)
0-

Naam

2,5 à

5

humusarme klei

2,5
5

à 5- 5
à 10- 8

à 10
à 16

matig humeuze klei
zeer humeuze klei

8

à 16- 15

à 30

humusrijke klei

à 30- 22,5
à 45- 35
à 70-100

à 45
à 70

venige klei
kleiig veen
veen

15
22,5
35

Samenvattende naam
mineraal
humeus

moerig

Bijdezeindelingzijndeklassegrenzenafhankelijk vanhetlutumgehaltemetdienverstande,
dathoehogerhet lutumgehalte is,hoehoger ookhet vereisteorganische-stofgehalte moet
zijn omeengrond ineenbepaaldeorganische-stofklasse tehandhaven.
orgelpijp: cylindervormige aardpijp, ontstaan door de oplossing van de kalk en
opgevuld met materiaal uit de bovenliggende afzettingen.
paleosol: fossiele bodems.
periglaciaal: betrekking hebbend op het gebied grenzend aan het landijs.
...p-horizont: door de mens bewerkte horizont, zoals de bouwvoor of Ap (p =
ploegen). Diep bewerkte gronden leveren meestal een menging van verschillende
horizonten op, aangeduid bijv. als (Al + B + C)p.
plateau:een terreinvorm met een betrekkelijk vlak deel dattientallen meters hoger
dan de omgeving ligt en begrensd wordt door steil aflopende hellingen.
reliëf:de natuurlijke oneffenheid van een oppervlak (demate van oneffenheid kan
uitgedrukt worden in het grootste hoogteverschil binnen een bepaald oppervlak).
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relict: een overblijfsel uit een vroegere tijd dat nog getuigt van de toestand zoals
die toen was.
roestvlekken: door de aanwezigheid van bepaalde ijzerverbindingen bruin tot rood
gekleurde vlekken.
schiervlakte: een hoog gelegen, vrij vlakke rest van een oud opgeheven
landoppervlak.
sediment: afzetting, gevormd door het bijeenbrengen van losse gesteentefragmenten
en eventueel delen van organismen.
siltfractie: 'tussenfractie' tussen de lutum- en zandfractie; de minerale delen zijn
groter dan 2 en kleiner dan 50 urn.
solifluctie: beweging (van uiterst langzaam tot stromend) van met water verzadigde
grond die bij vaak zeer geringe hellingshoek in een periglaciaal klimaat optreedt,
wanneer de bovengrond ontdooit en de ondergrond bevroren blijft.
stadiaal: een koude fase binnen een ijstijd of glaciale tijd (een interstadiaal is een
warme fase binnen een ijstijd of glaciale tijd).
stratigrafie: de verklarende beschijving van de verticale opeenvolging van lagen en
hun horizontale verspreiding.
tektoniek: een synoniem voor structuur of bouw (bijv. in de tektoniek van deAlpen),
anderzijds een synoniem voor de wetenschap die de vervormingen onderzoekt die
het materiaal van de aardkorst heeft ondergaan door krachten van binnen de aarde
zelf (plooien, breuken, opheffingen en dalingen).
terras:een terreinvorm met eenbetrekkelijk vlak deel dat enerzijds door een duidelijk
aflopend terrein en anderzijds door een duidelijk oplopend terrein wordt begrensd.
textuur: korrelgroottesamenstelling van de grondsoorten; zie ook: textuurklasse.
textuurklasse: berust op een indeling van grondsoorten naar hunkorrelgroottesamenstelling in massaprocenten van de minerale delen. Niet-eolische en eolische
afzettingen (zowel zand als zwaarder materiaal) worden naar het lutum- of
leemgehalte ingedeeld, en de zandfractie naar de M50 als in de volgende tabellen.
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Indeling niet-eolische afzettingen* naar het lutumgehalte
Lutum (%) Naam
0
5

-5
-8

kleiarm zand
kleiig zand

8

- 12

12

- 17,5

zeer lichte
zavel
matig lichte
zavel

17,5 - 25

zware zavel

25

- 35

lichte klei

35

- 50

50

- 100

matig zware
klei
zeer zware
klei

Samenvattende naam
zand

lutumarm materiaal

zavel

lutumrijk materiaal
(wordt in zijn
geheel t.o.v 'zand'
ook wel met 'klei'
aangeduid

lichte
zavel

klei
zware
klei

*Zowel zand als zwaarder materiaal
Indeling eolische afzettingen naar het leemgehalte
Leem (%) Naam
0

- 10

leemarm zand

10 - 17,5 zwak lemig zand
17,5 - 32,5 sterk lemig zand
32,5 - 50 zeer sterk lemig zand
50
85

Samenvattende naam
zand*
lemig zand

- 85 zandige leem
- 100 siltige leem

leem

Zowel zand als zwaarder materiaal
Tevens minder 8% lutum
Indeling van de zandfractie naar de M50
M50 (um)

Naam

Samenvattende naam

50 - 105 uiterst fijn zand
105 - 150 zeer fijn zand
150 - 210 matig fijn zand

fijn zand

210 - 420 matig grof zand
420 - 2000 zeer grof zand

grof zand

totaal 'gereduceerde' zone: zie: G-horizont.
vaaggronden: minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-horizont, zonder briklaag
en zonder minerale eerdlaag.
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zavel: zie; textuurklasse.
zonder roest: (a) geen roest of (b) roest dieper dan 35 cm beneden maaiveld
beginnend, of (c) roest ondieper dan 35 cm beneden maaiveld beginnend, maar over
meer dan 30 cm onderbroken.
zwaar(der): grond wordt zwaar(der) genoemd als (naarmate) het gehalte aan silten lutumfractie hoog is (toeneemt).
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