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2. Korrelgrootte-verdeling van grondmonsters uit Noord-Limburg.
3. Dewaardering van verschillende bodemtypen voor een aantal belangrijke gewassen.

WOORD VOORAF
Publicaties als deze, waarin een uitgebreid feitenmateriaal is vastgelegd, bevatten
verschillende gedeelten dieniet prettig leesbaar zijn.
Andere hoofdstukken, waarin op onderwerpen als geologie e.d. dieper wordt ingegaan, zijn voor een groter publiek door de aard van het onderwerp misschien niet gemakkelijk te lezen.
De inleiding is daarom kort gehouden, zodat hieruit snel een inzicht is te verkrijgen
in de hoofdzaken.
Details van de bodemkundige indeling zijn in hoofdstuk II te vinden. De kaartbeschrijving in hoofdstuk III bevat tal van bijzonderheden over plaatselijk voorkomende
variaties,die niet opde kaart konden worden aangegeven.
De landbouwkundige waardering wordt besproken in hoofdstuk IV, dat aansluit bij
hoofdstuk II.
De rest van de publicatie bevat speciale onderwerpen, die voor het onderzochte
gebied van belang zijn.

AFB. 1. Situatiekaart.

VErtLO
FIG. 1. Locality plan.
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I. ALGEMENE INLEIDING
1. DOELSTELLING

In verband met het armelijk bestaan van vele boeren in Noord-Limburg 1 en de
grote oorlogsschade was een onderzoek van de bodem gewenst. Het welvaartspeil is van
vele factoren afhankelijk, waarvan de grond een van de meest fundamentele is.
Is de kwaliteit van de grond zo slecht, dat de geringe welvaart in bepaalde streken
hiermee kan worden verklaard en zijn er nog mogelijkheden om tot intensivering van
het grondgebruik en tot uitbreiding van het oppervlak cultuurgrond te komen?
De mogelijkheden van de bodem moesten dus worden bepaald. Daarnaast werd de
vraag gesteld of nieuwe teelten op bepaalde gronden konden worden ingevoerd. Tenslotte
was een onderzoek naar de mogelijkheid van ontginning van woeste gronden gewenst.
2. WERKWIJZE

De werkwijze die bij de bodemkartering wordt toegepast is voldoende bekend (EDELMAN, 1945, 1948, 1950; OOSTING, 1936). Er wordt hier volstaan met het aangeven van
enkele details en de motivering van de gevolgde werkwijze.
De legenda voor de detailkartering wordt opgesteld door het nagaan van de samenhang tussen de stand van de gewassen, de ervaring van de boeren en het bodemprofiel
ter plaatse. Door voortdurende toetsing van de gemaakte onderscheidingen aan de
praktijkervaring werd de legenda bijgeschaafd. Het verzamelen van betrouwbare opbrengstgegevens in dit gebied stuitte op moeilijkheden. Om aan de onderscheiden bodemtypen tenslotte een bepaald productieniveau te kunnen verbinden, werd de beste-bedrijven-methode toegepast. Betrouwbare opbrengstgegevens uit boekhoudingen over een
reeks van jaren waren niet te verkrijgen. Waren er gegevens aanwezig, dan betroffen ze
de opbrengst van bepaalde gewassen op het gehele bedrijf. De opbrengst per perceel was
niet te achterhalen.
Proefoogsten geven op deze gronden, waar de productie sterk van het weer afhankelijk is, dikwijls een verwrongen beeld. Een zeer droge zomer als in 1947 veroorzaakt
zelfs op anders matig goede gronden nog sterke verdroging en lage opbrengsten. Men
kan bovendien niet aannemen dat de gehele reeks eenvoudig is opgeschoven of de
onderlinge verhoudingen gelijk zijn gebleven. In normale jaren te natte gronden geven
in droge jaren een zeer goede opbrengst.
Een voorbeeld van een hypothetisch geval van een proefoogst in een normaal, een
te nat en een te droog jaar is het volgende:
Type A
Type B
Type C

normaal
2
5
4

te nat
4—5
7
1

te droog
1
3
9

Hierbij is type A een zeer droge grond, type B een matig goede, vrij spoedig verdrogende grond en type C een in normale jaren te natte grond.
Hieruit blijkt duidelijk, dat één proefoogst alleen zin heeft in een jaar dat als normaal
kan gelden. Treft men geen normaal jaar, dan is een reeks van b.v. 5 jaren nodig om
een inzicht in de productie-capaciteit van een bepaalde grond te krijgen.
1
Onder Noord-Limburg wordt in dit rapport het karteringsgebied verstaan, bestaande uit de
gemeenten Ottersum, Gennep en Bergen (afb. 1).

Aangezien zowel 1947 als 1948 niet als normale jaren kunnen gelden, werd afgezien
van het doen van proefoogsten. Een methode met uitgebreide proefschattingen op de
beste bedrijven brengt dezelfde nadelen mee als de proefoogsten. De cijfers zijn niet
altijd representatief.
De enige overblijvende mogelijkheid was tenslotte het verzamelen van opbrengstschattingen, gebaseerd op normale jaren of gemiddelden over lange perioden op goed
geleide bedrijven.
Daarnaast werd het aldus verkregen opbrengstniveau getoetst aan de beoordeling van
assistenten van de Landbouwvoorlichtingsdienst, die in het gebied goed thuis waren, en
aan de pachtwaarde.
Al deze inzichten tezamen maken het mogelijk op vrij betrouwbare wijze het opbrengstniveau van bepaalde bodemtypen aan te geven.
Het verkregen resultaat bezit voldoende nauwkeurigheid voor een voorlopige beoordeling van de slechte gronden. Langdurige en exacte waarnemingen op goed geleide
bedrijven kunnen in de toekomst betere resultaten opleveren. Hier ligt een taak voor de
Landbouwvoorlichtingsdienst.
De bodemkaart werd in de jaren 1947 en 1948 samengesteld. De detailkarteringen
werden op een kadasterkaart schaal 1 :5000 opgenomen. Boringen tot 1,20 m diepte in
een aantal van 6 tot 7 per ha werden volgens een raaiensysteem verricht. Waar de terreingesteldheid hier aanleiding toe gaf, werden tussenboringen verricht. De gedetailleerde
overzichtskaart werd op dezelfde schaal opgenomen met 1 tot 3 boringen per ha. In de
woeste gronden werd 1 waarneming per 5 à 10 ha verricht. De kartografische grondslag
liet, wat nauwkeurigheid betreft, in sommige gedeelten, vooral in de jongere ontginningen
en in stuifzandgebied, wel te wensen over. Door middel van afpassen werden de grenzen
in de iets afwijkende schaal op de juiste plaats ingetekend.
Het overtekenen van de veldgegevens op een 1: 10.000 vergroting van de topografische kaart gaf aanleiding tot nieuwe onnauwkeurigheden, omdat deze kaart weer
andere fouten en afwijkingen vertoont. Bij de verkleining op schaal 1:25.000 is de
onnauwkeurigheid weer verkleind. De grondslag van de definitieve kaart werd naar
gegevens van de Engelse legerkaarten 1:25.000 getekend door de tekenkamer van de
Stichting voor Bodemkartering.
Een groot aantal profielen werd beschreven en bemonsterd, terwijl in vele door
anderen gegraven gaten de profielen werden bestudeerd.
3. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

Door achtereenvolgens het ontstaan van het gebied, de ontginning, de onderscheiden
bodemreeksen en hun waarde voor land- en tuinbouw na te gaan, zullen we in het kort
het algemene beeld van het gebied weergeven. In enkele slotconclusies zullen de mogelijkheden en fouten van het grondgebruik in verband met de doelstelling worden besproken.
a. Het ontstaan
Aan het einde van het Würm-glaciaal bestond in Noord-Limburg een woeste rivier,
de Rijn, die langs de zuidrand van de stuwheuvel bij Nijmegen stroomde en zich bij
Gennep met de Maas verenigde.
De bedding van deze rivier bestond uit grindrijk grofzandig materiaal met geulen
en erosieresten, dus met een vrij grillige topografie. Bij het droogvallen van gedeelten
van deze riviervlakte ontstonden grote zandverstuivingen. Bij de uiteindelijke degeneratie

van deze rivier was het laatste stadium gekenmerkt door zwaardere afzettingen. De
aanwezige stuifzand- en rivierzandkoppen werden aan de randen met slibrijk materiaal
gemengd en gedeeltelijk werd dit materiaal verder stroomafwaarts verplaatst. De meanderende hoofdstroom sneed zich in en vormde langs zijn randen hoge ruggen, waar de
rivier alleen bij hoog water materiaal op afzette. Dit was een z.g. „Hochflut-lehm", een
over grote oppervlakte zeer gelijkmatige afzetting (Sh). Achter deze ruggen werd bij
hoge rivierstanden veel slibrijk water verplaatst, waarbij zeer grillige afzettingen ontstonden (SI en SZg) (Kaart 1).
Behalve een geringe mate van verspoeling was de vorming van het rivierleem- en
rivierzandlandschap hiermee voltooid.
Door verwering kregen deze oude klei-afzettingen hun leemachtig karakter. De stugheid, structuur en kleur wijken af van die van de normale rivierklei (EDELMAN, 1948).
Tengevolge van een langdurige begroeiing werden tenslotte onder invloed van waterhuishouding en natuurlijke vruchtbaarheid bepaalde vegetatieprofielen gevormd, b.v. de
moerasgronden bij de Belt, en trad zelfs plaatselijk veengroei op.
Het geologisch ontstaan van het als venontginnings-rivierzandgronden aangeduide
gebied moet waarschijnlijk zowel aan stuiving als aan verspoeling worden toegeschreven.
De grens is hier niet scherp te trekken, zodat gemakshalve een gedeelte dat waarschijnlijk
een zeer grove dekzandafzetting is als rivierzand op de kaart is aangegeven. De enige
typische Würm-glaciale windafzettingen zijn de loessleem en het loessleemhoudend zand
op de stuwwal in het noorden.
Tijdens het stadium van de leemafzettingen van de Rijn was de Maas gedeeltelijk
nog een wilde rivier, die een gedeelte van zijn overstromingswater door de laagte langs
de Rijksgrens verplaatste. De resten van meanders en geulen bij Bleyenbeek en het
Lange Ven bij Heyen moeten worden toegeschreven aan de Maas, gecombineerd met
een zekere invloed van de Rijn.
Zowel voor, tijdens als na de leemafzetting trad er verstuiving van grove zanden op.
Deze liggen in een strook langs de oostzijde van de Maas. Het zijn bijzonder grove
zanden, die voor een groot deel uit Rijnmateriaal bestaan, dat de Maas uit de ondergrond heeft losgewerkt en weer afgezet.
De Maas zelf stroomde na de leemafzetting door een vrij nauw en recht dal, dat in
het landschap van de leem- en stuifzandafzettingen is ingesneden. Gezien de erosieresten in dit rechte dal, die alle vrijwel evenwijdig aan de dalwanden liggen, heeft de
Maas al spoedig bij zijn insnijding tengevolge van het grotere verval niet gemeanderd.
Mogelijk was de insnijding gedeeltelijk een gevolg van een geringe stijging door
tectonische oorzaken. De zandige erosieresten werden gedeeltelijk met slibrijk materiaal
vermengd. Na de insnijding trad een periode van rust op, waarin weinig materiaal werd
verplaatst en veen groeide in de laagste delen van de uiterwaard.
Tenslotte werden het veendek en de zandruggen bedekt door jongere klei-afzettingen.
Hierbij was een soort oeverwal- en komvorming kenmerkend voor het afzettingssysteem,
dat overigens een Hochflut-karakter vertoont. De aanwezige zandruggen werden door
het water omgewoeld, gedeeltelijk verplaatst en in meerdere of mindere mate met klei
gemengd. Als allerjongste afzetting werd tenslotte langs de Maas op een zeer smal erosieterrasje een zwarte kolenslibrijke rivierklei gedeponeerd. Deze dateert uit de tijd van
de opbloei van de kolenmijnen tot de kanalisatie van de Maas.
Het rivierleemlandschap ten oosten van de Maas bleef voor bedekking met jongere
Maasklei vrijwel gespaard. In de diepste geulen, zoals de Niers, trad veengroei op waarop
tenslotte nog een laagje klei werd afgezet. Voor het overige beveiligden de hoge stuif-

zandruggen en de hoge ruggen van bruine leemgrond de rivierleemgronden grotendeels
tegen overstroming door de Maas.
In het gehele gebied kwam tijdens en na de afzetting een vegetatiedek tot stand.
Plaatselijk had dit grote betekenis voor de tegenwoordige kwaliteit van de grond door
de aard en de hoeveelheid van de gevormde humus. Naast hun leemgehalte danken b.v.
de moeras- en de lage venontginnings-rivierzandgronden hun kwaliteit in hoofdzaak
aan het dikke dek van pikzwarte, soms iets venige humus (zie bodemkundige beschrijving
en aspecten van de bodemkunde, hoofdstuk II en VII).
De menselijke invloed was vooral voor de stuifzandgronden van groot belang. Door
de eeuwenlange potstalbemesting werden deze van oorsprong meestal vrij humusarnie
gronden plaatselijk met een humeuze bovengrond van 50 à 100 cm voorzien. Daardoor
is er nu landbouw mogelijk op deze oude bouwlanden, terwijl er zonder deze humus
vrijwel niets zou kunnen groeien. Ook het opspitten van leemlagen, vroeger 's winters
een veel verrichte bezigheid, is de oorzaak van de aanwezigheid van vrij goede gronden.
De invoering van de kunstmest op het einde van de 19e eeuw maakte de grote uitbreiding van de landbouw op de lichtere gronden pas mogelijk. De grote ontginningen
dateren dan ook van eind 1800, begin 1900 (zie kaart 6). Vanzelfsprekend ging hier een
intensieve ontwatering van deze lage gronden mee gepaard. Achteraf bezien is de wijze
van ontwatering thans niet altijd de gunstigste.
Nu wij het onstaan van het gebied kennen, kunnen we de bodem wat nauwkeuriger
bezien.
b. De landschappen
Het gebied valt uiteen in de volgende bodemkundige landschappen:
1. de r i v i e r l e e m - e n r i v i e r z a n d g r o n d e n in het o. en n.o.;
2. de M a a s u i t e r w a a r d e n , langs de Maas;
3. de s t u i f z a n d g r o n d e n , in een brede strook evenwijdig aan het Maasdal;
4. de h o g e l o e s s l e e m - e n l o e s s l e e m h o u d e n d e z a n d g r o n d e n
in het n.;
5. de g r i n d z a n d g r o n d e n in het z.o.;
6. de v e e n g r o n d e n .
De ligging van deze landschappen is op kaart 10 aangegeven.
c. Het reliëf
Aan de noordzijde van het gebied liggen de stuwruggen van het Rijkswoud, in het
w. 40—80 m hoog en steil, in het o. 20—30 m + N.A.P. en met een wat minder steil
verval naar het lager gelegen landschap van de rivierleem- en rivierzandgronden. De
stuwheuvel is in n.-z. richting door een aantal diepe dalen doorsneden, welke in de
vlakte van het rivierleemlandschap uitmonden (Kaart 5).
Ten zuiden van deze hoogte ligt een grote vlakte (afb. 2) van de rivierleem- en
rivierzandgronden, die zich langs de rijksgrens voortzet. Deze vlakte ligt in het n. op
een hoogte van ongeveer 12 m + N.A.P. met aan weerszijden van het dal van de Niers
brede ruggen van ongeveer 14 m + N.A.P. Ten zuiden van de Niers vinden we dergelijke
hogere gronden nog terug bij het Lange Ven, kasteel Bleyenbeek en waar de Kendel
de rijksgrens bij Siebengewald nadert.
Ben aantal zandkoppen en geulen maken hei reliëf in deze vlakte wat onrustiger.
Over het algemeen neemt de hoogte naar het z. geleidelijker toe, van 16 m op de hoogte
van Bergen tot 19 m + N.A.P. bij het Gelderns Kanaal in het z. Het reliëf is in dit ge-

AFB. 2. Overzicht in de richting van het Rijkswoud. Een vrij vlak deel van het lage rivierleemgebied,
met een beboste stuifzanduitloper. Op de achtergrond de beboste hellingen van het Rijkswoud. Even ten o. van de Zwarte Weg, Milsbeek.

FIG. 2.

General view in the direction of the Reichswald. A fairly flat part of the low river-loam
area, with a wooded tongue of blown sand. In the background the wooded slope of the
Reichswald. At a small distance east of the „Zwarte Weg", Milsbeek.

deelte vrij rustig, alleen enkele iets hogere ruggen steken er uit op. In het uiterste z. deel
steken de grindzandgronden, vooral ten n. van het Gelderns Kanaal, weer hoog boven
deze vlakte uit, tot gemiddeld plm. 25 m + N.A.P.
Ten w. van dit vrij vlakke rivierleem- en rivierzandlandschap en ten o. van het rechte
Maasdal ligt het stuifzandgebied met een zeer onregelmatig reliëf. Naast hoge koppen
van 20 à 30 m + N.A.P. komen laagten voor, tot 10 m + N.A.P. toe. In de rangschikking van de heuvels is dikwijls geen verband te zien. Als regel ligt er wel een vrij hoge
rug langs de rand van het gehele rivierleem- en rivierzandlandschap. Plaatselijk zijn
tussen dekoppen uitgestrekte vlakke gedeelten ingesloten.
Door een meestal vrij steile rand is het Maasdal gescheiden van het stuifzandlandschap. Langs de Maas liggen de hogere klei- en zandgronden en waar de uiterwaard
breed is vinden we een strook lagere kleigronden langs de voet van het stuifzand (ongeveer 13tot 11m + N.A.P.).
We zullen de verschillende landschappen iets nader bekijken en de land- en tuinbouwkundige waarde hierbij aangeven.
4. DE BODEMKUNDIGE EIGENSCHAPPEN EN DE LANDBOUWKUNDIGE WAARDERING
VAN DE VERSCHILLENDE BODEMREEKSEN

a. De rivierleem-en rivierzandgronden (S en SZ)
In eenzelfde landschap vinden we deze twee groepen gronden naast en door elkaar.
De scheiding berust op het verschil in productiecapaciteit, eigenschappen en vormings-

wijze. In het landschap van de oude rivierlopen was de zandondergrond met zijn zandbanken en stuifzandkoppen aanwezig, voor de leemafzetting begon. De rivierzandgronden bestaan uit gedeeltelijk omgewerkte, verplaatste en met leem gemengde
rivierzanden.
In de meeste gevallen liggen de rivierzanden hoger dan de rivierleemgronden.
We zullen eerst het gehele gebied overzien, om daarna de rivierleem- en de rivierzandgronden afzonderlijk te bespreken.
In het landschap vallen ons een aantal brede, meanderende laagten op, die nu nog
water voeren. Langs deze laagten liggen hogere, vlakke en brede ruggen van gelijkmatige
gronden (de Sh en SZb). Achter deze ruggen vinden we een lager gebied, waarin we
zandige naast zware gronden aantreffen (SZg, SZom, SZow, SI). De laagste delen zijn
of waren zelfs gedeeltelijk met veen bedekt (Sov).
Het merkwaardige van het systeem van deze fossiele rivierloop is, dat er zeer weinig
regelmaat in te vinden is. Eigenlijk heeft ieder onderdeel van het brede rivierbed weer
zijn eigen plaatselijke systeempje. Het totale beeld van deze rivier is een mozaïek, dat
op het eerste gezicht vrij chaotisch is, behalve de soms vloeiend verlopende figuren die
hun vorm aan de stroming danken. Het voorgaande samenvattende komen we tot de
volgende bodemreeksen:
S

Rivierleemgronden
Sh
Hoge en middelhoge rivierleemgronden
Shf
Hoge en middelhoge oude bouwland-rivierleemgronden
SI
Lage rivierleemgronden
Sov
Veenontginnings-rivierleemgronden.

SZ Rivierzandgronden
SZb Hoge en middelhoge bruine rivierzandgronden
SZg Hoge tot lage grauwe rivierzandgronden
SZf Oude bouwland-rivierzandgronden
SZom Moeras-ontginnings-rivierzandgronden
SZow Ven-ontginnings-rivierzandgronden.

D e l a n d b o u w k u n d i g e w a a r d e r i n g . De rivierleemgronden zijn na de
uiterwaarden de beste van het gebied. Iedere reeks heeft echter bepaalde nadelige afwijkingen. De hoge rivierleemgronden zijn vrij goede landbouwgronden, maar wat te
droog in de zomer; ze geven daardoor een matige bietenopbrengst. Voor gras zijn ze
ongeschikt. De lage rivierleemgronden hebben een groot risico van uitwinteren van
granen, maar geven overigens hoge opbrengsten. Gras is er van vrij goede kwaliteit,
maar heeft in de zomer een vrij sterke groeidepressie. De veenontginnings-rivierleemgronden zijn in de geulen te nat voor bouwland. Overigens was het beter ook de nu
goed ontwaterde grotere oppervlakten van dit bodemtype een wat hogere grondwaterstand te geven en geheel in gras teleggen.
Op de rivierzandgronden laat de watervoorziening van de gewassen vooral op de
hogere gronden veel te wensen over, zodat alleen minder eisende gewassen kunnen worden verbouwd. De ven- en moerasontginnings-rivierzandgronden bezitten grotendeels
een betere vochtvoorziening, zodat hier wat meer eisende gewassen kunnen worden
verbouwd. Plaatselijk is door een sterke ontwatering de grond echter weer te droog
geworden, of door een te geringe ontwatering te nat gebleven. Iedere bodemreeks bevat
echter verdrogende gronden.

De hoge en middelhoge bruine rivierzandgronden zijn alleen voor weinig eisende
landbouwgewassen te gebruiken; ze verdrogen spoedig.
De hoge tot lage grauwe rivierzandgronden bestaan wat de lage nummers (s en 1)
betreft uit zeer slechte, wat de nummers 2, 3en 4 betreft uit matige en vrij goede bouwlandgrond. De oude bouwland-rivierzandgronden zijn alle droog en alleen voor zeer
weinig eisende gewassen geschikt.
De moeras-ontginnings-rivierzandgronden vertonen alle overgangen van te droog
(type 1), matig (type 2) tot vrij goed bouwland (type 3). De laatste typen zijn zeer geschikt voor kunstweide.
De ven-ontginnings-rivierzandgronden vertonen tenslotte weer alle overgangen van
te droge (1 en 2), matige (3) tot vrij goede bouwlandgronden (4 en 5). De ontwatering
is echter in subreeks a en b wat te sterk, in de lage delen van subreeks c te gering.
Blijvend grasland is alleen op de vochtiger bodemtypen mogelijk, maar degenereert
hier alsregel vrij snel.Kunstweide verdient hier de voorkeur.
b. De uiterwaardgronden (U)
De uiterwaarden vormen de opvulling van een dal dat door hogere stuifzand- en
leemgronden is ingesloten. Waar de uiterwaard breed is,ligt een rug van bruine klei-(Uh)
en zandgronden (Uz) langs de Maas. Naar de rand van het dal daalt deze rug af en
onder langs de dalrand vinden we een natte geul die met zware klei is opgevuld (Uk).
De gronden van de geul zijn het gehele jaar door vochtig tot nat. Een niet-bodemkundige
beperking van het grondgebruik vormen de jaarlijks weerkerende overstromingen.
Op grond van de opbouw werd de uiterwaard in de volgende bodemreeksen verdeeld:
1.
2.
3.
4.
5.

Uh Hoge uiterwaard-kleigronden
Uk Middelhoge en lage uiterwaard-kleigronden
Uz Uiterwaard-zandgronden
Us Uiterwaard-slibgronden
UI Uiterwaard-leemgronden

De beide laatste reeksen omvatten afwijkende gronden. De Us vormen de jongste
afzetting langs de Maas, een kalkrijke kleigrond die zwart is gekleurd door kolenslib.
De leemgronden zijn een klein restant van een verweerde oude klei-afzetting in het
Maasdal.
L a n d - en t u i n b o u w k u n d i g e w a a r d e r i n g . De uiterwaardenbevatten
gronden van zeer uiteenlopende kwaliteit.
De zandgronden variëren van sterk verdrogende tot goede landbouwgronden. De
hoge kleigronden zijn van uitstekende kwaliteit voor bouwland. Voor grasland is de
grond ook zeer goed geschikt; de kwaliteit van het gras is uitstekend, maar de hoeveelheid laat in de zomer tengevolge van de droogte veel te wensen over. Goede bemesting
en goed onderhoud geven de grasmat echter meer weerstand tegen droogte. Over het
algemeen isde onderhoudstoestand van het grasland in de uiterwaarden slecht.
De lage kleigronden zijn, behalve op de overgang naar de hoge, ongeschikt voor
bouwland, zowel wegens de slechte structuur van de gronden als wegens de wateroverlast. Het grasland is er nat, zodat er veel gras groeit, dat van slechte kwaliteit is.
De slechte detailontwatering en het slechte onderhoud verergeren deze nadelen. De
middelhoge kleigronden zijn bijzonder geschikt voor grasland.
De uiterwaard-slibgronden langs de Maas zijn wegens de wateroverlast alleen als
grasland in gebruik, waarvoor ze goed geschikt zijn.
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De leemgronden zijn met de lage kleigronden vrijwel gelijk te stellen wegens de
wateroverlast. Die delen, die wel ontwaterd worden, zijn echter vrij goed voor bouwland
te gebruiken.
Voor tuinbouw (tomaten, augurken) zijn alleen de zwaarste kleihoudende zandgronden en de zandigste kleigronden geschikt. Deze gronden verdrogen niet (zelfs in de
droge zomer van 1947 ondervonden de augurken vrijwel geen hinder van de droogte).
Zij hebben alleen het nadeel dat ze neiging tot dichtslaan vertonen. Goede organische
bemesting blijft hier noodzakelijk.
Het overstromingsgevaar maakt de tuinbouw op het grootste deel van de uiterwaard
echter te riskant.
Fruitteelt komt niet veel voor op de uiterwaard. De boomgaarden, die op de hoge
delen van de góéde zandgronden en op de hoge kleigronden voorkomen, vertonen een
goede stand.
c. De stuifzandgronden (Zs)
Deze zeer grofzandige gronden, die bovendien meestal hoog boven het grondwater
liggen, zijn voor de landbouw matig tot ongeschikt wegens de sterke verdroging die er
's zomers optreedt. Het stuifzandlandschap is sterk golvend, met hoge droge koppen
en enkele wat nattere dalen. Grotendeels is het met bos en heide begroeid. Langs de
rand van het Maasdal vinden we echter een strook jongere ontginningen, met enkele
kernen van oud bouwland. Tussen deze gronden liggen langs de uiterwaard een aantal
plekken van zwak lemige bruine gronden, die grotendeels ontgonnen zijn.
Op grond van deze verschillen werden de volgende bodemreeksen onderscheiden:
Zsw
Zso
Zse
Zsob

Woeste stuifzandgronden
Jonge stuifzand-ontginningsgronden
Oude bouwland-stuifzandgronden
Bruine, zwak lemige stuifzand-ontginningsgronden.

Binnen iedere reeks variëren de typen van hoog tot laag (droog tot vochtiger). De
plaatselijk voorkomende leem, die een belangrijke kwaliteitsverbetering kan geven, is
op de bodemkaart hier overheen aangegeven.
D e l a n d b o u w k u n d i g e w a a r d e r i n g . Een belangrijk deel van deze stuifzandgronden behoort tot de slechtste gronden van Nederland. De Zsw-reeks is over
vrijwel het gehele oppervlak ongeschikt voor de landbouw. Bij de bebossing kan men
alleen de weinig eisende Pinus-soorten gebruiken.
Van de Zso-reeks behoren de Zsol en 2 tot het marginale land, dat eigenlijk voor
de landbouw te droog is. De Zso3 is matig bouw- en grasland.
De Zse-reeks bevat matige bouwlanden, waar men weinig eisende gewassen als
rogge en (vroege) aardappelen op kan verbouwen. De Zsob-reeks komt de voorgaande
in kwaliteit nabij, maar is plaatselijk wat beter. Slechts daar waar leem voorkomt en
speciaal waar deze is opgespit, vinden we hoekjes die voor wat meer eisende landbouwgewassen te gebruiken zijn.
Het weer is hier de voornaamste factor die de plantengroei beïnvloedt. Eigenlijk moet
er volgens de boeren iedere keer wanneer in dit Katholieke land de klok wordt geluid,
een bui regen vallen.
d. De overige gronden
De grindzandgronden (Y). Deze grindrijke zandgronden zijn hoog boven het grondwater gelegen. Ze behoren tot het droge bouwland.

De loessleemgronden (L). Boven op de stuwrug van Nijmegen-Groesbeek ligt er
nog een hoekje grond op Ottersums gebied. Een loessleemdek van 0 tot 200 à 300 cm
dikte maakt hier plaatselijk nog landbouw mogelijk (Lob). Op grond van het reliëf (de
steile hellingen) en het plaatselijk voorkomen van zeer dunne loessleemlagen werd nog
een reeks ingevoegd, waar vrijwel geen landbouw op mogelijk is (Lb). De volgende
reeksen werden onderscheiden:
Lb Loessleem-bosgronden
Lob Bosontginnings-loessleemgronden.

De tweede bodemreeks omvat goede landbouwgronden, die voor alle gewassen, behalve tarwe,geschikt zijn. Fruitteelt is er goed mogelijk.
De loessleemhoudende zandgronden (ZL). Naast en tussen de loessleemgronden
komen mengsels van zand en loessleem voor.
Deze waren hier meestal vrij zandig, terwijl er slechts een dun dek op de grofzandige
ondergrond rust. De ZLb isvoor landbouw ongeschikt om dezelfde redenen als de Lb.
Aan de uitmonding in het rivierleemgebied van grote dalen in de stuwwal vinden we
een delta van afgespoelde loess en zand, die tengevolge van de voortdurende aanvoer
van water uit de heuvels goed vochthoudend is.
De volgende onderscheidingen werden aangegeven:
ZLob Loessleemhoudende bosontginnings-zandgronden
ZLb Loessleemhoudende bos-zandgronden
ZLx Verspoelde loessleemhoudende zandgronden.

De ZLob is alleen voor weinig eisende landbouwgewassen geschikt. De ZLb kan men
voor grove den en andere minder eisende houtsoorten gebruiken. De ZLx is een goede
landbouwgrond, voor alle gewassen (ook voor grasland) geschikt.
De veengronden (V). De veengronden nemen slechts een zeer onbelangrijk deel
van het oppervlak in. Het zijn natte gronden, plaatselijk door vrij sterke ontwatering
voor bouwland matig geschikt. Meestal zijn ze terecht als grasland in gebruik. Vanwege
het kleine oppervlak zijn deze gronden niet op kaart 10 aangegeven. Men zie de bodemkaart.
5. VOORNAAMSTE CONCLUSIES VAN HET ONDERZOEK IN VERBAND
MET DE DOELSTELLING

a. Het productieniveau
Het productieniveau van de stuifzand- en de hogere rivierzandgronden ligt op een
zeer laag peil (zie afb. 3).
Op de rivierleemgronden, de betere rivierzandgronden en de uiterwaardzandgronden
is de productie sterk afhankelijk van het weer. De plantenproductie op deze gronden
levert nogrisico op voor de boer.
De beste uiterwaardgronden nemen slechts een gering oppervlak in. Op deze voor
alle teelten geschikte gronden belemmert het overstromingsgevaar de uitbreiding van
de tuinbouw.
b. Mogelijkheden van intensiveringvanhetgrondgebruik
Op de slechte zandgronden kan de teelt van weinig eisende arbeidsintensieve gewassen als frambozen, aardbeien, bessen, asperges het kleine boerenbedrijf meer levensvatbaarheid geven.
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A F B . 3. De opbrengsten van enkele gewassen van goed geleide bedrijven o p belangrijke bodemtypen.
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Wil men de bedrijven op slechte zandgronden in stand houden, dan verdient het bij
een eventuele ruil- of pachtverkaveling aanbeveling naast slechte zandgronden steeds
een hoeveelheid goede grond (SI, Sh, SZom, SZow, Uh) toe te wijzen. Dit maakt een
betere verdeling van het risico mogelijk.
Op de Maas-uiterwaarden is weinig uitbreiding van de tuinbouw mogelijk. De fruitteelt is hier wel voor enige uitbreiding vatbaar. De bemesting van de Maas-weiden is
over het algemeen onvoldoende. Door een betere bemesting is het gras in de zomer
beter bestand tegen droogte. De hoge rivierleemgronden bieden weinig mogelijkheden
voor intensivering. Voor grove groenteteelt zijn ze niet ideaal. Bij uitbreiding van de
fruitteelt dient men bij de soortenkeuze rekening te houden met een vochttekort in de
zomer. De stand van de vruchtbomen op de lage rivierleemgronden is goed en regelmatig. Uitstekend verzorgde boomgaarden komen niet voor; wij aarzelen daarom met
het uitspreken van een onverdeeld gunstig oordeel.
Vestiging van intensieve tuinbouwbedrijven op de betere ven- en moerasontginningsrivierzandgronden is niet aan te raden. Het risico van verdroging is te groot en de waterbeheersing is er een moeilijk probleem. Groenbemesting is op deze gronden noodzakelijk
om het stuiven tegen te gaan en de watercapaciteit van de grond te verbeteren.
Op de slechte zandgronden is stimuleren van de organische bemesting van groot
belang.
c. Mogelijkheden van verbetering van de waterbeheersing
In enkele gebieden is de ontwatering van de lage gronden ten koste van de hogere
gronden verbeterd. Men zal hier een betere verhouding moeten zoeken met een hoger
waterpeil van het meestal geringe oppervlak lagere gronden en een gunstiger waterstand
voor de hogere gronden.
1. In Ottersum kan door opstuwing van de waterlopen onder langs het Rijkswoud de
grondwaterstand van de hoger gelegen rivierleem- en zandgronden (SI, Szg) langs de
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2.

3.
4.

5.
6.

7.

Spiekerbeek en de Siep worden verbeterd. Men zal dan genoodzaakt zijn een gedeelte van de lage gronden onder langs het Rijkswoud in gras te leggen.
De ven-ontginnings-rivierzandgronden in het Affers Ven tussen grenspaal 524 en
519 zijn te sterk ontwaterd. Tijdige opstuwing van het water in het voorjaar kan de
verdroging in de zomer voorkomen. Onderbemaling van de laagte in het zuiden,
door de watermolen 900 m n.w. van grenspaal 521 weer op te bouwen, wordt dan
noodzakelijk.
De gronden van het Wells Meer zijn te sterk ontwaterd in de zomer. Enige opstuwing is hier noodzakelijk.
De gronden van het Tuindorp Wellerlooi bezitten weliswaar enige stuwen, maar de
grofzandige ondergrond en de grote hoogteverschillen maken opstuwing met een
nuttig effect voor de hogere gronden onmogelijk. De lage gronden bezitten toch al
weinig gevaar voor verdroging, zodat hiervoor opstuwing niet zo nodig is.
De Hamert-zandgronden ten n. van de cementfabriek bij de Hamert zijn nog onvoldoende ontwaterd, vooral in de winter.
De lage Hamert-zandgronden met beekbezinking ten z. van het Gelderns Kanaal zijn
onvoldoende ontwaterd. Wegens de zeer grofzandige ondergrond zal men hier buitengewoon voorzichtig moeten zijn met het aanbrengen van een ondiepe ontwatering.
De omliggende hogere gronden zullen spoedig last hebben van verdroging bij sterkere ontwatering.
In het stuifzandgebied is het zeer moeilijk om de waterbeheersing te verbeteren. Dit
betekent niet dat de waterbeheersing hier goed is.

d. Mogelijkheden van grondverbetering
De mogelijkheden van grondverbetering zijn beperkt. Enige verbetering is te bereiken met:
1. het uitspitten van zware leemlagen in de Sil voor de pottenbakkers;
2. het bezanden van veengronden;
3. verbetering van de Niers-uiterwaarden;
4. het breken van banken in Siebengewald;
5. het opspitten van leem in het stuifzandgebied.
e. Mogelijkheden van ontginning van woeste gronden
Voor ontginning komen alleen in aanmerking:
1. de door sterke ontwatering gedegeneerde natuurreservaten het Koningsven en het
Pikmeeuwenwater;
2. enkele met bos begroeide percelen in het rivierleem- en rivierzandgebied van Siebengewald, bij Kasteel Bleijenbeek, bij de grote ontginningen van Tuindorp Wellerlooi
en bedrijf Holland en bij de Hamert op de lage gronden.
Na de bebossing van de slechtste bouwlandzandgronden zal de oppervlakte in gebruik als bouw-, tuin- en grasland in totaal eerder in oppervlakte achteruit zijn gegaan.
De kwaliteit van de landbouwgronden zal dan wel belangrijk zijn verbeterd.
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II. BESCHRIJVING VAN DE ONDERSCHEIDEN BODEMREEKSEN
EN BODEMTYPEN
In de inleiding werden de landschappen globaal aangegeven. We zullen nu de onderverdelingvandezelandschappen inbodemreeksen en bodemtypen nagaan.
Het landschap is de hoogste eenheid die gronden omvat van zeer uiteenlopende
landbouwkundige waarde, welke wat het ontstaan en het landschappelijk aspect betreft
bijeen horen.
De bodemreeksen vormen een onderverdeling binnen het landschap van gronden die
naar de ligging in het landschap of naar bodemkundige eigenschappen bijeen horen.
De bodemtypen zijn tenslotte eenheden met een bepaalde landbouwkundige waarde,
die binnen de reeks zijn gegroepeerd naar hoogteligging, waterhuishouding of zwaarte.
1. DE RIVIERLEEMGRONDEN (S)

Dit zijn gronden met een over het algemeen hoger gehalte aan delen < 8mu, meestal
20—40 X.1
De onderverdeling van deze afdeling in bodemreeksen hangt hoofdzakelijk samen
met eigenschappen, die door de waterhuishouding worden bepaald.
De volgende bodemreeksen werden onderscheiden:
Sh
Shf
SI
Sov

hoge en middelhoge rivierleemgronden
hoge en middelhoge oude bouwland-rivierleemgronden
lage rivierleemgronden
veenontginnings-rivierleemgronden.

Zo zijn de hoge en middelhoge rivierleemgronden (Sh), vrijwel geheel boven de
invloed van het grondwater gelegen, of er treedt stagnerend grondwater in de diepere
ondergrond op. De oude bouwlandgronden (Shf) vormen een variant van deze reeks.
De SI, lage rivierleemgronden, daarentegen stonden vroeger vrijwel geheel onder
water, wat een sterke invloed op de structuur tengevolge had. Ook na ontwatering
blijven deze gronden een groot gedeelte van het jaar nat, terwijl ze 'szomers vrij sterk
uitdrogen.
De veenontginnings-rivierleemgronden vormen tenslotte de natste bodemreeks. Tengevolge van het water, dat uit het Rijkswoud afvloeide en op de leem bleef staan, ontstond een veenbedekking. Ondanks gedeeltelijke verwijdering van dit veendek en
ontwatering zijn deze gronden het gehele jaar door vrij nat. De geulen, die ook tot deze
groep gerekend worden, vormen de natuurlijke waterbanen van dit gebied. Zij blijven
het gehele jaar door zeer nat.
De intensiteit en wijze van ontwatering verschilt niet alleen voor de verschillende
bodemtypen. In het gehele landschap komen onderdelen met een wezenlijk verschillende waterhuishouding voor. Aangezien er geen scherpe bodemkundige criteria waren
te vinden, die een aanduiding vormden voor het type van de ontwatering, is alleen de
algemene tendenz aangegeven (zie kaartbeschrijving en ontwatering).
We zullen de verschillende bodemreeksen en bodemtypen nu uitgebreid bekijken.
1
De cijfers hebben betrekking op de granulaire samenstelling van typische monsters van bepaalde
bodemtypen. Niet ieder profiel van een bepaald bodemtype zal dus dezelfde samenstelling bezitten;
de cijfers geven slechts een idee van de orde van grootte.
De fijne fracties zijn in dit geschrift voornamelijk gekarakteriseerd met behulp van de grens bij
8 mu. Dit is gedaan om de bijmenging van loessmateriaal zo duidelijk mogelijk te illustreren. In
tabel 2 zijn alle geanalyseerde fracties vermeld, zodat het eenvoudig is het materiaal te herleiden op
de meer gebruikelijke 16 (20) mu grens of de 2 mu grens.
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Sh Hoge en middelhoge rivierleemgronden
De gronden van deze serie bezitten een typisch rossig bruin gekleurd zandig leemprofiel tot op 50 à 120 cm diepte liggende op zand. Over grote oppervlakten zijn deze
gronden van vrijwel uniforme samenstelling, terwijl de landbouwkundige waarde weinig
uiteenloopt.
Shl

Hoge rivierleemgrond
Kenmerken : een bovengrond van zwak humeus, donkerbruin, iets rossig getint, zwak tot sterk
lemig zand (10—20 % < 8 mu), naar onderen geleidelijk overgaande in sterk zandige leem
tot zware leem (20—35 % > 8 mu); door het gehele profiel met een typisch rossig bruine
kleur; op 50 à 120 cm diepte los grof zand (aft, 4).
Een typisch profiel is nr 16:
0— 34 cm donkerbruin, lemig, matig grof zand, naar onderen vrij vast wordend met veel
haarwortels, het onderste gedeelte roodbruin,
34— 65 cm roodbruin, lemig zand, naar onderen iets zwaarder wordend, met vrij veel haarwortels,
65—113 cm roodbruin, sterk lemig zand tot zandige leem met veel FeMn-vlekjes, vrij vast,
met veel haarwortels; aan de onderzijde enige geelbruine roestvlekjes,
>118 cm geelbruin zand met zeer brede, onregelmatig verlopende, roodbruine banden van
door ijzer verkit zand. In deze banden weinig kleine mangaanvlekjes, geen haarwortels.
Een zwaardere variant is profiel 2. Deze variant gedraagt zich wat verdroging betreft als de
lichtere. Er werden geen opbrengstverschillen tussen deze varianten waargenomen.
Deze grond is gemakkelijk bewerkbaar, maar heeft bij aanhoudende droogte een iets te geringe
watervoorraad en droogt vrij hard op.

Sh2

Middelhoge rivierleemgrond
Dit bodemtype heeft een bovengrond als bij Shl, soms iets valer van kleur en zwaarder
(20 % < 8 mu); dieper dan 50 cm, overgaande in vaal bruingrijze tot wit gebleekte grofzandige
leem; dikte en ondergrond als bij Shl (afb. 5).
Typische profielen zijn nr 1en 132.

AFB. 4. Hoge rivierleemgrond (Shl) in Ottersum
ten n. van de Kroonsteeg.

FIG. 4.

High river-loam soil (Shl) at Ottersum,
north of the „Kroonsteeg".

14
AFB.

5.

Middelhoge rivierleemgrond (Sh2) in Ottersum bij de Kroonsteeg. Onder de rossig-bruine bovengrond witgebleekte leem
met veel ijzermangaan-concreties.

FIG.

5.

Medium high river-loam soil (Sh2) at Ottersum. Near the Kroonsteeg. Below the
reddish-brown topsoil white bleached loam
with many iron-manganese-concretions.

PROFIEL 1

0— 30 cm donkerbruin, humeus, lemig zand; veel plantenwortels,
30— 60 cm wit en donkerbruin roestig gevlekte, zandige leem; vrij vast; geen wortels;
onderin sporen FeMn ; structuur : scherpe nootjes,
60— 84 cm grijsbruine, iets fijnzandige leem, plaatselijk wit gevlekt; veel FeMn-vlekjes,
84—127 cm roestbruin lemig zand, plaatselijk wit gevlekt; aan de onderzijde wit, lemig,
fijn zand met veel roest,
127—139 cm fijn grindhoudend rivierzand,
139—147 cm wit gevlekte, roestige, zandige leem waaronder weer grindhoudend rivierzand.
De eigenschappen zijn vrijwel dezelfde als van Shl, maar de vochtvoorziening is iets beter,
terwijl de diepere lagen moeilijker te doorwortelen zijn.
Sh3

Middelhoge tot lage rivierleemgrond
Kenmerken : een lichtbruine, zwak humeuze bovengrond van plm. 25 cm op bruingrijs gevlekte,
iets rose getinte, zandige leem. naar onderen grijzer wordend ; op plm. 70 cm overgaande in
grof zand en grind.
Overgang van de Sh2 naar SI en SZg. Deze grond is moeilijker te bewerken dan Shl en 2,
gemakkelijker dan Sil, heeft een betere vochtvoorziening dan de overige Sh-typen en enig
gevaar voor wateroverlast. De jongere delen met zeer grijze leemlagen op geringe diepte zijn
minder goed dan de oudere en meer zandige varianten.

Shf Hoge en middelhoge oude bouwland-rivierleemgronden
Over het algemeen heeft men met potstalbemesting in de Sh-typen een weinig humus
opgehoopt. Slechts de duidelijk zwarte gronden zijn op de kaart aangegeven (kaart 6).
In verband met het geringe landbouwkundige belang en het kleine oppervlak van deze
reeks is de onderverdeling in hoge en middelhoge gronden niet weergegeven.
Shf1

Hoge en middelhoge oude bouwland-rivierleemgrond
Een sterk humeuze, zwarte tot zwart-bruine bovengrond van iets lemig zand ter dikte van
30—50 cm rust op een normaal Shl of Sh2-profiel. Deze grond heeft een iets betere bewerkbaarheid en vochtvoorziening dan de Shl en 2, maar is overigens daaraan gelijk.
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SI Lagerivierleemgronden
Tot deze bodemreeks zijn de zware grijze leemgronden gerekend, die in de herfst
en in het voorjaar lang nat blijven en moeilijk te bewerken zijn. Wanneer deze grond
in een smalle geul ligt, worden de ongunstige eigenschappen nog versterkt. Vrijwel
zonder uitzondering zijn deze gronden kalkarm. Het gehalte aan delen < 8mu varieert
van plm. 20—35 %.
Sil

Lage zware rivierleemgrond
Kenmeiken : bovengrond van plm. 25 cm humusarme, vaalgrijze zandige, stugge leem met
roestvlekken, op zware blauwgrijze leem met geel-oranje roestvlekken ; op 60—80 cm via sterk
lemig zand (5 tot 15 cm) overgaande in grof, los, scherp zand of grind (afb. 6).
Plaatselijk komt een variant voor met een grijsbruine bovengrond met goede structuur. Een
groot aantal smalle geultjes met enigszins venige bovengrond werd niet op de kaart aangegeven.
Een karakteristiek profiel is nr 6:
0— 3 cm graszode, humeus,
0—22 cm lichtgrijze, zeer vaste, zandige leem met enkele lichte roestvlekjes, vrij veel haarwortels; structuur : zeer fijne nootjes,
22—"*4 cm lichtgrijze, sterk fijnzandige leem met veel witte en bruine vlekjes; een matig aantal
fijne haarwortels; structuur : fijne scherpe nootjes, zeer hard opdrogend,
34—60 cm grijze, iets fijnzandige, vrij taaie leem met over 50 % van het oppervlak bruine
roestvlekken ; een matig aantal fijne haarwortels; structuur : zeer fijne, scherpe
nootjes,
60—80 cm grijs, sterk lemig zand met plm. 50 % bruine roestvlekken ; weinig haarwortels
hoofdzakelijk in oude wortelgangen en scheuren,
>80 cm grijs, iets samenhangend zand met enkele roestvlekken en enkele oude wortelgangen.
In de nabijheid van dit profiel komen in laag d in een lemig fijn zand geelwitte kalkophopingen
voor. Dit is een uitzondering.
De grond is moeilijk te bewerken en dit is alleen binnen een korte periode onder speciale
omstandigheden mogelijk Het is een natte grond met gevaar voor uitwinteren, vooral in de

AFB. 6. Lage zware rivierleemgrond (SU) in Ottersum ten n.o. van Milsbeek. Let op de
duidelijke pilaarstructuur van de ondergrond. Foto J. van Schuylenborgh.

FIG. 6. Low heavy river-loam soil (SU) at Ottersum, n.e. of Milsbeek. Pay attention to
the columnar-structure of the subsoil.
Photograph: J. van Schuylenborgh.
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geulen. In d e zomer droogt hij hard o p , waarbij d e watervoorziening niet optimaal is. D e
grond is moeilijk weer te bevochtigen. W e vinden er een zeer slechte structuur, vooral in d e
ondergrond (afb. 6).
S12

Lage zware rivierleemgrond met lichte

bovengrond

Kenmerken : bovengrond van minder d a n 50 cm sterk zandige leem tot lemig zand, verder
als SU.
Dit type is wat beter bewerkbaar en is iets minder nat d a n d e SU, meestal iets hoger gelegen.
Een typisch profiel is nr 5 :
0—25 cm grijsbruin, sterk lemig zand, met veel haarwortels,
25—37 cm lichtbruingrijze, sterk zandige leem, met 1/3 witte en 1/3 bruine vlekken ; o u d e
wortelgangen opgevuld met donkergrijze zandige leem met veel haarwortels; in het
overige deel slechts enkele haarwortels ;
37—77 cm blauwgrijze, fijnzandige leem, met aan d e bovenzijde 50 % bruine roestvlekken,
welke naar onderen in aantal afnemen ; o u d e wortelgangen als in b , m a a r a a n de
onderzijde open, met enkele houtresten; veel haarwortels in d e oude wortelgangen,
in het overige deel vrijwel geen ; structuur : vaste, scherpe nootjes,
> 77 cm blauwgrijs zand met weinig lichte roestvlekken en enkele verrotte worteltjes,
> 1 1 6 cm donkergrijs rivierzand.

SovVeenontginnings-rivierleemgronden
De gronden van deze reeks zijn vroeger met veen bedekt geweest. Na ontwatering
werd bij de ontginning veel turf gestoken, maar ook wel afgebrand. Slechts op enkele
percelen werd het veen bezand en daarna in cultuur gebracht. De zeer onregelmatige en
slordige vervening en ontginning werd op vele manieren uitgevoerd. Deze verschillen,
die voor het bodemgebruik van belang zijn, werden niet op de kaart aangegeven. Dit
zou zeer gedetailleerd werk vereisen.
Het voorgaande heeft speciaal betrekking op de vroegere turfvenen. De geulen van
hetzelfde type vormen de oude natuurlijke watergangen van het gebied. Het spreekt
vanzelf dat deze ook nu nog water afvoeren en steeds nat zijn. Het veen is hier als
regel nog aanwezig.
Sovl

Lichte veenontginnings-rivierleemgrond
Onder een bovengrond van al of niet bezand, meer of minder afgegraven of afgebrand veen
van 0—50 cm dikte ligt sterk humeus, donkerblauw, taai smerend lemig zand (0—20 % < 8 mu),
op plm. 50 cm of dieper overgaande in zand. Plaatselijk ligt onder het veen direct grind of
grof zand (profiel 8).
Een typisch profiel is nr 9:
0—13 cm zandig veen,
13—48 cm humeus, donkerblauw, taai smerend lemig zand met veel plantenwortels,
>48 cm lichtgrijs, iets grindhoudend grof zand.
Dit is nat land, bij goede ontwatering blijft het meestal wat natter dan de Sl-typen. Zelfs in
droge zomers verdrogen de gewassen er niet.

Sov2 Zware veenontginnings-rivierleemgrond
Deze grond heeft een bovengrond van al of niet bezand, meer of minder afgegraven veen
van 0—50 cm dikte, op sterk humeuze, taaie, donkerblauwe leem of zandige leem (20—55 %
< 8 mu), welke dieper dan 50 cm overgaat in grof rivierzand of grind.
Een typisch profiel is nr 7:
0—23 cm iets lemig veen, plaatselijk sterk verteerde boomwortels,
23—55 cm zeer taaie blauwe leem, welke aan de bovenzijde donkergrijsblauw en aan de
onderzijde lichtblauw gekleurd is; matig verteerde boom- en rietwortels, weinig
roestvlekken,
55—75 cm blauwgrijs rivierzand met veel rietwortels,
>75 cm grof rivierzand.
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Over het algemeen zijn dit zware leemgronden, iets plastischer dan de Sl-gronden. Op vele
plaatsen is er veel wisseling in samenstelling op korte afstand, zodat tussen de Sov2 ook
stukjes vrij zware Sovl voorkomen. Dit kan zonder zeer gedetailleerd werk op de bodemkaart
niet gescheiden worden.
Het zijn zeer natte gronden, vooral die waar veel veen op zit; de gronden waar het veen
is afgegraven, zijn over het algemeen beter dan die waar het afgebrand is.
2. DE RIVIERZANDGRONDEN (SZ)

Dit zijn gronden met een lager gehalte aan delen < 8mu, meestal minder dan 20 %.
De vormingswijze, nauw samenhangend met de vroegere en tegenwoordige waterhuishouding en het hier ook mee samenhangende vegetatieprofiel, bepalen de indeling
in bodemreeksen.
De volgende bodemreeksen worden onderscheiden:
SZb
SZg
SZom
SZf
SZow

Hoge en middelhoge bruine rivierzandgronden
Hoge tot lage grauwe rivierzandgronden
Moerasontginnings-rivierzandgronden
Oude bouwland-rivierzandgronden
Venontginnings-rivierzandgronden.

Er bestaat een overeenkomst met de reeksen van de rivierleemgronden. De hoge
en middelhoge bruine rivierzandgronden (SZb) liggen tussen de Sh, of op gelijksoortige
wijze hoog in het leemlandschap in de nabijheid van de grote riviermeanders (b.v. de
Kendel). De hoge tot lage grauwe rivierzandgronden (SZg) zijn de oude stuifzand- en
de rivierzandgronden in het leemgebied en de met leem vermengde randen hiervan.
De moerasontginnings-rivierzandgronden (SZom) behoren wat samenstelling betreft
tot de voorgaande groep.Door langdurige begroeiing met een moerasvegetatie, die voortsproot uit een lagere ligging en wateroverlast, hebben deze gronden een dikke, sterk
humeuze zwarte bovengrond verkregen. Ook na de ontwatering zijn dit vrij natte
gronden gebleven.
De ven-ontginnings-rivierzandgronden (SZow) hebben ook door begroeiing met een
waterminnende vegetatie een sterk humeuze bovengrond gekregen. De hoogste delen van
deze reeks bezitten een heidepodzolprofiel. In verband met de aanwezigheid van een
zeker leemgehalte of leemlaagjes in het profiel, de grofheid van het zand en het voorkomen van een ondiepe grindondergrond werd deze reeks in drie subreeksen gesplitst:
1. Affers ven-zandgronden
2. Wells meer-zandgronden
3. Hamert-zandgronden.

Hoewel alleen de laagste typen sterk in samenstelling verschilden, is toch in verband
met kleinere verschillen in samenstelling of in opbouw van het landschap de verdeling
in subreeksen doorgevoerd.
De hogere delen van de grauwe rivierzandgronden kregen gedeeltelijk een heidebegroeiing. Deze gedeelten zijn met „d" opdekaart aangegeven.
Wat de waterhuishouding betreft gelden hier dezelfde onderscheidingen als bij de
rivierleemgronden (zie kaartbeschrijving en ontwatering, hoofdstukken III en V).
SZb Hoge en middelhoge bruine rivierzandgronden
In de gronden van deze reeks vinden we, behalve in het eerste type, hetzelfde rossigbruin gekleurde profiel als bij de Sh-reeks. Het gehalte aan delen < 8 mu is echter vrij
gering, niet hoger dan 20à 25%.
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SZbl Hoge bruine rivierzandgrond
Deze gronden zijn gekenmerkt door een lichtbruine grofzandige bovengrond van 40 à 80 cm
dikte, rustend op geelgrijs, los grof zand. De bruine kleur is die van een loofhout-profiel,
het gehalte aan delen < 8 mu is zeer gering, minder dan 5 à 10 %.
Plaatselijk zijn deze gronden zeer rijk aan grind en/of grote stenen. Dit zijn de hoogste delen
van dtze reeks, gelegen in de binnenbochten van grote Niers-meanders. Typische profielen
zijn nr 17, 18 en 19.
Het is een zeer spoedig verdrogende grond, alleen geschikt voor bos.
SZb2 Hoge bruine zwak lemige rivierzandgrond
De gronden van dit type bezitten een profiel van roodachtig bruin, iets samenhangend tot
lemig zand (10—15 % < 8 mu) met een licht humeuze bouwvoor, op 60 à 100 cm diepte
overgaande in los grof zand. Een typisch profiel is nr 15.
Op deze lichte grond vertonen de gewassen bij matige droogte al verdrogingsverschijnselen.
De structuur is wel goed en in een regenrijk jaar zijn er ook meereisende gewassen op te
verbouwen.
SZb3 Middelhoge bruine zwak leemhoudende rivierzandgrond
De gronden van dit type bezitten een profiel als de SZb2 maar meestal met iets dikkere en
sterker lemige lagen, terwijl op 50 à 100 cm diepte iets rossige, vaalgrijs gebleekte kleuren
in het lemige zand voorkomen. Het vormt dikwijls de overgang naar zwaardere gronden en
kan dan ook 10—30 % < 8 mu bevatten.
Deze gronden liggen wat lager dan de SZb2 en hebben een wat betere vochtvoorziening. Bij
aanhoudende droogte lijden de gewassen door watertekort. Een typisch profiel is nr 14:
0— 32 cm bruingrijs, lemig, fijn zand met vrij veel haarwortels; bij aanhoudende droogte
zeer hard opdrogend,
32— 51 cm roestbruin, iets lemig, fijn zand, plaatselijk wit gevlekt; iets losser wordend naar
onderen,
51— 69 cm bruin en wit gevlekte, fijnzandige leem en lemige zandlaagjes. Haarwortels hoofdzakelijk in oude wortelgangen; 57—58 cm leem; 58—62 cm iets lemig lichtbruin
zand ; 62—65 cm door ijzer verkit, lemig zand; 65—69 cm iets fijnzandige leem,
69— 72 cm roodbruin door ijzer verkit, lemig zand,
72—100 cm geelgrijs, grof zand met enkele door ijzer verkitte roodbruine bandjes.
Een voorbeeld van een plaatselijk voorkomend sterk fijnzandhoudende variant is profiel 126.
7.

Middelhoge tot lage, bruingrijze, lemige
rivierzandgrond (SZb4). Op de Flieraay.
langs de wegrand. Onder een bruine
bovengrond een vleeskleurige wit gevlekte
laag, met daaronder zeer veel zwarte
ijzermangaan-concreties.

Fio. 7.

Medium high to low brownish-grey loamy
river sand soil (SZb4). On the Flieraay,
along roadside. Underneath a brown topsoil a fleshcoloured white speckled layer,
at the bottom very many ironmanganeseconcretions.

AFB.
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SZb4 Middelhoge tot lagebruine zwak lemige rivierzandgrond
De gronden van dit type zijn gekenmerkt door een bruine bouwvoor van (zwak) lemig zand,
rustend op grijs, iets rose gevlekt, lemig zand met veel ijzermangaanconcreties (afb. 7).
Dit type vormt de overgang van type SZb3 naar SZg3. De vochtvoorziening is er matig goed,
maar bij sterke droogte in de zomer nog onvoldoende.

SZg Hoge tot lagegrauwe rivierzandgronden
De gronden van deze bodemreeks variëren van hoog gelegen, zuiver los zand in de
eerste typen tot lemig zand met een lagere ligging in de typen met hogere nummers.
Hoe hogerdenummers,hoebeter devochtvoorziening.
Deze gronden liggen tussen detypen vande Sl-reeks in; de hoog genummerde typen
zijn nauw aanSIverwant.
SZgs Hoge tot middelhoge rivier-stuifzandgrond
Deze zeer hoog gelegen gronden bezitten een zeer gelijkmatig profiel van grindloos, los geelgrijs
zand. De bouwvoor is zeer zwak humeus en 15—20 cm dik. Slechts plaatselijk komen diep
humeuze gronden of hoge gronden met een laag pikzwarte heidehumus voor (zie kaartbeschrijving). Een typisch profiel is nr 128:
0— 18 cm bruin, zwak humeus, matig grof zand,
18— 40 cm licht geelbruin zand,
40—110 cm geelgrijs los zand,
>110 cm roestbruin, door ijzer verkit zand.
Het zand lijkt veel op dat vanZsen bevat 5 % of minder < 8 mu.
Dit zijn uiterst droge gronden, die slechts voor zeer weinig eisende gewassen, zoals lupine,
geschikt zijn.
SZgl Hoge. grauwe, grindhoudende rivierzandgrond
Dit bodemtype is niet homogeen ; er komen wel betere strookjes in voor, die dichter bij het
type SZg2 staan. Deze zijn met een gering aantal waarnemingen echter niet te scheiden.
Het profiel van dit bodemtype bestaat uit grindhoudend, grof, bruingrijs, iets samenhangend
tot los zand (5 à 10% < 8 mu), öf met een dunne zwak humeuze bouwvoor, öf mees:al met
grijszwarte, iets loodzandhoudende bovengrond van plm. 20 cm dikte, rustend op bruin, grof,
grindhoudend zand. Het profiel wordt naar onderen toe grijzer en gaat over in al of niet
grindrijk, grof zand.
In deze gronden vinden we dikwijls een grindrijke, plaatselijk sterk verkitte, roestige bank op
plm. 40—60 cm diepte. Waar deze hard is, werd dit op de kaart aangegeven met H (vaste
roestbank in de ondergrond).
Een typisch profiel, waarin men de invloed van de heidevegetatie kan onderkennen, is nr 130:
0—23 cm zwartbruin, grof zand, sterk humeus en sterk doorworteld,
23—32 cm donkerbruin iets lemig, ijzerhoudend zand; zeer vast; aan de bovenzijde sterk
doorworteld,
32—76 cm licht geelgrijs, iets leemhoudend zand met enig verspreid grind; steenhard verkit;
plaatselijk ijzerrijk en zeer vast, plaatselijk iets lichter van kleur en minder vast;
deze laag wordt naar beneden toe minder vast, lichter en grindrijker,
>76 cm grijs, iets lemig, grof zand.
Deze gronden zijn over het algemeen droog, behalve enkele lage plekjes waarvan het profiel
vrijwel met type SZg2 overeenkomt. De bank versterkt de verdroging in de zomer.
Gedeeltelijk droegen deze gronden een heidebegroeiïng. Waar een min of meer vaste laag van
heide-oer werd aangetroffen, is dit met een d (heidebanken) op de kaart aangegeven.
SZg2 Middelhoge tot lage, grauwe, zwak lemige rivierzandgrond
Dit bodemtype heeft als kenmerkende eigenschappen een matig humeuze bouwvoor van
vaalbruin tot bruingrijs, samenhangend tot lemig zand (met 10—15 % < 8 mu), rustend op
bruingrijs tot witgrijs, samenhangend tot lemig zand. Op 60 à 100 cm diepte ligt het scherpe,
losse, grove zand van de ondergrond. Ten zuiden van de Niers komt meestal op 60 à 70 cm
diepte een vrij vaste roestlaag voor op de overgang naar het scherpe zand van de ondergrond.
Dit zijn vrij droge gronden, maar beter vochthoudend dan de SZgl. In het voorjaar kunnen
ze vrij nat zijn, wat door de aanwezigheid van een vaste roestlaag in de ondergrond versterkt
wordt.

20
SZg3 Middelhoge tot lage, grauwe, lemige rivierzandgrond
Deze gronden zijn gekenmerkt door een bruingrijze, meestal zwak humeuze, bouwvoor van
lemig zand op grijs lemig zand, dat op 50—100 cm diepte overgaat in al of niet grindhoudend, grof, scherp zand. Het gehalte aan delen < 8 mu is gemiddeld 15 %. Waarschijnlijk
is de grotere stugheid van deze gronden voornamelijk te wijten aan grondwaterinvloeden.
Deze gronden zijn goed vochthoudend, ze drogen alleen bij lang aanhoudende droogte enigszins uit. Wanneer ze als smalle stroken tussen hogere gronden liggen, zijn het vrij natte gronden.
Een typisch profiel is nr 12:
0—20 cm donkerbruin, humeus, lemig zand,
20—50 cm lichtgrijs, lemig zand met weinig grote roestvlekken; de oude dikke wortelgangen
met donkerbruin, lemig zand opgevuld ; vrijwel geen haarwortels,
50—88 cm grijs, grof zand, met op 60 cm een 3 cm dik lemig zandlaagje.
SZg4 Middelhoge tot lage, grauwe, lemige rivierzandgrond op leem
Dit bodemtype komt vrijwel met het vorige overeen, maar dieper dan 50 cm vinden we er
een zandige tot zware leemlaag. Hierdoor is het land wat vochtiger in het voorjaar. Deze
leemlaag bevat 25—30 % < 8 mu.

SZom Moerasontginnings-rivierzandgronden
Tot deze bodemreeks behoren natte gronden, die door hun lage ligging en de daaruit voortvloeiende wateroverlast, met een moerasvegetatie begroeid zijn geweest. Een
ophoping van intens zwarte, min of meer pikkerige humus was hier het gevolg van.
Plaatselijk voorkomende banken in de ondergrond maken deze gronden nog natter,
vooral in het voorjaar. Het gevaar voor uitwinteren en opvriezen op deze gronden is
groot.
Er werden drie typen in onderscheiden, waarvan de twee eersten iets minder wateroverlast hebben en over het algemeen wat lichter zijn dan delaatste.
SZoml Moerasontginnings-rivierzandgrond
De gronden van dit type bezitten een 20—30 cm dikke, grijszwarte bouwvoor van iets samenhangend, sterk humeus, grof zand (met 5—10 % < 8 mu), overgaande in bruingrijs, grof zand;
plaatselijk met koffiebruine lagen of een geringe lemigheid ; op 40 à 50 cm diepte ligt grijs, grof
zand met een roestige grindbank op 45—70 cm diepte, die plaatselijk verkit is tot een op beton
gelijkende laag. Daaronder ligt los, grof zand.
Deze in het voorjaar vrij natte gronden drogen in de loop van de zomer geleidelijk sterk uit.
SZom2 Zwak lemige moerasontginnings-rivierzandgrond
Dit bodemtype levert, door een geringe lemigheid (9—15 % < 8 mu) en een meestal iets
lagere ligging dan het voorgaande, geen last van verdroging op voor de gewassen.
Onder een bouwvoor van samenhangend, pikzwart, humeus, grof zand van 20 à 30 cm dikte,
ligt vaalgrijs, iets lemig zand met plaatselijk leemlaagjes, met op 45 tot 70 cm diepte een
roestlaag van 5 tot 15 cm dikte, die plaatselijk een vaste bank vormt. Daaronder vinden we
los grof zand en grind.
Op hoger gelegen delen is de bouwvoor wat lichter en zwartbruin van kleur. Deze gronden
hebben wat minder wateroverlast (variant : SZom2-).
SZom3 Lemige moerasontginnings-rivierzandgrond
De gronden van dit type zijn wat lager gelegen dan die van het voorgaande. Het zijn meestal
ingesloten laagten met meer wateroverlast en een iets zwaarder aanvoelend materiaal. Het
gehele profiel bestaat uit lemig zand (9—26 % < 8 mu) met een pikzwarte, sterk humeuze
bovengrond. Evenals bij de SZom2 komen plaatselijk banken in de ondergrond voor.

SZf Oude bouwland-rivierzandgronden
Op enkele hoger gelegen bodemtypen van het rivierzand vinden we door potstalbemesting diep humeus geworden bouwlanden. Het eerste type bevat nog droge gronden.
Het tweede type ligt oplemigmateriaal en iseen goede lichte grond.
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SZfl

Oude bouwland-rivierzandgrond
Op een profiel van SZgs vinden we een humeuze, donkerbruine bovengrond van 35 tot 50 cm
dikte, rustend op los, grof zand. Deze gronden lijden nog sterk van de droogte, maar in tegenstelling tot de rest van de SZgs komen ze wel voor gebruik als bouwland in aanmerking.

SZf2

Zwak lemige oude bouwland-rivierzandgrond
Op een SZg2-profieI vinden we in dit type een bovengrond van zwart, sterk humeus, samenhangend zand op een ondergrond van grijs, samenhangend tot lemig zand. Door het betere
vochthoudend vermogen is dit een zeer goede grond voor lichtere gewassen, die niet zo snel
verdroogt.

SZow Ven-ontginnings-rivierzandgronden
Deze bodemreeks omvat het zuidelijk deel van het rivierzandlandschap, dat vroeger
uit vennen bestond en door enkele met heide begroeide ruggetjes werd doorsneden.
Een aantal subreeksen bevat onderdelen van dit landschap, die door een verschil
van korrelgrootte-samenstelling zijn gekenmerkt en tot een ander ontwateringsgebied
behoren.
Het noordelijke gebied bevat gronden met een lemig profiel, plaatselijk een zwak
lemig, grof zand of dunne leemlaagjes, plaatselijk dikke fijnzandige lagen van verspoelde dekzandleem. Dit zijn deAffers ven-zandgronden.
Het middelste gebied, het Wells Meer en het Tuindorp, mist de leem vrijwel geheel,
maar bezit een ondiep liggende ondergrond van grind en grof zand.
Het zuidelijke deel, het bedrijf Holland en de gronden van de Hamert, bevat op de
laagste delen een venig dek met beekbezinking van dekzandleem. De overige typen bevatten een dek van wat fijner zand dan de Wells meer-zandgronden, met een meestal
wat dieper liggende grindrijke ondergrond. Hier heeft het diep ingesneden Gelderns
Kanaal een sterkeinvloed opde ontwatering.
SZowa Affers ven-zandgronden
De lagere gronden van deze subreeks bezitten over het algemeen een gelijkmatig
profiel, zonder scherpe overgangen naar een grindrijke ondergrond als in de Wells meerzandgronden. De zwak lemige bovengrond wordt naar beneden toe geleidelijk zandiger,
om op sterk wisselende diepte in vrijwel los, grof zand over te gaan. Waar duidelijke
leemlagen of een sterke lemigheid, meestal tot 50 à 70 cm diepte, voorkwamen, is dit
met een L op de kaart aangegeven. De typen 3 tot en met 5 behoren tot de oorspronkelijk natte gronden, met een vegetatie van wilg, gagel,mogelijk ook wat elzen. De typen
1 en 2waren vóór de ontginning met een heidevegetatie begroeid.
SZowa1 Middelhoge Affers ven-zandgrond met bank
Dit bodemtype bevat een heidepodzol-profiel met een vaste, storende bank. Dit is het allerslechtste en spoedig verdrogende land van deze subreeks.
SZowa2 Middelhoge Affers ven-zandgrond
Deze droge grond bevat een duidelijk heidepodzol-profiel met plm. 30 cm zwart, humeus
loodzand op een bruine koffielaag, die op 60 à 70 cm diepte geleidelijk in bruingrijs en grijs
zand overgaat. Verdroging treedt hier spoedig op.
SZowa3 Lage tot middelhoge lemige Affers ven-zandgrond
Wat lager gelegen dan het voorgaande type, wijkt het profiel van deze gronden af door een
dunnere, bruiner gekleurde, humeuze, grofzandige bovengrond op vaalbruin gekleurd, grof
zand, dat op 50 cm diepte geleidelijk in grijs zand overgaat. Vooral waar het over grotere
oppervlakten voorkomt, is het een drogere grond, goed voor rogge- en aardappelen. Men
kan er vroeger op het land komen dan op de typen 4 en 5 van deze subreeks.
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SZowa4 Lage, lemige Affers ven-zandgrond
De gronden van dit bodemtype liggen iets lager dan die van het voorgaande. Ze bezitten
een 30—35 cm dikke zwarte tot bruinzwarte, sterk humeuze, grofzandige bovengrond op
grijs, grof, iets lemig zand. Onder de bovengrond komt een grijsbruin gekleurd laagje van
5 tot 10 cm dikte voor. De profielen met meer leem, of met leemlaagjes zijn beter vochthoudend.
Wegens de vrij sterke ontwatering is deze grond vrij gevoelig voor droogte.
SZowa5 Zeer lage, lemige Affers ven-zandgrond
Deze zeer natte grond bezit een sterk humeuze, zwarte, iets pikkerige en soms venige, grofzandige bovengrond van 30 à 35 cm dikte, op grof, witgrijs gebleekt, soms iets lemig zand.
Dit zijn ondanks de ontwatering zeer natte gronden, die nooit last van verdroging hebben.
Wateioverlast komt wel voor en men kan er pas laat in het voorjaar (April) op het land
komen.
Een zeer lage strook, met V/L aangegeven, vertoont een wisselende bodemgesteldheid. Naast
plekken met meer dan een meter veen, vindt men stukken met zware, grijze, verspoelde
dekzandleem. Allerlei overgangen van veen op leem komen voor. Over het algemeen zijn
het echter uiterst natte gronden, die alleen voor grasland zijn te gebruiken.

SZowb Wellsmeer-zandgronden
De gronden van deze subreeks vertonen eenzelfde soort vegetatieprofiel als de
voorgaande subreeks. Leem ontbreekt in de boven- en ondergrond vrijwel geheel (minder dan 5% < 8mu) en ook het grove zand is meestal niet lemig. Dit zand bevat het
meeste van de fractie 210—300 mu.De overgang naar de grindrijke, grofzandige ondergrond (top bij 300—600 mu) is in de lagere typen duidelijk te zien, hoewel er geen
ijzerafzetting op heeft plaatsgevonden. Deze laag is vrijwel altijd vochtig geweest. Deze
gronden behoren tot een afzonderlijk ontwateringsgebied, terwijl het Tuindorp nogweer
enkele afzonderlijke stuwen bezit. Over het algemeen zijn de gronden van deze subreeks sterk ontwaterd.
De grindrijke, zeer grofzandige ondergrond komt op wisselende diepte voor. Over
het algemeen ligt dit materiaal in de lage typen het ondiepste en in de hogere dieper.
De grilligheid van de diepteligging van deze laag maakte de kartering hiervan niet goed
mogelijk. Bij de ontwatering zal men toch met de ongunstigste, ondiepe ligging vanhet
grind rekening moeten houden, zodat ook hiervoor deze eigenschap niet overal aangegeven behoeft teworden. Deindeling is,analoog aandievande voorgaande subreeks,
gebaseerd ophet vegetatieprofiel.
SZowb1 Middelhoge Wells meer-zandgrond met bank
Op de hoogste koppen en ruggen vinden we deze slechte, spoedig verdrogende grond. Een
typisch profiel isnr 110:
0—23 cm grijszwart, matig grof zand met sterk afgeloogde korrels en losse humus. De
bovenste 15cm sterk doorworteld met veel fijne wortels, weinig wortelharen,
23—30 cm zwartbruine „cichoreilaag" van matig grof zand. Plaatselijk los en vrij sterk
doorworteld, plaatselijk vast en niet doorworteld. Bank pikzwart,
30—90 cm roestbruin, grof zand, sterk verkit, geen wortels,
> 90 cm losser wordend, bruingeel zand.
SZowb2 Middelhoge Wells meer-zandgrond
Dit bodemtype komt overeen met SZowa2. Een typisch wat hoger gelegen profiel is nr 111 :
0— 28 cm grijsachtig bruin, humeus, matig grof zand, vrij sterk doorworteld met afgeloogde zandkorrels,
28— 65 cm bovenzijde donker roestbruin, matig grof zand met enkele verticale, zwarte
sporen, naar beneden overgaande in licht roestbruin zand, met veel smalle
zwarte verticale sporen ; beworteling tot plm. 45cm,
65—105 cm bruingeel, vaal, grof zand, vochtig; geen beworteling.
Hoewel in natte tijden de onderzijde van het profiel nog vochtig kan zijn, lijden de gewassen
op deze grond 'szomers aan verdroging.
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SZowb3 Lage tot middelhoge Wells meer-zandgrond
Dit is een iets lager dan SZowb2 gelegen type; het bezit een plm. 30 cm dikke zwarte to;
donkerbruine, humeuze bovengrond op bruin, grof zand, dat pas op grote diepte (80 à
100 cm) in vaalgrijs zand overgaat. De matig humeuze bovengrond en de vrij hoge ligging
maker* dat deze grond bij sterke ontwatering 'szomers aan verdroging lijdt.
Een typisch profiel is nr 113 :
0—35 cm iets bruinachtig zwart, vrij sterk humeus, grof zand ; aan de onderzijde roes;bruin gevlekt ; sterk doorworteld,
35—80 cm licht vaalbruin, zeer grof, iets grind bevattend zand met enkele donkerbruine,
vrij brede wortelsporen ; in de bovenste 10 cm nog enige beworteling; naar
onderen valer en lichter van kleur wordend.
SZowb4 Lage Wells meer-zandgrond
Dit bodemtype bezit een zwarte tot bruinzwarte, sterk humeuze bovenlaag. De ondergrond
komt vrijwel overeen met die van type 5, maar een dun vaalbruin zandlaagje (5—10 cm)
op de overgang van de humeuze bovengrond naar de gebleekte ondergrond geeft de wat
hogere ligging aan. De grindrijke ondergrond ligt meestal op 80 à 100 cm. De hoeveelheid
leem is gering ( < 5 % < 8 mu en 10—12 % 8—58mu).
Binnen dit type komt nog wel enig kwaliteitsverschil voor, plaatselijk is het wat hoger gelegen,
sterk grindhoudend, en door de diepe ontwatering sterk in kwaliteit achteruitgegaan. Andere
delen, grenzend aan type 5, bezitten een wat venige bovengrond en zijn van zeer goede
kwaliteit. Door sterke ontwatering kan de vochtvoorziening in een droge zomer nog wel
wat te wensen overlaten. De humus ligt, behalve op de zeer natte, venige plaatsen, als een
los materiaal tussen het zand. Bij droogte verdwijnt de samenhang en stuiven is het gevolg.
Goede groenbemesting is wel noodzakelijk om de grond voor stuiven te behoeden. Een
typisch profiel is nr 114:
0—25 cm iets bruinachtig, zwart, sterk humeus en sterk doorworteld, grof zand,
25—65 cm vaalgrijs, grof zand ; de bovenste 15 cm lichtbruin gevlekt en zwak doorworteld•
plaatselijk iets lemig zand,
65—95 cm zeer grof, grindhoudend, los zand ; geelgrijs gekleurd ; geen beworteling.
Een voorbeeld van een slechte, verdrogende variant is profiel 115:
0—35 cm donker grijsbruin. matig humeus, iets grindhoudend grof zand,
35—65 cm vaalbruin grof zand met enig verspreid grof grind,
65—85 cm zeer grof, fijn en grof grind bevattend zand, vaalgrijs.
SZowb5 Zeer lage Wells meer-zandgrond
In dit bodemtype vinden we onder een zwarte, pikkerige, soms venige, sterk humeuze bovenlaag van 25—35 cm dikte een grijs tot grijswit, los, grof zand dat op gemiddeld 50 à 60 cm
in grindhoudend zand overgaat. De diepte van het grind kan vrij sterk wisselen. Dit bodemtype kan in de zwarte bovengrond nog wel wat leem (12 % < 8 mu en 15 % 8—58 mu)
bevatten maar in de ondergrond komt dit zelden voor. Als laagste bodemtype van het gebied
heeft het wel ontwatering nodig, vooral wegens het hoge water in de winter. Verdroging
komt er niet op voor. Een typisch profiel is nr 112, met 12 % humus in de bovenlaag.

SZowc Hamert-zandgronden
De redenen voor de onderscheiding van dit landschapsonderdeel zijn het voorkomen
van loesshoudende dekzandlemen in en onder de bovengrond, de ondiepe ligging van
de grindrijke en grofzandige ondergrond in de lage typen en het aparte afwateringsgebied, waar deze gronden toe behoren. Tevens kan men zeggen dat de zanden, ook in
de niet met beekbezinking bedekte gronden, over het algemeen wat fijner zijn dan het
stuifzand. De top ligt hier in de fractie 105—150 mu, terwijl deze in het stuifzand bij
210 à 300—420 mu ligt. Vooral het deel van het landschap ten zuiden van het Gelderns
kanaal heeft enigszins het karakter van een dekzandlandschap. Over het algemeen zijn
de hier voorkomende zanden echter nog zo grof, dat van een aanmerkelijk betere kwaliteit niet kan worden gesproken.
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De met een 1 eindigende symbolen duiden op verspoelde dekzandleem, „beekbezinking", in de bovengrond. Dit materiaal bevat 10—20 % < 8mu en 15—25 % 8—58mu
in de onderzochte monsters. Dit zijn vanzelfsprekend ook delaagste gronden.
SZowcl Middelhoge Hamert-zandgrond
De profielen van dit type vertonen het middelhoge heidepodzolprofiel, met loodzand in de
bovengrond en een meer of minder vaste koffielaag in de ondergrond. Het zijn slechte
gronden.
SZowc2 Lage tot middelhoge Hamert-zandgrond
Iets lager gelegen dan het voorgaande bodemtype is deze grond in droge tijden nog te droog
voor de verbouw van iets meereisende gewassen. Dit bodemtype vormt de overgang naar de
betere gronden.
Ondei de donkerbruine, zwak-humeuze bovengrond (plm. 25 cm), vinden we een laag licht
tot donkerbruin zand, die droog is. Alleen bij de grens van het volgende type is de ondergrond wel wat gebleekt en het profiel wat vochtiger. Op de hoogste delen komen plaatselijk
heideprofielen voor. Een typisch profiel is nr 143 :
0—28 cm bruingrijs, matig humeus, vrij fijn zand ; plaatselijk vermengd met bruin zand
uit de ondergrond,
28—38 cm vaalbruin, iets samenhangend zand; plaatselijk wit gevlekt, naar beneden toe
lichter van kleur,
36—56 cm licht bruingrijs en wit, iets samenhangend zand ; veel donkerbruine vlekjes, veel
fijne wortels,
56—90 cm grijswit gebleekt, matig fijn zand met vrij veel lichte roestvlekken. Aan de onderzijde plaatselijk vlei-achtige leemlaagjes van enkele cm dikte,
>90 cm zeer grof, scherp, los zand.
SZowc3 Lage Hamert-zandgrond
Hoewel er geen leem in dit type voorkomt, ligt het op vrijwel gelijke hoogte met de SZowc31.
Onder een sterk humeuze zwartbruine tot zwartgrijze zandbovengrond van 25 à 30 cm dikte
vinden we spierwit gebleekt matig fijn zand, dat op 50 à 70 cm diepte in los, grof zand
overgaat. Een typisch profiel is nr 142:
0—37 cm zwart-bruingrijs samenhangend zand, matig doorworteld,
37—94 cm spierwit, los zand met dieper dan 50 cm lichtbruine roestvlekken,
>94 cm zeer grof, scherp, los zand (grondwater).
Een geringe ontwatering is voor deze gronden voldoende. Men kan ze goed voor bouw- en
grasland gebruiken. Langs het Gelderns kanaal zijn deze gronden te sterk ontwaterd en sterk
in kwaliteit achteruitgegaan.
Plaatselijk komt een variant van dit type voor met onder de bouwvoor een licht tot geelbruin,
iets samenhangend, matig fijn zand, rustend op wit zand, dieper dan 50 cm. Deze grond
ligt naar hoogteligging tussen de typen SZow3 en 2 in. Het is een grond die alleen voor
mindereisende gewassen geschikt is.
SZowc21Lage Hamert-zandgrond met beekbezinking
Dit bodemtype is iets hoger gelegen dan het volgende type en bevat minder leem. Onder
de sterk humeuze, bruinzwarte bovengrond ligt een licht tot donkerbruin, samenhangend tot
lemig zand, dat naar onderen toe valer en lichter wordt. Op 50 à 70 cm diepte gaat deze
laag in grof, los, soms grindhoudend zand over.
Een typisch profiel is nr 145:
0—25 cm grijsachtig zwart, sterk humeus zand, met enkele lichte roestvlekjes langs de
wortelgangen ; structuur : zachte nootjes, sterk doorworteld,
25—85 cm vaalbruingrijs gebleekt zand met enkele lichte roestvlekjes,
>85 cm grindhoudend, scherp, los, grof zand.
Dit bodemtype is beter voor bouwland geschikt dan het volgende wegens de geringere wateroverlast. Een zwakke ontwatering is in natte tijden wel wenselijk.
Plaatselijk komt een afwijkende variant voor, die wel een lemige, maar niet sterk humeuze
bovengrond bezit en waarin zand en grind op geringe diepte (30 cm) voorkomt. Hier verdrogen
de gewassen spoedig.
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De eerste typen van deze subreeks bevatten geen leemlagen, maar bezitten wel een dek van
matig fijn zand (top in de fractie 105—150 mu), dat op 60—70 cm diepte in grof, los zand
overgaat. De ondergrond vertoont in de lagere typen een typische witte blekingskleur in
tegenstelling tot de grijze ondergrond in de laagste typen die met een 1 zijn aangeduid.
SZowc31Zeer lageHamert-zandgrond met beekbezinking
Tot dit type behoren de laagst gelegen gronden van deze subreeks. Onder een soms venige,
pikkerig zwarte, sterk humeuze bovengrond van 20—30 cm dikte, die soms lemig is, vinden
we een laagje zandige leem of lemig zand van vuilgrijze kleur, dat op 40 à 60 cm diepte
op grof, scherp, soms grindrijk zand rust. Een typisch profiel is nr 144:
0—30 cm zwarte, venige, iets zand en leem bevattende bovengrond met kleine roestvlekjes,
sterk doorworteld ; structuur : zeer zachte poreuze nootjes,
30—40 cm blauwgrijs, lemig tot sterk lemig zand met veel wortelgangen ; rondom wortelgangen plaatselijk lichte roestvlekjes,
>40 cm los, grof, grijswit, iets grindhoudend zand met enkele lichte roestvlekken ; op
45 cm diepte grondwater.
Een profiel met een duidelijke leemlaag is nr 146:
0—10 cm bruinzwart, sterk doorworteld, humeus zand,
10—25 cm bruinzwarte, naar beneden toe lichter wordende, zandige leem
25—40 cm lichtgrijs, sterk lemig zand met enkele lichte roestvlekken,
>40 cm grijswit, grindhoudend, grof, scherp zand.
Deze gronden zijn gewoonlijk zeer nat en staan in de winter en in het voorjaar vrijwel blank.
Enige ontwatering is dan ook hard nodig. Landbouwgewassen gaan door de wateroverlast
meestal ten gronde.
3. DE UITERWAA(RDGRONDEN (U)

De indeling in bodemreeksen berust op de aard van het materiaal en de ligging ten
opzichte van het grondwater.
Binnen de bodemreeks zijn de bodemtypen gegroepeerd naar de hoogteligging,
lopende van hoog over middelhoog naar laag. Hiermee gaat samen het hoger worden
van de nummers van de bodemtypen. Tenslotte berust de opeenvolging van de bodemtypen binnen de groepen van dezelfde hoogteligging op afnemen van het zandgehalte
of lagere ligging bij hogere nummers (dus betere vochtvoorziening). Deze factoren gaan
meestal samen.
We onderscheiden de volgende bodemreeksen:
Uh hoge uiterwaard-kleigronden hooggelegen, min of meer zandige kleigronden,
Uk middelhoge en lage uiterwaard-kleigronden, lager gelegen, vochtige tot natte, meestal vrij
zware kleigronden,
Uz uiterwaard-zandgronden, zandgronden met een zekere bijmenging van klei,
UI uiterwaard-leemgronden — rivierleemgronden in de uiterwaard,
Us uiterwaard-slibgronden, jonge, kolenslibrijke, zwarte kleigronden.
U h en U k

Uiterwaard-kleigronden

D e onderscheiding tussen beiden b o d e m r e e k s e n berust in de eerste plaats o p de
hoogteligging (profiel 3). E e n verschil in samenstelling gaat hiermee gepaard: d e U h typen bevatten m e e r stoffractie (20—45 % 8—58 m u ) , terwijl er wel 60 % zand in k a n
v o o r k o m e n ; de U k - t y p e n d a a r e n t e g e n bevatten meestal 50 à 60 % < 8 m u en in de
regel m i n d e r d a n 20 % stoffractie.
D e U k l v o r m t in alle opzichten een overgang tussen de beide bodemreeksen.
H e t karterings-criterium is de diepte van de gley-verschijnselen:
Uh met grijze lagen dieper dan 100 cm,
Uk met grijze lagen ondieper dan 100 cm.
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Uh Hoge uiterwaard-kleigronden
De hoge uiterwaard-kleigronden bestaan uit een zandige bruine klei, welke als regel
dikker dan 100 cm is en zowel in horizontale als in verticale richting door geleidelijke
overgangen is gekenmerkt. Behalve tijdens één of twee overstromingen per winter, ligt
deze grond hoog boven het Maaspeil en is de plantengroei er op hangwater aangewezen.
De bewerkbaarheid wordt beter met toenemend zandgehalte van de bovengrond. Om
deze reden is de Uhl naast de Ub.2 onderscheiden.
De gronden van deze reeks zijn als regel kalkarm. Vooral op de lagere delen treffen
we een laag van plm. 10 cm zwart humeus kolenslib aan, dat kalkarm is. Slechts de
overgangen naar de Usl bevatten kalk, wanneer de sliblaag dikker wordt.
Onderscheiden zijn:
Uhl

Hoge zandige uiterwaardkleigrond
Een bruine, zandige kleigrond dikker dan 100 cm met zandige bovengrond en grijze lagen
beneden 100 cm diepte. Een kenmerkend profiel is nr 124:
0—20 cm zwartgrijs, humeus, sterk kleihoudend zand tot zandige klei; sterk doorworteld ;
structuur : zeer zachte nootjes,
20—50 cm grijsbruin, sterk kleihoudend zand, naar beneden overgaande in sterk zandige klei;
structuur : zeer zachte nootjes ; vrij veel wortels, hoofdzakelijk in oude wormgangen,

AFB. 8. Driehoeksgrafiek van de korrelgrootte-verdeling van uiterwaardgronden.
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>50 cm lichtgeelbruine, fijnzandige klei; structuur : vrij scherpe, poreuze nootjes ; geen
haarwortels.
De samenstelling van de bovengrond is die van groep III B in afb. 8, de ondergrond behoort
naar samenstelling als regel in groep V thuis.
Uh2

Hoge uiterwaard-kleigrond
Bruine, fijnzandige kleigrond dikker dan 100 cm, met grijze lagen dieper dan 100 cm. Een
typisch profiel is profiel nr 33 in grasland:
0— 10 cm zwartgrijze, zeer humeuze sterk zandige klei; sterk doorworteld ; structuur : zeer
fijne ronde nootjes,
10—100 cm bruine, sterk fijnzandige klei; structuur : zeer scherpe fijne nootjes ; beworteling
tot 60 cm diepte.
Dit profiel is wat samenstelling betreft een goed voorbeeld van de typische Maasuiterwaardklei,
die in groep V van afb. 8 thuis hoort.

Uk Middelhoge en lage uiterwaard-kleigronden
Deze bodemreeks is gekenmerkt door een lage ligging, grijze lagen ondieper dan
100 cm en over het algemeen zwaardere klei dan bij de Uh. De wateroverlast is hier
veel groter, de lage typen staan langer onder water bij overstromingen, terwijl ook
daarna het waterpeil nog hoger is. Het hogere Maaspeil na de kanalisatie is hier ook
ten dele oorzaak van. Dit beperkt de mogelijkheid om deze gronden voor bouwland te
gebruiken. Slechts op de hoge delen van de Ukl vinden we bouwland. Ook door slechte
structuur en moeilijke bewerkbaarheid zijn hier de gebruiksmogelijkheden beperkt.
Ukl

Middelhoge uiterwaard-kleigrond
Bruine tot grijsbruine, fijnzandige tot zware kleigrond dikker dan 80 à 100 cm, met grijze
lagen en roest tussen 30 en 100 cm diepte. Als regel komen de gley-verschijnselen beneden 60 cm
diepte voor, over het grootste deel van het oppervlak aan de zijde van de Uh-typen. De overgang naar de lagere typen is meestal smaller. Een kenmerkend profiel is nr 120:
0—33 cm grijsbruine, zandige klei; sterk doorworteld ; zwak ontwikkelde pilaarstructuur,
uiteenbrekend in zachte nootjes; naar beneden toe grijzer wordend met zwakke
roestvlekken,
33—78 cm grijze, sterk zandige klei met weinig kleine lichte en donkerbruine roest en FeMnvlekken; structuur: vrij zachte nootjes; matig doorworteld, weinig wormgangen,
>78 cm plm. 5 cm dik, zwaar, taai, lichtgrijs kleilaagje, daaronder lichtgrijs kleihoudend
zand met ijzermangaanvlekken.
Deze profielen variëren wat samenstelling betreft tussen die van de zware Uk2 (groep IV B)
en de lichtere Uh-typen (groep IV A, III B en V).

Uklz Middelhoge uiterwaard-kleigrond op zand
Deze variant van de Ukl komt alleen in het zuiden bij Aayen voor en rust op 50 à 80 cm
diepte op grof zand. De ontwatering is door het grove zand in de ondergrond wat gunstiger.
Uk2

Lage zware uiterwaard-kleigrond
Deze gronden zijn opgebouwd uit een zware grijze klei, met een bovengrond, die als regel
iets venig en dikwijls donkerblauwgrijs van kleur is. De ontwatering is er over het algemeen
slecht en gedurende de winter staat dit land dikwijls geheel onder water. De natuurlijke
afwateringsgeulen van de uiterwaard zijn met dit materiaal opgevuld.
Een typisch profiel is nr 122, grasland :
0—10 cm zode; donkerblauwgrijze, humeuze, taaie klei; sterk doorworteld ; structuur : vrij
scherpe nootjes, met veel roodbruine roestvlekken langs de wortelgangen,
10—40 cm lichtgrijze, zware klei met zeer veel roodbruine roestvlekjes ; structuur : zeer scherpe
nootjes ; vrij sterk doorworteld,
40—75 cm zeer taaie, kletsnatte klei, kleur en roest als boven; structuur: zeer fijne korreltjes,
beworteling : weinig fijne haarwortels,
>75 cm donkergrijsbruine, venige klei; structuur : vrije scherpe nootjes.
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De klei van de Uk2 behoort tot de zwaarste van de uiterwaardgronden (groep IV B), met
plaatselijk iets lichtere delen (IV A en V).
Plaatselijk komen iets hogere delen in dit type grond voor, met gunstiger eigenschappen.
De bovenste 30 cm is hier nog bruingrijs van kleur, terwijl dieper dan 30 cm de taaie, grijze
klei ligt.
Uk2z Lage zware uiterwaard-kleigrond op zand
Deze plaatselijk voorkomende variant gaat op plm. 50 cm diepte in zand over. Gedurende
perioden van lage waterstand is de ontwatering op deze gronden beter dan op de rest van
de Uk2.
Uk2v Lage zware uiterwaard-kleigrond op veen
In deze variant vinden we 25 tot 80 cm taaie, grijze klei, rustend op veen van wisselende
dikte, met zand in de diepere ondergrond. De bovengrond is als regel venig en zeer donker
van kleur. Een typisch profiel is nr 123,grasland :
0—15 cm zwartgrijze, sterk humeuze, zandige klei; sterk doorworteld,
15—38 cm lichtgrijze, iets humeuze, zware klei met zeer veel okervlekken; structuur : zeer
fijne scherpe nootjes,
>38 cm donkerbruin, kleiig veen.
Plaatselijk voorkomende uitgeturfde en bezande percelen zijn niet apart op de kaart aangegeven.

Uz Uiterwaard-zandgronden
De uiterwaard-zandgronden vormen de zandigste delen van de uiterwaard. Als regel
zijn ze hoog gelegen en bezitten ze dikke, bruin gekleurde lagen, welke meer of minder
klei bevatten, maar nooit zwaar zijn (groep I, II en III, met resp. 7—10%, 10—15 %en
10—20% < 8 mu). Wel kunnen in de ondergrond plaatselijk zware lagen voorkomen
(groep IVA en V met 20—55 %< 8 mu).
De indeling berust op verschillen in kleigehalte en hoogteligging, terwijl afwijkende
lagen in de ondergrond apart zijn aangegeven.
Een deel van deze gronden ligt op de overgang naar het stuifzand. Elders hebben
deze de benaming „gebroken grond" gekregen.
De volgende bodemtypen werden onderscheiden:
Uzs

Hoge uiterwaard-stuifzandgrond
Deze grond vormt de resten van enkele hoge stuifzandkoppen, welke uit geelgrijs, zuiver,
grof stuifzand bestaan.
Plaatselijk zijn deze gronden als bouwland in gebruik en hier vertonen ze een meer of minder
dikke humeuze bouwvoor. De rest is woeste grond of met eikenhakhout begroeid. Wat korrelgrootte betreft komen deze gronden met de Zs-typen overeen.

Uzi

Hoge iets kleihoudende uiterwaard-zandgrond
Een bovengrond van bruin iets samenhangend grof zand van plm. 80 tot 200 cm dikte rustend
op los, grof zand is kenmerkend voor dit profiel.
Op het stuifzand na is dit de hoogste en droogste grond van de uiterwaard. Een typisch profiel
is nr 119:
0—45 cm donkerbruin, humeus, iets kleihoudend zand ; korrelstructuur,
>45 cm bruin, iets kleihoudend zand.
Monster 119a heeft een voor dit type kenmerkende samenstelling met 83 % zand, 10%
8—58 mu en 7 % < 8 mu (groep I). Plaatselijk is de bovengrond iets zwaarder (groep II).
Profiel 35 is een voorbeeld van een slechte variant.

Uzlz Hoge iets kleihoudende uiterwaard-zandgrond op zand
Deze variant is iets lichter van samenstelling dan de Uzi en bevat een bruine bovengrond van
slechts 50 tot 70 à 80 cm dikte, rustend op los zand. Deze grond vertoont 'szomers sterke
verdrogingsverschijnselen.
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Uz2

Hoge, kleihoudende uiterwaard-zandgrond
Dit bodemtype heeft een bovenlaag van 60 tot meer dan 100 cm bestaande uit bruin kleihoudend zand, welke meestal van boven naar beneden zwaarder wordt. In de ondergrond komt
meestal grof zand voor, behalve in de volgende varianten. De lichtere delen (samenstelling
groep I—II), die over het algemeen het hoogste liggen, zijn 'szomers nog te droog. Het normale
type (samenstelling groep II—III A) is een goede grond voor niet te veel eisende gewassen.
De ligging van deze gronden is soms middelhoog, met gleyverschijnselen in de diepere
ondergrond.
De zwaarste delen tenslotte zijn de beste gronden van de uiterwaard : voldoende vochthoudend
en goed bewerkbaar (samenstelling groep III B).
Alle variaties in kwaliteit van de Uz2 konden met het gebruikte aantal waarnemingen niet op
de kaart worden aangegeven. Wisselingen op korte afstand en met gering oppervlak werden
buiten beschouwing gelaten.
Een normaal profiel is nr 118 :
0—30 cm humeus, donkerbruin, kleihoudend zand; sterk doorworteld ; structuur : zeer zachte
nootjes,
30—85 cm geelachtig bruin, kleihoudend zand (typisch voor de Uz2); structuur: zeer zachte,
poreuze nootjes ; beworteling hoofdzakelijk in de wormgangen,
>85 cm geelbruin, iets kleihoudend zand, naar beneden roestig en vaalbruin gevlekt.
De zwaarste delen van de Uz2, evenals de Uz2k, bereiken de zwaarte van een sterk zandige
klei tot sterk kleihoudend zand. Een typisch profiel van deze zware Uz2 is profiel 116:
0—28 cm donkerbruin, humeus, sterk kleihoudend zand ; structuur : zeer zachte, poreuze
nootjes; sterk doorworteld,
28—85 cm geelbruin, iets vaal, sterk kleihoudend zand; structuur: zeer zachte poreuze
nootjes ; sterk doorworteld, veel wormgangen,
>85 cm bruingeel, iets kleihoudend zand ; alleen wat wortels in de wormgangen ; structuur :
zeer zachte nootjes. Deze laag gaat naar beneden toe geleidelijk over in fijn zand.

Uz2k Hoge, kleihoudende uiterwaard-zandgrond op klei
Deze variant bezit een lichte bouwvoor (groep I en II), overgaande in een sterk kleihoudend
bruin zand (groep III), dat op 50 tot 100 cm diepte overgaat in vrij zware klei (groep IV A
en V), die plaatselijk grijs gekleurd is. Een typisch profiel is profiel 117:
0—27 cm donkerbruin, iets kleihoudend, humeus zand ; sterk doorworteld ; structuur : scherpe
zachte nootjes,
27—48 cm geelbruin, kleihoudend zand; structuur: poreuze nootjes; matig doorworteld,
met vrij veel wormgangen,
48—88 cm geelbruine, fijnzandige klei, met weinig fijne wortels en vrij veel wormgangen;
structuur : zwak ontwikkelde pilaarstructuur, uiteenbrekend in fijne, scherpe nootjes,
>88 cm vaalgrijs, kleihoudend zand, met op 40 % van het oppervlak licht roestbruine
vlekken, plaatselijk zwarte ijzermangaanvlekken, naar beneden zandiger wordend ;
structuur : vrij zachte nootjes.
Uz2z Hoge. kleihoudende uiterwaard-zandgrond op zand
Plaatselijk komen lichte varianten van de Uz2 voor, die op 60 à 80 cm diepte in grof zand
overgaan. Deze gronden vertonen in droge zomers sterke verdroging van de gewassen.
Uz3

Lage, kleihoudende uiterwaard-zandgrond
Dit bodemtype, dat uit een laag kleihoudend zand van wisselende dikte is opgebouwd, heeft
een bruingrijze bovengrond, met op 10—40 cm diepte gleyverschijnselen. Deze grond beslaat
slechts een klein oppervlak.

UI Uiterwaard-leemgronden
Plaatselijk komen in de uiterwaard leemgronden voor, welke in samenstelling ongeveer met die van het rivierleemgebied overeenkomen. Wegens het geringe oppervlak dat
ze beslaan, werd er geen nadere onderverdeling in aangebracht, hoewel ze vrij sterk in
profielbouw kunnen verschillen (zie kaartbeschrijving).
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Uli

Lage, zandige uiterwaard-leemgrond
Dit bodemtype bestaat uit een laag zandige, blauwgrijze tot grijsbruine leem, rustend op grof
zand. Plaatselijk is een veenlaag boven het leemdek aanwezig, die soms vergraven en daarna
bezand en geëgaliseerd is.

Us Uiterwaard-slibgronden
Langs de Maas, op een klein terrasje, dat iets lager ligt dan Uhl en 2, vinden we
pikzwarte fijnzandige kleigronden. Deze gronden zijn steeds kalkrijk, in tegenstelling
tot de Uh- en Uk-gronden en bevatten kolenslib. De typische samenstelling is die van
groep V.
Er werd slechts ééntype onderscheiden.
Usl

Middelhoge, zwarte uiterwaard-slibgrond
In dit bodemtype vinden we een pikzwarte sliblaag van kalkhoudende klei, van 50 tot meer
dan 100 cm dikte, rustend op bruine klei, plaatselijk op zand. Een kenmerkend profiel is
profiel 34:
0—138 cm zwarte, humeuze, kolenslibhoudende zeer fijnzandige klei, met enkele 2 tot 10 mm
brede horizontaal verlopende bandjes van los geelbruin, fijn zand; beworteling
sterk tot onder in het profiel ; structuur : min of meer plaatvormig, in fijne nootjes
uiteenbrekend,
>138 cm bruine, fijnzandige klei, vast; structuur: zeer fijne scherpe nootjes, naar onderen
toe afnemende beworteling.
Over het gehele profiel roestvlekjes.
4. DE STUIFZANDGRONDEN (Zs)

De gronden van het stuifzandlandschap bestaan uit zeer grof zand, dat als regel een
top vertoont in de fractie 300—420mu.
Over het algemeen zijn de stuifzandgronden zeer gevoelig voor droogte. De watercapaciteit is zeer gering, zodat er alleen bij geregelde en vrij sterke regenval nog redelijke
opbrengsten zijn te verkrijgen.
In het stuifzandlandschap vinden we grillige wisselingen in bodemgesteldheid, die
dikwijls alleen door boring te vinden zijn en niet op eenvoudige wijze met behulp van
aan de oppervlakte zichtbare eigenschappen zijn in te schetsen. Een overzichtskaart,
met een gering aantal boringen per ha opgenomen, kan dus onmogelijk alle details weergeven.
Met het oog op de doorgaans slechte kwaliteit van deze gronden werd de indeling
zo eenvoudig mogelijk gehouden.
In de woeste stuifzandgronden, waartoe zowel de met droge grassen, met heide
en met bos begroeide, als de kale nog stuivende zanden werden gerekend, is alleen
aangegeven waar, tengevolge van (periodiek) hogere waterstanden of de aanwezigheid
van klei of leem in de ondergrond, niet te kleine oppervlakten betere eigenschappen
bezitten.
Naast de jonge ontginningen en de oude bouwlanden werd slechts een bijzondere
categorie onderscheiden, die enigszins afwijkende en vrij goede eigenschappen heeft.
Het onderscheid tussen de verschillende reeksen berust op de dikte van de humeuze
laag, „den erf", zoals de boeren het noemen. De volgende bodemreeksen werden onderscheiden:
Zsw
Zso
Zse
Zsob

Woeste stuifzandgronden
Jonge stuifzand-ontginningsgronden
Oude bouwland-stuifzandgronden
Bruine, zwak lemige stuifzand-ontginningsgronden.
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Binnen de reeks zijn de watervoorziening en de aanwezigheid van zwaardere lagen in
de ondergrond aangegeven. De indeling in klassen naar de vochtvoorziening berust op
de diepte van het voorkomen van roestvlekken tezamen met een zekere vale, gebleekte
kleur. Dit geeft dus het hoogste waterpeil aan. Aangezien meestal vrij sterke schommelingen in waterstand optreden, is het tweede type van iedere reeks gedurende de
droogste tijd van de vegetatieperiode meestal zover boven het grondwater gelegen, dat
er weinig of geen nuttig effect van te verwachten is. Bovendien verschillen deze schommelingen van plaats tot plaats in verband met de verschillende aanvoer uit de sterk in
hoogteligging wisselende omgeving. Vandaar de ruime omgrenzing van dit type.
Zsw Woestestuifzandgronden
Hier zijn bij inbegrepen de bosgronden. Er is geen onderverdeling in vegetatie-typen
op de kaart aangegeven, aangezien er niet eenvoudig karteerbare verschillen op korte
afstand voorkwamen en bovendien het kaartmateriaal veel te wensen overliet. Over het
algemeen is de ontginning toch al verder gegaan dan verantwoord is, zodat een
vergaande onderverdeling geen zin had. Slechts grotere oppervlakten vochthoudende
grond werden aangegeven.
Zswl Droge, woeste stuifzandgrond
De gronden van dit type bezitten geen sterk humeuze lagen in de bovengrond en vertonen
geen roestverschijnselen en bleking ondieper dan 1m diepte.
De volgende profielen komen voor :
a. zonder begroeiing : zuiver, geelgrijs, grof zand,
b. onder begroeiing met korstmossen of schapengras : 5 à 10 cm zeer zwak humeus, bruingrijs,
grof zand, rustend op geelgrijs, grof zand (profiel 136),
c. een meer of minder weelderige begroeiing met struikheide : een laag loodzand van 10—50cm
dikte, rustend op een bruinzwarte „cichoreilaag" van 0—10 cm dikte, waaronder meer of
minder vast koffiebruin zand van 20—50 cm dikte, geleidelijk overgaande naar geelgrijs
zand, met vele smalle bruine bandjes op vrijwel gelijke onderlinge afstand in de ondergrond.
Alle mogelijke variaties van afgestoven en onverstoven profielen komen voor.
Men kan niet zeggen dat de krachtigst ontwikkelde profielen altijd op de hellingen voorkomen.
Ook boven op de koppen kan men ze vinden, zonder aanwijsbare oorzaak. De mening dat
de middelhoge heideprofielen, op de hellingen voorkomend, altijd het sterkst zijn ontwikkeld
en de hoge heideprofielen, op de koppen voorkomend, altijd het zwakst ontwikkeld zijn, blijkt
dus hier niet juist te zijn (zie kaart 4). Plaatselijk is de humusoer voornamelijk in verticaal
verlopende cylinders afgezet, die nog wortelresten bevatten. Hier blijkt dus het bos aan de
heide vooraf te zijn gegaan.
Een typisch voorbeeld van een rijp heidepodzolprofiel is profiel 135 :
0—27 cm vaalgrijs grof zand met loodzand en wat zeer fijn grind van plm. 5 mm lengte
en 3 mm doorsnede ; korrelstructuur,
27—33 cm pikzwarte, cichorei-achtige, vaste zandlaag; structuur : vrij scherpe nootjes, op
de breukvlakken veel fijne wortels,
>33 cm in de bovenste 40 cm van deze laag gaat de kleur van pikzwart naar beneden
geleidelijk over naar lichtbruin en lichtbruingeel, met zeer veel smalle, grillig
golvende, horizontaal verlopende zwarte bandjes. Dieper dan 40 cm wordt het
zand geleidelijk lichter van kleur, terwijl de zwarte bandjes smaller worden en op
ongeveer 1m diepte vervagen.
Plaatselijk loopt de „cichoreilaag" in verticale, enigszins wigvormige stroken van 5 tot 10 cm
breedte tot 1 m diep door. Het centrum van deze stroken is pikzwart, terwijl de randen en
smallere stroken donkerbruin van kleur zijn. Over een horizontale afstand van 10 m komen
24 van dergelijke stroken voor.
d. langs de Maas vinden we rondom de Zsob-gronden op de overgang naar hogere stuifzandkoppen diep (50 tot meer dan 100 cm) bruine profielen met in de bovengrond een 10—20 cm
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dik, paarsig grijs gekleurd, loodzandachtig laagje. Deze profielen zijn wel dikwijls met
heide begroeid ; we vinden er vaak eikenstruiken op.
Zsw2 Droge tot vochthoudende, woeste stuifzandgrond
Dit type komt vrijwel overeen met het voorgaande, maar bevat roest en bleking tussen 30
en 100 cm diepte.
Zsw3 Natte, woeste stuifzandgrond
Het voornaamste kenmerk van dit type is de hoge grondwaterstand, tot uiting komend in de
aanwezigheid van roest en vuilgrijze kleuren ondieper dan 30 cm. Het profiel bevat meestal
slechts een dunne, 10 à 15 cm dikke, humeuze laag op een gebleekte grijswitte of op een tot
grote diepte roestbruine ondergrond. Plaatselijk kunnen echter ook dikkere, sterk humeuze
lagen in de bovengrond voorkomen. Als regel vormt dit bodemtype de omlijsting en de ondergrond van een vennetje.
Zsw...L Woeste stuifzandgrond rustend op leem
Een profiel, als regel Zsw2 of 3, met in de ondergrond een zeer zandige tot zware leemlaag.
Dit type is slechts ongeveer bij de plaats waar het aangeboord werd weergegeven. De verspreiding is nl. zeer grillig en vertoont geen regelmatig weerkerende samenhang met de topografie van de bovengrond. Het zou slechts ten koste van veel boor- en meetwerk in kaart
kunnen worden gebracht.
Dit leek binnen het kader van de opdracht niet de moeite waard en duur in verhouding tot
het te verkrijgen resultaat.
Niet iedere soort leem is even goed om boven gespit te worden. Er komen allerlei variaties
voor. Wegens hun grilligheid zijn deze niet op de kaart aangegeven.
Plaatselijk (zie kaartbeschrijving bij Heukelom) vinden we een typische op Maasklei gelijkende
afzetting onder het stuifzand. Deze bevat nog enige kalk en levert, aan het oppervlak gebracht,
een uitstekende cultuurgrond op.

Zso Jonge stuifzand-ontginningsgronden
Als gemeenschappelijk kenmerk bezitten deze gronden een meestal zwak humeuze
bovengrond van minder dan 50 cm dikte. Binnen deze groep werd nog een onderverdeling gekarteerd, met als grens meer of minder dan 20 cm humeuze bovengrond. Deze is
niet op de kaart aangegeven. Tot de tweede groep behoren de allerjongste ontginningen
en enkele slechte kopjes en oude wallen in de eerstegroep.
Het humusgehalte was in de genomen monsters maximaal 3 % (alleen in de natte
gronden hoger). Hoe jonger de ontginning, hoe dunner de bouwvoor, hoe geringer het
humusgehalte. De aard van dehumus kan nog aanmerkelijk verschillen.
Waar heidepodzolprofielen in de ondergrond zijn aangegeven, bestaat de bouwvoor
uit loodzand met een „dode" humus, die los tussen de witte zandkorrels ligt, geen
structuurverbetering geeft en voor het waterhoudend vermogen minder gunstige eigenschappen bezit.
Over het algemeen waren er weinig duidelijke vegetatieprofielen onder deze ontginingen te vinden. Slechts waar een duidelijk heidepodzolprofiel met een min of meer
vaste bank werd aangetroffen, is dit op de kaart aangegeven. Vanzelfsprekend bestaat de
bovengrond hier uit loodzand, aangezien de ontginning meestal alleen door oppervlakkig ploegen geschiedde. Door een geringe egalisatie is de loodzandlaag niet overal
even dik enkomt plaatselijk de oerlaag bijna aan de oppervlakte.
Over het algemeen komen er in deze groep weinig gronden voor met het diepbruine
profiel van de Zsob. Deze behoren grotendeels tot het oude bouwland, terwijl men ook
alleen in het duidelijk zwart gekleurde profiel de scheiding tussen de humus van oud
bouwland en van het bosprofiel duidelijk kan trekken.
Behalve de Zso3, die in alle opzichten afwijkende eigenschappen heeft en de profielen met leem in boven- of ondergrond, zijn de gronden van deze groepen slecht.
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Voor cultuur geheel ongeschikt zijn de gronden met dunne bouwvoor, die meestal
op de koppen en langs de randen van percelen voorkomen. Deze stuiven in het voorjaar ook spoedig.
Zsol

Jonge uiterst droge stuif zandontginningsgrond
Deze gronden zijn gekenmerkt door een humeuze bouwvoor van minder dan 50 cm dikte,
terwijl geen grondwaterinvloeden binnen 1 diepte zijn te vinden. Een typisch profiel is nr 11 :
0—25 cm donkergrijsbruin, humeus, grof zand met veel haarwortels (2 % humus),
>25 cm licht roestbruin gekleurd, grof zand, geleidelijk overgaande in geelgrijs, grof, los zand.
Een voorbeeld van een, voor dit type, goed profiel is profiel 53 met 2 à 2\ % humus tot
50 cm diepte.
Een zeer slecht profiel (de dunne variant) is profiel 54, met een bruingrijze bouwvoor van
12cm dikte (2£ % humus) rustend op geelgrijs, grof, los zand.

Zso2 Jonge droge tot vochthoudende stuif zandontginningsgrond
Het verschil met het voorgaande type is de aanwezigheid van bleking en roest op 30—100 cm
diepte
Dit bodemtype komt over het algemeen voor langs laagten of op plaatsen waar door het
voorkomen van leem in de ondergrond stagnerend grondwater voorkomt.
Meestal ligt het niveau van de gleyverschijnselen, waar op gekarteerd is, op 70 cm of dieper.
Dit duidt in het zuiver zandprofiel het hoogste grondwaterniveau aan, terwijl een groot deel
van het jaar het grondwater er ver beneden staat. Het zal duidelijk zijn, dat dit voor de
planten van weinig belang is, behalve wanneer er een leemlaag in de ondergrond voorkomt.
In het laatste geval zal de plant namelijk nog langer van toestromend water van hoger
gelegen gronden kunnen profiteren, terwijl het bovenliggende zand plaatselijk wat meer leem
kan bevatten of fijner kan zijn.
Zso2L Jonge vochthoudende stuifzandontginningsgrond op leem
Deze variant van het voorgaande type bevat een leemlaag in de ondergrond, terwijl boven
die laag gleyverschijnselen voorkomen. Dit zijn vrij goede gronden, vooral waar men de leem
in dikke lagen aan de oppervlakte gebracht heeft.
Zowel de natuurlijke ligging van de leem (die soms wel op de hoogten maar niet in de laagten
voorkomt en soms alleen in de laagten te vinden is) als het opspitten zijn zeer grillig. Slechts
met een nauwkeuriger detailkartering zal men dit kunnen aangeven.
Een typisch profiel van deze variant is nr 139:
0—• 30 cm grijsbruin, matig humeus, matig grof zand ; sterk doorworteld,
30— 90 cm bruin, iets samenhangend, grof zand, naar beneden iets zwaarder wordend; tot
plm. 78cm zwak doorworteld,
90—120 cm vaalbruine, iets zandige leem met veel ijzermangaanspikkels, naar beneden geleidelijk zandiger wordend ; structuur : scherpe nootjes,
>120 cm vrij grof, geelgrijs zand.
Zso3 Jonge, natte stuif zandontginningsgrond
Deze gronden zijn gekenmerkt door roestvlekken ondieper dan 30 cm in een pikzwarte, vrij
sterk humeuze zandlaag van wisselende dikte, rustend op wit gebleekt zand of op roestbruin zand.
Over het algemeen is de ontwatering van deze in afgesloten kommen liggende gronden gering.
Ook bij een diepere ontwatering blijven ze meestal goed vochthoudend en dan levert de grond
minder risico op voor uitwinteren. Iedere kom is echter op een andere wijze ontwaterd, bezit
weer een andere omgeving en ondergrond die water toevoeren, zodat hier geen karakteristiek
te geven is. Kartering op gleyverschijnselen, die na de ontwatering ontstaan zijn, bleek niet
mogelijk (zie hoofdstuk ontwatering). In de kaartbeschrijving is de toestand ter plaatse zoveel
mogelijk aangegeven.

Zse Oudebouwland-stuifzandgronden
De oude bouwlanden op stuifzand bezitten humeuze lagen dikker dan 50 cm en
over het algemeen niet dikker dan 70 à 100 cm. Onder een dikke, zwarte bouwvoor
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vinden we een vaalbruine humeuze laag van veel lichtere kleur dan de bovengrond. Het
humusgehalte is in beide lagen echter ongeveer even hoog, namelijk ongeveer 3 tot 4 %.
Plaatselijk is op de overgang naar de ondergrond een vrij zwart laagje op een roestbruine
laag terug te vinden: de resten van het heidepodzolprofiel, waarop het oude bouwland
is opgehoogd. Typisch is, dat verschillende profielen in de humuslaag 5—8 % < 8 mu
bevatten.
Het onderscheid tussen de typen 1 en 2 berust op het al of niet aanwezig zijn van
gleyverschijnselen binnen ongeveer 100 cm diepte.
Zsel

Droge oude bouwland-stuijzandgrond
In een profiel met humeuze lagen van 50 tot 100 cm dikte zijn geen gleyverschijnselen binnen
100 cm diepte te vinden Een typisch profiel is nr 52 :
0—25 cm donkerbruin, humeus, grof zand met veel haarwortels,
25—65 cm bruin, humeus, grof zand, met veel haarwortels; plaatselijk houtskool en baksteenresten, aan de onderzijde donkerder van kleur (oude heidezode),
65—85 cm egaal roestbruin, grof zand, vrij veel haarwortels,
>85 cm droog, los, geelgrijs, grof zand.

Zse2

Droge tot iets vochthoudende, oude bouwland-stuifzandgrond
Deze gronden zijn gelijk aan de voorgaande, maar vertonen roestvlekken en/of bleking ondieper
dan 100 cm. Lagere ligging of leemlagen in de ondergrond kunnen hier de oorzaak van zijn.
Of deze gley fossiel was, was niet altijd goed uit te maken. Een typisch profiel is nr 51:
0—38 cm donkerbruin, humeus zand,
38—65 cm bruin, humeus, grof zand,
65—93 cm bruin, licht humeus, grof zand, plaatselijk duidelijke roestvlekken in gering aantal
(oude gley?),
>93 cm geelgrijs, grof zand.
Waar dit bodemtype op leem rust, is het aanmerkelijk beter, terwijl ook de percelen met
opgespitte leem van vrij goede kwaliteit zijn.

Zsob Bruine, lemige

stuifzandontginningsgronden

Deze gronden, die in een strook van een paar honderd meter breedte langs het Maasdal liggen, bezitten een tot grote diepte (80 tot meer dan 100 cm) bruin gekleurd profiel
van meestal iets fijner samenhangend zand dan het stuifzand (top in de fractie 105—
150 mu). Wanneer het materiaal vochtig is in het voorjaar, laat het zich tot een bal
samendrukken, die echter bij geringe druk weer uiteenvalt.
Plaatselijk komt leem in de ondergrond voor, die vrij veel van de fractie 8—58 mu
bevat. Op enkele plaatsen sluiten deze gronden aan op de Uz-gronden; hier vinden we
kleihoudend zand in de bovengrond. Grotendeels bestaat deze grond uit oud-bouwland
met diep humeuze profielen. Aangezien de kleur van de humus van het oude bouwland
niet overal goed te scheiden was van die van het normale profiel, is dit niet op de kaart
aangegeven. In de kaartbeschrijving is dit plaatselijk vermeld.
Hoewel er wel kwaliteitsverschillen voorkomen, vooral door de aanwezigheid van
al of niet opgespitte leem in het beste land en van door stuifzand overstoven slechtere
gronden, werd dit wegens de grilligheid van het voorkomen niet op de kaart aangegeven.
Er werd slechts één type onderscheiden:
Zsobl Bruine, zwak lemige stuifzandontginningsgrond
Op dit land worden zelfs haver en bieten verbouwd. Het behoort tot de beste gronden van
het stuifzandgebied. De gunstige eigenschappen dankt het aan de grotere fijnheid van het zand
en de dikte van de humeuze lagen, die we zowel aan bosbegroeiïng als aan de potstalbemesting
toeschrijven en tenslotte aan het voorkomen van leem.
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Een typisch profiel is nr 137:
0—28 cm matig fijn, grijsbruin, licht humeus, iets samenhangend zand ; vrij sterk doorworteld (2 % humus),
28—68 cm bruin, matig fijn, samenhangend zand, naar beneden geleidelijk lichter wordend,
de onderste 15 cm plaatselijk geelgrijs gevlekt; beworteling tot plm. 60 cm
(1,5 % humus),
>68 cm geelgrijs, fijn zand.
Voor de plaatselijk voorkomende variaties wordt naar de kaartbeschrijving verwezen.
5. DE LOESLEEMGRONDEN, DE OVERIGE ZANDGRONDEN EN DE
VEENGRONDEN
DE LOESSLEEMGRONDEN ( L )

De loessleemgronden bestaan uit een laag zandige loessleem van 50 cm tot meer dan
100 cm dikte, rustend op grof zand en grind. De dikkere lagen zijn zeer goed bouwland,
terwijl de dunnere wat eerder verdrogen. De gewassen zijn nl. op het in de loessleem
vastgehouden water aangewezen (zie rapport Groesbeek, SCHELLING, 1949). De indeling
is analoog aan die van Groesbeek. Onderscheiden zijn:
Lob Bosontginnings-loessleemgronden,
Lb Loessleem-bosgronden.
Lob

Bosontginnings-loessleemgronden

Lob2 Ondiepe tot diepe bosontginnings-loessleemgrond
Onder een zandige loessleemlaag van meer dan 50 cm en meestal 70—100 cm dikte, vinden
we grof zand en grind. Behalve een enkel kopje met dunne loessleemlaag is deze grond weinig
aan verdroging onderhevig.
Lob3 Zeer diepe bosontginnings-loessleemgrond
In dit type is de loessleemlaag meer dan 1 m dik. Men kan er vrijwel alle gewassen op verbouwen, terwijl het een goede grond voor fruitteelt is.
Het nadeel van deze gronden is, dat ze lang nat en koud blijven en gevaar voor uitwinteren
opleveren, vooral voor tarwe

Lb

Loessleem-bosgronden

Een gedeelte van de loessleemgronden is bebost. Voor bouwland is de topografie te
steil. Het bos groeit er uitstekend op. Een enkel perceeltje met wat vlakkere ligging is
als kwekerij in gebruik. Het profiel is er gemiddeld meer dan 1 m dikke loessleem, met
plaatselijk zeer fijn dekzand of zandiger stroken.
DE LOESSLEEMHOUDENDE ZANDGRONDEN (ZL)

Deze gronden bestaan uit een mengsel van loessleem en zand, dat in lagen van 30—
100 cm dikte op grof zand en grind ligt. Hoe dunner de lagen, hoe zandiger ze in de
regel zijn.
Hier zijn de volgende bodemreeksen onderscheiden:
ZLob Loessleemhoudende bosontginnings-zandgronden,
ZLb Loessleemhoudende boszandgronden,
ZLx Verspoelde, loessleemhoudende zandgronden.
ZLob Loessleemhoudende

bosontginnings-zandgronden

Gemiddeld zijn de lagen hier ongeveer 50 cm dik, zodat we deze gronden tot de
matige tot slechte bouwlanden moeten rekenen.
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ZLb Loessleemhoudendeboszandgronden
Deze gronden, die grotendeels op de steile hellingen liggen, bestaan uit een grofzandig materiaal, dat in de bovengrond een zekere loess-bijmenging heeft. Wegens de
steile helling zijn zij niet als bouwland te gebruiken, terwijl de kwaliteit van plaats tot
plaats sterk kan wisselen.
ZLx Verspoelde,loessleemhoudendezandgronden
Aan de uitmonding van dalen in de stuwrug vinden we een delta van zand met loessleem gemengd. Door het uit het dal afvloeiende water zijn dit goede vochtige gronden,
die geen last van verdroging hebben. Onder een humeuze bouwvoor vinden we dan ook
een grijs tot wit gekleurd profiel. De lagen worden verder van de mond van het dal
geleidelijk dunner en wiggen uit over de ondergrond.
DE GRINDZANDGRONDEN ( Y )

De grindzandgronden liggen hoog boven het grondwater en bestaan uit grof grindrijk
materiaal. De gewassen zijn hier geheel ophet hangwater aangewezen.
Dank zij een geringe lemigheid van het lichtbruine, grove zand in de bovenste 50 à
80 cm is dit profiel iets beter dan het zuivere stuifzand. Onder deze laag ligt grof grind
en scherp zand, waar vrijwel geen water in blijft hangen. De bovengrond van 15—20cm
bevat humeus donkerbruin grof zand en vrijwel geen loodzand. Een sterk uitgesproken
heidepodzol werd er niet op gevormd, het is van nature een bosgrond. Landbouwkundig
is hij alleen voor lichte gewassen geschikt. Er werd slechts één bodemreeks in onderscheiden.
Het onderscheid tussen beide bodemtypen berust op de dikte van de lemige bovengrond, die in type Y 50 cm of minder is en in type 1Y als regel 50—80 cm, waarbij de
lemigheid naar beneden toe afneemt. De ZY1 vormt de overgang naar de ven-ontginningsgronden. Hier vinden we een vrij sterk humeuze bouwvoor en gleyverschijnselen in
de diepere ondergrond. Dit is de beste,vochthoudende grond van dezereeks.
DE VEENGRONDEN ( v )

De veengronden bevatten veendekken van meer dan 50cm dikte.
VI

V2

Veengrond
Deze niet bezande veengronden beslaan nog maar een smalle strook langs het Reichswald. Men
steekt er nog turf en binnenkort zal er wel niets meer van over zijn. Plaatselijk vinden we
er nog een stukje bouwland op.
Bezande veengrond
In tegenstelling tot het vorige type zijn deze veengronden vrij laag gelegen en slap. Bezanden
is hier een noodzakelijke voorwaarde voor het in cultuur brengen. Ondanks de soms vrij dikke
zandlaag zijn dit toch goed vochthoudende graslandgronden.
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III. DE ALGEMENE EN BIJZONDERE KAARTBESCHRIJV1NG
De kaartbeschrijving geeft in de eerste plaats het algemene beeld van het terrein
weer. In de algemene kaartbeschrijving wordt de ligging en de typische groepering van
debodemreeksen en bodemtypen aangegeven.
De bijzondere kaartbeschrijving vormt een aanvulling op de bodemkaart. Schakeringen, typische afwijkingen binnen de bodemtypen, die omdat ze plaatselijk of weinig
voorkomen niet op de kaart zijn aangegeven, worden in deze beschrijving vastgelegd.
Deze gegevens zijn van belang voor degene, die over een bepaald perceel iets wil
weten en voor hen, die gronden onderling vergelijken in verband met de pachtwaarde
of de productiecapaciteit.
A. DE RIVIERLEEM- EN RIVIERZANDGROTSDEN
1. ALGEMENE KAARTBESCHRIJVING

Aan weerszijden van grote meanderende geulen (de Niers en Kendel) en resten van
diepe meanders en geulen (het Riet, de Schaaf, de laagten die naar Heyen en Afferden
lopen door het stuifzand) vinden we de Sh- en SZb-typen.
Deze vormen ruggen, die één tot enkele meters boven het omringende land uitsteken
(afb. 9).In de geulenvindenweveen,plaatselijk metklei afgedekt.
Achter de hogere ruggen liggen lagere gebieden. Ten noorden van deNiers, in Ottersum, vinden we een landschap dat enigszins afhelt naar het noorden, waar we de steile
AFB. 9. Overzichtsfoto van de hoge rivierleemgronden in de richting van Ottersum. Een vlak,
plaatselijk zwak golvend land; de kerk van Ottersum op de achtergrond. Boerderijen alleen
langs de rand van dit vrij oude bouwlandcomplex.

M ' -.•Vi

4Üt
FlG. 9.

General view of the high river-loam soils in the direction of Ottersum (east). A flat, locally
gently undulating topography, the church of Ottersum in the background. Farms only along
the border of this complex of rather old arable land.
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rand van het Rijkswoud zien liggen. Dit gebied is door een groot aantal geulen en
geultjes doorsneden, die slechts op de kaart zijn aangegeven als ze breed en diep waren
(Sov-typen; zie Kaart 2 en afb. 10 waar deze geultjes op te zien zijn).
Onder langs de rand van het Rijkswoud lagen vroeger uitgestrekte venen, die nu
grotendeels zijn afgegraven. De brede strook Sov-typen geeft deze plaats aan. De diepste
gedeelten hiervan zijn nu nog met dikke veenlagen opgevuld (V).
Tussen deze Sov-gronden en de Sh-strook langs de Niers liggen in het oosten een
aantal hoge, lichte zandkoppen, omgeven door stroken SZg3 en 4, waar weer smalle
zware leemstroken (SI) als ondiepe geulen in voorkomen.
Deze zandige gronden zetten zich als een vrij hoge rug langs de Siep voort naar het
westen. We zien in de rest van dit gebied naar het westen toe de hoeveelheid zandige
grond (SZg3 en 4) sterk afnemen tot enkele vlekjes, terwijl het oppervlak zware leemgrond zich hier sterk uitbreidt.
Liggen de lichte gronden in het zuiden en zuidoosten, bij de Lange Horst en de
Panoven, nog hoog, in het noorden en noordwesten is er meestal weinig hoogteverschil
meer tussen de SI en SZg. Hier kunnen zware gronden zowel hoger als lager dan de
lichtere gronden voorkomen (Kaart 2).
In het gebied ten zuiden van de Niers tot Siebengewald is het landschap anders
gevormd. De rivierzandgronden hebben hier de overhand over de leemgronden. Als
hoge koppen vinden we oude stuifzandkoppen SZgs, omgeven door iets lagere randen
van SZg2. De geulen tussen deze ruggen zijn met SZg3 en 4 en in de laagste delen met
zware leemstrookjes (SI) opgevuld (Kaart 3).
In Siebengewald vinden we in de nabijheid van de Kendel een overgangsgebied van
bruine (Sh en SZb) en grijze (SI en SZg) gronden. De eerstgenoemde steken meestal als
ruggen en koppen boven de laatstgenoemde uit (Kaart 3).
Ten zuidwesten van het dorp Siebengewald vinden we tenslotte een rivierzandgebied
met hoge koppen en nauwelijks zichtbare laagten. Hier is het leemgehalte zelfs in de
geulen meestal gering.
Een belangrijker aanduiding voor de kwaliteit is hier het voorkomen van de SZomtypen met hun goede vochtvoorziening. Ook bij de Belt vinden we langs het stuifzand
een brede strook goed vochthoudende SZom-typen, met een zwak golvende topografie.
De Sl-typen liggen hier als geultjes in het terrein.
De lemige Affers ven-zandgronden vormen een bijna vlak landschap, waarin het
type 5 in een laagte ligt, evenals de met veen en leem gevulde meandervormige geul.
Type 4 ligt bijna vlak, alleen door een enkel nauwelijks zichtbaar iets hoger stukje type 3
onderbroken. De typen 1 en 2 steken als hoge, duidelijk zichtbare kopjes of ruggetjes
boven het omliggende vlakke terrein uit. Langs de vrij steile rand van het stuifzand aan
de westzijde vervlakken enkele waaiervormige, uitwiggende stuifzanddekjes de scherpe
overgang enigszins.
Het venontginnings-rivierzandlandschap van het Wells Meer komt met het voorgaande deel vrijwel overeen. Flauw helt het landschap van de hoge koppen en ruggen
van type 1en 2 via type 3 naar de laagten met type 4 en 5.
Het landschap van de Hamert-zandgronden is nog het grilligste van de venontginningsgronden. Het gehele landschap heeft een zwak golvende topografie, met de typen
SZowc31 en 21 als duidelijke laagten, omringd door de overige typen, die een wat meer
golvende topografie bezitten met type SZowc3 in de laagste delen en de bijbehorende
typen 2 en 1 resp. op de hellingen en de hoogste delen. Het Gelderns Kanaal snijdt zich
hier naar de Maas toe steeds dieper in, met een verval van de grens tot de Maas van

39
5 m. Zoals alle venontginningsgronden zijn ook de beide laatste subreeksen door vrij
hoge stuifzandruggen aan de westzijde afgesloten. De Hamert-zandgronden zijn bij en
ten noorden van het Gelderns Kanaal door een steile terrasrand van de grindzandgronden
afgescheiden.
2. BIJZONDERE K/VARTBESCHRIJVING

a. De hoge en middelhoge rivierleemgronden (Sh) en de hoge en middelhoge, bruine
rivierzandgronden (SZb) ten noorden van de Niers
Het grote oppervlak Sh-gronden, dat we hier op de kaart zien aangegeven, is zeer gelijkmatig van
kwaliteit. Het land is zwak golvend, maar het profiel blijft gelijk, behalve in enkele laagten, waar
we grijze en witte lagen in de ondergrond aantreffen.
Langs de noordrand, de Siep, en de zuidrand, de Niers-uiterwaarden, vinden we afwijkende
gronden. In de grote bocht bij Zelder bereiken deze hun grootste oppervlak.
De overgang naar de stuifzandgronden van Milsbeek is zeer smal. Ten noorden van de Kroonbeek
vinden we een sma! strookje Sh-gronden. Langs de Kroonbeek is het grijs gebleekt in de ondergrond
en goed vochthoudend. Naar het noordwesten stijgt het hiernaast vrij snel naar de stuifzandgronden,
terwijl de grond lichter wordt en het stuifzand hoger in het profiel komt te liggen (60 à 80 cm diep).
Ook de strook Zse2L in het noordwesten langs de Siep is een overgang tussen leem- en stuifzandgronden, terwijl de bovengrond door potstalbemesting sterk humeus is geworden. De overgangen
zijn hier vaag.
Op de Shl op de Kleinen en Grooten Bosch, het Genneps en Ottersums Veld, vinden we wat
oudere bouwlanden dan op het Zelders Veld. De bovengrond is hier tot plm. 30 cm humeus door
langdurige bemesting. Dit verbetert de kwaliteit wel, want waar men de roodbruine bovengrond bovenploegt is dit volgens de boeren te merken in het gewas. De geringere adsorptie-capaciteit en mogelijk
fosfaat-fixatie zouden hiervan oorzaak kunnen zijn. Nabij de huizen, vooral bij Ottersum en Aaldonk,
is de grond vrij sterk humeus.
De meest verbouwde gewassen zijn hier rogge, haver en bieten, terwijl er in mindere mate tarwe
en gerst wordt verbouwd. Het grasland is er hoofdzakelijk beperkt tot de Sh2-gronden, die als afgesloten geulvormige laagten wat lager in het terrein liggen. Het gras is er niet best en heeft spoedig
last van droogte. De gewassen op deze gronden teren geheel op het hangwater.
De Sh2-strook aan weerszijden van de Kroonsteeg heeft zware witgebleekte lagen in de ondergrond.
Deze strook ligt in het terrein als een geul met hoge oeverwallen (Shl) aan weerszijden. Voor landbouwgewassen geeft dit bodemtype geen hogere opbrengst dan de Shl.
De in de Shl optredende verschillen in zwaarte geven geen verschil in opbrengst en verdroging
te zien. Slechts enkele aaneengesloten stukken met zeer zware profielen werden op het Zelders Veld
met een stippellijn omgeven.
1. De randstrook langs het Niersdal
Ten zuiden van de uitmonding van de Kroonbeek in de Niers vinden we langs de bovenzijde van
de helling naar de enkele meters lager gelegen Niers een strook bijna los zand, die gedeeltelijk met
klei is afgedekt. Naar het zuiden gaat deze over in SZb2, die van iets betere kwaliteit is. Ook tussen
de Rijksweg en de kern van het dorp Ottersum zijn de zandgronden langs de rand van het Niersdal
zeer licht en dan ook spoedig verdrogend.
Tussen Ottersum en het klooster Roupaan is de helling van het Niersdal steil. De lichte gronden
zijn hier bijzonder smal.
Pas in de binnenbocht van de Niers rondom Zelder wordt de randstrook van lichte gronden
weer breder. Ten westen van de Zelders hoven is de bovengrond een zwak kleihoudend zand, rustend
op grind, terwijl deze strook zich voortzet als een dun kleidekje op grindrijk grof zand.
In het oostelijk deel is de rand van de Niers weer steil en smal en bestaat weer uit een grindhoudende ondergrond, bedekt met een meer of minder zandig kleidek. De binnenbocht van Zelder
sluit een flink oppervlak SZbl-gronden in, die terecht als bos in gebruik zijn. Plaatselijk, in het noordwesten en zuiden van dit type, komen zeer grindrijke, spoedig verdrogende gronden voor. Ze liggen
zeer hoog boven het grondwater, nog hoger dan de Sh-typen.
Zelder zelf ligt ook op een lichte kop van SZb2-gronden die voor Tichtere gewassen kan worden
gebruikt. Het zuidelijke deel hiervan langs de bosrand is nog van vrij goede kwaliteit, het is een
overgang naar Shl.
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2. De randstrook langs de Step in het noorden
We zagen reeds dat in het noordwesten een strook oud bouwland voorkomt op zwak leemhoudend zand met leem in de ondergrond.
Ten oosten van de Hontsiepse Baan zet de lagere strook (Sh2) van de Kroonsteeg zich voort en
komt voor Aaldonk in de Siep uit. Het is opvallend dat dichtbij Aaldonk, waar deze laagte door een
boomgaard loopt, geen vruchtbomen in leven kunnen blijven.
De strook Shl tussen de Sh2 en de Siep ligt wat hoger en heeft plaatselijk een lichter profiel,
waar het losse zand wat hoger ligt dan gewoonlijk. Een goedverzorgd boomgaardje vertoont hier een
vrij goede groei, hoewel aanhoudende droogte hier toch een enigszins schadelijke invloed heeft.
De rand van de Siep tussen Aaldonk en Zelderheide bestaat uit Szb3, met langs de rand van de
Siep een wat zwaarder Sh2-strookje, dat op 60 à 70 cm diepte een grindbank bevat. Ondanks hun
lage ligging drogen deze gronden vrij snel uit en worden dan bijzonder stug en hard.
Ten zuiden van het Vense Veld vinden we in het westen wat zwaardere gronden, met op 50 à 60 cm
diepte grof zand en langs de Siep grind (Shl—2). Naar het oosten toe worden de gronden lichter (SZb2).
3. De hoge leemgronden (Sh) van Ven en Damse Veld
Terwijl de Shl op het Vense Veld van goede kwaliteit is en reeds lang als bouwland in gebruik,
is de bovengrond toch slechts donkerbruin en matig humeus. De noordelijke strook van de bruine
leemgronden daarentegen heeft een wat zandiger bovengrond (plm. 45 cm), die door humus zwart
gekleurd is (Shf). De kwaliteit van deze gronden is zeer goed, men kan er alle landbouwgewassen
op verbouwen.
Ten noordoosten van Ven gaat van de geul uit een strook SZg3 naar het noorden, een oude
overloop naar de lage leemgronden achter de Sh-rug. Ook hierop treffen we sterk humeuze bovengronden aan
Op het Damse Veld zijn de Shl-gronden van zeer goede kwaliteit, alleen langs de Schravelweg
wat zandiger. Het strookje Sh 1 ten noordoosten van de laagte (Schravelbeek), langs het Rijkswoud,
is wat zandiger; de bovengrond is er sterk humeus. Op plm. 70 cm diepte komen grindbanken in de
ondergrond voor. De kwaliteit van deze gronden is wat minder goed dan op het Damse Veld.

b. De lagere leem-, veen- en rivierzandgronden ten noorden van het stuifzand en de
hoge leemgronden
1. De gronden in Ottersum ten noorden van het stuifzand, ten westen van de Zwarte weg en ten
zuiden van de stuwrug
Langs de rand van de hoge stuwrug vinden we aan de uitmonding van enkele diepe dalen delta's,
die uit een mengsel van loessleem en vrij grof zand zijn opgebouwd. Deze gronden bezitten een goede
vochtvoorziening, aangezien er voortdurend water uit de dalen door deze kegel stroomt.
De veengronden in de westhoek zijn gedeeltelijk bezand en als grasland in gebruik, gedeeltelijk
nog niet ontgonnen. Ook uit de heuvelrug stroomt hier water naar dit woeste veengat.
Op de Sov2 in het westen, naast het Vagevuur, ontbreekt het veendek ; het zijn echter zeer natte
gronden, met veel risico voor uitwinteren van granen.
Het afgraven van het leemdek voor de pottenbakkerij, zoals hier is geschied, moet worden ontraden. De gronden zijn reeds zeer nat.
De SU en 2 die we hier naast vinden, liggen wat hoger en hebben minder wateroverlast. Dit is
goed bouwland. Het natuurreservaat, in de hoek tussen Zwarte weg en heuvelrand, is een laatste rest
van het veenlandschap dat hier vroeger aanwezig was. In het westen is het vrij laag gelegen en met
een dikke veenlaag bedekt. In het centrum ligt een zandige, met heide begroeide kop.
In het zuidwesten loopt een laagte van SZg3 door het stuifzand heen. Dit is de voortzetting van
de Siep die gedeeltelijk geëgaliseerd en dichtgestoven is. Hier loopt een diepe afwateringssloot, de
Teelebeek, doorheen.
2. De veen- en leemgronden ten oosten van de Zwarte weg, ten noorden van het stuifzand en
ten westen van de weg tussen Zwarte weg en Hontsiepse Baan
De veenontginningsgronden zijn niet homogeen, dat wil zeggen tussen de Sov2 komen ook wel
stukjes Sovl voor en ook omgekeerd Sov2 tussen de Sovl. De veengronden (V) in het noorden zijn
nog gedeeltelijk woest.
Het zuidelijk deel van de Sovl bevat een geul, die met materiaal van wisselende samenstelling
is opgevuld : veen, leemhoudend zand grind en leem. Het is een zeer natte strook die voor bouwland
vrijwel ongeschikt is, behalve in zeer droge jaren.
De SU is een zeer gelijkmatige, jonge grond, behalve een iets venige geul in het oosten en een
zeer smal geultje in het midden, dat niet op de kaart is aangegeven.
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De S12-gronden langs het stuifzand hebben een zwak humeus dek ; ze liggen wat hoger en zijn
vermoedelijk wat langer van organische mest voorzien.
In de Sll-gronden van de Ruttekamp is vrij veel leem gegraven voor de pottenbakkerijen. Waar
men zorgvuldig te werk is gegaan en de 2e of 3e steek, die de zwaarste leem bevat, werd weggehaald,
is de grond verbeterd. Dit vermindert het verdrogingsgevaar.
Aan weerszijden van de Groote Siep liggen wat hogere gronden: ten noorden SZg3, doorsneden
door Sov2, met in het zuiden wat SZg4 op de overgang naar de S12, wat Sov2 langs de randen van de
Siep en in het zuiden SZg4 met plaatselijk wat SU en 2 en S12 met wat SU en SZg4.
De Siep zelf is in het westen gedeeltelijk dichtgemaakt, het overige is een grillig moeras met
uitgeveende gaten.
3. Het gebied ten oosten van b (ten westen van de Hontsiepse Baan) en ten noorden van de
stuif zandgronden
Onder langs de rand van het Rijkswoud loopt een aantal Sov-geulen, plaatselijk met veen opgevuld,
temidden van rivierzand- en leemstroken. Het kaartbeeld is sterk vereenvoudigd. In de noordwesthoek
ligt een deltaatje van verspoelde zandige loessleem. Plaatselijk steken smalle grindrijke zandstroken
even over de grens heen. In de SZg3 in het noordwesten vinden we een smal zandruggetje.
Van de beide geulen bevat de noordelijke het meeste veen, de zuidelijke is plaatselijk zeer grofzandig en grindrijk. Door vergraven en uitvenen is de bodemgesteldheid vrij sterk wisselend. De
SU- en SZg3-stroken zijn als bouw- en weiland in gebruik.
De Sil en SZg3 ten noorden van de voortzetting van de Siep zijn zeer gelijkmatig. Een viertal
smalle geultjes met zeer zwaar, soms iets venig of roestig materiaal opgevuld, lopen dwars door de
Sil heen.
Langs de noordrand van de Siep ligt een strook van hogere gronden, waar de SZg2 als hoogste
koppen uitsteekt. Vooral de kernen van deze koppen zijn opgebouwd uit licht materiaal. Deze gronden
lijden spoedig aan verdroging. De randen zijn van wat betere kwaliteit.
De Siep zelf is sterk geëgaliseerd en vergraven, zodat hier geen nadere onderscheiding in aangegeven is. Over vrijwel de gehele breedte in het oosten en aan de zuidzijde in het westen komt veen
voor, dat met een dikkere of dunnere laag zand of leem bedekt is. Dit is alleen voor grasland te
gebruiken.
Ten zuiden van de Siep vinden we in de SZg3 langs de zuidrand in de westhelft leem in de ondergrond en in een laagte in het midden wat S12. Aan weerszijden van deze laagte liggen heuveltjes met
een zeer lichte zandkern.
4. De teem- en rivierzandgronden ten noorden van de Sh-gronden, tussen de Hontsiepse Baan
en de Leembaan
Het noordelijk deel was voor ongeveer 30 jaar nog niet ontgonnen. Hoewel de Sov2 in hoofdzaak
ook zwaar is, komen er ook nog wel enkele lichtere delen in voor, o.a. in het midden van deze strook.
Het zijn echter alle natte gronden die niet gauw verdrogen.
Die gedeelten waar het veen is afgegraven en waar meestal wel wat veen is achtergebleven, hebben
meer weerstand tegen droogte en vertonen in droge jaren een betere stand van de gewassen dan de
gedeelten waar het veen is afgebrand. Men vindt hier bouw- en weiland naast elkaar.
De Sov-geulen die ten zuiden van het grote Sov-oppervlak liggen, zijn alle nat en alleen voor
grasland geschikt. Enkele dalen zijn met zand of zandige leem afgedekt. Op de hogere tussengelegen
stroken SU en SZg3 ligt goed bouwland.
Dicht ten zuiden van de zuidelijke geul die de Biezendijkse- en Leembaan snijdt, vinden we een
SZg2-rug, die in het midden een smalle, zeer droge zandrug bevat, terwijl de randen een dek van
samenhangend zand (40—70 cm dik) op los grof zand dragen, van iets betere kwaliteit. Deze grond
gebruikt men voor zeer weinig eisende gewassen.
Tussen de zuidelijke Sov-geul en de zandgronden van de Panoven ligt een oppervlak van zandige
leemgronden, die wat dunner zijn dan ten westen van Ottersum en op 50 à 70 cm diepte overgaan
naar het grove zand van de ondergrond. Deze zijn hoofdzakelijk als bouwland in gebruik.
Naar het oosten zien we de leemgronden zich versmallen tot geulen, die uit wat zwaarder, plaatselijk
roestig materiaal bestaan. Deze zijn meestal als grasland in gebruik. De tussengelegen iets hogere ruggen
van SZg3 zijn vrijwel uitsluitend als bouwland in gebruik.
Ook temidden van de Sll-gronden liggen wel kleine SZg3-plekjes, die echter niet op kaart gebracht
konden worden.
De zandgronden ten noorden van de Spiekerbeek (voortzetting van de Siep) vormen een groot
complex vrij lichte, hoog gelegen gronden, welke toch een in verhouding goede kwaliteit bezitten.
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Het oostelijk deel werd na de hoge leemgronden (Sn) het eerst in gebruik genomen. Het is oud
bouwland met een donkerbruine humeuze bouwvoor van 35 tot 50 cm dikte. Het gehele profiel tot
meer dan 1 m is meestal samenhangend vrij fijn zand. Verdroging treedt hier niet spoedig op; het
is een zeer goede zandgrond.
Het overige deel van de SZg2-koppen oostelijk van de Biezendijkse Baan is wat lichter en bezit
een dunnere bouwvoor, behalve de lagere delen langs de SZg3, die van zeer goede kwaliteit zijn. De
kleinere SZg2-koppen en de SZg2 ten westen van de Biezendijkse Baan zijn wat lichter, vooral in de
kernen en van mindere kwaliteit dan het hiervoor genoemde deel. De tussengelegen SZg3 is goed
bouwland en om de betere vochtvoorziening plaatselijk als weiland in gebruik. Langs de rand van
de Spiekerbeek liggen nog mooie bruine gronden, die een overgang naar de SZb3 en Sh2 vormen.
Deze zijn van goede kwaliteit.
Het brede dal waar nu de Spiekerbeek als een smalle sloot in ligt, bestaat in de laagste delen
uit natte Sov-grond, die hier met een dun venig kleidekje is bedekt. Ook de wat lager gelegen Sil
en SZg3 zijn gedeeltelijk met een dun, meestal iets venig en zandig kleilaagje bedekt. Dit zijn echte
graslandgronden.
5. De leem- en rivierzandgronden ten noorden van de Sh-rug in Ottersum, ten oosten van de
Leembaan en ten westen van de rug die van grenspaal 579 naar het zuiden loopt en de hange
Horst en het Vense Veld scheidt
Dit gebied loopt naar het oosten geleidelijk op en bevat een paar hoge zandkoppen bij de Lange
Horst. Een aantal Sov-geulen doorsnijdt het land, terwijl er één verbinding met het dal van de
Spiekerbeek heeft.
Hoewel ook hier veen heeft gelegen langs de rand van het Rijkswoud, zijn de herkenbare resten
zeer vaag. Slechts de Sil en de SZg3 ten noorden van de noordelijke, zich vertakkende Sov-geul
vertonen nog een herkenbare verwantschap met de Sov-typen : een enigszins zwartgrijze kleur van de
bouwvoor, die zelfs plaatselijk iets venig is. Deze gronden zijn een deel van het jaar wat natter dan
het overige deel van hetzelfde type. Behalve de op de kaart aangegeven grote geulen komen nog een
aantal kleinere geultjes voor. Hier is de grond meestal wat zwaarder en veniger. Het gebied ten noorden
van de zandkoppen is vrij gelijkmatig van samenstelling. Er komt bouw- naast grasland voor, waarbij
het laatste meestal in de Sov-geulen is gelegen.
De SZg2-kop in het oosten bevat in het midden een rug, waar op verschillende plaatsen vrij grof
los zand aan de oppervlakte ligt, met een dunne zwak humeuze bouwvoor. Dit verdroogt zeer snel.
De randen bezitten iets meer samenhang, een dikker en sterker humeus dek, en rusten op 60 à 90 cm
op grof materiaal. Deze zijn wat beter. Onderbroken door een strookje lichte SZg3 zet de kop zich
naar het westnoordwesten voort. Langs de zuidelijke rand ligt ook hier een hogere rug met plaatselijk
los zand, plaatselijk wat beter materiaal in het profiel. De zuidrand van deze kop is vrij steil, de
noordrand van de kop glooit langzaam af naar de SZg3 en bestaat uit goede SZg2, waar zelden ernstige
verdroging op voorkomt. De SZg2 bij de Leembaan komt vrijwel overeen met het hieraan grenzende
deel ten westen van deze weg.
Langs de rand van het dal van de Spiekerbeek komen goede Sh3-gronden voor, waar men o.a.
goede tarwe op verbouwt.
De opvulling van het dal is weer van wisselende samenstelling en plaatselijk met een zandig kleidekje afgedekt. De Sh3 ten zuiden van de beek is van slechter kwaliteit, over het algemeen wat lichter
dan ten noorden van het dal.
6. De leem- en rivierzandgronden ten noorden van de Sh-gronden bij Ven en het dal van de
Schravelbeek
Het noordelijk deel vormt een voortzetting van het onder 5 besproken Ottersumse Turfven. De
SZg3 ligt er in het oosten vrij hoog en vooral het zuidoostelijk deel hiervan, bij Ven, is van vrij lichte
samenstelling. Hier treedt spoedig verdroging op.
Alle gronden ten zuiden van de weg, die de noordgrens van de SZg2-koppen verbindt, komen
oude bouwlanden voor met een. dikke, sterk humeuze bouwvoor. De SZg2 heeft een zwarte, sterk
humeuze, iets lemige bovengrond van 50 à 60 cm dikte. De SZg3 en S12 daarentegen hebben meestal
30 à 35 cm zwarte, humeuze, iets lemige bouwvoor. Het zijn zeer goede bouwlanden, terwijl de S12
als grasland in gebruik is. Het dal van de Schravelbeek heeft een sterk wisselend profiel. Plaatselijk
is het met bruine leemgrond dichtgemaakt, elders komt SZg3- of SU-materiaal met een dun zandig
kleidek voor en op andere plaatsen veen. Deze gronden zijn echter alle niet aan verdroging onderhevig en terecht als grasland in gebruik.
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AFB. 10. Luchtfoto van het geulensysteem in de lage rivierleem- en rivierzandgronden van Ottersum.
Aan de linkerzijde van de foto de Biezendijkse Baan (A) en de Leembaan (B), in de rechter
bovenhoek de bossen van het Rijkswoud (C).
(Opname Geallieerde Luchtmacht 12-9-1944.
Luchtfoto-archief v. d. Stichting voor Bodemkartering, Wageningen.)
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FiG. 10. Aerial photograph of the gully-system in the low river-loam and -river-sand soils of Ottersum.
At the left side of the photograph the Biezendijkse Baan (A) and the Leembaan (B), in the
upper right corner the forests of the Reichswald (C).
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c. De leemgronden ten zuiden van de Niers, tussen het stuifzand en de Rijksgrens
1. De hoge leemgronden ten zuiden van het Niersdal en ten noorden van de spoorlijn van
Gennep naar Goch
Ten oosten van Gennep liggen zeer lichte, gedeeltelijk met stuifzand bedekte leemgronden.
Het Oordse Veld en de Looi zijn zeer goede Shl-gronden. Langs de rand van het stuifzand in
het zuidwesten is de leem met een dun laagje stuifzand overstoven over een breedte van enkele tientallen meters. De bovengrond bestaat er uit zwartbruin, humeus, iets samenhangend, grof zand. Het
overige deel heeft een normale samenstelling, behalve een iets hogere kop ten oosten van het Riet,
die een zware leemlaag in de ondergrond bezit.
Naar de rand van het Niersdal wordt de grond geleidelijk lichter, terwijl de grindkop ten noordoosten van de Oordse hof alleen nog voor grindgraverij te gebruiken is. Ook het verlengde van deze
kop in westelijke richting (SZb2) is zeer licht en rust op grind. Het Riet, de rest van een oude riviermeander, is aan de westzijde gedeeltelijk dichtgemaakt ; de rest is een uitgeveend gat, dat gedeeltelijk
weer is dichtgegroeid. De zuidpunt van deze laagte is nat weiland, in het zuiden bij de weg afgesloten
door een hoge stuifzandkop.
De omgeving van de IJsheuvel, ten oosten van de Looi, bevat in het westen en langs de Kendel
goede Sh-gronden. Waar de grens van het stuifzand naar het zuiden ombuigt, is de Sh, die aan de
SZb2 grenst, ook vrij licht. Langs de rand van het Niersdal vinden we een smalle strook SZb3, ten
noorden van het weggetje.
2. De leem- en rivierzandgronden ten zuiden van de spoorlijn, ten oosten en noorden van het
stuifzand en ten noordwesten van de weg die van grenspaal 556 naar het zuidzuidwesten loopt
De hoge leem- en rivierzandgronden (Sh en Szb) in het noorden, het ijsheuvels Veld en de
Sh-gronden bij Heyen en Kamperhof zijn van goede kwaliteit.
Langs de rand van de Shl vinden we een strook SZb3, die via lichte SZ4b naar de SZg3 overgaat.
De grote SZg2-kop is in het oosten zeer licht, maar in het noordwesten heeft dit type een dikke,
humeuze, bruine, lemige bovengrond, die de kwaliteit sterk verbetert. We kunnen hier een verwantschap met de SZb-gronden constateren.
De SZg3 vertoont in het noorden nog enige verwantschap met de SZb-gronden, maar de lagere
ligging stempelt deze gronden toch tot de niet gemakkelijk verdrogende. In het westen komen enkele
stuifzandkoppen voor met leem en grind in de ondergrond, welke van mindere kwaliteit zijn dan de
omringende SZg3. In het westen en noorden is de SZg3 plaatselijk zeer licht. De SZg2-koppen in het
zuidoosten zijn vrij licht.
In de SZg3 ten zuiden van de weg die zich over de Belt voortzet, komen veel ijzerconcreties voor
in de ondergrond (plm. 60 cm diepte), die plaatselijk storende banken vormen. Deze gronden waren
vroeger zeer nat, evenals de ingesloten lage strookjes SU en 2. Nu zijn ze vrij diep ontwaterd.
De Sh, SZb en ingesloten SI en SZ-gronden rondom het Lange Ven:
De SZb-gronden aan weerszijden van het Lange Ven zijn fijnzandig en bevatten een grotere
hoeveelheid van de fractie 8—58 mu dan gewoonlijk in de leemgronden voorkomt. Het materiaal is
ook wat minder stug en wat geelachtiger bruin gekleurd. Gemakshalve werd het toch tot de leemgronden en rivierzandgronden gerekend, hoewel de kwaliteit van de SZb-typen hier wel beter is
dan normaal.
De SZb2 is vrij licht en gaat op circa 70 cm diepte in zand over. De SZb3 is in de ondergrond
grijzer van kleur, maar nu toch vrij hoog boven het grondwater gelegen. In het grote oppervlak in
het zuiden is de SZb3 vooral in het zuidwesten plaatselijk vrij zwaar en van goede kwaliteit. Vooral
langs de rand van het stuifzand is de Sh2 overstoven en met ongeveer 35 cm humeus stuifzand bedekt.
Dit zijn toch zeer goede gronden
De Sh2 langs de s'.uifzandrand in het westen is van iets minder goede kwaliteit, wat zandiger.
Naar het zuidwesten gaat de Sh2 in de veel lichtere Zsobl over, met leemlagen in de ondergrond,
die in het zuiden opgespit zijn. De ZsoblL in het noordwesten bij het Nieuw Erf bevat vooral in
het noorden een leemlaag op geringe diepte (20—40 cm), wat de verbouw van meereisende gewassen
mogelijk maakt.
De ingesloten Sil- en SZg3-gronden zijn hier vrij nat, en worden terecht als weiland gebruikt.

d. De gronden ten zuidoosten van de weg, die van grenspaal 556 naar het zuidzuidwesten loopt, ten noordoosten van het stuifzand en ten noordwesten van de weg van
grenspaal 550 naar de Lakey
Dit gebied vertoont een zwak golvende topografie, met enkele hogere koppen van SZgs temidden
van de SZom-gronden. Aan weerszijden vinden we stroken SZg2 en 3, met in de laagste delen geultjes,
die met zware leem (SI) zijn opgevuld. Langs de grens komen plaatselijk weer hogere Sh-gronden voor.
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1. De hoge leem- en rivierzandgronden in het noorden en zuidwesten
De SZb4 in het noorden is een hoge kop van spoedig verdrogende gronden. De Sh2 is hier goed,
maar van iets minder goede kwaliteit dan bij Siebengewald.
De SZb2 in het zuiden is vrij licht, met een laagje stuifzand overstoven.
2. De lage leem- en SZgï-gronden langs de grens in het noordnoordoosten
Een smalle geul, die in het laagste deel uit S12 bestaat, kronkelt vanaf de weg Heyen-Siebengewald
om de hoge zandkop (SZgs) heen, ontvangt een stel zijtakken van over de grens en vormt een bijna
aaneengesloten vlak van S12. Verder naar het oostzuidoosten vertakken deze geulen zich weer om
gedeeltelijk in de Eendenzoom, nabij de Sh3, weer samen te komen. Alleen de grotere geulen en vrijwel
aaneengesloten grotere vlakken S12 zijn hier op de kaart aangegeven. De SZg3 omzoomt deze geulen
en ligt meestal ook nog vrij laag, wat een goede vochtvoorziening waarborgt. Tenslotte zijn de
Sl-laagten bij grenspaal 550 vrijwel niet meer te vervolgen. Hier ligt goede Sh3-grond.
3. De SZgs-koppen
Deze zijn alle zeer licht en spoedig verdrogend. Ze stuiven spoedig in het voorjaar. Vooral de
hoogste delen in de grote koppen in het westnoordwesten hebben vrijwel geen humeuze bovengrond.
De SZg2 vertoont wel enige wisseling. Langs de SZgs is dit type licht en langs de SI en SZg3 wat
zwaarder, terwijl de delen, die aan de SZom-typen grenzen, sterker humeuze bovengronden bezitten.
Over het algemeen zijn het vrij droge gronden.
4. De SZom-typen in het midden
Deze hebben alle een meer of minder vaste, door ijzer verkitte laag in de ondergrond, op de
overgang naar het grindrijke, grove zand. Deze banken worden van west naar oost steeds harder en
ongunstiger. Verder westelijk dan de grote SZg3-kop op de Belt komen geen banken in de ondergrond
voor. De SZom3 is een ingesloten laagte met wateroverlast. In de SZom2 vinden we vooral in de
westpunt, in het smalle deel in het midden en ten oosten van het midden in de noordhelft een iets
lich.ere variant van dit type. De bovengrond is er iets bruinachtig zwart en de ligging is iets hoger.
Het gevaar van uitwinteren en lang nat blijven is hier iets geringer.
De zuidelijke Sil- en 2- en SZg3-strook langs de stuifzandrand komt overeen met die in het
noorden. Langs de rand van het stuifzand bezit de SZg3 hier meestal een zwarte sterk humeuze bovengrond, die op de bovengrond van de SZom3 lijkt. In deze gronden zijn de banken in de ondergrond
in het westen vrijwel afwezig, terwijl ze naar het oosten toe meer voorkomen en ongunstiger vormen
aannemen.
Waar de SZom2-strook in het midden vrij smal is, vinden we aan de zuidzijde een SZg2-kop,
die echter zeer licht is en een overgang naar de SZgs vormt. De SZoml in het zuidwesten is zeer
lichte grond, vrij hoog gelegen, met heide-oerbanken op 30 à 50 cm diepte. De gewassen verdrogen
hier spoedig.

e. Het gebied ten oostzuidoosten van het voorgaande en ten noorden van de SU-strook
van de Lakey naar Siebengewald
Dit gebied vormt in vele opzichten een voortzetting van het voorgaande. Het verschil ligt in
hoofdzaak in het grotere oppervlak van de Sh-gronden in het noordoosten bij Siebengewald en de
overgangen van de bruine naar de grijze leem- en zandgronden in het centrum en het noordoosten
van dit gebied.
In het noorden liggen enkele goede stukken Sh2 langs de Kendel, met aan de zuidrand wat Sh3
op de overgang naar lagere typen. Het V-strookje in het noorden ligt laag, in het dal van de Kendel,
en is gedeeltelijk met zware klei bedekt. In de uiterste noordoostpunt komt een soortgelijk strookje
voor, waar de kleilagen langs de hoge leemgronden dikker zijn. Deze gronden zijn wat te nat.
De Shl en Sh2 in het noordoosten zijn zeer gelijkmatig en bouwland van uitstekende kwaliteit.
De lage stroken SZg3 en S12 tussen de Sh3 zijn vrij nat, zodat men ze terecht als grasland gebruikt.
Op de Sh3 vindt men meereisende gewassen, als tarwe en bieten.
Naar het oosten gaat de Sh3 op de Flieraay via een nog vrij goed vochthoudende en zelfs plaatselijk
zware SZb4 in een lichte SZb2-kop over. Deze is voor dit type nog van vrij goede kwaliteit, 40 à 50 cm
diep humeus. Dit behoort waarschijnlijk met een hoge kop direct ten noorden hiervan in de SZg2 tot
het oude bouwland in deze streek.
De SZg2-kop in Kreftenheye met de aansluitende SZb2 zijn zeer licht en de SZgs-kop temidden
van de SZg2 ten westen van Kreftenheye geeft ook wel aan, dat we hier lichte, spoedig verdrogende
gronden vinden. Dat ook de SZg3 tussen laatstgenoemde SZgs-kop, die van de Koekoek en de brede
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leemgeul van de Lakey naar Siebengewald spoedig verdroogt, is te wijten aan de ondiep voorkomende
grindrijke grove zandlagen, die men hier al op circa 35 cm diepte aantreft. Deze strook wordt vrijwel
geheel als weiland gebruikt, maar verdroogt spoedig.
ƒ. De brede strook SU-gronden
tot 527, loopt

die van de Lakey

naar Siebengewald,

grenspaal

530

De zuidwestelijke en noordwestelijke uitloper van deze leemgeul bestaat uit zeer zware grijze leem,
60 à 80 cm dik, met op 40—60 cm diepte stroken, die okergeel zijn van het ijzer. Deze strook wordt
zowel voor bouw- als voor weiland gebruikt. De bewerkbaarheid is er wel wat beter wegens zandbijmenging in de bovengrond, die hier grijszwart gekleurd is. Enkele spoedig verdrogende zandkopjes
zijn hier door de leem ingesloten.
Het gedeelte van de geul vanaf de splitsing bij de Lakey tot op de hoogte van de Koekoek bestaat
langs de Leijgraaf uit zeer zware leem met een door ijzer fel roodbruin gekleurde bovengrond (15 cm).
Ondanks de moeilijke bewerkbaarheid van deze grond en het risico teelt men bij voorkeur hier zijn
tarwe en oogst volgens de boeren normaal 3200 kg/ha. Naar het oosten zet deze strook zich langs de
Leijgraaf voort en verbreedt zich. Hier is de bovengrond lichter en vindt men bouwland dat voor
de verbouw van tarwe wat minder risico oplevert, ook door de iets hogere ligging. In het oosten
komen in de ondergrond op de overgang naar het grove zand plaatselijk sterk verkitte grindbanken voor.
Ten zuidoosten van de weg Bergen-Siebengewald zet de leemgeul zich voort. Een roestige zware
leemgeul zet zich langs de noordoostrand van het SZb2-kopje voort om bij grenspaal 528 over de
grens te verdwijnen. Ten noordoosten van deze geul vinden we op de overgang naar de hoge leemgronden het nog vrij laag gelegen type Sh3.
De zuidrand van de Sll-strook bevat in het noorden een aantal lichtere bodemtypen, o.a. SZb2 en
vrij bruine SZg3. Het overige deel, langs de SZom, is zeer wisselend van samenstelling. Plaatselijk
zijn ze zeer zandig, plaatselijk grijs, zwaar en stug tot in de bovengrond. Het merendeel heeft toch
een zandige, sterk humeuze bovengrond van ruim 30 cm. Op verschillende plaatsen werden storende
verkitte grindlagen in de ondergrond aangetroffen.
g. De hoge en ingesloten
Bleijenbeek

lagere rivierieem-

en rivierzandgronden

rondom

Kasteel

Bij kasteel Bleijenbeek dringt een geul uit het rivierleemgebied door het stuifzand heen. Deze geul
is opgevuld met materiaal van verschillende samenstelling, waar door vergraven en egaliseren nog
meer wisseling in is ontstaan. Langs deze geul liggen vrij gelijkmatige hoge gronden, die ten noorden
van de geul van goede kwaliteit zijn, ten zuiden echter veel lichter.
De Shl ten noorden van de weg Afferden—Siebengewald heeft een zwart humeus stuifzanddek
van 30—40 cm. Het is toch een zeer goede grond, geschikt voor tarwe en bieten. Op de hoogte van
kasteel Bleijenbeek wordt hij lichter, om dan via de Sh2 naar de lager gelegen SZg3 in het oosten
over te gaan. De SZg3 in het noorden langs het stuifzand is door water uit het stuifzand tijdelijk
te nat en droogt in de zomer weer sterk uit. De SZb2 en Sh2 ten zuiden van de weg Afferden—Siebengewald liggen rondom het kasteel vrij hoog en bezitten een sterk humeuze dikke bovengrond. Verder
naar het oosten dalen ze wat meer af naar het peil van de SZg3. Het is zeer goed bouwland. Naar
het zuiden gaat deze Sh-strook over in een hoge brede rug (Zsobl). Dit is oud bouwland met meer
dan 50 cm humeuze grond, maar ondanks een zekere samenhang van het matig fijne zand toch slechts
voor rogge en aardappelen geschikt Deze strook is ten oosten van de stippellijn lager gelegen, zodat
het grondwater hier een gedeelte van het jaar voor de planten bereikbaar is. De Zsobl-strook ten
zuidwesten van Bleijenbeek is lichter, nauwelijks samenhangend, matig fijn, bruin zand, dat naar het
zuiden losser wordt. Het is matig roggeland.
De gronden van de geul zijn vrij nat en voor grasland geschikt. Een eikenbosje ten westen van
Bleijenbeek heeft een typisch bosprofiel met plm. 40 cm rulle, iets paarsachtig zwarte bovengrond.
De SZg3 is van nature vrij sterk humeus in de bovengrond, maar door goede ontwatering wel
voor bouwland geschikt. De SU en Sov2 zijn gedeeltelijk met bos beplant. Dit vertoont een goede
aanwas. De fijnspar voldoet hier niet zo goed, de eik zeer goed, vooral de Amerikaanse eik.
De Sovl- en V-gronden in het zuiden zijn nat en als weiland in gebruik.
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h. De rivierzandgronden ten oosten van Bteijenbeek en ten zuiden van de SU-strook
die van de Lakey naar Siebengewald loopt
We zagen bij de algemene kaartbeschrijving reeds dat een reeks hoge stuifzandkoppen in zuidoostnoordwest richting is gerangschikt, terwijl ten zuiden daarvan grindrijke grove zandgronden liggen.
Aan de zuid-, west- en noordwestzijde liggen zwak lemige rivierzandgronden, die ook langs een aantal
van oost en zuidoost naar west verlopende geulen voorkomen. De laagste delen van deze gronden
in het midden en westen bezitten sterk humeuze, pikkerige, zwarte bovengronden.
Dit landschap wordt door een steile rand van het stuifzand ingesloten. De tegenstelling tussen
het, op de stuifzandkoppen na, vrij vlakke rivierzandlandschap en het hoger gelegen stuifduinenlandschap, met zijn onrustig relief, is opvallend.
1. De rivierzandgronden ten noorden van de weg Afferden—Siebengewald en ten zuiden van de
brede leemstrook (Sil)
De hoge stuifzandruggen SZgs in het noordoosten, de Kleine en Grote Horst, zijn oude bouwlandgronden met 30 à 40 cm bruine, humeuze bovengrond. Ze liggen zo hoog boven het grondwater dat
ze spoedig verdrogen. Het is matig roggeland. De Kleine Horst is wat dieper humeus en de zandkop
ten noordoosten van de Grote Horst wat minder humeus.
De SZom2 ten noordoosten van de Grote Horst liggen lager, zijn wat lemiger en bevatten de
grindrijkste, ondiepste (plaatselijk 35—40 cm diep) en hardste banken in de ondergrond die in deze
streek voorkomen. Het bezwaar van beurtelings te nat en te droog zijn wordt hier dan ook het sterkste
gevoeld.
Het grote oppervlak SZoml ten zuidwesten van de Grote en Kleine Horst is geen homogeen
gebied. Over het algemeen is het grofzandig en droger dan de SZom2, maar er komen kleine laagten
en kommetjes van wat leemhoudend materiaal in voor. Daarnaast vinden we op de hoogste delen
plaatselijk vrij vaste koffiebruine lagen onder de bouwvoor, die de verdroging op deze gronden versterken. Over het algemeen is de vochtvoorziening hier dus wat slechter dan op de SZom2. Naast
rogge en aardappelen vindt men er nog vrij goede kunstweiden van Italiaans en Engels raaigras.
Banken in de diepere ondergrond komen er weinig voor. Rondom de stuifzandkop het Nieuw Boschhen
zijn ze wat zwaarder, maar vrij hoog gelegen.
Tussen het vlakke SZoml-land vinden we enkele nauwelijks zichtbare laagten van de iets betere
SZom2, die hier min of meer vaste banken in de ondergrond bezit op 50—70 cm diepte. Grind, zand
en leem tezamen me; ijzer vormen plaatselijk betonharde banken.
Het smalle Sll-geultje, dat de SZoml- en 2-koppen in het noordwesten scheidt van het hiervoor
besproken gebied, is wat zandiger in de bovengrond en wat minder ijzerrijk. Wel komen hier in de
ondergrond op 40—60 cm diepte plaatselijk okergele banen voor. Deze gronden worden als weiland
en bouwland gebruikt, terwijl ze voor tarwe minder gewild zijn dan de roestige Sil in de brede leemstrook tussen Lakey, Koekoek en Kleine Horst.
De koppen SZoml in het noordwesten komen vrijwel met de hiervoor besproken delen van dit
type overeen. De storende koffiebanken komen hier zeer veel voor.
De strook SZg3 op de overgang van de lichte rivierzandgronden naar de brede Sll-geul bezit
een zwart humeuze bovengrond en bevat vooral in het noordwestelijk deel naast de SZoml-koppen
storende banken in de ondergrond op plm. 60 cm diepte. Dit deel is hoofdzakelijk als bouwland in
gebruik. De strook SZg3 tussen de beide leemstroken bevat plaatselijk zware leemlagen in de ondergrond en vooral in het zuiden en oosten vaste banken.
Aan de zuidzijde van het uiteinde van de brede Sll-strook nabij Bleijenbeek vinden we een strook
SZg3, die wat hoger ligt dan rondom de Sh-gronden bij Bleijenbeek. Deze gronden bezitten een
sterker humeuze en dikkere bouwvoor dan die van hetzelfde type ten zuidwesten hiervan ; op 50 à
60 cm diepte komt meestal een harde, door ijzer verkitte bank voor. Het is uitstekend bouwland voor
minder eisende granen. De lager gelegen SZg3-strook rondom de Sh-gronden van Bleijenbeek bezit
een vrij grofzandig roestig profiel met zware leemlaagjes en op 50 à 70 cm okergeel, roestig, grof zand.
Dit zijn zeer natte gronden, ten gevolge van kwelwater uit het stuifzand en water uit het rivierzanden leemgebied dat zich hier verzamelt Ze zijn terecht als weiland in gebruik.
2. De rivierzandgronden ten zuiden van de weg Afferden—Siebengewald en ten noorden van de
Horstbeek
De SZom2 in het noordoosten sluit geheel aan bij het onder 1 beschreven deel met de ondiep
(30—50 cm) voorkomende banken. Als een hoge kop van los zand ligt de SZgs hiertussen, met in
het centrum diep humeuze gronden en in de oostpunt zeer lichte jonge gronden. Langs de rand van
de Horstbeek vinden we een smalle strook SZoml, met koffiebanken van het heideprofiel die op
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30—50cm diepte voorkomen en storend zijn voor de waterhuishouding. Dit is licht rogge- en aardappelland, ongeschikt voor haver. Door de diep liggende Leijgraaf zijn ze te sterk ontwaterd. Langs de
Leijgraaf zelf vinden we van oost naar west gaande een lage strook veen op leem, veen en lemig veen
en bij de weg Bergen—Siebengewald een dunne laag SZgl op grind, die veel roest bevat. Bij de
uitmonding in de Ekkelse Beek is de laagte weer met veen opgevuld.
Ten noorden van de Leijgraaf vinden we een strook SZoml, die veel lichte heidepodzolprofielen
bevat en op een geringe diepte van 30—50 cm storende banken vertoont. Het type is slechts voor
rogge en aardappelen geschikt. In het westen van deze strook vinden we een wat lemiger deel zonder
heideprofielen (SZom2).
Ten zuiden van de Leijgraaf vinden we een oppervlak SZg2, dat oploopt naar de SZg3. In het
eerstgenoemde type komen op 40 à 55 cm diepte grindrijke banken voor. De SZg3 vormen de hoogste
koppen in de streek. In de bovengrond van circa 30 cm dikte vinden we zwarte humus zonder bindend
vermogen. Ondanks het regelmatig profiel zijn het spoedig verdrogende en stuivende gronden. Enkele
grindrijke plekken zijn zelfs iets beter.
Aan weerszijden van de Baalse Dijk vinden we een brede strook SZgl, die zeer grofzandig is
en plaatselijk sterke grindbanken of vaste heide-oerlagen in de ondergrond (40 à 50 cm diep) bevat.
De door een stippellijn omgeven strook SZgl rondom het Heerenven en vlak ten zuiden van de Baalse
Dijk bevat veel heide-oerbanken en bezit een zwarte humeuze bovengrond van 25 à 30 cm dikte, die
onwerkzame humus bevat. Deze ligt als losse deeltjes tussen de meestal afgeloogde zandkorrels, houdt
weinig water vast en betekent vrijwel niets voor de structuur. Op de overgang naar de SZg2 in het
zuiden is de grond wat fijnzandiger en bevat weinig banken.
De strook SZg2 en 3 langs de Ekkelse Beek bevat goede gronden. Verdroging komt hier vrijwel
niet voor. Deze typen zijn aanmerkelijk beter dan de SZg2 op de Belt. Men verbouwt er met succes
haver, bieten en zelfs suikerbieten. De iets lager gelegen SZg3-stroken zijn ten oosten van de weg
Bergen—Siebengewald dikwijls okerkleurig van het ijzer. Ten westen van deze weg wordt deze strook
venig en blijft sterk roestig.
Vanaf het punt waar de weg Bergen—Siebengewald het stuifzand bereikt, naar de veengeul bij
Bleijenbeek, loopt een geultje dat grindrijk, sterk roestig, iets lemig, grof zand bevat. Dit is een natte
laagte, die tot het natuurlijke afwateringssysteem van dit gebied behoort. Ten noordoosten hiervan
vinden we een strook SZoml, die vooral aan de zuidoostkant en in het midden vrij nat is. Er komen
vrijwel geen banken in de ondergrond voor. De SZom2 langs de hogere rug (Zsob) ten zuidwesten
van Bleyenbeek is regelmatig en bevat vrijwel geen storende lagen in de ondergrond.
Het ontbreken van sterk verkitte banken in de ondergrond van alle gronden langs de Ekkelse
Beek en ten zuiden van de Leijgraaf in het westen geeft aan, dat de watervoorziening van deze
gronden goed is.

i. De Affers venzandgronden
de grenspalen 524 en 519

ten oosten van Bergen langs de Duitse grens tussen

We zullen dit gebied in drie delen verdelen: de gelijkmatige gronden in het noorden,
de laagte en de ingesloten gronden in het midden, en het zuidelijk gedeelte
1. Het noordelijk deel ten noorden van grenspaal 521 en de voormalige watermolen
In de strook ten noorden van de verbindingsweg tussen grenspaal 524 en de boerderij Ceres bij
de ombuiging van het stuifzand vinden we onder de bouwvoor plaatselijk okerkleurige banen. Banken
in de ondergrond komen hier, in tegenstelling tot de SZg- en SZom-typen van Siebengewald, niet voor.
Deze strcok, die plaatselijk leemlaagjes bevat, vormt met een okerkleurig stukje van een paar
honderd meter ten zuiden van grenspaal 523, de overgang van de typen van Siebengewald naar de
venontginningsgronden.
Het grootste deel van dit gebied bestaat uit grond van type SZowa4, met een sterk humeuze
bouwvoor op grijs, gebleekt, lemig zand dat op vele plaatsen op 70 à 80 cm in grof zand overgaat.
Iri het midden van het gebied komen veel leemlaagjes in het lemige zand voor. De zuidoosthoek bevat
sterk lemige profielen en is grotendeels als grasland in gebruik. Het westzuidwestelijke deel is fijnzandig en bevat op 50 à 70 cm diepte dikwijls zeer fijnzandige leemlaagjes. Kleine kopjes en ruggetjes
komen in het gehele gebied voor, met bruin tot grijsbruin grof zand onder de bouwvoor en een minder
samenhangend profiel. Ze zijn wegens hun geringe omvang van weinig betekenis. Het type SZowa3
is van iets minder goede kwaliteit dan type 4 en heeft een wat minder lemige ondergrond.
Langs de iand van het stuifzand komt een strookje overstoven gronden voor, met 80—120 cm
stuifzand bedekt en in oostelijke richting over korte afstand uitwiggend over de SZow-gronden. Vrijwel
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deze gehele strook bezit een middelhoog heideprofiel, meestal met vaste banken. Men vindt op dit
strookje vooral in het noorden veel weiland. Dit bestaat uit zeer slechte grassen (veel roodzwenkgras)
waar het stuifzanddek dik is (80 cm). Een betere stand van het gras is alleen te vinden op plaatsen
waar een dek van 20 à 30 cm stuifzand ligt.
2. De laagte ten westen van grenspaal 523en de ingesloten gronden
De geul bevat gronden van sterk wisselende samenstelling, die echter alle nat tot zeer nat zijn.
Terecht gebruikt men ze als grasland. Naast veenlagen van meer dan 1 m dikte vindt men er
zandlagen van 40—70 cm dikte op leem. Vooral de laagste delen langs de afwateringssloot zijn rood
tot okerkleurig door het ijzer De grasmat vertoont wel tekenen van wateroverlast, terwijl ook het
onderhoud en de detailontwatering te wensen overlaten. Verbetering hiervan zal wel voldoende zijn,
aangezien het gehele gebied niet sterker ontwaterd mag worden. Het gedeelte van de geul aan de
noordwestzijde van de zuidwest-noordoost verlopende weg naar de watermolen is woest en kan nog
ontgonnen worden. Een gedetailleerde bodemkartering als vooronderzoek is wel gewenst.
Van het type SZowa3 is het gedeelte ten noordwesten van bovengenoemde weg van zeer goede
kwaliteit, met een lemige en fijnzandige ondergrond. De kwaliteit is die van een goed type 4. Ten
zuidoosten van deze weg is de SZowa3 van normale, lichtere samenstelling.
De stuifzandstrookjes langs de rand komen met de onder 1 beschrevene overeen.
3. De gronden ten zuiden van grenspaal 521 en ten oosten van de onder 2 beschreven laagte
Deze gronden zijn, behalve het noordwestelijk gedeelte, minder lemig dan de overige gronden
van dit landschap en naderen meer de gronden van Wells Meer.
Het type 5 in de noordwesthoek heeft een vrij onregelmatige ligging met venige kommetjes tussen
iets hoger gelegen delen. Men vindt hierop zelfs bouwland hoewel de gronden daar wat te nat voor
zijn. De ontwatering van deze gronden is vrij gering, zodat men ze beter als weiland kan gebruiken.
Hoewel verdroging niet voorkomt, heeft men het nadeel van laat bewerken (April). Het type SZowa4
bezit hier een 30 cm dikke bruinzwarte, sterk humeuze bovengrond, rustend op vaalgrijs, grof zand,
met een zeer geringe lemigheid. Type 3 is hier hoger gelegen en van duidelijk mindere kwaliteit dan
type 4. Toch is het nog vrij goed rogge- en aardappelland.
De slechtste delen, verdrogende gronden, zijn de ruggetjes van type 1 en 2 met een min of meer
storende koffielaag in de ondergrond.
;. De rivierzandgronden
Holland

van het Wells Meer, het Tuindorp

Wellerlooi

en het

bedrijf

1. Het Wells Meer, ten noorden grenzend aan de weg Well—Weeze, ten zuiden aan de lijn van
grenspaal 513 naar het westzuidwesten, ten oosten van de rijksgrens en ten westen van het
stuifzand
Dit gebied bestaat grotendeels uit type SZowb4. Vanzelfsprekend komt er wel enige wisseling in
kwaliteit binnen dit grote oppervlak voor. Een vrij slecht deel in de noordhoek rondom het kleine
vlekje 2 bezit een grindrijke grond met een matig humeuze bovengrond. Hier treedt spoedig verdroging op.
Veel grind komt voor in een noordwest-zuidoost gerichte strook die tussen de gebouwen-groepen
van het Wells Meer ligt. De laagste delen in het noorden zijn het beste, naar het zuiden loopt het land
geleidelijk op. Ten westen van de bedrijfsgebouwen van het Wells Meer en ten zuiden langs de weg
Well—Weeze vinden we pikzwarte, venige bovengronden, profielen die de SZowb5 benaderen. Het
grind ligt hier soms ondiep, op 30—50 cm. De SZowb4 ten zuiden van de zuidelijke werktuigenschuur
van Wells Meer heeft ook soortgelijke eigenschappen. Dit zijn de beste gronden van deze strook.
De gronden van type 4 ten oosten van de Wellse Hof hebben een pikzwarte, 40—45 cm dikke bovengrond en zijn van zeer goede kwaliteit. Ten zuiden en zuidoosten van de Wellse Hof vinden we plaatselijk lemige profielen. In type SZowb3 vinden we ook enige variatie. Het gedeelte in de uiterste westhoek aan de rand van het stuifzand heeft een zeer zwarte bovengrond van vrijwel los stuifzand.
Alleen de laagste delen zijn goed. Langs de Duitse grens treft men enkele, met een accent aangegeven
gedeelten aan, die een dikke (plm. 40 cm) zwarte bovengrond bezitten en van goede kwaliteit zijn.
Een klein strookje SZowb5 langs de Molenbeek in het westen bevat plaatselijk veen, met leem
tot lemig zand in de ondergrond Deze gronden verdrogen nooit. Terecht gebruikt men ze grotendeels
als weiland.
Van de SZowbl en 2 valt niet veel goeds te zeggen. Rondom de Wellse Hof vinden we wat ouder
bouwland met een humeuze bovengrond van plm. 40 cm dikte (harcering op kaart 1). Dit zijn toch
alle spoedig verdrogende gronden. Het gras is er niet veel waard.
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2. Het Tuindorp Wellerlooi, gelegen ten zuiden van het onder 1 beschreven gebied en ten noorden
van de Paaldijk
Van het type SZowb5 is vooral de strook aan weerszijden langs de Leijgraaf van goede kwaliteit.
Een nadeel is de lage ligging, waardoor bij opstuwing van de Leijgraaf deze toch al natte grond het
eerst schade lijdt. Het stuk SZowb3, dat gedeeltelijk door type 4 en 5 is ingesloten, is ook van vrij
goede kwaliteit en benadert type 4 De overgangen zijn hier zeer geleidelijk. De overige typen zijn
normaal ontwikkeld. De typen 2 en 3, die aan de westzijde van het Tuindorp ten westen van de
SZowbl-rug liggen, zijn minder sterk ontwaterd dan de overige delen van dit type. Verdroging treedt
hier vrijwel niet op. Het ingesloten elzenbosje komt nog wel voor ontginning in aanmerking.
In de nabijheid van de Paaldijk vertonen de bodemtypen een afwijkende profielbouw en vinden
we over het algemeen wat drogere profielen. Hier ligt ongeveer de waterscheiding tussen Tuindorp
Wellerlooi en het bedrijf Holland De hierna te bespreken gronden ten zuiden van de Paaldijk liggen
in een overgangsgebied.
3. Het noordelijk deel van het bedrijf Holland
Het noordelijkste deel, een strook van enkele honderden meters ten zuiden van de Paaldijk, ligt
op de overgang van de beide ontwateringsgebieden. De ondergrond vertoont bruinere kleuren en de
ontwatering is sterker dan verder naar het noorden en het zuiden. De grote koppen en ruggen van
type 1en 2 behoren tot de spoedig verdrogende en stuivende gronden.
k. De Hamert-zandgronden
van het zuidelijk deel van het bedrijf Holland,
zijden van het Gelderns Kanaal en de Walbeek
Heide

aan

weers-

We zullen dit gedeelte voor de bespreking in drieën verdelen : de gronden ten noordwesten van het
Gelderns kanaal, de lage gronden in het noordoosten en de hogere en ingesloten lage gronden in
het zuiden.
1. De gronden ten noordwesten van het Gelderns kanaal
De trechter, die zich van het kanaal naar de weg naar Kevelaer toe vernauwt en zich ten noordwesten van deze weg weer verwijdt, bevat zeer lage, natte gronden, met een venige bovengrond. De
beekbezinking die het grove zand bedekt, is vooral aan de zuidoostzijde dik, soms 40 à 50 cm, en
wordt naar het noorden met het vertakken van de geul dunner, om ten slotte grotendeels te verdwijnen.
De grens van deze subreeks ten opzichte van de subreeks b van het Tuindorp is vaag. Uit het dikteverloop van de leemlagen blijkt, dat het terrein naar het noordwesten enigszins oploopt.
De smalle geulen zijn vooral aan de westzijde van het gebied wat beter ontwaterd. De wateroverlast
neemt naar het zuidoosten toe. De graslanden bezitten dan ook een slechte grasmat en op het bouwland
is uitwinteren schering en inslag. Een watermolentje bij de weg naar Kevelaer moet het overtollige
water afmalen. Het type SZowc21 langs de zuidwestrand is gedeeltelijk met stuifzand overdekt en
de grens van de cultuurgrond ligt hier zelfs al iets te ver naar het zuidwesten.
Ten westen van de grindgroeve (Cementfabriek) ligt een venige laagte met een moerasbegroeiïng.
Met een goede detailontwatering is hier uitstekend grasland van te maken. Het overige deel van deze
trechtervormige laagte is zeer goede grond, met een flinke laag beekbezinking, die geen gevaar van
verdroging oplevert. Ten oosten en noordoosten van de cementfabriek liggen vrij slechte, hoge gronden,
met een wat fijnzandiger strook in het midden. Deze zijn sterk ontwaterd door hun ligging bij het
Gelderns kanaal.
Aan de zuidwestzijde van dit gebied ligt naast de stuifzandontginningen nog een strook goede grond.
Het „Pikmeeuwenven" is een natuurreservaat, dat ten gevolge van de verbeterde ontwatering van
de ten oosten hiervan gelegen gronden een groot deel van het jaar vrijwel droog ligt. In het voorjaar
van 1949 was het vrijwel geheel droog, zodat zelfs de onderbemaling, die het westelijk deel van water
uit het oostelijk deel moet voorzien, geen dienst meer deed. Waarschijnlijk zal het geheel ten gronde
gaan. De vegetatie is al zover achteruitgegaan, dat instandhouding nauwelijks meer de moeite waard is.
De als SZwc3LV aangegeven stroken bestaan uit een 15 à 40 cm dik iets lemig, sterk verteerd
veenlaagje, op grijs, grof zand. Op de overgang van veen en zand komt een dun leemlaagje voor.
Plaatselijk is het reliëf wat onrustiger en komen drogere zandkopjes voor. De zuidwesthoek bevat
enkele zeer natte vennetjes, zodat hier niet zonder egalisatie ontgonnen kan worden. Het overige deel
komt zeker voor ontginning in aanmerking. In verband met het volgende type zal men echter naar een
grondwaterpeil van circa 50 cm beneden maaiveld moeten streven.
Een groot deel van het oppervlak wordt ingenomen door type SZwb3. Dit zijn vrij vlak liggende,
iets hogere gronden, met een 5 à 15 cm dikke, zeer licht humeuze, soms iets loodzand bevattende
bovengrond, rustend op bruin grof tot middelkorrelig zand. Wegens de zeer geringe watercapaciteit
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leveren deze gronden een groot gevaar voor verdroging op. Men moet daaom de lage gronden jn
gras leggen en een hoog grondwaterpeil handhaven, om hier nog redelijk bouwland van te maken.
Zorgt men niet voor goede waterbeheersing, dan krijgt men dezelfde verdrogende gronden als in de
Disselt. Plaatselijk, o.a. in het noordoosten, is het reliëf van dit type wat onrustiger en komen verdrogende kopjes voor.
De rug van SZwb2 die de beide SZw3-stroken scheidt, ligt wat hoger, bevat meer loodzand dan
het vorige r\pe en plaatselijk storende heidebanken. Dit is een strook die niet voor ontginning
geschikt is.
2. De lage gronden ten noordoosten van het Gelderns kanaal, welke met beekbezinking zijn bedekt
De beekbezinking varieert in dit gedeelte sterk in dikte. Meestal is alleen de venige bovengrond
lemig en plaatselijk zijn leemlaagjes van 5—15 cm dikte onder deze sterk humeuze laag aanwezig.
De grove ondergrond ligt hier vrij ondiep, zodat bij de afwatering voorzichtigheid geboden is. Het
type SZowc3L is vooral aan de noordoostzijde langs de Duitse grens venig in de bovengrond. Dit
is door de slechte ontwatering veroorzaakt. Bij grenspaal 503 vinden we een strookje hogere afwijkende
grond van type SZowc21, dat wel lemig, maar door hogere ligging niet zo nat en humeus is als voor
dit type als normaal mag worden beschouwd.
Van de ingesloten koppen van type SZowc3 en 2 is vooral de westelijke sterk aan verdroging
onderhevig. De ontwaterende invloed van het Gelderns kanaal ^wordt naar het zuidwesten sterker.
In de hier gelegen bosjes vinden we over het algemeen zandiger én drogere gronden.
3. De overige gronden van dit gebied
De gronden die in een strook van ongeveer 300 m breedte langs het kanaal zijn gelegen, zijn door
de diepe insnijding van dit kanaal aan verdroging onderhevig (met " op de kaart aangegeven). Vooral
het zuidwestelijk deel is grindrijk of bevat grind op geringe diepte, wat de neiging tot verdroging
versterkt.
De met " aangeduide SZowc3 bevat wat meer fijn materiaal in de bovengrond en bezit hierdoor
een iets grotere resistentie tegen droogte. In het gedeelte van dit bodemtype, dat langs de grens van
de gemeente Arcen voorkomt, is het noordoostelijk deel wat vochtiger, een goede variant van het type,
terwijl een kop in het zuidwesten spoedig verdroogt. In een met SZowc21g aangegeven kop in het
westen vinden we grind op geringe diepte, wat de oorzaak is van het spoedig verdrogen van de
gewassen. De SZowc21 langs de grens met Arcen bevat weinig leem en gaat geleidelijk in de omringende
typen over. Terecht gebruikt men deze grond voor grasland.
B. DE UITERWAARDGRONDEN
1. ALGEMENE KAARTBESCHRIJVING

Hst algemene beeld van de uiterwaard is dat van een dal met evenwijdige, bijna
rechtlijnig verlopende, min of meer steile wanden. In het noorden buigt dit dal bij de
uitmonding van de Niers naar het westen om en tussen Aayen en Bergen heeft een
stuifzand-wig het dal vervormd. Ten zuiden van Bergen wordt het dal smaller en krijgt
ook een meer kronkelend verloop. In dit dal snijdt de Maas de uiterwaard in twee delen,
zodat een strook van wisselende breedte ontstaat. De afzettingen van de Maas worden
van noord naar zuid zandiger.
Aan de zijde van de Maas liggen de kleiafzettingen over het algemeen het hoogste
(Uh). Ze dalen af naar de zijde van de terraswand tot een geul (Uk). De zandige afzettingen (Uz) steken min of meer boven de kleiruggen uit.
De leemgronden (UI) liggen vrijwel even laag als de lage kleigronden (Uk). De slibgronden vinden we tenslotte op een terrasje langs de Maas dat plm. 0,5 m lager ligt
dan de aangrenzende Uh-typen.
Langs vrijwel de gehele loop van de Maas vinden we een strook hoge kleigrond
(Uh2) van wisselende breedte. Deze is smal, behalve in de twee grote bochten bij Heyen.
Plaatselijk liggen er iets hogere delen van Uhl aan de stroomafwaarts gerichte zijde van
de uitlopers van Uz-complexen. Langs de randen van het stuifzand en langs de lage
geulen van Uk2 vinden we Ukl als een overgang van Uh naar Uk2.Lage overstromingsgeulen in de Uh-ruggen bestaan ook weluit Ukl.
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De laagste geulen in de uiterwaard, tussen Afferden en Wellerlooi, zijn met klei (op
veen) opgevuld (Uk2). Dit zijn vrij diepe geulen die de zandige uiterwaardgronden doorsnijden. De eilanden van hogere grond noemt men hier „bongen".
De uiterwaard-zandgronden (Uz) liggen over het algemeen hoog: langs de Maas
tussen U h l en Uh2 op de „bongen" of langs het stuifzand.
Rondom hogere kernen van Uzs en Uzi of Uz2 vinden we typen met toenemend
kleigehalte: Uzi, Uz2, Uz2k en U h l , of typen met zand op geringe diepte in de ondergrond: Uhlz en Uklz, soms Uk2z. Temidden van grotere oppervlakten Uz2 vinden we
de Uz2k over het algemeen langs de grenzen met Uh en Uk, of in laagten in het terrein.
De lichtere Uz2z ligt op de hoogste delen. Er komen onregelmatigheden voor in het
kaartbeeld, b.v. het niet doorlopen van geulen, het voorkomen van rechthoekige omgrenzingen langs stroomdraden en wisseling van bodemtypen in doorlopende geulen.
Deze zijn te wijten aan vergraven of aan het reliëf van de ondergrond, dichtstuiven van
geulen in de streek tussen Aayen en Elsteren, gedeeltelijk misschien aan de vertragende
invloed van dwars op de geulen^verlopende wegen op de stroomsnelheid.
We kunnen de leemgronden opvatten als erosieresten van afzettingen ouder dan het
veen in de diepe geulen. Slechts waar een afdoende bescherming van stuifzand bestond,
vinden we deze gronden terug, ten zuidoosten van Aayen en bij Wellerlooi. Over het
algemeen liggen deze gronden laag en zijn met veen of klei afgedekt. Tot een mogelijk
iets jongere variant van deze leemgronden moeten ook de klei- onder Uz2 ten zuiden
van Afferden en de al of niet vergraven leemgronden bij Heukelom langs de Rijksweg
worden gerekend.
2. BIJZONDERE KAARTBESCHRIJVING

a. De Maasuiterwaarden noordelijk van de Niersmonding
In het westen vinden we een Ukl-geul langs de afwateringssloot van de leem- en zandgronden
in het noorden. Deze heeft verbinding met de geul ten noorden van de kerk van Middelaar; langs
de gemeentegrens ondervinden deze gronden bij hogere waterstanden wateroverlast.
De Uh2 nabij de steenfabriek Milsbeek zijn afgegraven tot op enige hoogte boven de grijze klei,
zodat gronden van een type als de Ukl zijn ontstaan met sterk gereduceerde lagen in de ondergrond
en een laagje jong kolenslib (kalkarm) in de bovengrond. Deze gronden liggen mooi vlak en op een
behoorlijke hoogte boven het zomerpeil van deMaas.
De Ukl-geultjes ten oosten hiervan gaan over in de zeer natte laagte rondom het Herderwerk,
een oude verdedigingsstelling, die uit zandig materiaal bestaat, rustend op grind. Dit is een licht perceel.
Een smal, iets lager dan de Uh2 gelegen Usl-randje ligt langs de Maas.
b. Het smalle deel van de Maasuiterwaarden ten noorden van Heyen en ten zuiden
van de Niersmonding
Nabij de Niersmond liggen de resten van een groot kasteel, het Genneperhuis, met een laagte in
het zuidoosten, vermoedelijk derest van een gracht. Zoals overal heeft de Maas hier een vrij steile rand,
waar nog wel wat afgeslagen wordt bij hoge waterstanden. De Usl ligt wat lager en gaat vrij plotseling
in de Uh2 over (zie profiel 4). De Uz2 en vooral de Uzi dragen een grasmat met duidelijke invloeden
van de droogte. De laatste verdroogt dan ook al spoedig in het begin van de zomer. Dit is wel een
van de slechtste Uzi-koppen van de uiterwaard, bestaande uit een zeer licht dek van samenhangend
bruin zand, op 45 à 50 cm overgaand in grof stuifzand. Dit stuifzand duikt via de Uh2z onder
de Uh2 weg.
De laagte van Uz3 nabij de stadsgracht is vergraven en bevat zware klei in de bovengrond; er
treedt hier wel enigeverdroging inop.
De Uzi langs de Veerweg (Stamelberg) heeft een circa 60 cm dikke humeuze bovengrond; het
is oud bouwland van matige kwaliteit. De Uz2 ten zuiden van de Veerweg wigt uit tegen het stuifzand.
Waar de uiterwaard het smalst is, wordt een haven gegraven, die niet op de kaart is aangegeven.
De klei uit dit gat is op de stuifzandgronden gebracht, die op dezelfde hoogte langs de Rijksweg
liggen. Hier heeft men goedegronden gemaakt.
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c. De gronden binnen de Maasbocht op de hoogte van Heyen
De Ukl langs de stuifzandrand ondervinden wateroverlast in natte tijden; de grijze lagen liggen
op plm. 40 cm diepte. De overgang naar het stuifzand wordt gevormd door een strookje Uz2, dat op
60 à 70 cm in zand overgaat en een grasmat heeft met tekenen van verdroging.
Het vlak Uz2 ten noorden van de weg naar het veer, op het Roode Del, is een vrij lichte, bij
aanhoudende droogte verdrogende grond. De Uzi-kop Boven de Meer is zeer licht, met ongeveer op
40 cm grof zand. Voor weiland is deze grond weinig waard. De Uhl op de Laak en bij Giesenbosch
is ook voor bouwland geschikt, maar als grasland in gebruik. De Meer is een gedeeltelijk dichtgemaakte
en vergraven laagte, met een sterk wisselend profiel, in het noorden met afwisselende klei- en kleihoudende zandlagen, in het midden het natste, met vrij zware kleiprofielen en in het zuiden weer
als in het noorden. Deze vrij natte gronden hebben periodiek wateroverlast en zijn alleen als weiland
te gebruiken.

d. De gronden binnen de Maasbocht tussen Heyen en Afferden
In het noorden vinden we in de Uh2 een aantal door een stippellijn omgeven stroken, waarvan
er één langs de Ukl ligt. Deze zijn wat lager gelegen dan de omgeving, waardoor de watervoorziening
iets beter is en zij bijzonder geschikt zijn voor grasland.
In de Ukl ondervindt de laagste strook langs het stuifzand (Uk2) wateroverlast. Namen als
„Soer Weytjen" wijzen hier ook op. De Uz2k in het zuiden is een goede sterk kleihoudende zandgrond
met op circa 70 cm diepte een zware kleilaag. De aansluitende Uz2 ten noorden van de stuw is wat
lichter en gaat op circa 80 cm diepte in zand over. Naast de stuw ligt de „Oeveren", een strook grond
die bij de aanleg van de stuw is afgegraven.
Rondom de Uz2 ligt een mooie Uhl die voor veeleisende akkerbouwgewassen zeer geschikt is.
De slibrand langs de Maas is vrij zandig; de sublaag is 80 à 100 cm dik en rust op klei, plaatselijk
op zand.
Van het hogere Maaspeil ten zuiden van de stuw viel in 1947 geen gunstige uitwerking te bespeuren.
Volgens het oordeel van de boeren zou het de verdroging toch wel verminderen. Mogelijk heeft de
lichtere grond (Uz2) ten noorden van de stuw, in tegenstelling tot de betere gronden ten zuiden van
de stuw, hen tot deze opvatting gebracht. Vergelijking van gewassen op geheel overeenkomstige
profielen noordelijk en zuidelijk van de stuw kan alleen tot betrouwbare uitkomsten leiden.

e. Het smalte deel van de uiterwaard tussen het veer bij Afferden en Heukelom
H.P. 421
Op de hoogte van Afferden ligt de Uh2 vrij laag ten opzichte van de Maas, wat mogelijk de
verdroging enigszins tegenhoudt.
De Cleefse beek en de lage natte gronden langs de Rijksweg vormen hier de voortzetting van de
geul die ten zuiden van Afferden door het stuifzandgebied heen loopt.
Onmiddellijk ten zuiden van de Welsberg, een goed stuk Uhl, geschikt voor bouwland, liggen
de vergraven gronden van de steenfabriek Nuance. Ten gevolge van het hoge Maaspeil ter plaatse
liggen deze wat laag ten opzichte van het grondwater. Aan weerszijden van de Rijksweg vinden we
ten noorden van de steenfabriek lichte Uzi en Uz2k, die een dek van lichte stuifzandgrond dragen,
vooral aan de oostzijde. Het is oud bouwland, diep humeuze grond. De eng-naam wijst hier ook op.
De kleilaag ligt vrij diep in de ondergrond en bestaat uit een typische klei, rijk aan loessmateriaal,
terwijl er plaatselijk kalk in voorkomt. Naar het zuiden duikt de klei weg onder zuiver stuifzand.
Hier is de grond tot het stuifzandgebied gerekend.
De lichte gronden zuidelijk van de steenfabriek zijn gedeeltelijk vergraven en over het algemeen
zeer licht. In het zuiden geeft een dijkje bescherming tegen overstroming. Vermoedelijk sloot deze
ook de lage gronden oostelijk van de Rijksweg van het overstromingsgevaar uit. Langs de Maas en
op de kleigronden aan weerszijden van de beek, die uit het Heukelomse broek komt, vinden we dunne
laagjes kolenslib.

f. De uiterwaardgronden ten zuiden van Heukelom en ten noorden van de weg van
het veer bij Bergen naar de Rijksweg (afb. 11)
In de nabijheid van Heukelom ligt een Uz2k-kopje, dat gedeeltelijk als bouwland in gebruik is.
De Uhl ten zuiden hiervan is grotendeels grasland, waarschijnlijk ten gevolge van overstromingsgevaar.
Naar het zuiden loopt de grond iets op en vinden we weer bouwland van uitstekende kwaliteit op Uhl.
Geleidelijk gaat Uhl in Uz2 over, die hier ook nog zeer goed bouwland is. Ook de overgang naar
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AFB. 11. Luchtfoto van de Maasuiterwaard met het aangrenzende stuifzand bij Bergen. In het midden
van de foto van links naar rechts de Rijksweg (A) met bomen en van hier af naar beneden
de Zeedijk (B). De bouwlanden aan de onderkant liggen op de bongen (C), de graslanden
liggen op de lage kleigronden (D).
(Opname Geallieerde Luchtmacht 5-10-1944.
Luchtfoto-archief v. d Stichting voor Bodemkartering, Wageningen.)

FIG.

11

Aerial photograph of the foreland soils of the Meuse, with the adjoining blown sand, near
Bergen. In the middle of the photograph from left to right the „Rijksweg" (A) with trees
and front here to the bottom the „Zeedijk" (B). The arable land at the bottom is situated
on the „Bongen" (C), the grassland is situated on the low clay soils (D).
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de lichte Uzi bij Bergen is geleidelijk. Rondom het dorp liggen oudere bouwlanden met dikke humeuze
bouwvoor. De grond is er slechts licht rogge- en aardappelland. De Weerten langs de Maas bestaan
uit Uh2 met een laagje kolenslib van plm. 15 cm dik.
Naar het oosten dalen de Uh- en Uz-typen af naar de Ukl, die grijze lagen op 80 tot 40 cm
diepte heeft en langs de rand van de Uz-typen zandig is. Wegens overstromingsgevaar is dit grasland.
Zeer natte gronden zijn de Uk2 en Uk2v die als een lage geul langs het stuifzand liggen. Het
kleipakket op het veen is ongeveer 50 cm dik en wordt naar het noorden zwaarder en natter. In het
Heukelomse broek is de kleilaag langs het stuifzand slechts zeer dun. Het smalle stuifzandrandje
westelijk van de grote weg is hier sterk aan verdroging onderhevig.

g. De Maasuiterwaarden
Rijksweg

tussen Bergen en de weg van het veer bij Aayen naar de

De zware Uh2 langs de Maas gaat via de Uh2z over in Uz2. Deze bevat in het noorden kleilagen
in de ondergrond, vooral in de laagten, waar het gehele profiel zwaarder en beter vochthoudend is.
In de buurt van Aayen gaat de Uz2 weer in de goede Uhl over, bouwland dat al lang in cultuur is.
Langs de weg van Aayen naar Bergen vinden we een lange smalle rug van zeer lichte gronden
(Uzi en Uzs). Een gedeelte van de woeste kop bij Aayen is afgegraven. Het zo gevormde diepe gat
was vóór de kanalisatie nog als weiland in gebruik. Nu is de Maas zo hoog opgestuwd, dat deze
grond 'szomers meestal onder water staat. In de woeste kop is op ongeveer 2 m diepte een oude
bouwlaag terug te vinden.
Ten oosten van deze stuifzandrug vinden we een strook hoge Uz2-gronden. In het zuiden zijn
deze gronden overstoven tot op een afstand van circa 70 m vanaf het stuifzand. Deze vrij lichte
gronden zijn alleen geschikt voor rogge en aardappelen in normale jaren. De laagten zijn wat zwaarder
en ook voor meer eisende gewassen geschikt.
In het Vorsthofsveld vinden we zwaardere gronden met klei in de ondergrond, uitstekend tarweland. De laagten zijn ook hier zwaarder en beter dan de hoogten, waar niet overal klei is aan te
boren. In het noorden van deze strook vinden we nabij Bergen een Uzi-kop die bij de minste aanhoudende droogte verdroogt.
Ten oosten van het besproken gedeelte zijn enkele diepe geulen in het terrein ingesneden, die
zich vanaf het stuifzand bij Op de Kamp tot hier voortzetten.
De eilanden, die tussen deze geulen zijn gelegen, rijzen steil op uit de laagten, met een hoogteverschil van IJ à 2 meter. Over het algemeen zijn het lichte gronden.
De westelijke geul is nat, maar bevat geen veen in de ondergrond. Dit land is uitsluitend als
weiland te gebruiken. De ontwatering is er slecht, de sloten en greppels slecht onderhouden. Verdroging
komt hier niet voor. Deze geul wordt hoger en beter bij de Kamp, waar zelfs de Ukl en Uklz voorkomen, die wel als bouwland te gebruiken zijn. De Bong, tussen beide geulen gelegen, is een lichte
Uz2-rug. De randen van de Bong zijn wat zwaarder en vertonen grondwaterinvloed in de ondergrond.
De hoogten in het noorden op de Bong zijn licht, voor weinig eisende gewassen te gebruiken, de
laagten zijn £>oedbouwland, geschikt voor bieten.
Ten noorden van Neetele Weyde ligt een zeer lichte, slechte kop. De randen en enkele vergraven
laagten zijn lager gelegen en staan onder invloed van het grondwater (Uz3). Het is meestal weiland.
Het zuidelijk deel van de Bong wordt lichter; we vinden er stuifzand dat op de Suikerberg een
meer dan 50 cm dikke humeuze bovengrond heeft. Een smalle rug ten oosten van de Bong bestaat
uit lichte gronden (een lichte Uz2) en laag gelegen weilanden op Uz3.
De grote geul (het Lang Broek, Het Schoor en Aayer Broek) is een zeer natte kleigrond, grotendeels rustend op veen. Het kleidek is grijs en roestig, meestal circa 50 cm dik, naar het westen en
zuidwesten in dikte afnemend tot plm. 25 cm. In het noordwesten is de Uk2v zandiger in de bovengrond. Door de opstuwing van de Maas zijn deze gronden nu ook 'szomers te nat. 'sWinters staan
ze dikwijls onder water. Plaatselijk is het veen uitgeturfd, waarna soms het land met zand is geëgaliseerd. Op enkele plaatsen zijn deze gaten opgevuld met drijftillen, waarover men niet kan lopen.

h. De Maasuiterwaard tussen de weg van Aayen naar de Rijksweg en de Kemppestraat en de Leukenweg
De Uh2 langs de Maas is een mooi stuk grond van gelijkmatige samenstelling. De lagere percelen
bezitten een dun sliblaagje als bovengrond. Bij de Natte en Osse weide vinden we een lagere strook
van Ukl, die tussen de Uh2 en de Uz ingesloten is. Vroeger was de ontwatering hier slecht, thans
is deze wat verbeterd. Voor bouwland is dit gedeelte toch ongeschikt. De Uklz ten zuidoosten hiervan
is door de zandondergrond beter ontwaterd. Naar het zuiden wordt de Ukl beter, vooral ten zuiden
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van het Root. De Uhl gaat hier in Uz2 over. Ten westen van deze strook Uh2 en Ukl vinden we
een hoge strook Uz2-gronden. Vlak ten zuidoosten van Aayen bij Hamenshof op de hoge rug en in
een noordnoordwest gericht strookje midden over Het Oort zit het zand ondiep, er treedt zeer spoedig
verdroging op. In het zuiden op het Root ligt ook verdrogende grond (Uz2z). Ten zuiden hiervan
ligt weer een stuk betere Uz2 op klei.
Tussen de hoogte bij Aayen en de hogere gronden van de Honingen en de Sintelberg liggen een
tweetal natte geultjes van Uk2, die een vrij goede strook Uh2z en Uklz omsluiten. Het hoogste deel
van dit ruggetje is lichte grond (Uz2). Ondanks de goede kwaliteit van deze hogere gronden zijn ze
als weiland in gebruik, mogelijk met het oog op wateroverlast.
De Honingen is een zeer goed stuk bouwland van Uz2k, waar men alle gewassen op kan telen.
In het noordwesten zit er een laagte in, die wat beter vochthoudend en zwaarder is; het laagste deel
hiervan is dan ook als weiland in gebruik. De Uz2 op de Sintelberg is plaatselijk zeer licht. Onderbroken door een laagte ten zuiden van de Sintelberg zet de hoge rug zich vanaf de Bong voort naar
het zuidwesten.
Tussen de Honingen en het stuifzand ligt een diepe geul opgevuld met klei op veen. Plaatselijk
heeft men hier weer in gegraven en geëgaliseerd, vooral onder langs de stuifzandrand. Enkele uitgeveende gaten zijn nu nog waterplassen.
In het stuifzand zet de strook lage gronden zich voort naar het zuiden. Hier vinden we zeer
natte gronden en veengaten in het oosten. Tussen deze geul en het stuifzand ligt een stuk taaie
zandige leemgiond. Deze is vrijwel geheel als weiland in gebruik, wegens zijn lage ligging. Vlak langs
het stuifzand in het westen van dit leemgebiedje liggen wat hogere gronden, die vrij goed bouwland zijn.
Het centrale en oostelijke deel van de leem staat op de topografische kaart als moeras en hakhout
aangegeven. Gedeeltelijk is dit ontgonnen ; met zand en leem werd dit lage veengat opgehoogd. Het
is vrij nat weiland met veel verschil in bodemgesteldheid. Het zuiden van de leem bij de Sterberg is
wat zandiger en bedekt met een veenlaagje. Het is ook nat land, maar wat beter gelegen dan het
geëgaliseerde deel. Het noordwestelijk deel van de leem is nog niet geheel ontgonnen.
Wanneer we de geul van het Aayer Broek naar het zuidwesten vervolgen, splitst deze zich in twee
delen. Deze omsluiten de Uk2z van de Dolle Pas, een natte grond, die door zijn zandondergrond bij
laag water wat beter ontwaterd is. Tussen de grote boerderijen bij Kamp en de Kemppestraat is er
veel stuifzand over de uiterwaardgronden gestoven. De geulen zijn gedeeltelijk dichtgestoven. De
hogere gronden zijn hier over het algemeen licht en bezitten een lichte bovengrond, die vooral langs
het stuifzand uit vrijwel zuiver stuifzand bestaat. De Bonte Kamp, den Eekkelenboom en vooral bij
de Kapel Hof en Op de Kamp zijn dan ook zeer lichte gronden, die alleen voor weinig eisende
gewassen geschikt zijn.

/. De uiterwaardgronden ten zuiden van de Kemppestraat en ten noorden van het
kasteel en het dorp Well
Het Geysterveld langs de Maas is in het noorden nog licht, maar gaat bij de Kapel bij het
Kemppestraatje over in goede Uz2k Er zit nog wel enige variatie in zwaarte in dit type, maar in de
gewassen komt dit niet tot uitdrukking.
Pas in het Rood Land bij Elsteren komen we in lichte, spoedig verdrogende gronden. De Uzlz
is hiervan wel het slechtste deel. Langs de kronkelende beek tussen In de Band en het Geysterveld
ligt in het noorden goede Uh2-grond. Bij Elsteren ligt hier een klein, gedeeltelijk vergraven, natter
strookje Ukl in.
In de Band zijn zeer goede gronden (zware Uz2) waarop veel tuinbouw wordt bedreven. De overstroming van de Maas is hier, behalve op het Kloesterveld, wel een nadeel. Het strookje Uzi bij het
kasteel is licht en de omringende Uz2 is ook minder goed dan In de Band.
Het grote oppervlak Ukl in het noorden is goed weiland, met voor bouwland te veel overstromingsgevaar. De uitmonding van de beek die er doorheen loopt, ligt vrij diep tussen hogere Uh2-gronden.
De lage gronden in het oosten tenslotte, zijn weer geheel zoals in het Aayer Broek. Plaatselijk is
er veen uitgeturfd en het gat weer met zand geëgaliseerd.
Langs het stuifzand vinden we smalle natte strookjes Uz3.

j . De Maasuiterwaarden tussen het dorp Well en het smalste deel van de uiterwaard
bij de Zenningen
Langs de Maas zet de Uz2-strook van de Band zich voort. Het noordelijk en oostelijk deel van
deze strook is bouwland van uitstekende kwaliteit, terwijl in het dorp en Op het Oever, ten oosten
van de wegsplitsing, lichtere koppen voorkomen.
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Aan weerszijden van de Uz2 vinden we een strook Uh2, die langs de Maas gedeeltelijk met kolenslib bedekt is. Deze gronden zijn als weiland, bij het dorp gedeeltelijk als boomgaard in gebruik.
Onder langs het stuifzand zet de Uk2-geul zich voort. Er komt hier geen veen meer voor in de
ondergrond. De rand van de hoge stuifzandrug bestaat hier uit vochtige tot natte kleihoudende zandgronden, die vooral langs de dwarsweg bij het kasteel diep humeus zijn.

k. Het brede deel van de Maasuiterwaarden nabij Wellerlooi
Dit deel van de Maasuiterwaard is grotendeels hoog gelegen en zeer zandig. Enkele natte laagten,
gedeeltelijk met leem in de ondergrond, en een aantal stuifzandheuvels verlenen reliëf aan dit gedeelte.
Aan de Zenningen in het noordwesten langs de Rijksweg gaat de Uz2 naar het zuiden geleidelijk in
Uzi over. De Usl-driehoek is een vergraven laagte. Ten noordoosten van de Rijksweg ligt een smal
geultje met in het westen een zeer lichte Uz2 en in het oosten een licht, grindhoudend, zandig
profiel (Zsl—Uzi).
Het grote aaneengesloten vlak Uzi, waar dit gebied grotendeels uit bestaat, is een zeer gelijkmatige lichte grond, die alleen voor weinig eisende landbouwgewassen geschikt is. Rondom het centrum
van het gehucht Wellerlooi komen diep humeuze oudere bouwlanden voor. Voor haver is deze grond
nog te droog ; maïs en vroege aardappels zijn er beter op hun plaats.
De laagte het Aswater in het noorden, naast de stuifzandberg, is periodiek zeer nat. Een afwatering
ontbreekt. De Uz2 op leem in het noordoosten is een goede vochthoudende grond, waar men grasland
en slecht verzorgde boomgaardjes op aantreft.
Een reeks van natte, min of meer kleihoudende zandgronden, gedeeltelijk met leem of veen in de
ondergrond, ligt in een geul vrij dicht langs de rand van het stuifzand. Er komt vrij goed grasland op
voor. Bij hoge Maasstanden komt deze strook dikwijls onder water te staan.
De Uz2 tussen de Uz3 en het stuifzand is een goede vochthoudende grond met sterk humeuze
bouwvoor en grondwaterinvloed op circa 40 cm diepte. Verdroging komt hier vrijwel niet voor;
het is goed bouwland.
De overige uitgegraven laagten zijn alle natte gronden, die meer of minder klei bevatten.
De smalle strook Uh2 langs de Maas is vrijwel geheel als weiland in gebruik ; op de Uz2-strookjes
vindt men bouwland.
De stuifzandkoppen zijn zeer lichte, sterk verdrogende zandgronden met langs de randen een
lichte bijmenging van klei.

/. De smalle strook uiterwaardgronden ten zuiden van het gehucht Wellerlooi
Dicht langs de Maas ligt een zeer smalle strook Uh2 met een dunne (20—30 cm) laag zwart kolenslib. Een klein L-vormig strookje Uzi in het noorden is een vrij goede grond, die op het stuifzand
gebracht is, ter dikte van 60 à 70 cm. In een nat jaar zijn hier nog vrij goede bieten op te verbouwen,
in tegenstelling tot de omringende stuifzandgronden, waar dit niet meer mogelijk is. De Uz2-strook ten
zuiden hiervan is een zeer goede, goed te bewerken en vochthoudende grond.
Het Uh2-strookje, dat dicht langs de hoge stuifzandrand ligt, ten noorden van de uitmonding
van het Gelderns kanaal is een zeer goede grond met een dikke kleilaag.
Het zuidelijke deel van de uiterwaard bevat een goede lichte Uhl, met zware klei in de ondergrond,
die uitstekend geschikt is voor bouwland. De overige lage gronden zijn terecht als weiland in gebruik.
Langs de Rode Beek zijn de gronden zeer nat.

m. De Niersuiterwaarden
De bovenrand van het Niersdal bestaat vrijwel overal uit zeer lichte, spoedig verdrogende gronden.
Onder in het dal vinden we veen, venige klei en plaatselijk wat leem, afgedekt met een kleilaagje.
Deze gronden zijn nat tot zeer nat, verdrogen zelden en dragen een zeggenvegetatie ten gevolge van de
steeds weerkerende wateroverlast. Het onderhoud van de laagste gronden laat gewoonlijk veel te wensen
over. Op de overgang van droge en natte gronden vinden we een lichte kleibedekking op zand. Het
kaartbeeld is vrij sterk vereenvoudigd, aangezien niet alle grillige wisselingen op korte afstand konden
worden aangegeven. De Uklz, Uz2, Uz2g en Uk2g behoren alle tot de spoedig verdrogende gronden
Ten noorden van de Oordsche Hof vinden we onder de Uk2 plaatselijk nog leem terug. In de laagste
delen, de Uk2 en Uk2v, vinden we geultjes, hogere kopjes en plaatselijk zand en grind dat uit de
Niersbedding is opgebaggerd.
Zonder 'ngrijpende grondverbetering en goede verzorging zijn deze gronden niet tot goed grasland
te maken.
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C. DE STUIFZANDGRONDEN
1. A L G E M E N E KAARTBESCHRIJVING

De stuifzandgronden liggen in een brede strook tussen de rivierleem- en rivierzandgronden en de Maasuiterwaarden in. Het reliëf is zeer grillig, met een groot aantal
koppen en ruggen, soms door vrij vlakke laagten van grote uitgestrektheid onderbroken.
Langs de rand van het Maasdal ligt een strook van ontginningen, die dichtbij de Maas
vrijwel een aaneensluitende strook vormen, door enkele stuifzandkoppen onderbroken.
Verder naar het oostsn liggen de ontginningen meer verspreid tussen de hoge woeste
stuifzandkoppen in. Aan de oostzijde ligt een brede strook woeste gronden, waar slechts
plaatselijk ontginningen in voorkomen. De vochthoudende en natte gronden liggen
van zelfsprekend in de kommetjes tussen de stuifduinen. Voor het overige is er weinig
regelmaat te vinden in de ligging van de verschillende bodemtypen. Alleen de Zsobgronden vinden we in een strook dicht langs de oostzijde van de rechte rand van het
Maasdal. Over het algemeen zijn dit, vooral in het noorden, vrij vlakke delen tussen
de stuifzandkoppen; waar het reliëf wat onrustiger is, vinden we toch slechts lage langzaam glooiende hoogten in dit bodemtype.
2. BIJZONDERE KAARTBESCHRIJVING

a. Het stuifzandgebied van Milsbeek
We vinden hier het typische landschapsbeeld vande ontginningen temidden vankopjes en ruggetjes
van woeste grond. In tegenstelling tot de hoge gronden vinden wein het Broek lagere leemhoudende
gronden. Oorspronkelijk was dit Broek veel groter en bevatte ookeengroot deel vande gronden tussen
de Wankum en het Rood Land. Toen men echter de afwatering van de leemgronden dwars door het
Broek en het Heideland heen heeft gegraven en vooral na de verbetering van deze afwatering, was
het uit met het hoge grondwaterpeil in het Broek en de aangrenzende hogere gronden. Door een
afwatering volgens het van nature aangewezen systeem, over Middelaars gebied langs de Riethorst,
was het misschien mogelijk geweest het water in het Broek in de zomer wat hoger op te stuwen.
Behalve de lage gronden en het Broek en enkele smalle hoge stuifzandruggetjes is er sinds 1792
vrijwel niets in Milsbeek ontgonnen. Over enkele gedeelten kunnen wenog plaatselijke bijzonderheden
mededelen.
Rondom het dorp Milsbeek aande west-, zuid- en oostzijde vinden wede oudste bouwlanden bij
de Hermsen Hof, het Trapsland, Het Sprokkelseveld en de Grietjeskamp. De verder van het dorp
gelegen oude bouwlanden zijn alle watminder diep enminder sterk humeus.
De Meerkamp (Zse2L) iswelhet beste zand-bouwland van Milsbeek. Niet alleen in de ondergrond
treffen weer zandige leem en lemig zand aan,maar ook de sterk humeuze bovengrond is plaatselijk
enigszins lemig. De oostelijke voortzetting, die aan de Sh-typen grenst, is een overgang tussen Zse,
Sh en SI. Voor de aanleg van een spoorlijn tijdens de oorlog en door egalisatie bij het afbreken
van deze lijn werd de grond plaatselijk sterk vergraven. Deze spoorlijn liep vlak ten westen vanhet
Vagevuur, midden door hetdorp Milsbeek, langs dezuidwestrand vande Meerkamp, langs de zuidrand
van de Sh2op het Genneps en Ottersums Veld, vlak achter langs het Klooster, waar hij naar het
zuiden omboog, de Niers overstak even ten westen van Vogelenzang, om dan even ten oosten van
de Oordsche Hof in zuidzuidwestelijke richting naar de spoorbaan Gennep—Goch verder te lopen.
Behalve voor de spoorlijn werd er rondom Milsbeek, vooral ten oosten van de Rijksweg, veel in
de grond gegraven. De leem ten noordoosten van het dorp is op vele percelen naar boven gehaald
en over het oppervlak uitgespreid. Ten noordwesten van de korenmolen aan de Rijksweg stond een
steenoven, die o.a. leem uit de ondergrond heeft gehaald. Opgespitte leem vindt men verder bij de
Schietberg, ten noorden en ten zuiden van de Smelenberg, en ten westen van het Vagevuur. Ten
oosten en noordoosten vande steenfabriek heeft men plaatselijk een laagje klei op het land gebracht.
Een natuurlijke grondverbetering werd door de Maas veroorzaakt bij zijn overstromingen. Zo vindt
men over een afstand van circa 100m vanaf de Bloemenstraat op het Doodsveld en in sterkere mate
in het door hoge stuifzandkoppen ingesloten oppervlak Zse2 aan het westelijk einde van de Roode
Voortstraat, een door Maasslib samenhangend zand in een tot grote diepte bruingekleurd profiel.
Dit iseenzéér lichte vorm van deZsobl.
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Ook de als SZg3 aangegeven laagten zijn door slibrijk zand gekenmerkt, dat hier bovendien een
humeuze bovengrond bezit. Dit is waarschijnlijk van overstromingswater uit het leemgebied afkomstig,
hoewel niet kon worden vastgesteld of de Maas hier niet gedeeltelijk de hand in heeft gehad. De
noordelijke laagte vlak ten westen van de Rijksweg bevat sterk lemig, humeus zand en blijft lang nat.
De noordelijke vertakkingen van het zuidelijk deel bevatten weinig leem. Alleen in de laagte bij
Hermsen Hof komt nog veen op de leem voor. Ook het meest zuidelijk gelegen deel is weer 'sterk
lemig en plaatselijk venig in de bovengrond. Een dijkje met de resten van een watermolentje op de
overgang van dit zuidelijk deel en de nauwe hals wijzen er wel op, dat er hier vroeger sterke wateroverlast bestond.
Dat gedeelte van het Broek, dat als Zso2 is aangegeven, heeft slechts weinig profijt van het
grondwater. Deze jonge gronden zijn over het algemeen zeer droog, behalve de zuidrand, langs de
Wankum en de lage gronden, die een deel van het jaar nog enig profijt van het grondwater hebben.
Er is vrij wat geëgaliseerd in deze Zso2, zodat er ook zeer spoedig verdrogende en stuivende koppen
in voorkomen. Heide-oerbanken komen er slechts sporadisch voor.
Het veen dat ten noordoosten van het dorp in de ondergrond voorkomt, is de voortzetting van
de Siep. Het ligt over het algemeen zo diep (circa 1 m), dat het alleen voor vruchtbomen nog van
belang zou kunnen zijn. Uit de westelijke verbinding met de laagte ten zuiden van het Vagevuur,
waar de Teeiebeek doorloopt, is het veen weggegraven, zodat dit slechts als een iets lager gelegen
deel van het hoge stuifzandlandschap is te onderscheiden.

b. De stui)'zandgronden van Gennep en Heyen, benoorden de laagte bij Heyen en
de aansluitende hoge bruine leemgronden
Dit gebied behoort vrijwel geheel tot de hoge gronden waar het grondwater minstens 1 m, maar
meestal vele meters diep ligt. Slechts enkele laagten nabij de Zevenmorgensiep, die mogelijk met het
Riet tot een systeem gerekend kunnen worden, behoren tot de natte gronden. Vrijwel alle andere
ontginningen zijn droog tot zeer droog en alleen de Zsobl-gronden en die gronden waar leem in de
onder- of bovengrond aanwezig is, bezitten een zekere vochtreserve. De Zsobl ligt in een strook langs
de Maas, wat pleit voor de opvatting dat dit een soort zeer lichte gebroken grond is.
De s'.uifzandgronden rondom Gennep ten noorden van de spoorlijn zijn slecht, hoewel er natuurlijk
goede tuintjes tussen kunnen liggen. Ook verder naar het oosten, vinden we ten noorden van de
spoorlijn niet veel goeds. De Zso3 ligt in kommetjes en is in het voorjaar kletsnat. Slechts een enkel
perceeltje Sh2, waar men het stuifzand gedeeltelijk van de leem afgegraven heeft, is goede grond.
Bij de Fransman vinden we een wat oudere ontginning die toch vrij slecht is. Plaatselijk zit hier
wel leem in de ondergrond.
De ontginningen tussen de Fransman en het Lange Ven hebben alle leem in de ondergrond, echter
meestal op 80 à 100 cm diepte. Waar het stuifzand in het leemgebied uitsteekt, missen de gronden
zakwater van de omringende heuvels. Deze gronden zijn droger dan de ingesloten laagten. Vooral
de noordelijke stuifzanduitloper op leem is droog door de aanwezigheid van heide-oerlagen en grind
in de ondergond.
De woeste gronden langs de oostrand zijn vrijwel alle slecht, behalve vlak langs de rand van het
leemgebied, waar de leem plaatselijk nog is aan te boren (minder dan 1,20 m diep).
Aan het noordwestelijk uiteinde van de Schaaf of het Lange Ven vinden we een hoge woeste
stuifzandkop, lage gronden, die een dichtgemaakt deel van het Lange Ven zijn, en aan de noordwestzijde geëgaliseerde stuifzandgrond op leem, die plaatselijk zeer ondiep ligt. Dit zijn vrij slechte gronden.
Gaan we verder naar het zuidwesten, dan vinden we een stuifzandkopje tussen de Sh-gronden.
Aan de noordwestzijde is dit ontgonnen en bevat leem in de diepere ondergrond (Zsobl), terwijl ook
de Sh3, die hier aan grenst, met een laagje van 20—40 cm stuifzand bedekt is. Aan de zuidwes'.zijde
gaat de Sh2 en Sh2—SZb3 geleidelijk over in de Zsobl, die plaatselijk op leem rust (50—80 cm diep).
Langs de grindweg naar Heyen is de leem op enkele percelen aan het oppervlak gebracht. Dit zijn
goede gronden. Plaatselijk is leem uit de ondergrond weggehaald voor een steenoven, die gestaan
heeft bij de oostpunt van de wegendriehoek aan de zuidzijde van Heyen, Vooral de lager gelegen
delen van de Zsobl langs de grindweg naar de Usheuvel zijn van goede kwaliteit.
Van de woeste gronden ten noordoosten van Heyen is het Karrenveld een bosje op een licht
Zsobl-profiel In de bossen ten noordoosten van het Kempken werd plaatselijk leem in de ondergrond
gevonden. Van de afzonderlijk gelegen ontginningen is het Kempken vrij goed; behalve dicht ten
westen en ten noorden van het boerderijtje is het een goede grond van opgespitte vette leem. Ook in
de ZsoblL dichtbij en ten westen var. het Kempken en de ZsolL ten noordwesten van het Kempken
vindt men goede opgespitte leemgronden. De Zsobl rondom de huizen langs de Rijksweg in de kern
van het dorp is oud bouwland met een diep humeus profiel. De Zsobl ten noorden van de kerk in
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Heyen en ten westen van de Rijksweg is vooral langs de westrand en rondom de met hakhout
begroeide kopjes zeer licht en stuift spoedig. Het overige deel behoort tot het normale type.
De tussengelegen bosjes hebben meestal wel een ondiep (40 cm) en zwak bruin gekleurd profiel,
dat echter uit los zand bestaat. Aan de oostzijde van de Rijksweg benoorden de kern van het dorp
Heyen vinden we een wisselende bodemgesteldheid. Het Hoogveld is vrij oud land, maar zonder
samenhangend zand. Het Slangenrad, nu woest, heeft een lichtbruin zwak samenhangend zandprofiel, dat terecht weer bebost is. De Groote Heeze bestaat uit goed Zsobl-materiaal. De uitloper
naar het noorden bevat een geleidelijk dunner wordend dekje van bruin samenhangend zand, dat
in het noorden vrijwel verdwenen is. De woeste grond tussen deze uitloper en de grote weg bevat
en licht dekje van plm. 50 cm Zsobl-materiaal, evenals het zuidwestelijk deel van het woeste kopje
tussen de Groote Heeze en de villa.
Het Heezenland bestaat uit Zsobl, met zeer lichte stroken, die niet ontgonnen zijn. Plaatselijk
vindt men ten westen hiervan percelen met leem in de bovengrond.
Ten noorden van de gemeentegrens van Bergen en Gennep vinden we vrij wat leem in de ondergrond, die op kleine perceeltjes is opgespit. Overigens zijn het meestal slechte gronden, behalve de
Zsobl ten zuiden van het station, die men voor dit type iets lichter dan normaal kan noemen.
De Zsobl ten westen van de Rijksweg in de gemeente Gennep is vooral in het zuidwesten in de
bovengrond duidelijk kleihoudend Gedeeltelijk ligt deze grond woest of is bebost. De overige ontginningen zijn alle zeer slecht, behalve de Zsol vlak ten zuiden van de spoorlijn, die een iets samenhangend profiel heeft.

c. Het stuifzandgebied tussen Heyen en Afferden, in het noorden begrensd door de
noordelijke rand van de laagte bij Heyen en in het zuiden door de weg van Afferden
naar Bleijenbeek
We zuller. eerst de cultuurgronden bespreken, gaande van de noordwesthoek langs de noord-, oost-,
zuid- en westrand van het gebied, om te eindigen met de woeste en bosgronden in het midden en
oosten. Van de laagte direct zuidelijk van Heyen is het noordelijk deel met leem en veen opgevuld
en zeer nat, het zuidelijk deel is ook nat, maar bestaat uit stuifzand met gley op 20 cm, rustend op
leemhoudend zand.
In de woeste grond dicht langs de rand van de Sh- en SZb-gronden vindt men nog leem in de
ondergrond. Het Kooreven is een gedeeltelijk met stuifzand opgevulde laagte met een dunne (15 cm)
humeuze bovengrond. In het noorden komt op 50 à 60 cm diepte veen in de ondergrond voor en
op enkele plaatsen leem op circa 80 cm diepte. Het is vrij slecht weiland, in het voorjaar wel vochtig.
maar in de zomer toch verdrogend. De Zwarte Heide ten oosten hiervan is een zeer spoedig verdrogende
grond met een bouwvoortje van 25 cm op los grof zand.
De stuifzandontginningen ten zuiden van Nieuw Erf bezitten slechts een licht humeuze bovengrond,
het zijn heide ontginningen die min of meer geëgaliseerd zijn. Plaatselijk komt leem op circa 1 m
diepte voor. Ten zuidoosten van "Nieuw Erf ligt een kopje Zsel tussen de rivierzandgronden in. Langs
de rand van het stuifzand liggen gronden met gleyverschijnselen op circa 70 cm diepte.
Ten oosten van de Beuk vinden we naast de met bos begroeide stuifzandkop een perceel weiland
(Zso2), met gley op 40 à 50 cm diepte. Dit is nog vrij behoorlijk land. Verder naar het oosten liggen
gronden met een middelhoog heideprofiel, met 30 à 40 cm loodzand en een dunne koffiabank. Verder
naar het oosten zijn de gronden wat vochtiger met een pikkerig zwarte bovengrond.
De stuifzandontginningsgronden bij de Lakey tussen de Schenkendijk en het Molenhuis behoren
tot de oude bouwlanden uit de streek ; ze bezitten een zwarte tot donkerbruine bovengrond van
40—60 cm dikte en rusten op zandige leem of lemig zand op 40 tot 120 cm diepte. De vochtvoorziening is zeer goed, vooral op de percelen waar de leem ondiep ligt, welke als weiland in gebruik zijn.
Op de overgang naar de hoge stuifzandkoppen komen overstoven middelhoge heideprofielen voor. Het
oude bouwland op stuifzand bij het Molenhuis is ook van goede kwaliteit ; de grondwaterinvloed
komt tot circa 50 cm diepte, waar de humeuze lagen ophouden.
Vervolgen we de weg van kasteel Bleijenbeek naar Afferden, dan vinden we halverwege Afferden
het Heyeland, een strookje jonge slechte ontginningsgrond. Even ten noorden daarvan ligt echter de
Burkel, oud bouwland met circa 45 cm humeus zand op zandige leem of lemig zand. Hier is nog
wel met goed succes de verbouw van bieten mogelijk. De Zeven Boomen is ook oud bouwland, rustend
op geelbruin samenhangend zand, voor dit gebied ook nog vrij goed land. Plaatselijk komt het losse
zand echter dicht onder de oppervlakte. De Kerkkoxsche heide en het aangrenzende Heyeland bezitten
een ongunstig heideprofiel, met dikke loodzandlagen (35—60 cm) op een koffielaag van omstreeks
15 cm. De vennen Zsw3 staan vol water, dat door een koffie-oerlaag in de ondergrond niet kan
wegzakken.

61
Tussen de Burkel en het dorp Afferden ligt een lange hoge strook oud bouwland, de Meling.
Dit bezit een voor het gehele gebied uitzonderlijke samenstelling. Onder een donkergrijsbruine humeuze
bouwvoor van ongeveer 25 cm vinden we een warm roodbruin gekleurd, grof zand, dat op 50 à 60 cm
diepte in geelgrijs grof zand overgaat (afb. 23). Het westelijk deel is wat sterker en tot iets grotere
diepte roodbruin gekleurd dan het oostelijk deel. Dit is toch slechts matig rogge- en haverland.
Afferden zelf ligt op goede oude gronden, met een zwarthumeuze samenhangende bovengrond, rustend
op bruin samenhangend zand. Het is oud bouwland op een Zsob-profiel. Ten noordoosten van de
hoogte waarop Afferden ligt zien we een lage reeks weilanden op type Zso3. Deze strook bevat vrijwel
geen of een zeer dun stuifzanddek en bestaat grotendeels uit grof zand en grind met vrijwel geen
humus in de bouwvoor. Sinds de opstuwing van de Maas zijn ze vooral 'swinters kletsnat en staan
dikwijls onder water. Bij grote droogte kunnen ze toch nog verdrogen omdat ze geen vochtreserve
hebben. Het is slecht grasland.
Ten noorden van de Meling en ten noordoosten van bovengenoemde lage gronden ligt een hoog
heuvelachtig stuifzandgebied met tussen de koppen percelen bouwland. Vrijwel overal vinden we
in de ondergrond van het bouwland grijsbruine zandige leem, door een stuifzanddek van 50 à 140 cm
dikte afgedekt. De beste bouwlanden zijn die waar de leemlaag ongeveer 50 cm diep ligt, of waar
een dikke leemlaag opgespit is. Wegens de grillige ligging van de leem kan dit niet op de kaart worden
aangegeven. In de meeste bouwlanden ligt de leem op 100 cm of dieper. Het beste bouwland ligt
rondom de „Mosterdkuil" en de Haessemerweg. De zandlaag boven de leem is hier ook wat samenhangend. Over het algemeen zit de leem op koppen en ruggetjes het ondiepste. Deze bouwlanden op
leem reiken naar het noordwesten niet veel verder dan het Quin. Ten noorden van het Quin vinden
we een vennencomplex met een heide-oerbank in de ondergrond.
De Swaerte Kamp naast de Jodenberg heeft overstoven heideprofielen met circa 25 cm zwarte
bovengrond en een oerlaag op 40—60 cm diepte. Waar hier en in de ontginning tussen Swaerte Kamp
en de Beuk leem in de ondergrond voorkomt of opgespit is, is het gehele profiel van betere kwaliteit.
Ze zijn fijnzandig en iets samenhangend. Bij de Jodenberg liggen nog enkele sterk humeuze percelen
met vrij hoge grondwaterstand
Langs de Rijksweg vinden we een aantal stukken Zsobl. Deze bestaan uit een vrij vlak, zeer
zacht golvend terrein, dat omsloten is door hoge stuifzandkoppen. Het Hengelland is, vooral langs de
Rijksweg, voor dit type goed te noemen ; ook Dikendaal is goed maar wordt lichter naar het oosten.
De smalle strook evenwijdig aan de uiterwaard is vrij licht. Ook het Kampke en Heiland ten noorden
van Dikendaal zijn vrij goede Zsobl-gronden, hoewel het noordelijkste stuk plaatselijk wat lichtere
koppen bevat. De overige percelen aan weerszijden van de Rijksweg zijn alle zeer slecht, behalve waar
leem in de ondergrond voorkomt. Slechts in het smalste deel van de strook ten noorden van Dikendaal
en in het zuidelijk perceel van het stukje ten zuiden van Dikendaal is de leem opgespit. In de overige
delen komt ze op 50—100 cm diepte voor. Ten westen van de oude Korenmolen zit een „sprung"
in de grond. Het land is er altijd nat, waarschijnlijk door water dat over de leemlaag heen afvloeit.
De woeste gronden zijn gedeeltelijk met heide begroeid en voor het overige deel met bos beplant,
hoofdzakelijk grove den. Onder de oudere bosjes is het profiel nog intact, onder de jongere is het
loodzand met de cichorei- en koffielaag gemengd.
De hoge heideprofielen, die hier meestal op de hoge koppen en ruggen liggen, bezitten onder een
dunne loodzandlaag een roestbruine laag los zand. De middelhoge profielen, dikwijls op de hellingen
gelegen, bezitten een volledig ontwikkeld heidepodzolprofiel. De groei van het dennebos is op laatstgenoemde profielen meestal beter dan op de eerstgenoemde. Op enkele plaatsen werd ten zuidoosten
van Broedersbosch leem in de ondergrond meestal dieper dan 1 m aangeboord. In het ven ten zuiden
van Broedersbosch ligt waarschijnlijk op de gehele bodem leem, welke men plaatselijk ook op de
oever aantreft. Nabij de Lakey vindt men een ontwaterd ven, dat een laag heideprofiel bezit en nat is.
Plaatselijk werd hier leem in de ondergrond aangeboord.
d. Het stuif zandgebied tussen Afferden en Bergen, in het noorden begrensd door de
weg van Afferden naar Bleijenbeek en in het zuiden door de weg van het dorp Bergen
naar grenspaal 521
De oude bouwlanden ten noorden van de geul nabij Afferden zijn van goede kwaliteit (meer dan
60 cm sterk bumeus). De ondergrond is er bruingekleurd, nauwelijks samenhangend.
Naar het oosten worden de oude bouwlanden wat slechter van kwaliteit. Hier zijn de percelen
waar leem is opgespit vrij goede gronden. Dit is dezelfde leem, rijk aan stoffractie of zeer fijn zand
als onder de Geneng en onder de vennen en laagten zuidelijk van Bleijenbeek voorkomt.
Over het algemeen zijn de jonge ontginningen, die we verder naar het oosten tussen de hoge
stuifzandkoppen ten noorden van de geul aantreffen, niet veel waard. Een uitzondering hierop vormt
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AFB. 12. Luchtfoto van de stuifzandontginningen in Bergen. De rechte weg is de asfaltweg Bergen—
Siebengewald (van boven naar beneden), op de hoogte van Degers. Typische grillige mozaiekfiguren in de jonge ontginningen (A). In de rechter bovenhoek een groot ven (B).
(Opname Geallieerde Luchtmacht 5-10-1944.
Luchtfoto-archief v. d Stichting voor Bodemkartering, Wageningen.)

FiJ. 12. Aerial photograph of the blown sand reclamations near Bergen. The straight road is the
asphalt road Bergen- Siebengewald (from top to bottom), near Degers. Typical capricious
mosaic forms in the young reclamations (A). At the top right a large fen (B).
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een perceel ten westen van de oude korenmolen, waar onder een humeus stuifzandlaagje een mooie,
grijsbruine, leemhoudende zand- tot leemlaag ligt. Dit is goed bouwland.
De geul die ongeveer evenwijdig met de weg Afferden—Bleijenbeek loopt, is het bed van de
Ekkelsche beek. Voordat deze in 1935—'36 gekanaliseerd werd, was het een moeras. Bij de kanalisatie
werd de grond uit de nieuwe beekloop over het land gebracht, gemengd met wat stuifzand. Een
mengsel van veen, klei en zand ligt in dit dal op een ondergrond van grof zand of grind. In de
omgeving van het dorp Afferden stond de laagte bijna voortdurend onder water. Met zand van hoge
stuifzandkoppen hoogt men dit nu (1949) plaatselijk op. De enige mogelijkheid op deze grond is
grasland.
Langs de zuidrand van de geul vindt men het oude bouwland op de Geneng, dat besproken werd
bij de uiterwaarden. Aan de oostzijde wordt dit door stuifzandkoppen omringd. Tussen deze koppen
vinden we een reeks van ontginningen, vrij vlakke stukken, door enkele woeste stuifzandkoppen
onderbroken. In deze strook van ontginningen, evenwijdig aan de Rijksweg gelegen, vindt men
dezelfde stofriike fijnzandige leem in de ondergrond terug, die ook onder de Geneng wordt aangetroffen. Overigens bestaat het dek grotendeels uit stuifzanden met slechts een dunne bouwvoor.
De leem in de ondergrond en het plaatselijk voorkomen van wat fijnere zanden stempelen deze gronden
tot een iets betere soort.
Ook de ontginningen ten zuiden van Huize Angelbeek in de omgeving van Heukelom bevatten
veel opgespitte leem. Dit is dezelfde vette loessrijke leem die we onder de Geneng vinden. Waar deze
aan de oppervlakte is gebracht, vinden we goede gronden waar men nog vrij goed bieten op kan
verbouwen. De lage delen ten zuidoosten van de steenfabriek langs de Rijksweg bevatten leem en
lemig zand met een hoog grondwaterpeil. Er treedt hier nogal eens wateroverlast op. Op een iets
hoger gelegen deel in de zuidhoek ligt een tuindersbedrijfje op goed vochthoudende, maar koude en
niet gemakkelijk te bewerken grond.
Zuiver Zsob-materiaal, hoewel misschien iets lichter dan normaal, vinden we op Den Bosch en
in de Smal. Dit zijn oude bouwlanden met een diepbruin profiel en plaatselijk leem in de ondergrond.
Het zand is er wat fijner dan het gewone stuifzand. Men verbouwt er met enig succes haver en
bieten op. Waar de leem is opgespit zijn deze gronden veel beter. Een dergelijke grond, maar in een
lichte vorm, vinden we ten zuidwesten van Bleijenbeek langs de rand van het stuifzand.
Behalve bij het hoekpunt tussen de Rijksweg en de weg Bergen—Siebengewald zijn alle overige
ontginningen van slechte kwaliteit.
Een strook van het gro:e ven in de zuidoosthoek naar kasteel Bleijenbeek bevat plaatselijk leem
in de ondergrond, wat deze gedeelten tot natte gronden maakt, die men bij voorkeur voor grasland
gebruikt. Dit is ook een fijnzandrijke leem. Vooral de laagte zuidelijk van Bleijenbeek bezit een sterk
humeuze bovengrond, zoda,t naast het vrij hoge grondwaterpeil een behoorlijke vochtreserve aanwezig is. De smalle kronkelende strookjes Zso2L ten zuidoosten van de weg Bergen—Siebengewald
zijn goed vochthoudend, plaatselijk zelfs nat en voor grasland geschikt (afb. 12). De overige heideontginningen die hier liggen, zijn zeer slecht. Ze behoren tot de marginale bouwlanden. Zelfs de
kwaliteit van de hier geteelde asperges is niet best. Ten gevolge van het vele ijzer en de brokken
van de gebroken oerbank komen er vrij veel paarse en kromme asperges voor.
De ontginningen bij de Degens zijn zeer slecht. Enkele strookjes oud bouwland met een paar
zeer natte geultjes aan weerszijden, waarvan de zuidelijke plaatselijk veen bevat, bieden nog de meeste
mogelijkheden
De bouw- en graslanden in de hoek tussen de Rijksweg en de weg Bergen—Siebengewald liggen
op vrij goede gronden. Vooral rondom de laagte zijn de oude bouwlanden diep humeus en iets lemig.
De lage strook bezit een zeer zwarte bovengrond en is behalve enkele kopjes goed voor grasland
geschikt.

e. Het stuifzandgebied tussen Bergen en Well, in het noorden begrensd door de weg
van Bergen naar grenspaal 521 en in het zuiden door de weg van Well naar de
Wellsche Hut
Direct ten zuiden van de weg naar Bergen vinden we aan de rand van de uiterwaard een hoekje
stuifzand met veen in de ondergrond, ten dele natte gronden. Rondom de Rijksweg ligt in het noorden
nog wat oud bouwland, maar zo gauw we wat verder ten oosten van de Rijksweg komen, vinden
we in het noorden slechts jongere ontginningen van over het algemeen slechte kwaliteit. In het ontginningscomplex Op de Heide zijn de ontginningen Zsol langs de noordrand zeer slecht, met een dunne
bovengrond, rijk aan loodzand De Zso2 is door iets lagere ligging van wat betere kwaliteit, terwijl
de Zso3-laagte bestaat uit matig ontwaterd, niet verdrogend grasland. De Zsol aan de zuidzijde van
de Zso3 is van wisselende samenstelling, met droge, spoedig stuivende kopjes en enkele vrij goede
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lage plekken met dikke humeuze lagen, die wegens hun geringe omvang niet op de kaart zijn aangegeven. Vooral langs de zuidrand komen heidebanken in de ondergrond voor. De stukjes oud bouwland ten zuidwesten van Op de Heide en ten noorden van het verlengde van de Zeedijk bevatten
plaatselijk leem of lemig zand in de ondergrond en zijn voor dit type vrij goed.
Wanneer we nu de Rijksweg verder naar het zuidoosten vervolgen, zien we ten zuiden van de
Zeedijk een groot oppervlak oud bouwland. Enkele smalle laagten in het noorden en langs de Rijksweg
bezitten lemige, grijs gekleurde ondergronden en hebben een iets betere vochtvoorziening. Het oude
bouwland is verder, behoudens enkele kopjes en oude walletjes, 70 à 80 cm diep humeus met resten
van een heideprofiel op de overgang naar de ondergrond.
Ten oosten hiervan vinden we een rug van goede Zsobl, geen oud bouwland, van de verder naar
het zuiden en oosten gelegen Zsob-gronden gescheiden door lichte kopjes en ruggetjes. Wat woest
ligt is een losse stuifzandgrond, waar de leem op enkele meters diepte ligt. Langs de randen van deze
bosjes vindt men meestal wat lichtere gronden.
De Zsob-grond aan weerszijden van het verlengde van de Aayer dijk is over het algemeen van
goede kwaliteit. Vooral waar leem in de ondergrond zit, of deze is opgespit, vinden we uitstekende
percelen. Deze goede gronden eindigen plotseling op de overgang naar de woeste gronden die hier op
stuifduinen liggen. De verspreide ontginninkjes van Zsol ten oosten van de bovengenoemde gronden
zijn van zeer slechte kwaliteit en bevatten loodzand in de bouwvoor en plaatselijk lichte banken in
de ondergrond. In de percelen ten zuiden van het Heideveld is de leem plaatselijk opgespit, wat een
zandige vette leemgrond van uitstekende kwaliteit heeft opgeleverd. In het hakhout, ten zuidoosten
van het Heideveld vrijwel door Zsob-grond ingesloten, is nog wel een gering oppervlak goede grond
te ontginnen Ten zuiden van het Heideveld kruist een smalle laagte de Rijksweg. Aan de westzijde
van de weg vinden we hier een goed oud bouwland met goede boomgaarden. Aan de oostzijde een
goed perceeltje grasland op Zso3, met plaatselijk veen in de ondergrond. Rondom het laatstgenoemde
perceeltje vinden we bos op los stuifzand waaronder slechts plaatselijk leem is aan te boren.
Een voortzetting van de laagte vinden we bij de Muizenhof, nat grasland, dat aan de zuidzijde
goed, vochtig oud bouwland bevat. Aan weerszijden van deze strook liggen hoge koppen oud bouwland met een vrij licht Zsob-profiel. Ten oosten hiervan vinden we tussen het bos nog wat oud bouwland, dat aan de westzijde een profiel van samenhangend zand bezit.
Ten oosten en zuiden van de Muizenhof vinden we nog enkele jongere ontginningen van Zsobmateriaal, waar vooral in het stuk oostelijk van Muizenhof zeer goede opgespitte leemgrond voorkomt.
Waar de van het zuidwesten komende Zso2-strook ten zuiden van de Holschestraat de Rijksweg
kruist, vinden we een naar het oosten lopende strook oud bouwland met een licht profiel van nauwelijks
samenhangend zand, dat wel diep humeus is. Ook het aaneengesloten stuk oud bouwland ten zuiden
hiervan (ten noorden van Kp 97) heeft een voor de Zsob zeer licht profiel. Onder een oud bouwlandprofiel in stuifzand vinden we het bruine Zsob-profiel of fijne zand- of leemlaagjes.
De Zsob-gronden ten westen van de Rijksweg en ten zuiden van Kp 97 bevatten vrijwel overal
leem in de ondergrond. Deze leem is op veel percelen en perceeltjes opgespit, waarbij gronden van
goede kwaliteit zijn ontstaan. Het is een soortgelijke vette stofrijke leem als onder de Geneng voorkomt.
Wegens de grilligheid van het verschijnsel zijn de plaatsen waar de leem opgespit is niet op de kaart
aangegeven. Ook aan de andere zijde van de Rijksweg komen goede gronden voor, waarbij naar
het noordoosten de hoeveelheid lichtere grond toeneemt. Wat woest ligt, is over het algemeen ook
niet voor ontginning geschikt, terwijl de ontginning plaatselijk al wat te ver is gegaan (Zsol). De
gronden bij de Sterberg behoren tot de slechte ontginningen, meestal met min of meer storende heidebanken. Slechts de rand langs de veen- en leemgronden is goed vochthoudend.
Het Leuken is een complex van vrij goede oude bouwlanden met in het midden een lagere strook
(Zse3) van goed vochthoudende, humeuze, lemige gronden, die niet verdrogen. De overige oude bouwlanden langs de Maasuiterwaard zijn van het gewone droge type. Over de jongere ontginningen tussen
Rijksweg en uiterwaard valt niet veel goeds te zeggen.
Vervolgen we nu onze weg van Well in de richting van de Wellsche Hut, dan vinden we halverwege een groepje ontginningen. De westelijke strook Zso3 is hier van goede kwaliteit. Een sterk
humeuze bovengrond van fijn dekzand rust op een lemige ondergrond. Het overige deel bestaat uit
heideprofielen met veel loodzand en oerbanken : een zeer slechte grond met slechts enkele kleine
vochtige laagten.
Verder naar het oosten vinden we langs de weg naar de Wellsche Hut een strook Zsold van zeer
slechte kwaliteit. Door een zeer vaste heidepodzolbank op circa 50 cm diepte is de grond in de winter
kletsnat en in de zomer kurkdroog, terwijl in het voorjaar spoedig verstuiving optreedt. Als bouwland
is deze grond niets waard. Op omstreeks 2 m diepte ligt hier een veenlaag, die het water voor wegzakken in de ondergrond behoedt. Het grondwater ligt te diep om voor de landbouwgewassen van
nut te zijn.
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Verder naar het noordwesten gaat deze strook in diep bruine periodiek vochtige zandgronden
over. Het water komt naar het noorden steeds hoger. Bij aanhoudende droogte lijden de gewassen
toch aan verd-oging, zodat het slechts matig rogge- en aardappelland is.
Van de woeste gronden is slechts een kleine strook in het noorden voldoende vochtig om eventueel tot vrij slecht bouwland te ontginnen. Het overige deel van dit vrij vlakke gebied bestaat uit
zeer droge middelhoge heidegronden.
Tussen de bovengenoemde gronden en Papenbeek ligt het ontginningscomplex de Disselt. Hoewel
het bodemprofiel enigszins lijkt op dat van de venontginingsgronden, is dit een zeer slecht gebied.
'sWinters nat tot vrij nat, droogt het spoedig uit, zodat de gewassen in de zomer sterk aan verdroging
lijden. Een diepe ontwatering belemmert de vorming van een watervoorraad, terwijl de grondwaterstandswisseling te sterk is. De Bergerheide lijdt aan hetzelfde gebrek. Alleen een randje langs de
woeste gronden in het noordoosten is nog wat vochtiger.
Van de hierbij in het noorden aansluitende woeste gronden is een gedeelte nu nog vrij nat. De
strook tussen de noordoost-zuidwest gerichte stuifzandkoppen zou men nog kunnen ontginnen. Als
resultaat zal het echter bij enige detailontwatering waarschijnlijk dezelfde zeer slechte gronden als
Bergerheide en Disselt opleveren
De lagere woeste gronden, die in twee van west naar oost lopende stroken ten noorden van het
besproken gebied liggen, zijn voor ontginning ongeschikt. Behalve in een paar vennetjes van enkele
aren oppervlakte, ontbreekt een goede sterk humeuze bovengrond, terwijl de ondergrond uit een typisch
blond zand met roestvlekken bestaat. Hier vinden we een zeer sterk wisselende grondwaterstand, met
grote droogte in de zomer. Voor ontginning komt dit niet in aanmerking. Een ontginning heeft men
hier vroeger dan ook al weer verlaten.
Van de ontginningen die ongeveer 1 km ten zuidwesten van Gp 521 liggen is in de zuidoost
gelegene alleen de Zso3 van goede kwaliteit : dikke humeuze bovengrond en een behoorlijk hoog
waterpeil. De overige ontginningsgronden in het stuifzand lijden alle sterk aan verdroging, zodat dit
nog vrij slecht rogge- en aardappelland is. Alleen aan de noordwestzijde is een strookje Zso2 nog
van matig goede kwaliteit (als haverland bruikbaar).
f.

Het stuif zandgebied

ten zuiden van de weg van Well naar de Wellsche

Hut

1. De gronden rondom Knikkerdorp
Slechts het oude bouwland vlak langs de Rijksweg is een vrij goede Zsel, met 70 à 80 cm humeuze
bovengrond, meestal rustend op een middelhoog heideprofiel. In het perceeltje Zsobl vinden we een
goed samenhangende bovengrond op een bruine iets samenhangende ondergrond ; deze gronden zijn
nog vrij goed. De overige gronden rond Knikkerdorp hebben een loodzandrijke bovenlaag van
wisselende dikte (30—50 cm) en rusten plaatselijk op vaste oerbanken. Dit zijn marginale bouwlanden,
alleen voor rogge, vroege aardappelen, mais etc. te gebruiken.
2. De stuifzandgronden ten oosten van het gehucht Wellerlooi
De oude bouwlanden Zsel zijn hier vrij homogeen, met diep humeuze, naar onderen geleidelijk
lichter wordende profielen, die op 80 à 120 cm op geel zand rusten. Slechts de koppen zijn wat eerder
verdrogende gionden met nauwelijks 50 cm humeuze bovengrond. Door hun hoge ligging zijn deze
gronden op veel regen aangewezen.
De jongere ontginningen zijn alle slecht, behalve een enkel perceeltje langs de weg naar het
Tuindorp en ten zuidoosten van Wellerlooi, waar leem is opgespit. Ten gevolge van de leem in de
ondergrond vinden we dan ook wat roestvlekjes, wat er op wijst, dat hier nog wat water wordt
vastgehouden.
In de woeste gronden vinden we alleen plaatselijk wat leemlaagjes in de ondergrond. Er komt
hier niets voor ontginning in aanmerking.
3. De stuifzandgronden ten zuiden van Wellerlooi
De Gertekamp was voor enige jaren nog in cultuur, maar is nu gelukkig verlaten. Onder een
zeer lichte bouwvoor van circa 25 cm vinden we een tamelijk vaste koffielaag, terwijl plaatselijk op
70 cm diepte een laagje lemig zand voorkomt.
In de uiterste zuidpunt vinden we omringd door een hoge stuifzandrug nog wat oud bouwland
van matige kwaliteit. Alleen dichtbij de huizen is dit sterk en diep humeus. Langs de Roode Beek
vinden we nog wat lagere, iets lemige gronden, waar ook nog een klein perceeltje voor ontginning
in aanmerking komt.
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D. ALGEMENE EN BIJZONDERE KAARTBESCHRIJVING VAN DE LOESSLEEMGRONDEN
EN DE OVERIGE ZANDGRONDEN
1. De loessleemgronden

en de loessleemhoudende

zandgronden

Boven op de stuwrug die het gebied aan de noordzijde afsluit, vinden we een klein oppervlak van
deze gronden, dat aansluit bij het Groesbeekse gebied. Het is een hoge rug, ongeveer 45 m hoger dan
de rivierleemgronden, met enkele korte diepe dalen, die ongeveer noordwest-zuidoost verlopen. Het
steilste gedeelte is terecht bebost. Ten noorden van de rug vinden we goede bouwlanden, terwijl de
gronden langs de Zwarteweg tot de slechte typen van de ZLob-reeks behoren. De steilste zuid-helling
bestaat uit zandig materiaal met plaatselijk loessleembijmenging. Aan de voet van de dalen vinden
we kleine delta's van verspoeld materiaal (ZLx) die door het afstromende water geïrrigeerd worden.
De beide westelijke dalen hebben beekjes die zomer en winter water voeren. Ook uit de zuidhelling
van de hoge kop tussen deze dalen in welt uit een „sprung" steeds water. In het oostelijke diepe dal
heeft men door afdamming een aantal vijvers gemaakt.

2. De grindzandgronden
Als een hoogte met vrij steile randen steekt deze grond ten noorden van de Gelderns kanaal boven
het omringende land uit. Gemiddeld ligt het 7 m boven de lage gronden van Holland en de Walbeek
heide. Over het algemeen ligt in de lage gronden het grind het hoogste. Overigens is het een egaal
stuk, met 50 à 80 cm iets lemig grijsbruin grof zand op grind en grof zand. Zelfs onder de heide
komen slechts zeer dunne podzolprofielen voor ; woeste gronden en bouwland hebben vrijwel hetzelfde
profiel. De Y-gronden aan de zuidzijde van het Gelderns kanaal hebben niet overal zulke steile randen,
nuar zijn overigens van gelijke kwaliteit. Deze gronden zijn voor grindgraverij zeer geschikt. Wanneer
men de bovengrond terugzette en de bovenzijde van het leemrijke afvalmateriaal tot op geringe hoogte
boven het grondwater bracht, was er nog een betere grond van te maken.
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IV. LANDBOUWKUNDIGE WAARDERING VAN HET GEBIED
Als karakteristiek voor de waardering van de grond zijn drieërlei gegevens gekozen:
a. het oordeel van de praktijk, getoetst aan het bodemkundig inzicht en de stand van
de gewassen,
b. de opbrengsten,
c. de pachtwaarden.
Uit afb. 3 wordt ons onmiddellijk duidelijk op welk niveau de opbrengsten van de
voornaamste bodemtypen liggen. Direct valt ons de geringe productie van de jonge
stuifzandontginningen op. Dit is typisch marginaal land waar de landbouw afhankelijk
van de prijzen, nauwelijks of niet meer rendabel is. Voor deze bedrijven fungeert een
geringe oppervlakte goede grond alsdekurk waarop ze drijven.
A. DE LANDBOUWKUNDIGE WAARDERING VAN DE ONDERSCHEIDEN
BODEMTYPEN

Hoewel een tabel een overzichtelijke verzameling van gegevens is, vormt deze een
te star systeem, waar niet alle schakeringen in kunnen worden aangegeven. Naast een
tabel (tabel 3) is daarom in een beschrijving voor ieder landschap en bodemtype de
waardering nader omschreven. Deze tabel berust op het oordeel van de praktijk, getoetst
aan het bodemkundig inzicht. De plaats van ieder A geeft de waardering weer van het
normale als typisch aangenomen bodemtype. Sterk ontwaterde varianten etc. zijn hier
buiten beschouwing gelaten. De plaats van het driehoekje binnen een vakje geeft de
afwijking binnen de waarderingseenheid weer. Een A links in het vakje goed betekent
b.v. vrij goed. Uit de onderling verschillende waardering van verschillende gewassen op
eenzelfde bodemtype blijkt het karakter van de grond. Zeer natte gronden zijn laag
gewaardeerd voor alle landbouwgewassen maar vrij goed voor gras. Vrij natte zandgronden zijn goed gewaardeerd voor haver en kunstweide laag voor tarwe. Zeer droge zijn
over de gehele linie laag gewaardeerd maar voor rogge en speciaal vroege aardappelen
matig.
Door nauwkeurige bestudering van de tabel blijkt de nauwe samenhang tussen de
eigenschappen van het bodemtype en de opbrengst van gewassen die uiteenlopende
eisen aan de grond stellen.
We zullen nu de waardering nagaan van de bodemtypen, gerangschikt volgens landschap en reeks.
1. RlVIERLEEMGRONDEN (S)

De hoge en middelhoge rivierleemgronden behoren tot de goede bouwlanden. Het
risico van te veel water is er (behalve bij de Sh3) zeer gering, in droge zomers kan daarentegen de hoeveelheid water die de grond vasthoudt wel wat te gering zijn voor een
hoge opbrengst. Ernstige verdroging komt echter niet voor. Een voordeel is de gelijkmatigheid van dit bodemtype over grote oppervlakten, zodat ieder perceel op gelijke
wijze ophet weer en de behandeling reageert.
De lage rivierleemgronden brengen meer risico met zich mede. In de winter en het
voorjaar zijn ze zeer nat, maar gedurende korte tijd bewerkbaar en met veel gevaar
voor uitwinteren. 'sZomers drogen deze gronden vrij sterk uit, wat vooral voor het
gras nadelig is. Granen ondervinden er vrijwel geen nadeel van, evenals de bieten er
ook weinig nadeel van ondervinden. Dit zijn goede gronden met enigrisico.
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De veenontginnings-rivierleemgronden zijn de natste bodemreeks van de leemgronden. Gedurende herfst, winter en voorjaar zijn ze zeer nat. De nadelen van de lage
rivierleem vinden we hier in versterkte mate. Verdroging komt hier echter niet voor.
Als grasland zijn deze gronden het best te gebruiken, voor bouwland zijn de mogelijkheden beperkt.
Voor de lage rivierleemgronden en de veenontginnings-rivierleemgronden beide
geldt, dat smalle stroken op de kaart, die laagten in het terrein voorstellen, het meeste
wateroverlast ondervinden.
Sb. Hoge en middelhoge

rivierleemgronden

Shl

Hoge rivierleemgrond
De gronden van dit bodemtype zijn vrijwel geheel als bouwland in gebruik. De enkele weitjes
nabij de huizen zijn voor dit bodemgebruik te droog. Plaatselijk heeft men ze laten zakken,
om zodoende dichter bij het grondwater te komen. Het bouwland is goed, men vindt er naast
veel rogge (het landras de Ottersumse rogge komt van deze gronden), haver, tarwe, gerst en
bieten. De grond heeft geen optimale vochtvoorziening gedurende de zomer, wat het peil van
de opbrengsten drukt Bieten, haver en tarwe vertonen duidelijke verdrogingsverschijnselen in
een droge zomer.
Fruitteelt komt weinig voor en is ook niet voor uitbreiding vatbaar. Bij de soortenkeuze zal
men met de droogte in de zomer rekening dienen te houden, slechts enkele sterkere perensoorten (St. Remy) trekken zich weinig van de zomerdroogte aan.

Sh2

Middelhoge rivierleemgrond
Hoewel deze gronden voor een groot deel als bouwland in gebruik zijn, treft men er ook wel
grasland op aan. De vochtvoorziening is er wel wat beter dan op de Shl, maar de grond is
toch voor grasland maar matig tot ongeschikt. De bouwlanden zijn op dit type niet merkbaar
beter dan op de Shl. Voor de fruitteelt is deze grond echter ongeschikt, wegens de storende
hogere grondwaterstand. Er is een voorbeeld van het sterven van vruchtbomen op een strookje
van di. type aangetroffen

Sh3

Middelhoge tot lage rivierleemgrond
Dit overgangstype naar de lage rivierleem heeft eigenschappen van beide groepen : de betere
structuur van de Shl en 2 in de bovengrond, een wat betere bewerkbaarheid dan de Sl-typen,
naast betin natte tijden weleens wattenat zijn enhet geringere verdrogingsgevaar in de zomer.
Wegens de ligging tussen gras op Sl-typen gebruikt men het bij voorkeur voor bouwland en
dan voor de meer eisende gewassen. Deopbrengst isvrij goed en plaatselijk (Siebengewald dorp)
zekerder dan die van de Sl-gronden. Voor tarwe is er nog wel wat risico in de natte jaren,
terwijl de kwaliteit te wensen overlaat ; de opbrengst is er meestal goed. Het is een goede
bietengrond.
Voor fruitteelt isdeze grond matig tot ongeschikt.

Shf Hoge en middelhoge
Shf1

bouwlandrivierleemgronden

Hoge en middelhoge oude bouwlandrivierleemgrond
Dit bodemtype is nog iets beter voor bouwland geschikt dan de Shl. Men vindt er ook wel
wat grove groenteteelt. Kool groeit er goed. Deze teelt komt echter niet voor uitbreiding in
aanmerking.

SI Lage
Sil

oude

rivierleemgronden

Lage zware rivierleemgrond
Op deze gronden vindt men zowel weiland als bouwland. Het laatste in grotere oppervlakten
waar we grotere aaneengesloten complexen vandit type vinden.
Voor bouwland is het goed geschikt, maar het bewerken is moeilijk en wegens het lang
nat en koud blijven leveren deze gronden veel risico op, o.a. voor granen (speciaal tarwe) en
bieten. Wanneer het gewas de winter goed doorkomt, kan men hoge opbrengsten krijgen.
Het is een goede bietengrond. Aardappelen groeien er zeer slecht, zijn van slechte kwaliteit
en slechts met grote moeite te rooien. Voor grasland is deze grond matig geschikt, in de zomei
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komt verdroging voor. De in smalle geulen gelegen delen zijn over het algemeen het beste
voor grasland geschikt.
Fruitteelt komt er weinig op voor. Enkele hoogstamboomgaardjes van minder eisende soorten
vertonen een vrij goede en gelijkmatige stand.
Lage zware rivierleemgrond met lichte bovengrond
Terwijl de bewerkbaarheid veel beter is dan bij het vorige type, kan men van een verschil in
productievermogen weinig merken.

S12

Sov

Veenontginnings-rivierleemgronden

Sovl

Lichte veenontginnings-rivierleemgrond
Voor bouwland zijn deze gronden in natte jaren matig geschikt. Aardappelen en bieten kan
men er vrij goed verbouwen in droge jaren. Bij goede ontwatering en in droge jaren is het
goed bouwland, dat met enig risico toch hoge opbrengsten kan geven. Sterke ontwatering is
voor de hogere gronden echter ongunstig. Als grasland zijn ze beter te gebruiken, hoewel het
in de geulen en op overige plaatsen waar veen aan de oppervlakte ligt, zeer nat is en een
sterk vertrapte zode heeft. Grote, goed ontwaterde oppervlakten zijn vrij goed grasland.

Sov2

Zware veenontginnings-rivierleemgrond
Deze grond bezit de nadelen van de vorige in versterkte mate; het gevaar voor een teveel aan
water en opvriezen is er zeer groot. Goede ontwatering is een eerste vereiste, maar ook dan
blijft bet gebruik als bouwland veel risico inhouden. Komt het gewas de winter door, dan is
er weinig vochttekort in een droge zomer, vooral op de delen waar het veen niet is afgebrand.
In dat geval krijgt men er hoge opbrengsten, b.v. van rogge.

2.

RIVIERZANDGRONDEN

(SZ)

D e h o g e en middelhoge b r u i n e rivierzandgronden
zijn over het algemeen alleen
v o o r weinig eisende landbouwgewassen geschikt, behalve w a n n e e r er in de z o m e r veel
regen valt. D e grauwe rivierzandgronden vertonen v a n de SZgs n a a r de SZg3 en 4
alle overgangen van een v o o r de l a n d b o u w vrijwel waardeloze g r o n d n a a r goed b o u w land. D e moerasontginnings-rivierzandgronden vertonen tenslotte de overgangen van
d o o r ontwatering v e r d r o g e n d e g r o n d e n (SZoml) n a a r de g r o n d e n die nooit verdrogen,
en zelfs in het voor- en najaar wel wat te n a t k u n e n zijn.
D e o u d e b o u w l a n d - r i v i e r z a n d g r o n d e n k o m e n v o o r o p b o d e m t y p e n uit het drogere
deel van de SZg-reeks, ze zijn alleen v o o r zeer weinig eisende gewassen geschikt.
D e lage delen van de venontginnings-rivierzandgronden zijn vrij goede g r o n d e n
voor niet te veel eisende gewassen (voor haver matig geschikt). Plaatselijk (subreeks c)
zijn ze te nat. D e hogere typen zijn matig tot vrijwel ongeschikt v o o r b o u w l a n d .
S Z b Hoge en middelhoge

bruine

rivierzandgronden

SZbl Hoge, bruine rivierzandgrond
Voor landbouw is deze grond ongeschikt. Bos is de aangewezen begroeiing, speciaal dennenbos.
SZb2 Hoge, Bruine, zwak lemige rivierzandgrond
De gronden van dit type zijn te droog voor grasland en als bouwland alleen voor lichtere
gewassen geschikt : rogge en aardappelen. In natte jaren kan men er ook wel meer eisende
gewassen op verbouwen.
SZb3 Middelhoge, bruine, zwak lemige rivierzandgrond
In Ottersum zijn de gronden van dit type sterk ontwaterd en daardoor niet beter dan het
voorgaande. In Siebengewald, waar de ontwatering van dit type minder sterk is, kan men
er ook wel haver verbouwen. Voor grasland is het te droog, voor fruitteelt eveneens.
SZb4 Middelhoge tot lage, bruingrijze, lemige rivierzandgrond
Dit bodemtype vormt een overgang van de SZb-typen naar de SZg3. Het benadert de goede
eigenschappen van de SZg3 (voldoende vochtaanvoer) en het bezit de betere bovengrond van
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de SZb-typen. Het is als bouwland goed geschikt voor weinig eisende gewassen ; als grasland
matig tot ongeschikt, nl. iets te droog.
SZg Hoge tot lage, grauwe

rivierzandgronden

SZgs Hoge tot middelhoge rivier-stuifzandgrond
Dit bodemtype behoort tot de marginale gronden. Het beste kan men deze sterk verdrogende
en spoedig stuivende gronden bebossen. Wil men ze nog als bouwland gebruiken, dan zijn
rogge, vroege aardappelen, maïs, lupine, Serradella of asperges hier, zij het met weinig succes,
nog te verbouwen.
SZgl Hoge, grauwe, grindhoudende rivierzandgrond
Iets beter dan het vorige type, maar toch nog zeer slechte grond. Vrij slecht rogge en vroegeaardappelland. 'sZomers verdrogend. Vooral de gedeelten met grind en heide-oerbanken zijn
spoedig aan verdroging onderhevig.
SZg2 Middelhoge tot lage,grauwe, zwak lemige rivierzandgrond
Deze gronden zijn alleen geschikt voor weinig eisende landbouwgewassen, terwijl ze in de
zomer min of meer verdrogen. Voor nauwkeuriger aanduiding van de kwaliteitsverschillen zie
kaartbeschrijving. Voor grasland zijn ze matig tot ongeschikt; alleen de langs geultjes gelegen
delen \an dit type komen er voor in aanmerking
SZg3 Middelhoge tot lage, grauwe, lemige rivierzandgrond
Deze gronden zijn goed geschikt voor lichtere gewassen (haver) en voor meer eisende gewassen
als tarwe en bieten vrij goed, vooral in natte jaren. Voor grasland zijn deze gronden matig
geschikt. Over het algemeen is de vochtvoorziening van dit type in Siebengewald beter dan
in Otttersum, zodat het gebruik hier dan ook meer in de richting van grasland gaat. In droge
zomers ondervindt de haver vrij sterke hinder van vochttekort.
SZg4 Middelhoge tot lage, grauwe, lemige rivierzandgrond op leem
Ondanks de storende leemlaag in de ondergrond was er voor bouw- en grasland geen groeiverschil op te merken met het voorgaande bodemtype. Mogelijk is het voor fruitteelt wat
minder geschikt, maar voorbeelden hiervan waren niet te vinden.

SZom Moerasontginnings-rivierzandgronden
SZoml Moerasontginnings-rivierzandgrond
Deze gronden hebben nog veel last van droogte in de zomer. Men verbouwt er veel aardappelen en rogge, weinig haver Het is matig bouwland, nog wel voor kunstweide te gebruiken.
Voor blijvend grasland is het ongeschikt, evenals voor de fruitteelt.
SZom2 Zwak lemige moerasontginnings-rivierzandgrond
Dit is goed bouwland voor rogge, aardappelen, haver en bieten, hoewel met enig risico wegens
te lang nat blijven in voor- en najaar. Voor kunstweide is het een uitstekende grond. Voor
grove groenteteelt bestaan er op deze grond ook wel mogelijkheden, maar niet voor een intensief
bedrijf met primeurs. Vestiging van tuinbouw op deze gronden verdient geen aanbeveling.
SZom3 Lemige moerasontginnings-rivierzandgrond
De kwaliteit van deze grond komt vrijwel met die van het voorgaande type overeen, maar
er is hier groter gevaar voor uitwinteren en wateroverlast. Verdroging komt hier echter niet voor.

SZf Oudebouwland-rivierzandgronden
SZf1 Oude bouwland-rivierzandgrond
De gronden van dit type zijn te vergelijken met de slechtste oude bouwlanden in het stuifzandgebied. Het zijn matige bouwlandgronden, geschikt voor rogge, lupine, vroege aardappelen etc.
Er treedt spoedig verstuiving op.
SZf2

Zwak lemige oude bouwland-rivierzandgrond
Dit weinig voorkomende bodemtype is goed bouwland voor lichtere gewassen.
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S Z o w b Wells
S Z o w a Affers

meer-zandgronden
ven-zandgronden

SZowal Middelhoge Affers ven-zandgrond met bank
Op deze grond zijn de opbrengsten meestal laag. Alle gewassen verdrogen er spoedig. Voor
bouwland is deze grond eigenlijk niet geschikt.
SZowa2 Middelhoge Affers ven-zandgrond
Deze periodiek zeer droge grond is alleen voor zeer weinig eisende landbouwgewassen (maïs,
vroege aardappelen) te gebruiken. Gras- en tuinland is er niet op zijn plaats.
SZowa3 Lage tot middelhoge Affers ven-zandgrond
Voor zover deze gronden niet sterk lemig zijn (met L aangegeven), kan men er iets minder
mee beginnen dan op het volgende type. Bij voorkeur dus lichtere landbouwgewassen. Haver
gaat er nog wel vrij goed in een natte zomer of op de lemige delen. Als gras- en tuinland
zijn deze gronden ongeschikt.
SZowa4 Lage lemige Affers ven-zandgrond
Een zeer goede grond voor wat minder eisende landbouwgewassen (aardappelen, rogge en
haver). Men kan er ook nog goed de voederbieten als Barres op verbouwen. Organische of
groenbemesting is vooral op de wat lichtere delen nodig, zowel in verband met de structuur
als om het stuiven tegen te gaan.
Voor grove tuinbouw is deze grond minder geschikt, met dezelfde nadelen als Wellerlooi :
late gewassen en geen absolute vrijwaring van de gewassen tegen droogte.
Vooral de sterk lemige delen zijn goed grasland, hoewel de kwaliteit in vergelijking tot de
uiterwaard minder is.
SZowa5 Zeer lage, lemige Affers ven-zandgrond
Bij de huidige ontwatering zijn deze gronden over het algemeen te nat voor bouwland, zodat
veel gevaar voor uitwinteren bestaat. Het is goed bouw- en vooral goed grasland en goed
geschikt voor kunstweide. De lage strook met LV aangeduid is matig grasland, over het
algemeen wat te nat. Voor tuinbouw is het normale type even matig geschikt als de SZowb1
bij een geringe ontwatering.

SZowb Wells meer-zandgronden
De typen SZowb1 en 2 komen overeen met de SZowal en 2, zodat naar de waardering van
deze typen wordt verwezen.
SZowb3 Lage tot middelhoge Wells meer-zandgrond
Dit bodemtype beslaat de iets drogere delen tussen type 4. Het risico voor verdroging en
stuiven is er wat groter. Voor haver kan men het nog gebruiken, met enig risico van geringe
opbrengst door droogte. Voor grove tuinbouw is het iets minder geschikt dan type 4. Hier
verdroogt de haver al spoedig.
Op type 3 en 4 is de voorziening met organische stof van het grootste belang. De humus
die de grond van nature bevat, droogt sterk in en heeft voor de goede structuur niet voldoende bindend vermogen. Vanzelfsprekend is het voor de vochtvoorziening en het stuiven
ook van het grootste belang.
SZowb4 Lage Wells meer-zandgrond
Door de vrij sterke ontwatering is er op deze gronden wat meer risico voor verdroging dan
op het volgende type In de Wells Meer is het goede grond voor minder eisende landbouwgewassen, waarbij haver al geen zeker gewas meer is. In het voorjaar komt er verstuiving
voor In het Tuindorp levert dit bodemtype door de opstuwing iets minder risico voor verdroging op. Voor grove tuinbouwgewassen is deze grond, mits niet te sterk ontwaterd, matig
tot vrij goed. Grasland en kunstweide zijn er alleen op hun plaats op de laagste en minst
ontwaterde delen.
SZowb5 Zeer lage Wells meer-zandgrond
Dit is de beste grond van deze subreeks, bij matige ontwatering goed geschikt voor alle landbouwgewassen (suikerbieten) en grasland. Verdroging komt niet voor. De gewassen zijn
echter laat, wat de grond voor de tuinbouw minder geschikt maakt. Men krijgt geen primeurs.
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SZowc

Hamert-zandgronden

SZowcl Middelhoge Hamert-zandgrond
Deze gronden zijn voor landbouw ongeschikt. Voor zover ze in cultuur zijn verdrogen ze
spoedig en zijn er alleen zeer weinig eisende gewassen met gering succes op te verbouwen.
SZowc2 Lage tot middelhoge Hamert-zandgrond
Dit is matig tot vrij slechte grond voor bouwland. De zijde van type 1is matig geschikt, de
zijde van type 3 nog juist geschikt als bouwland voor minder eisende gewassen. De sterk
ontwaterde delen komen in kwaliteit met de sterk ontwaterde SZowc3 vrijwel overeen.
SZowc3 Lage Hamert-zandgrond
Voor zover dit bodemtype matig ontwaterd is, kan men het voor alle landbouwgewassen
en voor grasland goed gebruiken. Op de sterk ontwaterde delen (met ' aangegeven) zijn
alleen zeer weinig eisende landbouwgewassen op hun plaats. De met " aangeduide typen
zijn wel sïerk ontwaterd, maar iets beter vochthoudend. Dit is matig rogge- en aardappelland.
SZowc21 Lage Hamert-zandgrond met beekbezinking
De wateroverlast is op dit bodemtype geringer dan op de SZowc31. Men kan er vrij goede
meer eisende landbouwgewassen en goed gras op telen. Een iets sterkere detail-ontwatering
zou gunstig zijn.
SZowc31 Zeer lageHamert-zandgrond met beekbezinking
Bij de huidige ontwatering zijn deze gronden te nat voor bouwland, misoogsten zijn regel
en slechts in zeer droge jaren heeft men goede opbrengsten. Ook het grasland vertoont
sterke tekenen van wateroverlast. Verdroging komt niet voor.
Bij matige ontwatering kan men er uitstekend grasland en vrij goed bouwland van maken.
Het is de vraag of men overal hoge winterwaterstanden kan voorkomen. Om deze reden
en wegens de plaatselijk sterk ontwikkelde leemlaag onder de bouwvoor zijn deze gronden
voor tuinbouw ongeschikt.
3. UlTERWAARDGRONDEN (U)
Een begrenzing van het gebruik van de gronden voor bouw- en tuinland wordt gevormd door het overstromingsgevaar. Weliswaar is dit door de kanalisatie van de
Maas afgenomen, maar toch overstroomt een of twee maal per jaar het grootste deel
van de uiterwaarden.
De omgrenzing van het regelmatig overstromende deel is moeilijk aan te geven op
bodemkundige basis. Een nauwkeurige hoogtekaart is daarvoor een vereiste, gecombineerd met kennis van de waterstanden in de verschillende delen van het gebied.
Over het algemeen kan men wel zeggen, dat slechts de hoogste en zandige delen van
de uiterwaarden niet regelmatig onder water komen. De lage zware uiterwaardklei-.
gronden komen ieder jaar onder water en lijden ook nog veel van wateroverlast, omdat
bij hoge Maasstanden het water uit de laagten niet op de Maas kan worden afgevoerd.
Het slechte onderhoud van de sloten in deze gebieden heeft ook een ongunstige uitwerking op de waterafvoer.
Ook om redenen van bodemkundige aard zijn de lage zware uiterwaardkleigronden
voor bouwland ongeschikt. Een zeer slechte structuur en moeilijke bewerkbaarheid
maken, naast de hoge grondwaterstand, dit land voor bouwland ongeschikt. Op de
hoge uiterwaardkleigronden, speciaal op de zandige delen en op de uiterwaardzandgronden, vinden we het meeste bouwland.
We zullen nu voor de verschillende bodemtypen afzonderlijk de mogelijkheden van
bodemgebruik nagaan.
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U h Hoge
Uhl

uiterwaardkleigronden

Hoge, zandige uiterwaardkleigrond
Van de hoge uiterwaardkleigronden is dit bodemtype nog het beste voor bouwland geschikt.
Door een wat groter zandgehalte dan de Uh2 is de bewerkbaarheid en de doorlatendheid
wat beier. Gedeeltelijk wordt deze grond als bouwland gebruikt.
Het grasland is er, evenals op de Uh2, van goede kwaliteit, tenminste bij een goede verzorging. Deze verzorging laat echter meestal veel te wensen over. 'sZomers lijden deze
gronden aan watergebrek, zodat het gras dan vrijwel verdort. Bij een zeer goede verzorging
en bemesting, speciaal met organische mest, is het gras op deze gronden veel beter tegen
droogte bestand. Oorzaak van de achteruitgang van de Maasweiden is waarschijnlijk de
geringere voorziening met vers slib door het afnemen van de overstromingen. De grond
is voor een vrij groot deel in handen van uitwonende eigenaren, wat de verzorging van de
grond niet ten goede komt.

Uh2 en Uh2z Hoge uiterwaardkleigrond
Deze gronden zijn vrijwel niet als bouwland in gebruik, maar grotendeels als grasland. Als
bouwland is deze grond wel te gebruiken, hoewel de bewerking niet eenvoudig is. De gewassen,
ook de meer eisende, geven er goede opbrengsten. Het grasland is er over het algemeen
slecht onderhouden, terwijl er in de droge zomermaanden sterke verdroging optreedt. Met
goede verzorging en bemesting is dit wel sterk te verbeteren. De kwaliteit van het gras is
er, bij goede verzorging, zeer goed.
U k Middelhoge

en lage

uiterwaardkleigronden

Ukl

Middelhoge uiterwaardkleigrond
Door hun iets lagere ligging is de vochtvoorziening op deze gronden wat beter dan op de Uh.
Er treedt in de zomer slechts een geringe groeivermindering door droogte op, terwijl het
gras weinig hinder van hoog water ondervindt. Plaatselijk komt er enig bouwland op deze
gronden voor, dat wel goede gewassen op kan leveren. Wegens de langdurige overstroming
van deze gronden leveren ze echter speciaal voor granen meer risico op. Rogge ondervindt
er eerder hinder van de hoge waterstanden dan tarwe. Dit laatste geldt ook voor de Uh en
Uz-gronden. Wanneer deze gronden zijn ingesloten tussen hogere gronden is de wateroverlast
sterker dan wanneer het water gemakkelijk kan afvloeien.

Uk2

Lage, zware uiterwaardkleigrond
Over het algemeen is akkerbouw op deze gronden niet mogelijk wegens de wateroverlast,
terwijl ook de slechte structuur en moeilijke bewerkbaarheid een belemmering hiervoor
vormen. Deze gronden zijn alleen voor grasland geschikt. Op de iets hoger gelegen delen,
op enkele koppen en langs de Ukl gelegen, is het gras van iets betere kwaliteit. Het overige
lage deel vertoont tekenen van sterke wateroverlast. In het weiland is de zode meestal sterk
stukgetrapt door het vee, aangezien de bovengrond hier meestal wat venig en bovendien
zeer nat is.

Uk2z Lage, zware uiterwaardkleigrond op zand
Deze gronden bezitten over het algemeen een iets betere grasmat dan de Uk2. Het zand
in de ondergrond werkt drainerend, zodat deze gronden iets eerder het overtollige water
kwijtraken. Toch is er met een goede detailontwatering nog wel wat te verbeteren.
Uk2v Lage, zware uiterwaardkleigrond op veen
Voor deze gronden geldt hetzelfde als hetgeen werd gezegd van de lage delen van de Uk2.
De ligging in de laagste geulen van de uiterwaard en de meestal iets venige bovengrond,
vormen aanwijzingen dat deze gronden het meeste wateroverlast ondervinden van de gehele
uiterwaard.
Uz
Uzs

Uiterwaardzandgronden
Hoge uiterwaardstuijzandgrond
Deze grond ligt woest en zou hoogstens nog voor asperges en vroege aardappelen gebruikt
kunnen worden. Het zou beter zijn deze grond te bebossen.
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Uzi

Hoge, iets kleihoudende uiterwaardzandgrond
Voor grasland zijn deze gronden ongeschikt ; er treedt zeer sterke verdroging op. De kwaliteit
is slecht en de kwantiteit van het gras is er zeer gering. Als bouwland is hij alleen te gebruiken
voor rogge, aardappelen en maïs. Aspergeteelt is er mogelijk. In goede jaren kan men er
wat voederknollen en eventueel matig goede voederbieten verbouwen. Er treedt spoedig
verdroging op.

Uz2

Hoge, kleihoudende uiterwaardzandgrond
Grasland komt op deze gronden weinig voor. Voor bouwland zijn ze goed geschikt. Wegens
de grillige, niet eenvoudig karteerbare wisselingen in kwaliteit is dit bodemtype niet uniform
van kwaliteit. Voor de ligging van de verschillen binnen het type wordt verwezen naar de
typenbeschrijving en de kaartbeschrijving.
De goede delen van de Uz2 zijn geschikt voor meer eisende gewassen, als tarwe en bieten.
De slechtere delen zijn alleen voor lichtere gewassen, als rogge en aardappelen te gebruiken.
In jaren met veel regen zijn ze ook voor iets meer eisende gewassen geschikt. De beste
delen, aangeduid met + , zijn zeer goed bouwland, terwijl ze ook voor tuinbouw zijn te
gebruiken. Men teelt er tomaten onder glas. In de volle grond leden de augurken zelfs in
de droge zomer van 1947 vrijwel niet van de droogte.

Uz2k Hoge, kleihoudende uiterwaardzandgrond op klei
Over het algemeen is de bovengrond van dit type wat zwaarder dan bij de normale Uz2.
De grond is dan ook geschikt voor meer eisende gewassen.
Uz2z Hoge, kleihoudende uiterwaardzandgrond op zand
De lichtste delen van de Uz2z zijn alleen voor weinig eisende gewassen geschikt en lijden,
vooral op de hoogste plaatsen, vrij sterk van de droogte in de zomer.
Uz3

Lage, kleihoudende uiterwaardzandgrond
Deze gronden zijn voor bouwland in droge jaren redelijk, maar in normale jaren meestal
te nat. Voor grasland zijn ze vrij goed geschikt.

UI
UU

Uiterwaard-leemgronden
Lage zandige uiterwaard-leemgrond
Deze grond komt in kwaliteit vrijwel overeen met de Uk2 en de Uk2v. Er komt echter ook
veel wisseling in kwaliteit voor. De wateroverlast is er sterk. Het grasland heeft een vrij
slechte kwaliteit. Bij betere ontwatering is het gedeeltelijk vrij goed als bouwland te gebruiken,
hoewel het in het voorjaar lang koud en nat blijft.

U s Uiterw aard-slib
Usl

gronden

Middelhoge zwarte uiterwaard-slibgrond
In kwaliteit komen deze gronden vrijwel overeen met de Uh2. De structuur en het kalkgehalte
zijn er echter beter, zodat ze wat minder gevoelig zijn voor slechte verzorging. Voor bouwland
kunnen deze gronden niet worden gebruikt wegens hun lagere ligging dicht langs de Maas,
waardoor deze gronden bij hoog water geregeld onderlopen. Het gras vertoont er een zeer
goede groei en kwaliteit.

4. STUIFZANDGRONDEN (ZS)

Over het algemeen behoren de stuifzandgronden tot de slechte gronden. Door de
grofheid van het zand en hun hoge ligging is het grondwater en de opstijging hiervan
meestal van weinig betekenis.
De Zswl en 2 zijn zeer slechte, droge gronden, die niet voor ontginning in aanmerking komen. Van de Zsw3 is plaatselijk nog wel wat matig tot vrij goed bouwland en
vooral grasland te maken. De Zsol en 2 zijn grotendeels marginaal land, dat zo weinig
opbrengt, dat het beter bebost kan worden. De Zso3 heeft door zijn betere vochtvoorziening nog enige waarde als matig bouw- en grasland.
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Van het oude bouwland kan men zeggen dat het matig goed rogge- en aardappelland
is. De Zsobl tenslotte behoort tot het betere land van dit landschap, waar eventueel
nog haver en bieten kunnen worden verbouwd, mits het jaar vrij natis.
Als beste land in het stuifzand, waar de verbouw van meer eisende gewassen verantwoord is, zijn de gronden met leem in het profiel op te vatten. Vooral waar de leem
in dikke lagen is opgespit of waar een Zse- of Zsob-profiel op leem rust, kan men onafhankelijk van het weer nog meereisende gewassen telen.
Zsw Woeste stuifzandgronden
Zswl en 2 Droge tot vochthoudende woeste stuifzandgronden
Waar geen leem in de ondergrond voorkomt op gemakkelijk bereikbare diepte, is dit land
voor uitbreiding van het bouwlandareaal ongeschikt. Deze leem komt zeer weinig voor.
Zsw3 Natte woeste stuifzandgrond
Door een geringe ontwatering en plaatselijk enige egalisatie kan men van de met dit type
aangegeven laagten nog wel wat matig bouw- en weiland maken. De eerste jaren geeft dit
als regei goede opbrengsten. Is de oude zode echter eenmaal verteerd en is door een „goede",
wat meestal wordt opgevat als sterke, afwatering het grondwaterpeil sterk gedaald, dan loopt
de opbrengst sterk terug Breekt men de ondoorlatende lagen in de ondergrond of graaft
men er sloten door, dan is er ook al kans op verdroging. De moeilijkheden zijn groot, de
opbrengsten van het te verkrijgen land gering, zodat bij de huidige stand van de landbouwtechniek ook de ontginning van deze gronden riskant is. In ieder geval zal men de voorkeur
dienen te geven aan gronden met leem in de ondergrond.

Zso Jongestuifzand-ontginningsgronden
Zsol

Jonge, uiterst droge stuifzand-ontginningsgrond
Deze gronden zijn slecht rogge- en aardappelland, terwijl men er geen haver kan verbouwen
of hiervan minder dan 1000 kg opbrengst krijgt. Bij de aardappelen zal men zich vooral
tot vroege soorten moeten bepalen. Lupine, maïs e.d. zijn hier op hun plaats, hoewel vooral
de laatste toch weinig opbrengst geeft, minder dan rogge. Het beste zou men op die delen,
waar geen heidepodzol in voorkomt, wat asperges verbouwen. Welk gewas men ook kiest, de
opbrengsten blijven laag en slechts in natte jaren kan men hier nog een matige opbrengst
krijgen.

Zso2 Jonge, droge tot vochthoudende stuifzand-ontginningsgrond
Dit type is bijna even slecht als het vorige. Slechts in natte jaren kan men er iets meer op
bereiken. Waar leem in de ondergrond voorkomt, is het matig rogge- en aardappelland.
Waar men de leem opgespit heeft, kan men nog wat bieten telen.
Zso3

Jonge natte stuif zand-ontginningsgrond
De kwaliteit wisselt wel met de dikte van de humeuze laag en de grondwaterstanden. Over
het algemeen zijn de gronden in het voorjaar vrij nat en in de zomer vochtig. Men kan er
matig grasland op hebben, dat meestal niet verdroogt, maar gras van mindere kwaliteit
oplevert. Voor landbouwgewassen komen alleen de iets hogere of sterker ontwaterde delen
in aanmerking. De opbrengsten zijn meestal matig tot slecht.

Zse Oudebouwland-stuifzandgronden
Zsel

Droge oude bouwland-stuif zandgrond
Op het oude bouwland heeft men iets meer mogelijkheden. Er kan hier nog haver verbouwd
worden, hoewel dit in normale jaren een geringe opbrengst geeft. De opbrengsten zijn sterk
van de regenval afhankelijk. Hoewel nog maar matig rogge- en aardappelland, valt deze
categorie van gronden toch buiten het marginale land. Een bedrijf met uitsluitend deze
gronden is echter wel zeer beperkt in zijn mogelijkheden en biedt weinig zekerheid.

Zse2 Droge tot iets vochthoudende oude bouwland-stuifzandgrond
Dit bodemtype kan men met het vorige bijna op één lijn stellen. Alleen in natte jaren zal
het gewas van een hogere grondwaterstand kunnen profiteren.
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Waar leem in de ondergrond voorkomt, vindt men als regel wat betere gronden. Dit land
is nog met redelijk resultaat voor bieten te gebruiken. Waar leem is opgespit, vindt men een
soort kunstmatige, zandige leemgrond van goede kwaliteit.
Z s o b Bruine, zwak lemige

stuifzandontginningsgronden

Zsobl Bruine, zwak lemige stuifzandontginningsgrond
Deze grond behoort tot de beste van de stuifzandgronden. Over het algemeen verbouwt men
hier bij voorkeur bieten, haver, koolzaad en erwten. Speciaal waar leem in de onder- of
bovengrond voorkomt, kan men dit type tot de goede gronden rekenen. Alleen op de beste
delen komt geen verdroging voor, op de slechtere delen vinden we spoedig verdroging van
haver en bieten. Bij gebrek aan betere gronden is men wel genoodzaakt hier de meer eisende
gewassen op te verbouwen.
5. LOESSLEEMGRONDEN, OVERIGE ZANDGRONDEN EN VEENGRONDEN
LOESSLEEMGRONDEN (L) (zie SCHELLING, 1949)
Lob

Bosontginnings-loessleemgronden
Dit zijn goede bouwlanden, geschikt voor alle gewassen, met uitzondering van tarwe. Voor
fruitteelt is type Lob3 te prefereren.

Lb

Loessleem-bosgronden
In deze gronden is de steile helling een belemmering voor de landbouw. Kleine, iets vlakkere
gedeelten zouden tot uitstekend bouwland kunnen worden ontgonnen. Als bosgrond biedt
dit gedeelte mogelijkheden voor het telen van veeleisende houtsoorten, b.v. beuk.

LOESSLEEMHOUDENDE ZANDGRONDEN (ZL)
Z L o b Loessleemhoudende
bosontginningszandgrond
Deze gronden zijn alleen voor zeer weinig eisende landbouwgewassen te gebruiken. Verdroging
treedt spoedig op.
Z L b Loessleemhoudende
boszandgrond
Wegens de steile helling zijn deze gronden voor de landbouw ongeschikt. De bodemgesteldheid
is er vrij sterk wisselend. Over het algemeen zal men er bij voorkeur grove den en andere
mindei eisende houtsoorten planten.
ZLx Verspoelde loessleemhoudende
zandgrond
Dank zij hun goede vochtvoorziening kan men deze gronden voor alle landbouwgewassen
gebruiken, terwijl ook grasland hier nog een mogelijkheid is.
GRINDZANDGRONDEN

(Y)

Deze gronden behoren tot het marginale bouwland. Ze zijn maar weinig beter dan de Zsol
en alleen voor rogge, vroege aardappelen en andere weinig eisende gewassen te gebruiken.
Als bosgrond zijn ze beter geschikt. Men zal er zelfs wel wat meer eisende houtsoorten op
kunnen telen.
Type Y is wat slechter dan type LY. De Y ' is vrij goed bouwland, dat niet spoedig verdroogt,
geschikt voor minder eisende gewassen.
VEENGRONDEN (V)
De veengronden komen nog slechts over een gering oppervlak voor. De bezande veengronden
zijn vrij goed grasland De zuivere veengronden worden plaatselijk als bouwland gebruikt.
Over het algemeen zijn de resultaten, vooral wat de kwaliteit betreft, niet erg gunstig.
B. HET OPBRENGSTNIVEAU VAN VERSCHILLENDE GEWASSEN ALS
LANDBOUWKUNDIGE WAARDERING VAN DE GROND

De opbrengst die een gewas levert bij goede verzorging, bemesting etc. vormt de
beste maatstaf voor de beoordeling. De hoeveelheid product is immers de belangrijkste
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factor voor de bepaling van de geldelijke opbrengst. Door de invoering van de kunstmest is de natuurlijke vruchtbaarheid op het tweede plan gekomen. Toch wordt de
kwaliteit van het product en de mestbehoefte hierdoor beïnvloed. De kwaliteit en de
bakwaarde van de tarwe zijn op een goede uiterwaardkleigrond uitstekend, op een lage
zandgrond laten ze zeer veel te wensen over.
Wanneer we de gronden rangschikken naar de afnemende kwaliteit van het product,
speciaal voor een meer eisend gewas als tarwe, krijgen we de volgorde: rivierklei, hoge
rivierleem, lage rivierleem, zand. Binnen deze groepen is de kwaliteit van de natte delen
veel slechter dan op de vochtige en droge.
We zullen ons verder beperken tot de hoeveelheid product, per jaar en per ha
geoogst.
Voor enkele belangrijke bodemtypen zijn gegevens verzameld. Exacte gegevens ontbreken of zijn niet per perceel aangegeven of slechts over enige jaren opgeschreven. De
verzamelde cijfers zijn de door de boeren geschatte gemiddelden over een aantal jaren.
Dit benadert zoveel mogelijk de opbrengst in een normaal jaar, d.w.z. geen uiterst droge
of natte weersomstandigheden.
Zoals aan alle schattingen kleven ook hieraan fouten. Sommige boeren schatten
over de hele linie hoger of lager dan anderen. Van enkele producten, zoals voederbieten,
die nooit gewogen worden, lopen de cijfers vrij sterk uiteen. De schattingen van deze
producten zijn dan ook niet erg betrouwbaar. Wel komt het productieniveau van de
betere tegenover de slechtere gronden hier goed tot uiting. Naast deze schattingen van
de boeren werd er door enkele assistenten van de Landbouwvoorlichtingsdienst, die ter
plaatse goed thuis waren, een schatting gedaan van de opbrengsten op belangrijke
bodemtypen. Ter vereenvoudiging is in afb. 3 een deel van het verzamelde materiaal
weergegeven.
Voor enkele belangrijke gewassen, waarvan de opbrengst meestal wel gewogen wordt,
is de opbrengst voor verschillende bodemtypen uitgezet. De uiterwaardkleigronden
blijken uitstekende opbrengsten te geven. De opbrengst van de rivierleemgronden is
zeer goed, maar de Shl blijkt wel enigszins gevoelig voor droogte te zijn (lagere haveropbrengst). De vrij natte gronden Sovl en 2 en SZowb4 en 3, geven geen hoge tarweopbrengst (wegens vochtigheid hiervoor minder geschikt), maar wel vrij hoge haveren rogge-opbrengsten.
De kleihoudende en lemige zanden zijn nog vrij goede gronden, vooral de Uz2. De
SZom2 en de opgespitte leemgronden liggen ook nog ongeveer op ditzelfde niveau.
Vrij slecht zijn de zwaklemige rivierzandgronden en de oude bouwlanden op stuifzand. De jongste ontginningen blijken als bouwland eigenlijk niet of nauwelijks geschikt
te zijn, met opbrengsten van 1000—1500 kg rogge per ha.
Helaas zijn de cijfers voor voederbieten en stoppelknollen niet erg betrouwbaar,
maar zij vertonen toch dezelfde tendenz.
C. DE HUIDIGE PACHTWAARDE ALS WAARDERING VAN DE VOORNAAMSTE
BODEMTYPEN

De pacht die wordt betaald is o.a. een waardering van het productievermogen van
de grond. De volgende pachtwaarden vormen gemiddelden van de pacht die op de
betreffende bodemtypen wordt betaald. Het is allerminst de bedoeling om deze cijfers
bindend te verklaren voor het gehele oppervlak van een bepaald bodemtype. De be-
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doeling is om met deze cijfers de waarde van de grond beter duidelijk te maken *). Er
komen afwijkingen voor, b.v. een lagere of hogere waardering van een bodemtype in
een bepaalde streek. Het is niet het doel van het onderzoek om de oorsprong van deze
verschillen na te gaan, aangezien zeniet op bodemkundig terrein liggen.Waar de oorzaak
van deze afwijkingen voor dehand ligt,wordt zeaangegeven.
We zullen de verschillende gebieden apart bekijken, omdat het niveau van de pacht
streeksgewijs enigszins kan verschillen.
Voor alle bodemtypen worden de pachtwaarden per jaar en per ha in guldens opgegeven.
Ottersumen Gennep ten noorden van de Niers
SU
Sov
SZg2'
SZg2
Shl
Zsol
Zso2
Zso2
Zso3
Zsel
Zsel

75—80
60—70
55—60
50
80
20—30
35
50
55—60
30—40
45—50

Zse2L
Lob2 en 3

65—70
85—90

hierbij is speciaal aan de natte, venige delen gedacht.
het oude bouwland bij de Leembaan etc. wordt wat hoger gewaardeerd.
Lange Horst, wat beter profiel dan de Belt.
Gennepse en Ottersumse Veld.
wegens geringe oppervlak te hoog gewaardeerd.
slechtste, droge delen.
beste delen, met hoger grondwaterpeil, vlak ten noorden van de Wankum.
de beste kleihoudende lage delen in Milsbeek.
normale type.
iets kleihoudende delen tussen hoge stuifzandkoppen aan de westzijde van
de Bloemenstraat.
grote aaneengesloten oppervlakte ten noordwesten van de Kroonbeek.

Gennep en Heyen, tot aan de Belt
Uh2
115 als grasland.
Ukl
105 als grasland.
Uz2
70 bij de stuw
Uz2/k
85—90 bij de stuw
Uhl
90 bij de stuw

als bouwland.

Het grasland brengt meer op dan het bouwland in de uiterwaard. Dit is waarschijnlijk te wijten
aan het overstromingsgevaar, dat voor het bouwland het risico aanmerkelijk verhoogt en de goede
kwaliteit van het gras in vergelijking met de graslanden op zand. Waarschijnlijk is het niveau van
de pachtprijzen in de uiterwaard gedeeltelijk terug te voeren op de bemestende werking van het verse
Maasslib, die vroeger belangrijk was. De goede naam hebben de uiterwaarden behouden, hoewel de
bemesting nu dikwijls veel te wensen overlaat. De schaarste van goede grond is ook een belangrijke
factor in dit geval.
Zsobl
Zsobl
ZsoblL

40
50—55
65—70

Sh2

65—70

SZb3'
Shl
Shl

55—40
75
80

lichte variant ten noorden van Heyen.
zware variant ten noorden van de laagte bij Heyen.
de beste vormen met dikke opgespitte leemlagen, op de rand van de Sh3
bij Heyen.
de zwaarste delen van het voor dit type lichte en afwijkende oppervlak
bij Heyen.
de afwijkende variant bij het Lange Ven.
in de Looi, bij de Riezenbroek en Oordsche hof.
bij de Veedijk.
Het verschil tussen beide waarderingen voor Shl berust op de iets zandiger
profielen met lichtere typen ertussen, die men in de Looi aantreft. Eigenlijk bestaat er voor de betere delen vrijwel geen verschil met de Shl van
de Veedijk.

1
Deze cijfers zijn aangegeven door de assistent van de Rijksconsulent voor Grond- en Pachtzaken
voor Limburg. FR. VAN AERSSEN
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SZb4
SZg3

55
60—65

ten noordwesten van de Belt.
ten noordwesten van de Belt.

De rivierleem- en rivierzandgronden
ten noorden van de weg
Afferden-Siebengewald
SZgs
20—30 de Belt.
SZg2
de Belt.
45—50
SZom2
tussen de Belt en de Flieraay.
60—65
S12—1
lage geulen bij de Belt, minder gewaardeerd wegens ongunstiger ligging.
60—65
SZb2
55—60 Flieraay.
Shl, 2 en 3
70—75
bij kern van het dorp Siebengewald.
Deze Sh-typen zijn hier wat lager gewaardeerd, waarschijnlijk ten gevolge
van een over de gehele linie wat lager niveau van de pachten in deze
buurt.
geul van de Lakey naar het oosten. De grotere en beter ontwaterde opper60—70 à 75
SU
vlakten brengen wat meer op.
SZomld
45- -50 Gemeente-heide. Slechtere delen met heidebanken.
SZom2
55- -60 Gemeente-heide.
SZgs
40 de Horst, vrij hoog gewaardeerd,
ten noordwesten van Bleijenbeek.
Shl
60
Deze grond is wel wat ongelijkmatiger dan normaal, maar toch wat laag gewaardeerd.
De
rivierleem- en rivierzandgronden
ten zuiden van de weg
Afferden-Siebengewald
en ten noorden van grenspaal 519 (de Wellsche Hut)
Sh2—3
65—70 ten oosten van kasteel Bleijenbeek.
Zsobl
zuid en zuidoostelijk van Bleijenbeek.
45—50
Zsobl'
laagste oostelijk deel ten zuidoosten van Bleijenbeek.
55—60
SZom2
oostelijk van Bleijenbeek.
65—70
SZgl
ten noorden van Baalse dijk.
45
SZgld
30 langs Baalse dijk.
SZgs
30
SZg3'
55 roestige laagten ten noorden van de Eckelse Beek.
SZg2
ten noordwesten van grenspaal 523.
50
SZg2
50 ten zuiden van Horstbeek. Hier betaalt men te veel, nl. 60.
SZowa4
in het noorden,
55 à 60
SZowa3L
betalen 40, wat te weinig is.
55à60
SZowa5
45 zuidwest van grenspaal 521. Vrij lage pacht, hier is wel enige wateroverlast.
De stuif zandgronden ten zuiden van Heyen tot en met
Wellerlooi
Zsold
bij gebruik voor asperges, langs weg Bergen—Siebengewald,
25
bij Bergen.
Zso3
tot 40
langs Rijksweg zuidelijk van Bergen,
Zsold
25—30
Zso3L
zuidelijk van Bleijenbeek.
40
de Smal noordoostelijk van Bergen,
Zsobl
40—45
goede variant bij Dikendaal tussen Heyen en Afferden.
Zsobl
45
Zse2
50—55 rondom Afferden.
de Meling, oostelijk van Afferden.
Zsel'
30—35
Uz2/k
45—50
Geneng zuidelijk van Afferden. Wordt over het algemeen vrij hoog gewaardeerd.
Zso2L
60—65 beste opgespitte leemgronden bij Heukelom.
Zsol
35—40 iets fijnzandige gronden bij de Kelder, zuidoostelijk van Afferden.
Zsobl
ten oosten van Aayen.
40—45
Zsel
40 ten zuidoosten van Bergen.
ZsoblL
50 beste delen tussen Bergen en Well met opgespitte leem.
Zsol en 2
20—30 de Disselt.
Zsold
10 ten westnoordwesten van Wellsche Hut.
Zso2—SZow3
30 ten noordwesten van Wellsche Hut.
Zso3
40—45 beste ontginning plm. 1km ten zuidwesten van grenspaal 521.
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Zsel
Zsol

45—50
35—40

De u Herwaarden
Uz2
Uz2k
Uz2k
Uz2— 1
Uh2
Uk2v
Ukl
Uz2k
Uz2k
Uz2k
Uzlk
Uzlk

ten z
40—60
80
70
60
115
45
80—90
150
100
115
60—65
45

ten oosten van Wellerlooi.
ten oosten van Wellerlooi, laag gewaardeerd.
lichtere delen van dit type bij Bergen,
de Honingen bij Aayen.
de Vorsthof bij Aayen.
Elstèren.
noordelijk van Elsteren.
als tuingrond In de Band ten noorden van Well.
idem, als bouwland.
idem, als grasland.
bij dorp Wellerlooi.
ten noorden van Aswater bij Wellerlooi.

De venontginnings-rivierzandgronden
en grindzandgronden
ten zuiden van de
Wellszhe Hut
Wells Meer, goede delen.
SZowb4
55
SZowbl
30 Wells Meer.
SZowbl—5
45—50 als bouwland \
Tuindorp Wellerlooi.
85—90 als tuinland j
In tegenstelling tot de Wells Meer heeft men hier de verschillen, die op korte afstand voorkomen,
genivelleerd.
AFB. 13. De samenhang van de geschatte rogge- en haveropbrengst met de pachtwaarde van enkele
bodemtypen.
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SZowbl
SZowb3
Y,1Y
SZowc31 en 21
SZowc3
SZowc3
SZowc2
SZowcl

25—30
45
35—40
55—60
30—40
45—50
30—35
25

bouwland ten westen van Tuindorp Wellerlooi.
idem.
Walbeek heide.
sterk ontwaterde variant langskanaal.
matig ontwaterde variant.

D. SLOTOPMERKINGEN
Vanzelfsprekend bestaat er een zeker verband tussen de verschillende waarderingen.
Afb. 13 geeft een duidelijke samenhang te zien tussen de rogge-opbrengst en de
pachtwaarde van verschillende gronden. Eén gewas is echter een onvoldoend nauwkeurige waardemeter. Pas de combinatie van de waarderingen van een bodemtype voor
verschillende gewassen geeft een goede karakteristiek. Deze waarderingen geven tezamen
een indruk van het risico dat de verbouw van gewassen op een bepaald bodemtype
oplevert. Een risico dat met het weer en de eigenschappen van de grond samenhangt,
en wel voornamelijk met de hoeveelheid water die voor het gewas beschikbaar is.
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V. ONTWATERING, ONTGINNING EN GRONDVERBETERING
A. INLEIDING

Gronden, die hoog boven het grondwaterniveau liggen, waar de plantengroei dus
van het door de grond vastgehouden water moet leven, hebben bij ontwatering vrijwel
geen belang. We zullen ons hier beperken tot die gronden, die een grondwaterniveau op
minder dan 1mdiepte bezitten of bezeten hebben.
De diepte van het grondwaterniveau is van het grootste belang voor de plantengroei.
De zomerwaterstand waardoor de vochtvoorziening gedurende de vegetatieperiode wordt
bepaald en de winterwaterstand, die zowel voor de mogelijkheden van grondbewerking
alsvoor het risico van uitwinteren betekenis heeft, zijn van belang.
Ontwatering dient voor het verwijderen van een overmaat water, die schadelijk is.
Wegens de fouten, die door te sterke ontwatering zijn gemaakt, stellen wij als ideaal
voor de waterbeheersing: een systeem van bewatering en ontwatering.
1. KARAKTERISTIEK VAN DE ONTWATERING

Dat de permanent natte zone in een zandgrond door een vaalgrijze, blauwe of groene
kleur is gekenmerkt, mag algemeen bekend worden verondersteld. Daar boven bevindt
zich een laag die zowel vale vlekken als roest bevat, terwijl de bovengrens van de roestvlekken als de hoogste winterwaterstand wordt aangemerkt. Dit alles echter in het ideale
geval. Er zijn helaas vele uitzonderingen op deze regel. In leem of lemige gronden houdt
dit materiaal ook boven de laagste grondwaterstand in droge tijden nog water vast. Hier
wordt het vooral na ontwatering moeilijk, om nog een scherpe grens voor de jongste
grondwaterafzettingen te vinden. Ook in een zandgrond, vooral in een stuifzand waar
het grondwater weinig ijzer bevat, tekent de roest zich na de ontwatering dikwijls niet of
nauwelijks zichtbaar af.
Hieruit blijkt dat de gevolgen van een recente ontwatering niet altijd goed zijn af te
lezen uit kenmerken van het bodemprofiel.
Een goede methode om zich een juist beeld van de grondwaterstand en zijn schommelingen tevormen, is het doen van metingen gedurende een jaar.
Over een zo groot oppervlak als dit gebied was het echter uitgesloten om een voldoend aantal metingen te verrichten. Er is daarom gezocht naar eeri andere wijze om
een indruk tegevenvan dewaterhuishouding in het gebied.
Een aantal van de voornaamste gebieden die een eigen afzonderlijk systeem van
ontwatering bezitten en een typische waterhuishouding wordt hier onder beschreven.
We zullen deze gebieden ontwateringsgebieden noemen.
Deze indeling berust op:
1. het aparte ontwateringssysteem,
2. incidentele waarnemingen van waterstanden in putten en boorgaten,
3. bodemkundige kenmerken,
4. ervaring van boeren ter plaatse.
Wezullen deze gebieden in het kort stuk voor stuk bespreken.
2. ONTWIKKELING EN DOEL VAN DE ONTWATERING

Als grondslag voor de beoordeling zullen we ons het doel van de ontwatering echter
eerst scherp voor ogen moeten stellen en de ontwikkeling van de ontwatering in het
algemeen nagaan.
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De eerste ontwatering van een groot moerasgebied bij het begin van de ontginning
is meestal nog primitief. Men bepaalt zich tot het ontginnen van de hogere, gemakkelijk
te ontwateren gronden. Komt men door verschillende oorzaken ook tot het ontginnen
van lager gelegen delen, dan begint de roep om sterker ontwatering. De boeren met
de laagste gronden blijven op steeds sterkere ontwatering aandringen. Vooral wanneer
er tengevolge van bepaalde eigendomsverhoudingen bouwland op lage gronden komt,
is het hek van de dam. Wanneer het laagste land in een enigszins geaccidenteerd of
hellend terrein een voldoende ontwatering moet krijgen om er goed bouwland van te
maken, moeten de hoge gronden noodzakelijk een diepere ontwatering krijgen dan voor
een optimale plantenproductie wenselijk is. Het eind van de geschiedenis is dus in het
uiterste geval: verdrogen van de oorspronkelijk goede hogere gronden en een juiste
ontwatering van de laagste gronden. Hoe begrijpelijk deze ontwikkeling ook is, wij
kunnen het hier niet mee eens zijn. We willen daarom de volgende stelling poneren:
in een ontwateringsgebied,dat een natuurlijke eenheid vormt, dient de ontwatering te
worden afgestemd op de hoogst mogelijkeproductie van het gehelegebied. Men zal dus
een zodanig compromis moeten zoeken, dat er op het merendeel van de gronden een
optimale productie mogelijk is. Dat dit geen eenvoudige opgave is, zal zonder meer
duidelijk zijn. De gewassenkeuze en o.a. het gebruik als gras- of bouwland, bepaalt het
ontwateringspeil. Het blijft een open vraag of men de boeren door middel van een
bepaalde ontwatering er toe mag dwingen bepaalde gronden in gras te leggen. Zeker
is echter dat men de uitersten moet bestrijden. B.v. waar terwille van enkele grondgebruikers, die een gering oppervlak van het ontwateringsgebied gebruiken, een voor de
meeste gronden indie streek telaag waterpeil wordt gehandhaafd.
In de nu volgende bespreking van de verschillende ontwateringsgebieden zal op
bovenstaande algemene opmerkingen worden teruggekomen.
B. ONTWATERINGSGEBIEDEN; BESCHRIJVING ENBEOORDELING
VAN DEONTWATERING
1. D E UITERWAARDGRONDEN

a. Periodiekoverstromendegrondenvande Maasuiterwaard
Het grootste deel van de Maasuiterwaard loopt bij hoge rivierstanden onder water,
omdat er geen bedijking aanwezig is. Hier is niets aan te doen. Er is een zekere extra
waterberging bij hogere rivierstanden nodig en deze kan niet op andere wijze worden
gevonden. Voor Noord-Limburg ten oosten van de Maas is dit een ernstig nadeel, want
de beste gronden, die toch al weinig voorkomen, liggen juist hier. De uitbreiding van
tuin- en landbouw wordt hierdoor geremd.
De afvoer van het overstromingswater geschiedt eenvoudig door sloten die door de
natuurlijke laagten in de uiterwaard lopen. Vanzelfsprekend hebben de lage gronden
het meeste en langdurigste van wateroverlast te lijden (de detailontwatering laat hier
te wensen over). De moeilijke afvoer en de aanvoer van water uit de hier aangrenzende
hoge stuifzandgronden maken een ideale ontwatering van deze gronden moeilijk.
De opstuwing van de Maas bij Sambeek bemoeilijkt de afvoer van water van de
lage gronden bovenstrooms. Tengevolgehiervanz ijn deze gronden in een nog ongunstiger "positie gekomen. Aan een afdoende verbetering door onderbemaling van deze
gronden moet worden getwijfeld. In de eerste plaats is op vele plaatsen de grofzandige
ondergrond door de sloten aangesneden, zodat sterke kwel zal optreden. In de tweede
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plaats zal het veen onder de klei in de geulen gaan klinken, zodat men het land naar
beneden maalt en het middel de kwaal nog erger maakt.
Hoewel men beweert dat de Maas thans minder slib op het land brengt dan vóór
de opstuwing, valt dit niet te bewijzen. In ieder geval kan de grasmat nu niet zonder
een goede bemesting met kunstmest.
b. De Niersuiterwaardgronden
Deze gronden verkeren onder dezelfde omstandigheden. De lage delen zijn permanent
nat en staan een deel van het jaar onder water. De hoge randen zijn zo zandig dat de
meeste gewassen er spoedig verdrogen in de zomer.
2. D E RIVIERLEEM- EN RIVIERZANDGRONDEN

a. Zwak tot sterk ontwaterde rivierleem- en rivierzandgronden van Ottersum
De lage gronden ten noorden van de Niers worden door de Teelebeek, de Kroonbeek
en de Spiekerbeek ontwaterd. Oorspronkelijk was dit gebied een groot moeras met langs
het Rijkswoud zelfs een strook veen. In 1892 stond de laagste strook nog vrijwel onder
water. De Teelebeek, Kroonbeek (Milsbeek) en de Hontsiepse Beek vormden toen met
een iets andere loop dan nu, de ontwatering. Ze liepen allen ongeveer noord-zuid, zodat
de wel van het Rijkswoud niet onderschept werd. Daarna werden de Teelebeek en de
Kroonbeek in hun tegenwoordige vorm gegraven en uitgediept. De wel uit de helling
van het Rijkswoud wordt nu onderschept, wat een belangrijk voordeel is. Door deze
diepere ontwatering en ook die van de Siep en de voortzetting hiervan, de Spiekerbeek,
zijn de hogere leem- en rivierzandgronden hoger boven het grondwater komen te liggen.
We kunnen dit ontwateringsgebied naar gelang de invloed van de ontwatering indelen in:
1. De lage gronden tussen Teelebeek en Kroonbeek en het Rijkswoud. Permanent
onder invloed van welwater uit het Rijkswoud, vrij zwak ontwaterde natte tot vochtige
gronden. Bij de sprungen in het westen is de afwatering sterker vertakt.
2. De veenontginnings-rivierleemgronden ten zuiden van Teelebeek en Kroonbeek.
Door hun lage ligging permanent natte tot vochtige gronden, zwak ontwaterd.
3. De overige lage rivierleem- en rivierzandgronden (SI en SZg) in Ottersum. Matig
tot sterk ontwaterde gronden die zowel van het noorden als van het zuiden af worden
leeggezogen. Oude, niet uitgediepte beken, als b.v. de Hontsiepse Beek voeren weinig
of geen water meer af. Het water in de Siep en de Spiekerbeek staat beneden het peil
van de zandondergrond van de SI- en SZg-gronden ten noorden van deze laagte. De
onder 1 en 2 genoemde gronden zijn ontwaterd ten koste van deze gronden.
4. De sterk ontwaterde middelhoge rivierleem- en rivierzandgronden (SZb3, Sh2
en 3), langs de rand van de Siep en de Spiekerbeek. Door de ontwatering door de
Kroonbeek en Spiekerbeek is de laagte drooggelegd en daarmee ook de ondergrond van
de omringende gronden. Dit is echter onvermijdelijk, wil men de Siep en Spiekerbeek
in cultuur houden.
b. Het rivierleem- en rivierzandgebied ten zuiden van de Niers en ten noorden van
grenspaal 524
Hoewel niet dit gehele gebied eenzelfde ontwatering heeft, moeten we het toch
gezamenlijk bespreken, omdat in een groot gedeelte dezelfde roestbank in de ondergrond

85
voorkomt. Deze grondwaterafzetting moet onder gelijksoortige omstandigheden ontstaan
zijn in verschillende delen van dit gebied. Helaas zijn er geen nauwkeurige grondwatermetingen aanwezig om het ontstaan van het verschijnsel te kunnen verklaren. We kunnen
dit gebied in de volgende onderdelen met zelfstandige ontwatering indelen:
1. de gronden om de oude Heyenhof, die op de Kendel afwateren; matig (maar voldoende) ontwaterd;
2. de gronden van 1 tot de Vrij en de Lakey. Deze wateren langs de Veerdijk af door
een beek die bij Heyen in de Maas uitkomt.
Ten gevolge van de sterkere geaccidenteerdheid van het terrein, waarbij de afwateringssloten Op de Belt etc. tot aan de Veerdijk door de laagste geulen lopen, is het terrein
vrij sterk ontwaterd. De sloten die midden over de Belt lopen voeren zelden water. In
verband met de bodemgesteldheid is een sterke ontwatering wel verantwoord. De SZomgronden, die een groot oppervlak beslaan, hebben ook een vrij sterke ontwatering nodig.
Nu vindt echter ontwatering tot beneden de ijzerbank plaats. De vorming van deze
bank zou waarschijnlijk verhinderd zijn, wanneer het grondwater nooit onder deze
grenslaag kwam. Zonder gedetailleerde hoogtemeting is de mogelijkheid van een geringe
verhoging van het grondwaterpeil niet goed te beoordelen. Deze peilverhoging lijkt niet
goed mogelijk zonder de laagste geulen geheel onder water te zetten.
In de omgeving van het Lange Ven zijn de SI- en SZg-gronden door de ontwatering
belangrijk verbeterd, terwijl de SZb-gronden er wat hoog boven het huidige grondwaterpeil zijn komen te liggen en dus enigszins in kwaliteit achteruitgegaan zijn. Een betere
oplossing was hier moeilijk te vinden.
3. de gronden langs de grens bij de Vrij en het gehucht Siebengewald. Deze gronden
bezitten een voldoende afwatering;
4. de gronden ten zuiden van de Lakey de Koekoek en Kreftenheye en ten noorden
van de lijn Bleijenbeek Drie Angel—grenspaal 527.
Ook hier is door de vrij sterke ontwatering van de lage Sil-geulen het omringende
land vrij sterk ontwaterd, zodat deze streek veel ijzerbanken in de ondergrond bezit.
Door het scheuren van grasland op de Sil is de eis van goede ontwatering van de laagste
gronden dringender geworden. Een iets hoger grondwaterpeil en gebruik van de laagste
gronden als grasland zal een betere toestand scheppen.
5. de gronden ten zuiden van de onder 4 genoemde en ten noorden van grenspaal 524.
Deze gronden bezitten hun afwatering in de Horstbeek en de Eckelsche Beek, die
samen via Bleyenbeek naar de Maas afwateren. Beide beken voeren ook water uit
Duitsland af, wat opstuwing door de stuw bij Bleijenbeek maar tot op zekere hoogte
mogelijk maakt. Hoewel de ontwatering in dit gebied wel wat sterker is dan voor een
optimale plantenproductie wenselijk is, valt er om de bovengenoemde reden weinig aan
te veranderen.
c. De ven-ontginningsgronden tussen grenspaal 524 en 519
Dit gebied is vrij sterk ontwaterd door een diepe sloot die in de Eckelsche Beek uitkomt. Opstuwing is in dit geheel zelfstandige ontwateringsgebied dus goed mogelijk.
Deze gronden hebben wel een sterke winterontwatering nodig, maar in de loop van het
voorjaar zal reeds met de opstuwing moeten worden begonnen om voldoende watervoorraad voor de zomer te verzamelen.
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Het sterke stuiven dat op deze gronden begint op te treden, zal men er ook mede
kunnen beperken. Door de voormalige watermolen ongeveer 900 m ten noordwesten
van grenspaal 521 weer op te bouwen, kan men in de laagte in het zuiden door onderbemaling wateroverlast voorkomen.
d. De ven-ontginningsgronden van het Wells Meer en het Tuindorp Wellerlooi tot
grenspaal 511 bij het bedrijf Holland
Dit gebied is vrij sterk ontwaterd door middel van de Molenbeek die door het stuifzand heen is gegraven. Het gebied valt in twee delen uiteen:
1. De gronden van het Wells Meer tot het Tuindorp. De langs de grens gelegen
smalle lage strook watert hier af op Duits gebied. Het overige deel is vrij sterk ontwaterd,
wat ten dele een gevolg is van de niet geheel vlakke ligging. Het grote landbouwbedrijf,
waar tot nu toe weinig vee werd gehouden, maakte deze sterke ontwatering nodig. Indien
men zich op een gemengd bedrijf zou toeleggen, was enige opstuwing gedurende de
zomer mogelijk, wat de kans op verdroging van deze grofzandige gronden zou verminderen.
2. De gronden van het Tuindorp Wellerlooi. Door middel van stuwen kan men hier
het water 'szomers gedeeltelijk vasthouden. Wegens de sterke geaccidenteerdheid van het
terrein hebben vrijwel alleen de lagere gronden, die toch weinig last van verdroging hebben, profijt van deze opstuwing. Bovendien heeft men ook door de hoogste koppen nog
vrij diepe greppels gegraven, zodat de afvoer hier nog sterker is geworden. Zonder een behoorlijke regeling van het beheer van de stuwen, rekening houdende met de belangen
van alle grondgebruikers, heeft de opstuwing weinig effect. Nu zetten tuinders van hoge
gronden planken in de stuw, die er door de tuinders met veel lage grond weer uitgetrokken worden. Een compromis, waarbij men tijdig (April-Mei) met de voorraadvorming begint, zal dienen te worden gevonden. De lage gronden langs de stuifzandrand ten westen van het Tuindorp zijn slechts matig ontwaterd en goed vochthoudend.
De gronden op de waterscheiding, rondom en ten zuiden van de Paaldijk, zijn alle diep
ontwaterd en hebben van de opstuwing geen profijt.
e. De ven-ontginningsgronden
het Gelderns kanaal

ten zuiden van grenspaal 511 en ten noorden van

We moeten dit gebied in de eerste plaats splitsen in de gronden ten noorden van de
watermolen bij de Cementfabriek en die ten zuiden van de watermolen.
1. De gronden ten noorden van dé watermolen. Het noordelijk deel, waar geen
sloten zijn ingetekend, is hier het beste ontwaterd. Het oostelijke deel is zwak ontwaterd,
de hoofdwaterlopen hebben hier waarschijnlijk wel voldoende capaciteit, maar de detailontwatering moet hier nog wat worden verbeterd. Misschien is de capaciteit van de
watermolen voor de winterafwatering nog niet geheel voldoende. Het natuurreservaat
„Pikmeeuwenwater" was aan de oostzijde in 1949 ruim voldoende ontwaterd, maar zal
in natte jaren nog wel iets te nat zijn. Zonder nauwkeurige hoogtemeting is de ontwatering hier niet goed te beoordelen. De watermolen waar het westelijk ven mee moet
worden volgemalen, heeft in droge tijden, zelfs voorjaar 1949, niets meer te doen. Door
de verbeterde ontwatering van het Tuindorp en het bedrijf Holland is het grondwaterpeil in de gehele streek waarschijnlijk gedaald. Het natuurreservaat is als zodanig niet
veel meer waard omdat het uitgedroogd is.
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2. De gronden ten zuiden van de watermolen. Het oostelijk deel is, behalve het
woeste stukje bij de Cementfabriek, voldoende ontwaterd. Dit stukje woeste grond zal
een iets intensievere detailontwatering moeten krijgen. In het westelijk stuk is de ontwatering voldoende. De niet met beekbezinking bedekte gronden lijden hier aan verdroging ten gevolge van de diepe insnijding van het Gelderns kanaal.
ƒ. De ven-ontginningsgronden tenzuiden van het Geldernskanaal
Het Gelderns Kanaal heeft vanaf de grens tot de Maas 5m verval. Door hoog winterwater zijn de lage gronden in het noordoosten lang nat en de gewassen lijden sterk van
wateroverlast. Met een iets betere ontwatering met brede ondiepe sloten, die slechts tot
geringediepte in de grofzandige ondergrond zijn ingegraven, kan men hier goede gronden
verkrijgen. Het zuidelijk deel is voldoende ontwaterd. Een strook van circa 2 à 300 m
breedte langs het Gelderns kanaal lijdt sterk aan verdroging. Wegens de diepe insnijding
van het kanaal is dit onvermijdelijk.
3. D E STUIFZANDGRONDEN

Over het algemeen liggen de stuifzandgronden zo hoog boven het grondwater en zijn
ze zo doorlatend, dat afwatering onnodig is en zelfs nadelig zou zijn. Het zijn hoofdzakelijk ingesloten laagten, waar het water zich heeft kunnen ophopen. Het voorkomen
van deze vennetjes is niet strikt gebonden aan het voorkomen van ondoorlatende lagen
in de ondergrond. Aan onze waarneming ontsnapten echter lagen dieper dan 1,20 m,
dieplaatselijk wel een belangrijke rol bleken te spelen.
Naast de gesteldheid van de diepere ondergrond heeft de hoogteligging en de bouw
van de omgeving grote invloed op de hoeveelheid en de verdeling van het aangevoerde
water.
Na deze uiteenzetting zal het duidelijk zijn, dat slechts algemene opmerkingen aan
de hand van praktijkervaringen kunnen worden gemaakt. Een juist beeld van de waterhuishouding zou men slechts door middel van een zeer groot aantal waterstandswaarnemingen kunnen verkrijgen.
a. De sterk ontwaterdestuifzandgronden inMilsbeek rondom deTeelebeek
Door de diepe insnijding van de Teelebeek, die met de verbetering van deze beek
plaatsvond, zijn de omringende gronden, voor zover ze niet een zekere klei- of leembijmenging hebben, te hoog boven het grondwater komen te liggen. Wat hier als Zso2
gekarteerd is blijken hoofdzakelijk oude grondwaterverschijnselen te zijn. Het blijft
jammer, dat men niet bij de kruising van de Rijksweg de Teelebeek in west-noordwestelijke richting door een natuurlijke laagte verder heeft geleid. Nu komt het grondwater
hier alleen nog op de oude hoogte bij hoge Maasstanden. De Maas duwt dan een deurtje dicht aan de rand van de uiterwaard en het water kan niet meer afvloeien. In dat
geval kan er zich vrij veel water in de ondergrond van dit gebied ophopen. Zakt de
Maas zo ver dat het deurtje weer open gaat, dan vloeit al het water weer snel weg.
b. Het Kooreven bijHeyen
Deze laagte ligt vrij vlak en is goed ontwaterd. Door middel van een primitief stuwtje kan men het water hier vasthouden. Desondanks verdroogt het gras er 'szomers
toch. De bovengrond is nl. humusarm, zodat er vrijwel geen waterreserve aanwezig is
in de bouwvoor.

c. De laagte ten oosten van Af ferden
De laagte bij Afferden bestaat in de bouwvoor of op geringe diepte al uit grindrijk,
grof zand. Dit staat met de Maas in verbinding, zodat het water hier min of meer met
de Maas op en neer gaat. Nu zijn de schommelingen in waterstand niet meer zo groot
als vóór de kanalisatie; toch levert het land hier nog veel gevaar op voor een teveel
aan water gedurende natte en een tekort gedurende droge tijden. De stand van het gras
is er over het algemeen slecht.
d. De laagte ten zuiden van) het kasteel Bleijenbeek
Deze laagte is vrij sterk ontwaterd, maar dank zij de sterk humeuze bovengrond en
de leem in de ondergrond niet erg gevoelig voor droogte.
e. De laagte ten oosten van Bergen
Deze laagte is voldoende ontwaterd. Wegens de ongelijke ligging kunnen slechts op
weinig gronden de gewassen van het grondwater profiteren.
ƒ. De ontginningen het Disselt en Reinderslo
Dank zij de omringende hoge koppen komen er in de laagten hoge winterwaterstanden voor. Door een diepe ontwatering, waarbij ook leemlaagjes zijn doorsneden,
vloeit dit water weer af. In de zomer verdrogen deze gronden sterk, aangezien er geen
watervoorraad wordt vastgehouden.
Voor een korte samenvatting van de mogelijkheden van verbetering van de waterbeheersing verwijzen wij naar de inleiding (blz. 10).
C. ONTGINNING
Aan het einde van de vorige en het begin van deze eeuw is de oppervlakte bouwen weiland door ontginning vrijwel verdubbeld (REUTEN, 1916, 1930). Deze enorme
uitbreiding werd door de invoering van de kunstmest mogelijk gemaakt, waarbij men
niet langer aan een bepaalde veebezetting of aan de natuurlijke vruchtbaarheid van de
grond was gebonden.
Vooral dank zij enkele pioniers, waarvan VAN OPHOVEN en JAEGER wel de belangrijkste zijn, werden de mogelijkheden die de ontginning van de uitgestrekte vennen
boden duidelijk ingezien. De lage erfpacht, die de gemeente als eigenaar bedong, duidt
er wel op, dat men nog weinig vertrouwen had in de mogelijkheden van deze „kunstmest-ontginningen".
Deze grote ontginningsbedrijven zijn een goede stimulans geweest voor de landbouw
in deze streek. Zij gaven het voorbeeld bij het gebruik van de kunstmest. Vele kleine
boeren hebben in navolging van de pioniers zelf wat ontgonnen, of pachtten een deel
van de grote ontginningen. Thans heeft men de neiging om bij het aflopen van de
erfpacht de grote bedrijven in een aantal kleinere te gaan verdelen.
Bij de ontginning was de ontwatering een belangrijk probleem. De pioniers hebben
hier de eerste grote stoot aan gegeven. Later is door de gemeenten de ontwatering geïntensiveerd. Men had nog in 1916 veel last van hoge winterwaterstanden, waardoor
van October tot Mei het land onbegaanbaar was. Om dit euvel te verhelpen is men sterk
gaan ontwateren. Thans is het winterwater dan ook niet schadelijk meer, maar men
heeft ook 's zomers zeer lage waterstanden. De ontwatering is op de laagste delen afgestemd, zodat de hoger gelegen gronden te droog zijn geworden. Opstuwing van het water
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in de zomer is noodzakelijk voor het bereiken van een optimale productie van het gehele
gebied. Hierbij zullen de laagste gronden mogelijk te nat worden voor gebruik als
bouwland. Men zal dan het grasland op de laagste gronden moeten concentreren.
De ontginning bestond, naast het rooien van hout en struikgewas, uit ploegen en
afgraven of afbranden van veen. Ingewikkelde grondverbeteringen werden niet toegepast.
D. GRONDVERBETERING

Voor grondverbetering kan men slechts plaatselijk enkele objecten vinden. Over het
algemeen kan men wel zeggen dat egaliseren in het gehele gebied zeer weinig zin heeft,
tenzij men werkelijk gebieden van honderden hectaren met geringe kosten vlak zou
kunnen leggen. We zullen de objecten die voor verbetering in aanmerking komen afzonderlijk bespreken.
1. U I T S P I T T E N VAN LEEMLAGEN I N D E Sil VOOR D E POTTENBAKKERS

Zoals reeds werd opgemerkt bij de bespreking van dit bodemtype (in hoofdstuk II)
heeft het wegspitten van de tweede steek een gunstige invloed op de waterhuishouding.
De opstijging wordt door de zwaarste laag niet meer 'belemmerd en kan de verdamping
beter bijhouden. Verkoop van leem aan pottenbakkers is dus zeker verantwoord. De
geldopbrengst is ook niet te versmaden. Voorwaarde is echter dat goed toezicht op het
werk wordt uitgeoefend. De bovengrond moet zorgvuldig worden teruggezet, na het
weghalen van de leem dient de ondergrond met een gelijkmatige laag bovengrond bedekt te worden. Op hopen zetten van de bovengrond en goed laten doorvriezen is uit
een oogpunt van structuurverbetering gunstig. Men moet er wel voor zorgen de bovengrond niet in natte toestand te verwerken. Practisch is dit trouwens vrijwel niet te doen.
Uitspitten van de leem op de lager gelegen Sov-gronden is niet verantwoord, omdat
deze gronden dan te laag ten opzichte van het grondwater komen te liggen. Dit zou de
tegenstelling tussen hoog en laag nog versterken en zelfs aanleiding tot nog diepere
ontwatering kunnen zijn.
2. BEZANDEN VAN VEENGRONDEN

Het bezanden van veengronden is algemeen bekend en behoeft dus geen toelichting.
In het noorden van Ottersum, in enkele veengaten als delen van het Riet, het Heerenven
en de grote vennen ten westen van het bedrijf Holland, is hier nog een mogelijkheid.
In de geulen in de uiterwaard komen uitgeveende gaten voor, die men uit zou kunnen baggeren, met stuifzand opvullen en de bagger door de bovengrond mengen. Van
een geringe bezanding met stuifzand (10—15 cm) en daarna diepploegen van de laagste
typen uiterwaardklei op veen is ook enige verbetering te verwachten. De moeilijkheid
is echter, dat de zware klei zich slecht laat mengen met zand en het materiaal 's winters
onder water komt te staan. Doorvriezen van de klei is dus ook niet mogelijk. Een proef
op kleine schaal zou de mogelijkheid van verbetering nog moeten bevestigen. In ieder
geval zal men de detailontwatering door een intensieve begreppeling al belangrijk kunnen
verbeteren.
3. VERBETERING VAN DE NIERSUITERWAARDEN

Wegens de zeer grillige opbouw van de Niersuiterwaardgronden kan men geen algemene regel voor de verbetering aangeven. In ieder geval zal een gedetailleerde bodemkartering als grondslag voor het op te stellen plan noodzakelijk zijn.
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Het nadeel van de Niersuiterwaarden is, dat de gronden een deel van het jaar onder
water staan. Door het grillige reliëf van de dalbodem valt het gehele gebied niet gelijktijdig droog. Er blijven natte kommetjes en geultjes bestaan. Men zal moeten streven
naar een gelijke ligging en goede detailontwatering, zodat de gronden bij lagere rivierstanden snel droog kunnen vallen. Bezanden zal met mengen van de grond samen moeten
gaan. Op de venige delen isdit geen bezwaar, maar dezware kleilaat zich slecht mengen,
vooral omdat de grond altijd zeer nat blijft. Bij bezanden met zuiver zand maakt men
verdrogende gronden.
Van grondverbetering in de Niersuiterwaarden zal men geen al te hoge verwachtingen mogen hebben. Zolang men plaatselijk een perceeltje ophoogt, zal dit voortdurend hoger boven het waterpeil liggen. Verbetert men echter de gehele Niersvallei,
dan bestaat het gevaar dat de Niers in zijn smalle bed zo hoog wordt opgestuwd, dat
toch alle gronden wateroverlast krijgen.
4.

H E T BREKEN V A N BANKEN IN

SIEBENGEWALD

Zoals bij de bodemkundige beschrijving en de ontwatering reeds werd besproken,
komen in de rivierleem- en rivierzandgronden tussen de Belt, Siebengewald en Afferden
harde banken in de diepere ondergrond voor. Op 45 à 80 cm diepte vinden we hier een
door ijzer verkitte bank van grind, zand en leem. Zowel de dikte, de diepte, de hardheid
als de samenstelling van de bank kunnen op korte afstand variëren. Met de grondboor
is de hardheid bij een groot gehalte aan grind niet meer te constateren. Het vooronderzoek is dus moeilijk en het graven van een groot aantal profielkuilen blijft noodzakelijk
als controle op de waarnemingen met de boor. Het nut van het breken van deze bank
bleek zeer duidelijk uit de veel betere groei van bieten op de strook waar een tankval
heeft gelegen.
Ten einde deze verbetering rendabel uit te voeren, zal men moeten zoeken naar een
methode van diepploegen of ondergronden met een zeer krachtige trekker. De bovenste
grondlagen moeten hierbij op hun plaats blijven.
Het verdient aanbeveling geld voor een proef beschikbaar te stellen, zodat voor de
500 à 800 ha die voor deze verbetering in aanmerking komen, een oplossing wordt
gevonden.
Het breken van deze laag door middel van springstoffen stuit op het bezwaar dat
het werk in het droge deel van een droge zomer moet worden uitgevoerd. De bank
moet droog zijn, zodat hij kan scheuren. Voor ploegen of ondergronden is het ook
wenselijk dat de laag droog is, omdat anders misschien de laag weer dichtgesmeerd
wordt. De vraag of na verloop van tijd door hernieuwde afzetting van ijzer uit het grondwater de bank weer „dicht zal groeien" kan alleen door middel van een experiment
worden vastgesteld. Indien de proefneming slaagt, kan men de gehele streek tegelijk
aanpakken en zodekosten aanmerkelijk drukken.
5. HET OPSPITTEN VAN LEEM IN HET STUIFZANDGEBIED

Niet ten onrechte heeft men vroeger, vooral in de wintermaanden, veel tijd en
energie besteed aan het opspitten van leemlagen uit de ondergrond. Deze door de mens
„gemaakte" gronden behoren tot de beste uit het stuifzandgebied. Het is een van de
weinige mogelijkheden, naast de potstal- en compostbemesting, om de watercapaciteit
van dezegrovezandgronden opte voeren.
Met behulp van bulldozers en andere zware machines zal men de kosten van de
uitvoering misschien wat kunnen drukken.
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Naast het omhoogbrengen van de leem in de bestaande ontginningsgronden bestaat
er nog een mogelijkheid om de hoeveelheid goede cultuurgrond uit te breiden. Dit stellen
wij ons als volgt voor: In die gebieden waar leemlagen in de ondergrond aanwezig zijn,
stelt men door boring de diepte, de aard en de verspreiding van de leem onder het
stuifzand vast. Een nauwkeurige landmeetkundige kartering en waterpassing dienen
hiermede samen te gaan. Op die plaatsen waar de leem van de beste kwaliteit met het
geringste grondverzet is te winnen, schuift men over stroken of kommen van b.v. 200m
breedte het stuifzand op de omringende ruggen tot hoge heuvels op. Desnoods egaliseert
men het zo gevormde terrein enigszins en laat een zandlaagje van plm. 10 cm dikte
achter om dit door de bouwvoor te ploegen. De nieuw gevormde heuvels legt men vast
met helm, of men legt er bos op aan met b.v. Oostenrijkse den. Slechts daar waar de
kosten van uitvoering niet al te hoog worden, zal dit verantwoord zijn.
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AFB. 14. Schematische voorstelling van de datering van verschillende afzettingen in Noord-Limburg,
naar gegevens vanProf. F. FLORSCHÜTZ.
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VI. DE GEOLOGIE VAN NOORD-LIMBURG
1. ALGEMEEN

We zullen eerst de ontstaansgeschiedenis weergeven als een aaneengesloten verhaal.
Daarna zal op de literatuur en het palynologisch onderzoek wat dieper worden ingegaan.
Het belangrijkste hulpmiddel voor de correlatie van de verschillende afzettingen was
het palynologisch onderzoek van Prof. FLORSCHÜTZ (afjb. 14; tabel 1).
Toen het landijs tijdens het Riss-tijdperk in het Rijndal doordrong ten noorden van
Nijmegen, bij Groesbeek en verder naar het zuidoosten tot bij Tönisberg tussen Mors
en Kempen, werden er stuwruggen gevormd, die thans nog het grote reliëf van het
landschap bepalen. Over de loop van de rivieren gedurende het Riss-Würm interglaciaal
werden geen waarnemingen gedaan. Tijdens de Würmperiode volgden de armen van
de rivieren de oude dalen en vormden het fluviatiele Laagterras, waarvan de bovenste
lagen in dit geschrift uitvoerig worden besproken.
Tegen het einde van Würmperiode werd het grindrijke fluviatiele Laagterras afgezet.
Het dekzand kreeg geen kans van afzetting of werd weer weggespoeld door de Rijn.
We vinden dit alleen op het gestuwd Praeglaciaal als loess in het noorden van het gebied.
De rivier die dit grindrijke materiaal afzette was een typische verwilderde rivier.
Voor het begin van stabilisatie van dit riviersysteem nam de stroomsnelheid geleidelijk
af en werd zandiger materiaal vervoerd. We moeten ons het landschap in die tijd voorstellen als een zeer grillig systeem van ondiepe geulen en grove grindkoppen, welke
gedeeltelijk erosieresten kunnen zijn van oudere terrassen of een ouder stadium.
Toen lagen reeds als koppen in het terrein de SZbl, SZgl en de nu door stuifzand
bedekte grindkoppen onder de SZgs (zie profiel 3) en onder de Zs (de laatste b.v. bij de
Hamert, Knikkerdorp bij Well, ten zuiden van Leuken, in het stuifzand bij Bergen, bij
Afferden, tussen Heyen en Gennep).
In dit stadium was er een op vele plaatsen onderbroken scheiding tussen de stroomgebieden van Maas en Rijn in Noord-Limburg. De grote zandmassa's waren bij lage
waterstanden aan stuiven onderhevig. Wegens het toendra-klimaat had de sneeuwstorm
mogelijk een aandeel bij deze materiaalverplaatsing. Dit zou de plaatselijk vrij vlakke
topografie van de venontginnings-rivierzandgronden kunnen verklaren. In ieder geval
ontstonden de stuifzanden (SZgs), die nu temidden van de rivierleem liggen en aan de
randen met een verspoeld mengsel van zand en leem bedekt zijn, in het Laatglaciaal
vóór de grote massa van de rivierleem werd gevormd. Op de overgang van het grindrijke stadium van het Laagterras naar het zandiger werd plaatselijk wat leem afgezet
(afb. 15).
Gedurende dit zandige Laagterras-stadium sneed de rivier zich in zijn eigen afzettingen in en concentreerde hierbij het water in een kleiner aantal stroomlopen. Op dit
moment begon de verwilderde rivier te degenereren en meanderende lopen te volgen.
De dalen van de Niers en de Kendel werden gevormd met aan weerszijden een soort
oeverwal van grof zand, afgewisseld met zwak lemige laagjes. Op de plaats van de
tegenwoordige hoge leemgronden werd dus een oeverwal gevormd, reeds als afzetting
met een soort Hochflut-karakter (profiel 1).
Op de plaatsen van de lage grijze leemgronden bleef het verwilderde systeem nog
min of meer intact, zij het dan wat geaccentueerd door erosie (Ottersum, profiel 1) of
gecamoufleerd door een dek van stuifzand (Siebengewald, profiel 2). Als een laatste
enorme stuiptrekking van de Rijn in dit gebied werd in het Laatglaciaal (tabel 1) de
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AFB. 15. Stuifzand op leemlaagje op rivierzand in
SZgs-kop op de Belt. Op de onderste helft
van de foto het typische grindhoudende,
grove, scherpe rivierzand van de Laagterras-ondergrond.

FIG. 15. Blown sand on loamlayer on river-sand
in SZgs hill on „de Belt". On the bottom
half of the photograph the typical gravelly
very coarse river-sand of the Lower Terrace-subsoil.

hoofdmassa van de rivierleem afgezet. De aard van de afzetting die ontstond, werd in
hogemate bepaald door detopografie van de ondergrond.
De hoge, bruine leemgronden kwamen bij hoge vloeden op de zwak golvende hoger
gelegen brede „oeverwal" langs de grote meanders tot afzetting. Dit is een typische
„Hochflut"-afzetting, net als de later gevormde uiterwaarden. Gedurende een korte
periode van hoog water werd een brede bedding onder water gezet en met een gelijkmatige sublaag bedekt. Merkwaardig is, dat deze afzetting van boven naar beneden,
tot op het zand, als regel zwaarder wordt. Bij een degenererende rivier verwachten we
eerder het tegenovergestelde. Een verklaring hiervoor menen we te moeten zoeken in
het verstuiven en verspoelen van het grove zand dat onmidddellijk naast het brede
rivierdal tot afzetting komt. Langs de rand van het Niersdal vinden we als regel nl.
grofzandige, somsgrindrijke, slibarme afzettingen.
Achter de brede wallen bevond zich een soort komgebied met de topografie van
een verwilderde rivier met stuifzandkoppen. Een deel van het rivierwater drong hier in
door. In Ottersum zien we dat na een afzetting van zand met een geringe hoeveelheid
slib, zware leem werd afgezet. De randen van de stuifzandkoppen werden omgewerkt
en met slib gemengd, de lagere delen met zandige leem bedekt. Van oost naar west zien
we dat de zandige delen in omvang afnemen en de zwaardere een grotere verbreiding
krijgen. Dit komt door delagereliggingvan het westelijk deel van Ottersum (zieKaart 5),
waar ook de hogere zandkoppen bijna overal geheel met leem bedekt werden (het
verval van de rivier is afgenomen).
In de „kom"-afzetting trad plaatselijk langs de geulen en geultjes wel oeverwalvorming op. We moeten ons dus voorstellen, dat de instroming in deze „kom" met
meer kracht geschiedde dan bij de komvorming, zoals die b.v. later in de Bommelerwaard bij de vorming van de rivierklei plaatsvond. Merkwaardig blijft dat plaatselijk
afzettingen met zware ondergrond en zandige bovengrond (SZg4, S12)werden gevormd.
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Door verstuiving en verspoeling van zandkoppen is dit niet afdoende te verklaren. We
moeten aannemen dat ook hier nog een geringe mate van verwildering optrad.
In Siebengewald waren grote stuifzandcomplexen gevormd doordat een geringere
hoeveelheid Rijnwater door dit gebied stroomde. De overstromingen van de Kendeltak
en de waarschijnlijk met de Maas verband houdende takken, waartoe het Lange Ven
bij Heyen en mogelijk gedeeltelijk de geulen bij kasteel Bleijenbeek behoorden, hadden
minder invloed op het landschap. Ook hier vinden we langs de Kendel brede gelijkmatige hoge leemafzettingen. De hierachter gelegen stuifzand- en rivierzandkoppen zijn
echter slechts op de lagere delen sterk vermengd met leem, terwijl het geulensysteem niet
zo sterk is ontwikkeld als in Ottersum. Op enkele hoge koppen in de nabijheid van de
Kendel werd een zandige variant van de bruine „Hochflut"-leem gevormd (SZb-reeks).
In de geulen werd tenslotte bij hoge overstromingen nog wat zwaar materiaal afgezet.
Hier is de leemafzetting reeds in het Laatglaciaal voltooid (laatglaciaal humeus zand
in geul bij Bleijenbeek).
In Ottersum kwam op de laagste delen, in enkele geulen en in het Sov-gebied, ook
na het Laatglaciaal nog watleem tot afzetting.
In de boring Hontsiep (afb. 16) zien we na de laatglaciale leem op de bodem van
de geul een dun veenlaagje, dat volgens FLORSCHÜTZ waarschijnlijk in de Aller0dphase
is gevormd. Daarna kwam er in de geulen gedurende het einde van het Laatglaciaal,
het Praeboreaal, gedeeltelijk in het Boreaal tot begin Atlanticum nog een geringe hoeveelheid leem tot afzetting. We menen toch dat de hoofdmassa van de leemafzetting
Laatglaciaal is,waarschijnlijk ouder dan de Aller0dphase, aangezien bij latere afzettingen
of door sterke stroming een deel van het materiaal, en zeker van het veen, uit de geulen
moest zijn weggespoeld, of in de geul een grotere massa slib moest zijn afgezet bij een
geringe stroomsnelheid.
Het voorkomen van vrachtjes van Myriophyllum spicatum (FLORSCHÜTZ) in laatglaciale en praeboreale leem (Sov-reeks) duidt op afzetting van dit materiaal in langzaam stromend water. Dit duidt ophet kom-karaktervan deze afzettingen.
Dat door het brede Rijnbed, waar nu de Niers door stroomt, geen zeer grote watermassa's meer zijn afgevoerd sinds het begin van het Boreaal, is behalve aan de geringe
uitgestrektheid van jongere afzettingen in Ottersum te zien aan het feit, dat in binnenbochten van het Niersdal leemafzettingen voorkomen (niet op de kaart aangegeven en
niet gedateerd) en dat de leemafzettingen in de grote geulen van het bovenstroomse
deel van het systeem in Duitsland (afb. 14) van praeboreale en gedeeltelijk boreale
ouderdom zijn en met veenzijn afgedekt.
De Niers maakte toen gebruik van het oude Rijndal en voerde nog weleens wat
Rijnwater af bij hoge overstromingen. In het Subboreaal of het Subatlanticum begon
het dal verder dicht te groeien met kleiig veen. DRUSUS damde tenslotte bij NeussErfurth de verbinding met de Rijn af, zodat nu de Niers nog maar een klein regenriviertje is, dat nooit meer buiten de oevers van het brede Rijndal, waar het in stroomt,
treedt.
Het veen van de Sov-reeks en de V-reeks, dat op de laagste delen groeide, was grotendeels mesotroof carexveen, slechts plaatselijk elzenbroekveen. Slechts op twee plaatsen
is wat mosveen op het carexveen gevonden. Mogelijk is dit geheel afgegraven of het
veen groeide slechts op een enkel punt boven het niveau van het mesotrofe water uit.
We hebben ons bij deze beschouwing alleen met de Rijn beziggehouden, om geen
verwarring te wekken. In werkelijkheid is de ontwikkeling ingewikkelder. Nu zullen we
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het ontstaan van de Maas-afzettingen nagaan, waarbij de contactpunten met de Rijn
ook ter sprake komen.
Wanneer we ons de Maas voorstellen tegen het einde van de Würmperiode, zien
we een rivier die in Midden-Limburg tussen vrij hoge dalwanden in een breed bed
ongeveer zijn tegenwoordige loop volgde. Een aantal Rijntakken mondden in de Maas
uit, waarschijnlijk bij het Niers- of Gelderns kanaal, ten zuiden van Wemb en ten
noorden van de terrasrest bij Wemb. Ten noorden van Afferden verloor de Maas zich
in de enorme puinkegel van de Rijn. Het is niet mogelijk een bepaalde bedding aan
de Maas toe te schrijven. De Maas begon zich vervolgens in zijn beddingmateriaal in
te snijden en vormde een dal dat een groter oppervlak dan de tegenwoordige uiterwaardafzettingen innam. Het is waarschijnlijk ook niet zo rechtlijnig begrensd geweest. Aan
laagten in het terrein kunnen we de plaats van een aantal takken van dit oude Maassysteem terugvinden.
Hiertoe rekenen we de volgende laagten: de laagte van Uz3 en Zso3 bij Wellerlooi, de gedeeltelijk
opgevulde laagte van Zsol bij Knikkerdorp, de laagte door Leuken (noordwestelijk van Well) naar
de uiterwaardleemgrond ten noorden hiervan en via de Zso2, Zso3 bij Muizenhof naar de Wehrshof,
de SZowa5/VL bij grenspaal 521, de laagte van Zso3 Op de Heide ten oosten van Bergen en de
Zso3 bij de Galgenberg en de weg Bergen—Siebengewald, de Zso3 en Zso2L-laagten aan weerszijden
van de weg Bergen—Siebengewald, de laagte ten zuiden van kasteel Bleijenbeek. Tot het Rijn-Maassysteem behoorden: de verbinding met de Rijn van Afferden naar Bleijenbeek, de Zso2L en Zso3laagte ten zuiden van de Papenheuvel ten noordoosten van Afferden, de Zso2v in het Kooreven en
de Uz3V-laagte ten zuiden van Heyen, het Lange Ven ten oostzuidoosten van Heyen, de Zso2Llaagte ten noordoosten van Heyen, het Riet, de Franschman en de ten zuiden hiervan gelegen vennen
aan weerszijden van de spoorlijn (zieKaart 10).
Een gedeelte van deze rivierarmen behoort tot het gecombineerde Rijn-Maas-systeem.
Het is onmogelijk hier een scherpe scheiding aan te geven. Waarschijnlijk was reeds
tijdens de insnijding de overstuiving in de tegenwoordige stuifzandgordel begonnen. Van
dit tijdstip af wordt het beeld zo grillig, dat de verschillende stadia niet meer met zekerheid zijn te onderscheiden. Duidelijk tekent zich het voornaamste element in deze
periode af. Tegelijk met de insnijding van Rijn en Niers moest ook de Maas zich insnijden. De Maas voerde toen het door de Niers nog aangevoerde Rijnwater, dat de
rivierleem afzette, naar het westen af. Deze insnijding van de Maas verliep zo snel, dat
er slechts een belangrijke oeverwal van „Hochflut lehm" aan de westelijke oever werd
gevormd. Achter deze oeverwal trad ten westen van de Maas geen sterke leemafzetting
meer op. We zullen ons nu gedetailleerder een beeld trachten te vormen met behulp van
de beschikbare gegevens.
In het Laatglaciaal hebben we een onregelmatig oppervlak van grindrijk zand met
plaatselijk stuifduinen en zelfs een enkel plekje dekzand. De Maas sneed zich verder in
en concentreerde zich in zijn tegenwoordig dal. Waarschijnlijk zijn de venontginningsrivierzandgronden reeds tijdens het Laatglaciaal ontstaan als een laag grof „dekzand"
van wisselende dikte op het rivierzand. Waarschijnlijk is in dit stadium de eerste leemafzetting ontstaan, gelijktijdig met de rivierleem in Ottersum en aan de westzijde van
de Maas; plaatselijk bleef het rivierzand nog onbedekt met stuifzand en groeide er
tijdens het Laatglaciaal en Praeboreaal veen (de Hamert, Bergerheide). Deze periode
van veengroei werd weer met een overstroming en geringe leemafzetting afgesloten. Na
deze leemafzetting trad tijdens het Laat-Praeboreaal of begin Boreaal sterke verstuiving
op, waarbij dikke dekken stuifzand werden afgezet (afb. 17). Vreemd is, dat op de
venontginnings-rivierzandgronden pas lemig materiaal werd afgezet in het VroegBoreaal, terwijl deze gronden zo weinig zijn overstoven. Langs de westrand van deze
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gronden vinden we nl. een hoge stuifzandrug, die een vrij steile oostrand vertoont. Het
ontstaan van deze rand is een raadsel. Wanneer deze stuifrug voor of tijdens de afzetting
van de rivierleem zou zijn ontstaan, was de steile rand verklaarbaar. Hiertegen pleit
echter het voorkomen van laatglaciaal en praeboreaal veen direct op het rivierzand
ten oosten van dit punt. In ieder geval trad er tijdens het Boreaal op de venontginningsrivierzanden nog enige verspoeling op, een soort „beekafzetting" werd gevormd. Op dit
tijdstip moet het stuifzand reeds aanwezig zijn geweest op de Bergerheide.
De Maas stroomde toen grotendeels door zijn tegenwoordige uiterwaarden, waar
echter nog belangrijke oppervlakten zandig leemmateriaal uit het Laatglaciaal aanwezig
waren. Deze werden grotendeels weggeërodeerd vóór het einde van het Boreaal en het
materiaal van de erosieresten (de Bongen bij Bergen) werd gedeeltelijk door de rivier
omgewerkt. Het feit, dat deze afzettingen geen duidelijk leemkarakter vertonen, menen
we te moeten toeschrijven aan de zandigheid van het materiaal en het later omwerken
door de rivier en menging met klei. De plaatselijk onder de Uz2 voorkomende kleilagen
vertonen wel enigszins het leemkarakter, maar toch in zo geringe mate,dat de verschillen
met de klei niet goed gekarteerd konden worden.
Op het eind van het Boreaal en het begin van het Atlanticum trad resp. in de buiten
de stroming gelegen laagten (Holsteeg) en in de erosiegeulen een geringe leemafzetting
op. De rivier moet zich toen reeds in een enkele stroom geconcentreerd hebben, zodat
in de zijgeulen zwaar materiaal kon bezinken. Toen de rivier nog verder tot rust kwam,
trad zelfs veengroei op in de erosiegeulen tijdens het Atlanticum. Na een periode van
rust trad op de overgang van het Subboreaal naar het Subatlanticum weer sedimentatie
op, waarbij de rivierklei werd gevormd. De rivier was in zijn tegenwoordige stroomloop
geconcentreerd en vormde langs deze geul een soort oeverwallen van min of meer zandige klei, waarbij de Bongen gedeeltelijk werden ingesloten. Het zandige Bongenmateriaal werd hierbij enigszins verplaatst en omgewerkt. Achter deze oeverwallen (Uh- en
Uz-reeks) werd een smalle kom gevormd (Uk-reeks), waarbij erosiegeulen gedeeltelijk
weer werden gevuld met een kleidek.
Langs de rivier werd tenslotte een recent erosieterrasje gevormd (profiel 4). Op dit
terrasje kwam het jongste rivier-sediment tot afzetting, de zwarte uiterwaardslibgrond.
Deze bevat een aanzienlijke hoeveelheid kolenslib, welke afkomstig is uit de mijnen in
Zuid-Limburg en België. Deze afzetting moet na 1900 bij de intensivering van de kolenexploitatie, die met de ontwikkeling van de industrie gepaard ging, gevormd zijn.
In 1928—1929, bij de Maaskanalisatie, werd de rivier aan banden gelegd. De slibafzetting is sterk verminderd en voor de landbouw vrij onbelangrijk geworden. Plaatselijk, o.a. bij Aayen, treedt afkalven van de oevers op, waardoor goede cultuurgrond
verloren gaat.
Het probleem van het ontstaan van de Zsob-gronden is in het voorgaande niet aangeroerd. Wanneer we het Brabantse deel van de Maasafzettingen ten westen van NoordLimburg bekijken, zien wehet volgende.
Langs de Maasuiterwaarden ligt als een enkele meters hoger terras een bruine sterk
fijnzandige leemgrond, welke van boven naar beneden zwaarder wordt, op een ondergrond van een matig fijn, op dekzand gelijkend materiaal. Naar het westen wordt dit
materiaal lichter en gaat via een met de Zsob overeenkomend materiaal over in het
gewone dekzandgebied, dat wat lager ligt. De afzettingen aan weerszijden van de Maas
zijn allerminst symmetrisch.
Aan de oostzijde zijn de zanden veel grover. In Noord-Limburg ontbreekt de gordel
van de bruine leemgrond; de Bongen zijn waarschijnlijk erosieresten van de leemafzet-
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F I G . 16. Pollen-diagrams of Prof. F FLORSCHÜTZ.
A. Pollendiagram
Hontsiep.
B. Pollendiagram
Bleijenbeek.
C. Pollendiagram Bergen, Holsteeg (bosje).
D. Pollendiagram de Hamert
(stuifzandkop).
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ting. De doorlopende Zsob-strook is ten oosten vande Maas in vele stukjes verdeeld
door stuifzandkoppen. Inderdaad is de Zsob hier ook als regel fijnzandiger dan het
stuifzand, zodat we deze oppervlakjes gedeeltelijk als een plaatselijk dekzandgebiedje
met vrij vlakke topografie kunnen beschouwen. Gedeeltelijk ishetmateriaal slibhoudend
tot slibrijk, zodat ookoverstroming vande Maas eenaandeel in de vorming van gedeelten vandit type moet hebben gehad. Wanneer dit materiaal echter Laatglaciaal is,
blijft de meestal geringe bedekking metstuifzand nogeenraadsel, tenzij wedeze vormingen als gelijktijdig beschouwen. Het lijkt de meest plausibele voorstelling, dat de
leem onder hetstuifzand aande oostzijde vande Maas synchroon ismetde zwaardere
leemlagen aan de onderzijde van de Hoge Rijnrivierleem in Ottersum en de Maasrivierleem aandewestzijde vande Maas.
Tijdens de vorming vande bovenzijde vanhetzandige rivierleemprofiel moet verstuiving vangrof Maas- en Rijnzand uithet Maasdal en incidenteel vandekzandvan
de overzijde van de Maas hetwisselende landschap vanstuifzand enhetplaatselijk slibhoudende zand ofvlakker gelegen dekzand (Zsob), hebben gevormd.
2. PALYNOLOGISCH ONDERZOEK VAN PROF. DRF. FLORSCHÜTZ

Bij het bovenstaande is de tabel van dateringen, opgebouwd op het palynologisch
onderzoek van Prof. FLORSCHÜTZ, een belangrijke steun geweest. De analyse-gegevens
berusten inhetarchief van deStichting voor Bodemkartering. Het leek ons echter gunstig een aantal typische pollendiagrammen metde bespreking van Prof. FLORSCHÜTZ
ter illustratie aandithoofdstuk toetevoegen.
DIAGRAM Hontsiepse Baan

Dit diagram weerspiegelt eenpleistocene en eenholocene phase vande bosgeschiedenis. De pleistocene omvat een deel vanhet Laatglaciaal en maggeacht worden te
eindigen bij ± 1 2 5 cm, opwelk punt decontinue Cory/j«curve begint. Stratigrafisch is
dit traject gekenmerkt door de aanwezigheid vaneenveenlaagje tussen humeuze klei.
De veenspectra vertonen lagere waarden voor Gramineeën en Cyperaceeën dande
humeuze klei aandebasis endedekkende. Dit, gevoegd bijdeorganogene sedimentatie
wekt het vermoeden, dat hetveen indeAller0dtijd ontstond, toen hetklimaat gunstiger
was danin de voorafgaande Oude Toendratijd en de volgende Jonge Toendratijd. In
deze laatste, hetslot van hetPleistoceen, zoudan dehumeuze klei van138tot 125 cm
gevormd kunnen zijn.
Het diagramgedeelte tussen 125en 90cmmetnog bescheiden procenten van thermophiele elementen: Corylus en de componenten vanhet Quercetum mixtum, maakt
een praeboreale indruk. Hetbij 90cm beginnende Boreaal uit zich in sterke toename
van de percentages Corylus, Quercetum mixtum en Alnus. Hetbovenste spectrummet
dominantie vande Els magAtlantisch genoemd worden.
DIAGRAM Bleijenbeek

Het onderste spectrum, voortgekomen uithethumeuze zand aande basis, is slechts
uit Betuia, Pinus en Salix samengesteld. Vermoedelijk werd dit zand tegen het einde
van het Laatglaciaal afgezet. De beide spectra vanhet veen zijn waarschijnlijk Praeboreaal.
DIAGRAM de Hamert

(stuifzandkop)

Uit ditdiagram zou afgeleid mogen worden, dat het onderzochte pakket inhet Praeboreaal ontstond, ware het niet, dathet spectrum bij 18cm meer dan20% Corylus
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te zien geeft. In de hogere spectra is het Hazelaarprocent echter weer lager, zodat de
uitslag van de Coryluscurve op die plaats vermoedelijk aan toevallige omstandigheden
moet worden toegeschreven. Het dekkende zand, ter dikte van + 2 m, kannoginhet
Praeboreaal, maar natuurlijk ook later gedeponeerd zijn.
DIAGRAM Holsteeg (bosje)

Het spectrum van deklei isBoreaal. Dat van dehumeuze klei ismoeilijker te dateren.
Wanneer het niet 1% Fagus en Carpinus bevatte, zou het als Atlantisch beschouwd
mogen worden. Nu kande mogelijkheid niet worden uitgesloten, datdiehumeuze klei
in het Subboreaal of zelfs in het Subatlanticum werd afgezet. In dat geval zoude sedimentatie lange tijd onderbroken moeten zijn geweest.
DIAGRAMMEN Issum

De spectra vandemonsters 1en2 duiden opsedimentatie inhet Praeboreaal ofhet
begin van het Boreaal. De onderste twee spectra van monster 3 met dominantie van
Pinus, maar reeds vrij veel Corylus en Alnus, zijn Boreaal. De aanwezigheid van Fagus
in het spectrum bij 170cmkan verklaard worden door transport van verre. Hetspectrum bij80 cm isvermoedelijk Atlantisch.
3. BESPREKING VANENIGE LITERATUUR

Het refereren vanalle literatuur levert eenvrij droog en weinig verhelderend betoog
op. We zullen ons daarom beperken totenkele opmerkingen.
Wat BREDDIN (1925) van Rijn en Maas beschrijft, wordt door dit onderzoek bevestigd. In details blijkt het beeld, dathij weergeeft vande samenhang van grofzandige
afzettingen inhetrivierdal en stuifzanden naast hetdal, alleen nogwat gecompliceerder
te zijn.
Het onderzoek van ZONNEVELD (1947) is meer toegespitst ophetgrinddiluvium. Zijn
AFB. 17. Stuifzand op leem op grindrijk rivierzand
bij Afferden. Typische verwilderde rivierafzetting van het grindrijke Laagterras
onder de donkere leemlaag.

FIG. 17. Blown sand on loam on gravelly riversand near Afferden. Typical braided river
deposit of the gravelly Lower Terrace
underneath the dark loamlayer.
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onderzoek van het zanddiluvium en de jongere rivierafzettingen is zeer globaal. De
datering van de zone van Kreftenheye als Riss II, is, voor de bovenste lagen althans,
te oud; deze moeten tot het einde Wurm gerekend worden. Zeer duidelijk geeft hij de
asymmetrie van de gronden aan weerszijden van de Maas aan:aan de westzijde dedekzanden van het grote Brabants-Belgische dekzandgebied, aan de oostzijde de chloritoidhoudende zanden, dieuit het Maasdal zijn uitgewaaid.
De bewering van POSER (1948), dat de stuifzanden van Noord-Limburg Laatglaciaal
zijn, werd niet door het onderzoek bevestigd. Weinig verhelderend is de beschrijving
van de oude Maaslopen door LORIÉ (1894).
Over de datering en parallelisering van rivierterrassen bestaat een warwinkel van
literatuur. WILCKENS (1927) noemt de leem van hetNiederterrasse terecht een „Hochflut"vorming, maar dateert deze op eind diluviaal (oude grens), wat dus iets te jong is en de
Inselterrasse op Praeboreaal, wat waarschijnlijk iets te oud is. De datering van BREDDIN
(1925) isvrij vaag, maar weljuist.
De opvattingen van PANNEKOEK VAN RHEDEN (1924, 1926, 1933, 1941) zijn door
KOENIGS (1949) reeds weerlegd. Zijn begrippen lol en Io2 zijn enigszins verwarrend.
Een Io2 heeft niet bestaan. Het lol is een uitruimingsterras, de Duitse „Inselterrasse".
Dit zou volgens hem Oud-Holoceen zijn, dus tegenwoordig Laatglaciaal genoemd worden. Dit is echter de datering van de rivierleem. De echte Inselterrasse is in het Boreaal
(misschien gedeeltelijk eind Praeboreaal) ontstaan.
Op de Geologische Kaart en de kaart van PANNEKOEK VAN RHEDEN en REINHOLD zijn

allerlei verschillende afzettingen als Ioz aangegeven. Naast vormingen, die werkelijk
tot de Inselterrasse behoren (de Uz-reeks), zijn ook stuifzanden, slibhoudende dekzanden
en delen van het rivierleemlandschap als zodanig aangegeven. Menzaleen keuze moeten
doen en of (vasthoudende aan de oude grens van het Pleistoceen) de rivierleem alsIoz
of lok aangeven, öf volgens de nieuwe grens als II8k (ten onrechte geschiedde dit in
Noord-Limburg). Een andere mogelijkheid is om alleen de werkelijke „Inselterrasse"
als Iozaante geven.
Enkele geologisch gesproken duistere punten zijn in de bodemkaart aanwezig. De
kernachtige afzettingen onder de Geneng en langs de Rijksweg bij Heukelom zijn resp.
als K onder deUzen alsL onder deZs aangegeven.
Afb. 18 en 19 laten een profiel zien van deze afzetting onder stuifzand. Typisch is,
dat in deze afzetting schelpen en onder in de laag vrij grote kalkconcreties werden gevonden. De laag loopt tot dicht bij de Maasuiterwaard door en eindigt op een hoger
niveau dan de jonge Maasklei. Wat de kleur betreft, maakt het materiaal de indruk
van leem; door de plasticiteit wijkt het echter sterk af van de meeste lemen. Ook de
korrelgrootteverdeling (afb. 20, monster f) is afwijkend van de normale leem onder
stuifzand. Deze bevat zeer veel stoffractie (10—50 mu).Waartoe deze laag behoort blijft
een open vraag. Van de leemachtige klei onder de Uz bij Wellerlooi kan ook niet met
zekerheid worden gezegd of deze tot de laatglaciale leem of mogelijk tot de Inselterrasse behoort.
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AFB. 18. „Klei"-groeve in het stuifzand bij Heulom, tegenover de steenfabriek, n. wa il
Onder het begroeide stuifzand donk.-'
kleilagen afgewisseld met lichte zanulenzen.
FlG. 18. ,,Clay"-pit in the blown sand near Heukelom. Opposite the brick factory Nuance,
N. wall. Underneath the blown sand
grown over with vegetation dark claylayers alternating with light sand-lenses.

AFB. 19. Detail van afb. 18; n.o. wand. Stuifzand
met loshangende wortels op fijnzandige
leemachtige klei met zandlens bij de
bovenkant van de steel.
FIG. 19. Detail of photograph 18. N.E. wall. Blown
sand with loose hanging roots, on fine
sandy loamlike clay with sand-lens near
top of handle of spade.
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Bodemtype

139c
L onder
Zs
(Afferden)

140f
K onder
Uz2-Zs
(Geneng)

4653
L onder
Zs
(Milsbeek)

141d
L onder
Zs
(de Hamert)

147
Vley
(Venray)

20.
Korrelgrootte-verdeling
Noord-Limburg.

6114
L onder
Zs
(de Smal)

AFB.

van lemen in

FIG. 20.
Size frequency distribution of the „loams"
of Northern Limburg.

No. of Sample
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of Zs
(Afferden)
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K in subsoil
of Uz2-Zs
(Geneng)
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L in subsoil
of Zs
(Milsbeek)

Hid
L in subsoil
of Zs
(de Hamert)

147
Vley
(Venray)

6114
L in subsoil
of Zs
(de Smal)
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VIL DE PLEISTOCENE VERWILDERDE RIVIER IN NEDERLAND
EN AANGRENZENDE GEBIEDEN
1. ALGEMEEN

Meanderende rivieren zijn welbekend. Bij de holocene rivieren in het lage land zijn
zij de meest voorkomende natuurlijke vorm van een stroomsysteem. De afzettingen zijn
hier te onderscheiden in de hoge zandige stroomruggen aan weerszijden van de stroombedding en de afzetting van zwaarder materiaal in de kommen achter de stroomruggen.
Hoewel er verplaatsing en vormverandering van de meanders voorkomt, is dit een vrij
constante vorm van evenwicht.
Geheel anders is het systeem van de verwilderde rivier, de braided river. FISK (1944)
karakteriseert het als een anastomosing network of channels. Het is een vrijwel systeemloos patroon van stromen en stroompjes. De hoofdstroom vormt zijgeulen, die zich
verdelen in vele kleine geultjes, welke zich weer vertakken en dan soms weer samenkomen in een bredere geul, waar het water zich in verzamelt, om tenslotte weer ergens
in de hoofdstroom uit te monden.
We zullen ons aan de hand van de ontwikkeling van de Mississippi eerst een beeld
trachten te vormen van de ontwikkeling van het verwilderde riviersysteem en de voorwaarden waaraan het gebonden is. Daarna zullen we het beeld van de pleistocene afzettingen in Nederland en speciaal die van de Rijn in Noord-Limburg wat nauwkeuriger
bekijken.
2. DE ONTWIKKELING VAN DE MISSISIPPI

Dank zij een uitgebreide studie van deze rivier (FISK, 1944) kunnen we ons een
duidelijk beeld van de ontwikkelingsgang vormen. Als een gevolg van de lage stand van
de zeespiegel tijdens de uitbreiding van het landijs in het Pleistoceen sneed de rivier
een aantal diepe geulen in de oudere afzettingen in. Ten gevolge van het rijzen van de
zeespiegel verminderde het verval en kwam er na een periode van erosie eerst grof en
daarna voortdurend fijner materiaal tot afzetting. Aanvankelijk voerden hoofd- en zijrivieren grind aan. De rivier was overladen; de lensvormige afzettingen en de slechte
sortering van het materiaal wijzen er op, dat de rivieren een verwilderd karakter hadden
met ondiepe geulen. Na de hoofdrivier voerden tenslotte ook de zijrivieren geen grind
meer aan. Omstreeks het midden van het Atlanticum vulden zand en silt de dalen
verder op. Dit zand en «'//-bed heeft ook nog het karakter van de braided river.
In het laatste deel van het Atlanticum breekt een periode aan met constante zeespiegelstand. De rivier begint in zijn benedenloop te meanderen en langzaam aan breidt
het meandersysteem zich stroomopwaarts uit. Waar het meandersysteem bestaat, vindt
in de hoofdrivier aggradatie noch degradatie plaats.
De meandergordel bedekt de oudere èra^ed-rivierafzettingen gedeeltelijk en plaatselijk maken zijrivieren en de afwateringssystemen in de grote kommen nog gebruik
van de geulen van het verwilderde systeem.
a. Kenmerken van het verwilderde systeem
FISK onderscheidt in het anastomoserende netwerk drie soorten geulen:
1. hoofdstromen, die de hoofdmassa van het water vervoeren en een neiging tot
meanderen vertonen;
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2. zich steeds verder vertakkende geulen, die een ingewikkeld netwerk vormen
waarin het water van de hoofdstroom weggevoerd wordt;
3. verzamelgeulen waarin het water weer verzameld wordt en terugkeert naar de
hoofdstroom.
Oeverwallen worden gevormd langs de meandervormige bochten van de hoofdstroom en plaatselijk langs de kleinere geulen.
b. De factoren die het verwilderde karakter van de rivier bepalen
Door het verval, het debiet, het getransporteerde materiaal en het materiaal van de
rivierbedding wordt het karakter van het riviersysteem bepaald.
Met het stijgen van de zeespiegel en het voortschrijden van de aggradatie vanaf de
monding stroomopwaarts werd het v e r v a l kleiner. Dit had tot gevolg dat er steeds
fijner materiaal werd vervoerd. Het verval van de verwilderde rivier was over het
algemeen groter dan 0.66 à 0.70 ft per mile of 12,5 à 13cm per km.
De aard van het g e t r a n s p o r t e e r d e m a t e r i a a l hangt sterk van het verval
af. In de eerste periode van de aggradatie waren de rivieren overladen met grof materiaal
en volgden vele ondiepe geulen met een verwilderd systeem. Het verval bij de kust nam
af en het grind kon niet meer tot de monding worden vervoerd. De zijrivieren voerden
eerst nog grof materiaal aan, maar ze verstopten hun monding tenslotte, waardoor ook
hier de aggradatie versterkte. Het aangevoerde materiaal werd steeds fijner — fijn zand,
«7/ en klei — en de rivier werd in een enkele grote geul opgesloten.
Volgens FISK (1944) had er geen verandering van d e b i e t plaats bij het afsmelten
van het ijs. Dit is waarschijnlijk niet juist.
In een zandig en grindrijk m a t e r i a a l treedt veel erosie en verplaatsing op. Bij
voldoende debiet kunnen er dan verwilderde systemen ontstaan.
De afzettingen van fijner materiaal, gepaard gaande met geringer debiet, verstarren
het riviersysteem door hun grotere weerstand tegen verplaatsing. De rivier wordt dan in
een enkele geul opgesloten.
De richting van bepaalde delen van de rivierloop werd plaatselijk sterk beïnvloed
door de horsten- en slenkenbeweging. We zien hier de rivier duidelijk evenwijdig aan
bepaalde breuklijnen lopen.
Samenvattend kunnen we zeggen dat de Mississippi gedurende het Pleistoceen grind
en zand vervoerde, een vrij sterk verval, een onregelmatig debiet en een verwilderd
karakter had. Met het afnemen van het verval in de benedenloop begint de rivier te
meanderen. Dit meandersysteem breidt zich met het fijner worden van de afzettingen
stroomopwaarts uit. De rivier bereikt tenslotte een stadium waarin aggradatie noch
erosie optreedt.
Het door VAN ANDEL en PONS geconstateerde feit, dat verschillende rivieren in ZuidFrankrijk een duidelijk beeld van verwilderde afzettingen te zien geven, is door het zeer
onregelmatige en tijdelijk zeer grote debiet, tezamen met de sterke aanvoer van puin
door de stortbeken te verklaren. Hier heeft het tijdelijk zeer grote debiet hetzelfde effect
als een sterk verval elders. Een afdoende verklaring van het ontstaan van verwilderde
systemen is thans nog niet mogelijk.
3. DE RIVIERLEEMAFZETTINGEN IN NEDERLAND EN EEN AANGRENZEND
DEEL IN DUITSLAND

Tijdens de Riss-ijstijd drong het landijs ver naar het zuiden door en dwong de Rijn
een andere dan de noord-west gerichte loop te volgen. Een ijslob drong het Rijndal
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binnen en veroorzaakte de opstuwing van de stuwheuvelrug van Nijmegen, het Rijkswoud, tot aan de Hülserberg ten noorden van Krefeld toe.
Gedurende het Wurm I werd het grind en zand van de Krefelder Mittelterrasse
(Oberstufe der Niederterrasse, vlg. STEEGER, 1940) en de oudere loess afgezet.
Tussen Wurm I en II werd een aantal dalen, die gedeeltelijk al in de Krefelder Mittelterrasse aanwezig waren, in dit terras ingesneden. In het Wurm II werd in deze dalen
grind en zand van het Laagterras en op de hogere terrassen loess en dekzand afgezet.
Aan het einde van het Wurm verminderde de korrelgrootte van het verplaatste materiaal; er werden kleien afgezet.
In het noordwaarts gerichte Rijndal stroomde de wilde rivier uit de tijd van het
grindrijke Laagterras. Ook in deze streken zijn resten van de oude klei uit het degeneratiestadium terug te vinden.
Het is een verdienste van KOENIGS (1949) geweest de laatglaciale lemen in Gendringen te ontdekken.
Deze oude afzettingen dateren uit het Laatglaciaal tot Oud-Holoceen. Door erosie
werden ze gedeeltelijk opgeruimd, waarbij een of twee uitruimingsterrassen (de Duitse
Inselterrasse, de Nederlandse lol en Io2) werden gevormd.
De jonge rivierklei werd binnen het door deze terrassen ingesloten dal afgezet.
Verder benedenstrooms echter was de sedimentatie sterker geweest (het verval nam af),
zodat een terrassenkruising optrad, in het zuiden bij Grave, in het noorden bij Gendringen. De oudere Rijnafzettingen werden stroomafwaarts van deze punten grotendeels
met jonge rivierklei overdekt.
We zullen nu de verschillende gedeelten van het rivierleemsysteem wat nauwkeuriger
bekijken. Naast het eigen onderzoek in Duitsland, Limburg en Brabant zal volledigheidshalve ook het werk van KOENIGS (1949) en PONS (1951) resp. bij Azewijn en in Maas
en Waal kort worden beschreven. Het onderzoek van PONS zal binnenkort worden gepubliceerd. EDELMAN (1950) heeft reeds samenvattend over deze onderzoekingen gepubliceerd.
Een overzicht van de laatglaciale en de verwilderde rivier-afzettingen gesft Kaart 8.
Niet altijd zijn de verwilderde rivierafzettingen die in Nederland aan of dicht onder de
oppervlakte liggen, Laatglaciaal, terwijl ook niet alle laatglaciale rivierafzettingen verwilderd zijn. De rivierleemafzettingen van de Maas zijn, voor zover bekend, grotendeels
niet verwilderd. De rivierlemen van Roer en Rijn zijn over grote oppervlakten wel verwilderd.
a. Duitsland
Bij een verkenning (VINK en SCHELLING, 1948) van het gebied tussen Düsseldorf en
Ottersum (Kaart 8) werd het in drie stroken als Laagterras en alluvium aangeduide gebied duidelijk herkend als een rivierleemafzetting, die gedeeltelijk weer door klei was
afgedekt.
Temidden van hogere terrassen, ingesneden in de met loess bedekte Krefelder Mittelterrasse of Obere Niederterrasse (STEEGER, 1940, 1944), vinden we een drietal brede
geulen die met laagterras en alluvium zijn opgevuld.
1. De breedste laagte in het noorden loopt van de huidige Rijnbedding bij Mors en
Uerdingen via Issum naar Goch en Gennep.
2. Een vrij smalle laagte in het zuiden loopt van de Rijn bij Neuss via Neerssen en
Wachtendonk naar Geldern, waar hij in de eerste uitmondt.
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3. Een dwarsverbinding tussen beide bovengenoemde laagten vormt het geulensysteem tussen Stenden, Nieukerk en Wachtendonk.
We zullen eerst de gemeenschappelijke kenmerken van het geulensysteem in de drie
laagten bezien, om daarna de typische eigenschappen van het systeem van iedere laagte
afzonderlijk te bekijken.
Op een ondergrond van grof scherp zand en grind (Niederterrasse)vinden we een
groep hooggelegen gronden, welke uit een typische rossig bruin gekleurde leem tot lemig
zand zijn opgebouwd. Langs de randen van deze bruine leem vinden we plaatselijk laaggelegen stroken die met een grijze leemgrond zijn bedekt, welke zeer zwaar of zandig is.
Deze grijze leem wordt doorsneden door een aantal geulen en geultjes, die op hun
bodem ook een bekleding van vrij plastische, grijze leem hebben. In deze geulen vinden
we een veenlaag afgedekt met klei. De huidige waterlopen stromen door de laagste
delen van deze geulen.
De ouderdom van de grijze lemen in deze geulen is ongeveer Praeboreaal. De vorming van het gehele leemsysteem kunnen we dateren op de overgang van het Pleistoceen
naar het Holoceen.
1. D e n o o r d e l ijke l a a g t e . In het landschap liggen grote vlakken hoge
bouwlanden van bruine, zandige leemgrond, met een enkele stuifzandkop er tussen,
doorsneden door grillig verlopende, plaatselijk meanderende laagten, met overwegend
weiland. Deze laagten hebben een opvulling met grijze leem, welke aan de randen aan
de oppervlakte komt en in het midden met veen en klei is afgedekt. Het oppervlak
grijze leem is zeer gering en alleen ten westen van Weeze, nabij de Nederlandse grens,
komt wat grijze leem aan de rand van het gebied voor. Zelfs temidden van grote oppervlakten bruine leem treft men buiten de doorlopende geulen geen grijze leem aan. De
veengeulen zijn op veel plaatsen uitgeturfd. Defci/W-namen,als Niepkuhlen bij Niep,
Fleuthkuhlen bij Fleuth etc, wijzen hierop. Ten oosten van deze Kuhlen vinden we
veel „meer"-namen voor deze uitgeveende laagten (Repeler Meer, Rattenkamper Meer).
De bruine leemgrond is een typische, vrij gelijkmatige afzetting. Scherpe overgangen
van zwaar naar licht materiaal komen er niet in voor, alle overgangen zijn geleidelijk.
2. D e zuide1ijk e l a a g t e . De laagte ten zuidwesten van Viersen bestaat uit
een reeks grote en diepe geulen, die met veen opgevuld en met een kleipakket van sterk
wisselende dikte (0—2 meter) bedekt zijn. Langs de randen komen lage eilanden voor,
bedekt met grijs, lemig zand (b.v. tussen Viersen en Anrath). Langs de rand van de
hogere terrassen ten zuiden van Viersen vinden we aan het oppervlak een strook grijze,
zandige leem van ongeveer 1m dikte (rustend op grof zand en grind), ter breedte van
enkele honderden meters. Een aantal met veen gevulde geultjes doorsnijdt dit leemvlak.
Opvallend zijn de grote afmetingen van dehoofdgeul tussenViersen enNeuss.
Ten noorden van Viersen vinden we bij Hagen, ten noordwesten van Süchteln, een
ander landschap. Hoge eilanden van zandige, bruine leemgrond worden langs de randen
zwaarder en zijn omgeven door stroken laaggelegen, grijze leemgronden. Tussen deze
eilanden liggen brede diepe geulen, die met veen en klei zijn opgevuld. Dit gedeelte heeft
het karakter van een verwilderde rivier van grote afmetingen.
Volgens QUAAS is deze tak al in de tijd van de Mittelterrasse ontstaan en toen plm.
10 m dieper ingesneden dan de omringende Mittelterrasse. Het ligt voor de hand om
aan te nemen, dat deze geul de hoofdafvoer van de Rijn vormde toen het landijs in het
huidige Rijndal lag tot bij de Hülserberg. Lange tijd bleef er nog Rijnwater door dit dal
stromen, tot DRUSUS het bij Neusserfurth afdamde. De kleine eilandjes die uit het dal
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oprijzen zouden volgens QUAAS erosieresten van de Mittelterrasse zijn. Hoewel we niet in
de gelegenheid waren om dit te onderzoeken, lijkt het ons waarschijnlijker dat ze tot het
Laagterras toehoren. De Rijn voerde zoveel water door dit dal tijdens de Riss-periode,
dat het zeer onwaarschijnlijk lijkt dat er nog belangrijke erosieresten van dit losse materiaal bleven bestaan. Deze „donken" zijn de oudste woonplaatsen uit dit moerassige
gebied.
3. D e m i d d e l s t e l a a g t e . Ook in deze laagte werd in de ondergrond leem
aangeboord, plaatselijk door veen en klei bedekt. Een aantal van de eilanden behoort
hier inderdaad tot erosieresten van de Mittelterrasse, bedekt met een op loess gelijkende
afzetting (Schotter-lehm, STEEGER). Het kaartbeeld maakt dezelfde indruk als bij Hagen,
alleen zijn de afmetingen van de eilanden hier nog groter.
4. D e o u d e r d o m v a n d e l e e m a f z e t t i n g e n i n D u i t s l a n d . Ten einde
het tijdstip van de degeneratie van de leemrivieren vast te setllen, werd een aantal veenmonsters gestoken. Het onderzoek van Prof. FLORSCHÜTZ gaf de volgende uitkomsten.
De monsters Issum 1, 2, 3 en 4 zijn afkomstig uit een geul in de noordelijke laagte.
Het materiaal van 1, 2 en 3 is van praeboreale tot boreale ouderdom, zodat de laatste
leem ook ongeveer in deze tijd moet zijn afgezet. De monsters Gefrath 1, 2 en 3 zijn
uit de zuidelijke laagte. De leem is hier ouder dan boreaal. Bij Hüls werden drie monsters genomen waarvan in een profiel (1 en 2) het bovenste boreaal was en de leem in
het onderste monster praeboreaal. Afwijkend is monster Hüls 3, met een venige klei
van subboreale ouderdom. Deze is blijkbaar afkomstig uit een latere periode, waarin de
geulen verder dichtslibden. Dit tijdstip komt overeen met het begin van het dichtslibben
en de veengroei in het Niersdal in Nederland.
De conclusie dat de leemafzettingen praeboreaal en ouder zijn, terwijl in de geulen
nog praeboreale en boreale afzettingen werden gevormd, is wel gerechtvaardigd.
5. D e I n s e l t e r r a s s e . Tussen Lank-Latum en Büderich werd de Inselterrasse
bekeken. Het lag één tot enkele meters lager dan de bruine leemafzettingen en bijna
even veel hoger dan de jongere afzettingen in de uiterwaard. Het materiaal bestond uit
een min of meer grofzandige bruine klei, welke kalkarm was en geen leemkarakter
bezat. Een meander waardoor de Inselterrasse ingesloten is, was opgevuld met veen
en klei.
Langs de Rijn is duidelijk zichtbaar dat de dalwanden van de grens van de Inselterrasse meandervormig zijn. Dit betekent volgens PANNEKOEK VAN RHEDEN (1941) dat
het een uitruimingsterras is, ontstaan gedurende een korte stilstand in de erosie.
6. Het afzettingssysteem van de L a a g t e r r a s - a f z e t t i n g e n tussen Düsseldorf en Gennep. Het kaartbeeld van een deel van de zuidelijke en van de middelste
laagte laat het beeld van de verwilderde rivier zien. Gedeeltelijk (vooral in de middelste
geul) is dit al gepraeformeerd bij de insnijding van deze geul tijdens de Middenterrasvorming. Door de opsluiting in een betrekkelijk nauw dal en de afvoer van grote watermassa's is het beeld niet geheel zuiver. De kleine, zich steeds verder vertakkende geultjes
komen hier slechts plaatselijk voor, terwijl door latere erosie de voornaamste geulen
verder zijn uitgediept. Het oorspronkelijk wilde systeem is hierdoor verstard.
In de noordelijke laagte is deze verstarring nog sprekender. Plaatselijk vertonen de
geulen hier duidelijke meanders. De geulen zijn diep ingesneden, terwijl de opslibbing
van de bruine zandige leemgrond tussen de geulen een zeer gelijkmatig verloop had.
Dit is dezelfde afzettingsvorm als we dikwijls in de uiterwaarden en in het Maasdal
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aantreffen. Brede, vrij vlakke, uniforme afzettingen (Hochflut-lehm) die ontstaan bij
periodiek hoge rivierstanden van vrij korte duur. Diep ingesneden geulen of scherpe
overgangen komen in deze afzetting zelden voor, tenzij door latere erosie of de aanwezigheid van stuifzandkoppen voor het begin van de afzetting.
We kunnen het riviersysteem van het laagterras hier beschouwen als een enigszins
geconsolideerd verwilderd riviersysteem, met een Hochflut-lehm afgedekt, terwijl slechts
plaatselijk langs de randen nog resten van het zuivere verwilderde riviersysteem voorkomen.
Bij een verkenning van de laagterras-gronden van de Rijn ten noorden van Wesel
bleek hier een zeer grillig geulensysteem voor te komen, vooral langs de Oude IJssel
tussen Wesel en Gendringen. In de korte tijd die er voor beschikbaar was, bleek het
niet mogelijk dit grillige en ingewikkelde gebied globaal in kaart te brengen.
Het landschap vertoonde plaatselijk duidelijk het beeld van het verwilderde riviersysteem, in het dal van de Oude IJssel enigszins versneden en met jonger materiaal afgedekt. Ongeveer op de hoogte van de Nederlandse grens vinden we hier de terrassenkruising met de jongere kleiafzettingen. Op Nederlands gebied is de laagterras-leem
voor een groot deel bedekt met klei, maar het dek is zo dun, dat het oorspronkelijke
systeem toch nog het landschapsbeeld bepaalt.
b.

Noord-Limburg

Het landschap is uit de voorgaande beschrijving bekend. Enkele details van de ontwikkeling van het systeem kunnen we hier echter met een uitgebreid feitenmateriaal
beter bekijken.
Uit profiel 1 blijkt, dat de brede ruggen, waar de bruine leem op is afgezet en de
lagere stroken die met grijze rivierleem en rivierzandafzettingen bedekt zijn, aan het
einde van de periode van het grindrijke laagterras al waren gevormd. De enigszins
meanderende hoofdgeul was in dit stadium al aanwezig en ingebed tussen hoge zandruggen (dunne leemlaagjes tussen het zand onder de Sh-gronden wijzen reeds op een
Hochflut-k&rakter).
De vraag rijst nu, of de grijze leemafzettingen in het noorden van Ottersum met
hun verwilderde karakter niet ouder zijn dan de brede, gelijkmatige ruggen van de
bruine hoge leemgrond. Het voorkomen van min of meer geïsoleerde stukken bruine
leem temidden van de grijze (als erosieresten) pleit eerder voor het omgekeerde (zie
Kaart 1). De overgangen tussen beide afzettingen die in Siebengewald zijn gevonden,
pleiten echter sterk voor het feit, dat de hoge bruine en lage grijze rivierleem in dezelfde periode zijn gevormd. Het blijft enigszins vreemd, dat tegelijkertijd de gelijkmatige bruine en de grillige grijze leemgronden zijn afgezet. Langs de Mississippi
kwamen echter ook oeverwallen voor langs de randen van de hoofdgeulen en plaatselijk
langs de kleinere geulen.
We kunnen ons het ontstaan van deze afzettingen in Ottersum als volgt voorstellen.
Bij laag water stroomde de rivier in hoofdzaak door de brede meanderende geulen
(de Niers, de Kendel en de Schravelbeek-Siep). Bij iets hogere waterstanden, brak de
watermassa door de oeverwallen heen (o.a. bij Ven en even ten westen van Ven) en
stroomde met grote kracht door dit laaggelegen gebied. Hierbij werden de geulen van
de grindrijke ondergrond gevolgd en ontstond een zeer grillige afzetting. Zowel de
bodemkaart als profiel 1 laten zien, dat slechts op enkele plaatsen oeverwallen ontstonden, terwijl daarnaast ook hooggelegen zware afzettingen voorkomen. Slechts bij
zeer hoog water konden ook de oeverwallen overstroomd worden. Deze afzetting had
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het karakter van een Hochflut-atzetting, of, wat daarmee gelijk staat, een uiterwaardafzetting.
De nauwe insnoering van het rivierleemsysteem bij Ottersum en Gennep zal moeten
worden toegeschreven aan het bestaan van hoge grindrijke erosieresten (SZbl) en grote
stuifzandcomplexen. In hoeverre een tectonische oorzaak (opheffing van dit gebied)
aanwezig is, kan niet worden aangegeven. De gegevens van ZONNEVELD (1947) wijzen
hier niet op. Volgens een mondelinge mededeling van DE JONG komen er wel plaatselijk
breukjes in de ondergrond voor. Deze geven echter geen afdoende verklaring voor de
typische trechters van het rivierleemgebied die ver in de stuifzandgordel doordringen
(zie Kaart 10).
Het rivierleem- en rivierzandgebied van Siebengewald, ten zuiden van de Niers, heeft
een geheel ander karakter dan dat in Ottersum. De ruggen van hoge, bruine leemgrond
zijn duidelijk gerangschikt langs de grote, meanderende geulen (Kendel, Niers) of de
resten van meanders (Lange Ven, Bleijenbeek).
Het overige deel bevat een aantal met zware leem opgevulde geulen, met langs de
rand van deze geulen een mengsel van leem en zand, meestal rondom zuivere zandkernen gelegen.
Hier vinden we blijkbaar een gebied dat tijdens de leemafzetting minder water voerde
dan in Ottersum, zodat slechts de laagste delen dichtslibden. Hier is het karakter van
het geulensysteem dus in hoofdzaak te danken aan het reliëf van de verwilderde laagterras-ondergrond, mogelijk door erosie en verstuiving enigszins verscherpt.
c. Het fluviatiele Laagterras in noordoostelijk

Noordbrabant

Aan de westzijde van de Maas werd een bodemkundige verkenning verricht tussen
s
Vierlingsbeek en Grave (Kaart 9).
We zullen eerst de huidige ligging van de verschillende grondsoorten nagaan om ons
vervolgens een beeld van het ontstaan te vormen.
De Maasuiterwaarden bestaan geheel uit iets zandige jonge rivierklei. Een paar
erosieresten bevatten bruine vrij zandige leem, gedeeltelijk met (zeer grof) stuifzand
afgedekt.
We zullen eerst het gebied ten zuiden van Beugen bespreken, daarna het gedeelte
ten noorden van Beugen.
1. Ten z u i d e n van B e u g e n . Langs het met rivierklei opgevulde dal ligt als
een hoger terras van \ tot 3 km breedte een iets rossig bruine, sterk fijnzandige leem
tot lemig matig fijn zandi Deze strook wordt verder van de rivier af lichter en gaat
over in bruin, iets samenhangend, matig fijn zand, dat in een smalle strook aan het
leemmateriaal grenst. Achter deze strook liggen de fijnzandige dekzandgronden, met een
zacht golvende topografie, plaatselijk door stuifzandcomplexen onderbroken. Dit dekzandgebied ligt over het algemeen lager dan de bruine leem- en zandgronden. Een aantal
met beekbezinking opgevulde laagten doorsnijdt de rug van bruine gronden. Deze
beekbezinking bestaat uit verspoelde zandige leem uit het dekzandgebied, rijk aan fijn
zand en stof (10—50 mu). Deze rust op grof zand.
2. Ten n o o r d e n van B e u g e n . In dit gebied verbreedt de matig fijnzandige
leemstrook zich vrij sterk; naast een rug van bruine leem vinden we een zich in noordwestelijke richting voortzettende strook grijze zandige leem. Deze vertoont een vrij
onrustig reliëf, koppen en ruggen, met geulen doorsneden (afb. 21). Deze geulen zijn
aan de oostzijde gedeeltelijk opgevuld met vrij zware, fijnzandige leem, die naar het
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AFB. 21. Luchtfoto van het geulensysteem in de rivierleemgronden in n.o. Noordbrabant, bij Haps.
De lichtgekleurde bouwlanden op de ruggen (A), de donkergekleurde graslanden in de
geulen (B). In het midden van de foto de spoorlijn (C) van Haps naar Beugen, even ten
o. van Haps.
(Opname Geallieerde Luchtmacht 12-9-1944.
Luchtforo-archief v. d. S:ich:ing voor Bodemkartering, Wageningen.)

21. Aerial photograph of the gully-system in the river-loam soils in the n.e. part of Northern
Brabant, near Haps. The light coloured arable land on the ridges (A), the dark coloured
grasslands in the gullies (B). In the middle of the photograph the railway-line from Haps
to Beugen (C), just e. of Haps.
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westen toe uitwigt. Naar het westen vinden we een dikker wordend dek van kleiige
beekafzetting op de leem, aan de wstzijde op grof zand. In het westen is ook de grijze
leem op de ruggetjes tussen de geulen al zo laag gelegen, dat hij gedeeltelijk met klei
bedekt is.
Aan de zuidwestzijde van deze grijze leemstrook vinden we bij Haps enkele vochtige
dekzandruggen, die zich bij Rijkevoort in de richting van Boxmeer voortzetten en aansluiten bij het dekzandgebied in het zuiden.
Tussen deze dekzandruggen en de hogere dekzandgronden van de hoge rand Mill—
Wanroy—St. Anthonis vinden we een lage, zich vertakkende baan beekbezinking, welke
plaatselijk zeer sterk roestig is ten gevolge van het zakwater van de hoge rug. Ten
onrechte geeft de Geologische Kaart de natte dekzandgronden tussen Hoogeind en St.
Anthonis en bij Mill en St. Hubert ook als beekbezinking aan.
Het eerstgenoemde deel is ingedijkt, het laatste lag zo ver van de overlaat en zo hoog
dat het niet meer met klei bedekt werd.
De beekbezinking, een mengsel van klei en zand, wordt naar het noordwesten en
noorden dikker en gaat tenslotte tussen Gassel en Beers in een vrij dik (tot 1 m) kleidek
over.
In de omgeving van Tongelaar bereikt het kleidek zijn grootste dikte. Typisch is dat
de diepe geul ten westen van Vogelshoek over Escharen naar Grave lopend nagenoeg
geen klei bevat (wel enig veen). De uiterwaardklei reikt van de Beerse overlaat tot ongeveer op de hoogte van Heihoek, Beers en Dommelsvaart.
We komen hier in het gebied van de Beerse overlaat. De klei en beekbezinking moet
men gedeeltelijk als gevolg van de overstroming over deze overlaat ontstaan denken.
Bij Katwijk en Groot Linden is de bruine leemrug door de Maas weer versneden en in
deze geulen is jonge rivierklei afgezet.
De bruine zandige leemrug loopt tot Cuyk door en is hier gedeeltelijk weggeërodeerd.
Ten noorden en ten zuiden van Cuyk vinden we al een paar koppen van grof zand.
Dergelijke grove zandkoppen liggen ook bij Klein en Groot Linden en als een groot
zandcomplex bij Gassel. De leem is in deze omgeving ook duidelijk grofzandiger (Groot
en Klein Linden en westelijk van Dommelsvaart); hij wordt steeds slechter en lichter
naar het westen, zodat het bij Gassel nog maar samenhangend bruin zand is.
De geulen in de bruine, zandige leemrug ten zuiden van Oeffelt lopen niet alle tot
de Maasklei door, maar zijn soms door leem afgesloten.
De grote meanderrest de „Werveld" bij Beugen is hiervan een typisch voorbeeld.
Naast beekbezinking bevat deze laagte veen en water.
3. H e t o n t s t a a n . De Rijn-Maas sneed zich in de Riss-tijd in de oudere afzettingen in en vormde een erosierand bij Mill—St. Hubert—St. Anthonis, welke niet
geheel samenvalt met de storing van Grave (ZONNEVELD, 1947).
De ondergrond van het huidige gebied bestaat uit grofzandig en grindrijk Laagterras.
We kunnen zeker aannemen, dat dit grove materiaal als een verwilderd riviersysteem
was ontwikkeld.
In deze zandvlakte trad verstuiving op. De grofzandige stuifzandkoppen van Gassel,
Linden en Cuyk zijn hierdoor ontstaan. Het gehele landschap werd daarna met een
laag dekzand bedekt. De Maas is wat verder oostelijk gaan lopen, misschien door grote
dekzandophopingen langs zijn oevers hiertoe gedwongen. Hoe we ons dit ontstaan ook
denken, de Maas werd aan de westzijde door een brede rug van matig fijn zand ingesloten.
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Bij hoge rivierstanden brachten de Maas en een aantal geulen, die door deze rug
stroomden, slib op het land: een soort Ho^hflut-aizetting werd gevormd. Typisch is,dat
ten zuiden van Beugen op het dekzand achter deze hoge rug vrijwel geen slibrijk materiaal werd afgezet.
Ten noorden van Beugen daarentegen vloeiden de Maas en de Rijn samen in een
betrekkelijk smal dal. Overstroming was het gevolg. Dat hierbij de door het dekzand
niet geheel opvulde geulen van het verwilderde reliëf van de ondergrond werden gevolgd, lag voor de hand. Het gehele gebied werd door een naar het westen uitwiggend
zand en kleimengsel bedekt, dat in de loop der tijden tot een kernachtig materiaal verweerde. In het laatste stadium van deze leemafzetting werden de geulen in de hoge
leemrug aandeoostzijde vande Maas plaatselijk dichtgeslibd.
Toen na hernieuwde erosie, waarbij de leemruggen gedeeltelijk werden aangetast,
tenslotte de rivierklei tot afzetting kwam, werden delaagste delen vanhetgebied met een
mengsel van klei en verspoeld zand opgevuld. Een deel van de zandige leem werd in
het westen met klei bedekt en in de geulen, die ook water voerden bij overstromingen
over de rug vanuit het oosten, werd in de laagste delen wat zandige klei afgezet. Ook
na de bedijking werd dit proces bij overstromingen, o.a. over de overlaat, voortgezet.
Het feit dat hierbij in de geul van de Raam van Vogelshoek naar Grave weinig of geen
klei werd afgezet, isniet goed verklaarbaar.
Verder westelijk dan Grave zijn geen duidelijke leemafzettingen gevonden. Het sterk
meanderende systeem van de Maas ten westen van Grave zou aan het passeren vande
terraskruising met de leem kunnen worden toegeschreven. Volgens ZONNEVELD trad er
geen werking vande storing van Grave opna het Riss II-tijdperk. Tectonische oorzaken
zijn duswaarschijnlijk niet aanwezig.
d. De rivierleemafzettingen inMaas en Waal
Door PONS (1951) werden de rivierleemafzettingen in Maas en Waal uitvoerig beschreven. Typisch is de beschermde ligging achter de stuwheuvel van Nijmegen. De
delen van het leem-systeem ten noorden van deze bescherming zijn weggeërodeerd en/of
afgedekt .door jongere afzettingen.
Ten westen van Wijchen duikt de leem onder de komklei weg.Het systeem van de
rivierleemafzetting in Maas en Waal is volgens PONS onmiskenbaar een verwilderd
systeem, terwijl het materiaal vergelijkbaar is met dat van de rivierleem in NoordLimburg.
e. De rivierleemafzettingen
van Azewijn

in de Achterhoek en de Lijmers, speciaal in de omgeving

KOENIGS (1949) vond als eerste de rivierleemafzettingen methun typische afzettingssysteem. Het is de verdienste van EGBERTS, P U L S en A. J. en H. J. HULSHOF (1950) de

verspreiding van deze afzetting verder in kaart tehebben gebracht. Methun goedvinden
wordt dit gedeelte vanhunkaart hier overgenomen.
Langs de rand van het Montferland ligt een strook rivierleem, die grotendeels met
een mengsel van klei en zand is bedekt. De braided river-topografie is op vele plaatsen
nog te herkennen.
Langs de zuidwest-rand van de Oude IJssel ligt een hoge rug met bruine, zeer zandige leemgrond bedekt. Het dal van de Oude IJssel ligt tussen deze rug en een hoge
stuifzandrug aan de noordoostzijde. Op de hoogte van Terborg zat ten tijde van de
leemafzetting een gat in deze stuifzandrug. Van Terborg naar Steenderen zien weeen
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brede vlakte van rivierleemafzettingen lopen tot aan de jongere IJsselafzettingen. Ook
hier is het materiaal een typische leem, echter door steeds weerkerende overstroming
met beekwater wel sterk rood gekleurd.
Het dal vande Oude IJssel is,behalve enkele erosieresten van leem, met een verspoeld, soms enigszins kernachtig materiaal gevuld. Ditis opte vatten alseen mengsel
van leem, zand enwatjongere klei. Door de afsluiting vanhetdalvande Oude IJssel
van de Rijn bij de vorming van de Inselterrasse, bleef de Oude IJssel niet alstak van
de Rijn ingebruik behalve bij grote overstromingen.
Stroomruggronden, vergelijkbaar metdie van de Bommelerwaard, werden hier niet
door de Rijn gevormd.
Dat deze leemafzettingen zich ookaandeoverzijde vanhet tegenwoordige IJsseldal
hebben moeten voortzetten, bewijst de vondst van laatglaciale rivierleem door VINK
(1949) bij Middachten.
f. De rivierleemafzettingen vande Roer in Limburg
Bij een kartering in de omgeving vanPosterholt *) werden ten zuiden vande Roer
rivierleemafzettingen aangetroffen metdetypische topografie vanhetverwilderde riviersysteem. Ten onrechte duidt de Geologische Kaart deze als Ioz aan.Ze behoren waarschijnlijk, evenals derivierlemen vandeRijn, tothetLaagterras (Laatglaciaal).
g. De rivierleemafzettingen langs de Maas
Bij een verkenning van Limburg door Jhr J. VAN NISPEN TOT PANNERDEN en J. DOM-

HOF bleek de in het noorden gevonden Maasleem zich langs de gehele Maas voort te
zetten. Merkwaardig is,dat langs de Maas nergens de typische verwilderde afzettingen
zijn gevonden. Waarschijnlijk is het debiet van de Maas te gering geweest. Onder de
Maasleem vinden we nl. als regel vrij fijn zand dat veel op dekzand gelijkt. Het afzettingssysteem kwam hier meer overeen metdat vande tegenwoordige Maasuiterwaard.
4. RECENTE VERWILDERDE AFZETTINGEN

Hoewel verwilderde riviersystemen in het Laatglaciaal wel in de benedenloop van
rivieren voorkwamen, isdatnu bijons niet hetgeval. Verder bovenstrooms ishet echter
nog welmogelijk, omdat hier het reliëf nogniet zois afgevlakt. Afb.22geeft het verband tussen het verval van de Rijn en het riviersysteem bij hoog water weer. Tussen
Bazel en Lauterburg zien we een typisch verwilderd systeem van de Rijnuiterwaard,
terwijl dit van Lauterburg tot Mainz niet het geval is. Het grote verschil in verval is
hier mogelijk de oorzaakvan.
In andere landen met grotere hoogteverschillen komen nu nog veel verwilderde
rivieren voor. Voor het lage land vormen deze afzettingen echter eenvan de typische
verschijnselen van hetLaatglaciaal en Oud-Holoceen.
5. SAMENVATTING

Uit het voorgaande overzicht blijkt, datop verschillende plaatsen in Oost-Nederland
oude (laatglaciale tot oud-holocene) rivierafzettingen geheel of bijna geheel aan de
oppervlakte liggen. Hetmateriaal vandeze afzettingen draagt eentypisch leemkarakter,
dat aandeinvloed vanverwering wordt toegeschreven. Hetsysteem van deze afzettingen
1
Kartering door de Rijksconsulent voor Grond- en Pachtzaken, in samenwerking metde Stichting
voor Bodemkartering.
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AFB. 22. Het verval van de Rijn tussen Bazel en Bingen (in m per km) en het karakter van de rivier
bij hoog water (naar gegevens uit „Der Rheinstrom und seine wichtigsten Nebenflüsse
Centralbureau für Meteorologie und Hydrographie in Baden, 1889").
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The fall of the Rhine between Bazel and Bingen (in m per km) and the character of the
river at high water (from data of „Der Rheinstrom und seine wichtigsten Nebenflüsse
Centralbureau für Meteorologie und Hydrographie in Baden, 1889").

draagt een „verwilderd" karakter, samengaande met een sterker verval van de rivieren
gedurende het Laatglaciaal. De rivierleem is een afzetting uit het degeneratiestadium
van de verwilderde rivier.
Langs de Maas in Limburg komen rivierleemafzettingen voor met een Hochflutkarakter, welke synchroon zijn met de rivierleemafzettingen van de Rijn. De Roer in
Limburg bezit ook verwilderde rivierleemafzettingen.
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VIII. ENKELE ASPECTEN VAN DE BODEMKUNDE, SPECIAAL IN VERBAND
MET DE BODEM VAN NOORD-LIMBURG
1. DE PLAATS VAN DE BODEMREEKSEN VAN NOORD-LIMBURG IN DE
HOOFDBODEMGROEPEN VAN DE WERELD

Nederland ligt in het gebied van de grijsbruine podzolachtige gronden, d.w.z. die
groep van gronden waar uitloging in de bovenste 'lagen en inspoeling in de diepere
lagen van het profiel optreedt; de B-laag wordt gekenmerkt door een hoger kleigehalte
en een bruine kleur.
Grotendeels behoren de Nederlandse gronden tot de alluviale en azonale bodemtypen (IOFFE, 1949). Bodemkundig gesproken zijn deze gronden nog vrij jong.
Slechts die gronden, die ten gevolge van hun geringe gehalte aan voedende bestanddelen een armelijke vegetatie dragen welke zure humus produceert, krijgen op de duur
een duidelijk podzolprofiel. Alle gronden met een zeker gehalte aan plantenvoedsel
bieden veel weerstand aan de uitspoeling, die zonder zure humus in de bodemkundig
korte tijd van hun bestaan geen zichtbare aantasting veroorzaakt.
Een typisch voorbeeld van dit verschijnsel vormen de grindzandgronden (Y), die
ten gevolge van hun geringe lemigheid van nature een bosvegetatie dragen, een droog
eiken-berkenbos. Waar door invloed van de mens het bos verwijderd werd en heide
begon te groeien, was deze niet in staat een sterke podzolering te veroorzaken.
Dat er bij een zeer gering gehalte aan voedingsstoffen in een zandgrond een begin
van podzolering optreedt, laten de Zswl-gronden zien, die aan de Zsobl grenzen. Boven
een 60 tot 100 cm diep bruin gekleurd, zwak samenhangend profiel (vermoedelijk een
bosprofiel), vinden we onder een recente begroeiing van eikenstruiken en heide een
violet gekleurde, enigszins loodzandachtige laag van ongeveer 10 cm dikte. Een duidelijke inspoelingslaag is niet te vinden.
In afzettingen van ongeveer gelijke ouderdom blijkt dus de mate van podzolering
sterk afhankelijk te zijn van de samenstelling van het materiaal.
In gelijksoortige afzettingen van verschillende ouderdom kan men zowel een invloed
van verwering als plaatselijk van podzolering verwachten. Het verschil in uitwerking
van deze invloeden zal met afnemende ouderdom geringer in intensiteit worden.
Inderdaad komt dit verschijnsel voor. De afwijkende eigenschappen, die de rivierleemgronden ten opzichte van de rivierkleigronden bezitten, menen we aan verwering
en bodemvorming te moeten toeschrijven. Een ander voorbeeld hiervan is de verleming
van de loess tot loessleem. We zullen hier echter niet verder op ingaan.
2. DE EIGENSCHAPPEN VAN RIVIERLEEM EN RIVIERKLEI *

Tussen klei en leem bestaan de volgende verschillen:
a

- De leem is stugger, moeilijker bewerkbaar dan een klei met eenzelfde percentage afslibbare delen.
Hoewel de leem over het algemeen grover zand bevat dan klei, heeft de DoEGLAS-curve van
leem geen kenmerkende afwijking van een soortgelijke klei. De korrelgrootteverdeling kan
niet de oorzaak zijn van dit verschil in eigenschappen.

b. De leem is, zelfs wanneer hij onder water ligt, over het algemeen droger dan klei; de doorlatendheid is waarschijnlijk geringer. Tezamen met het vorige punt vormt dit een duidelijke
aanwijzing, dat de aard van de samenstellende delen en speciaal die van de kleimineralen
anders moet zijn.
1

Zie KOENIGS (1949) ; de verschilpunten komen grotendeels overeen.
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Het feit dat de lemen slechts bij uitzondering kalk bevatten, terwijl de kleien wel kalk kunnen
bevatten, is niet van doorslaggevend belang. Er komen immers ook kleien voor, die vrijwel
nooit kalk bevatten.

Het is moeilijk om een verklaring te vinden voor deze afwijkende eigenschappen,
zonder uitgebreid chemisch en röntgenologisch onderzoek te verrichten.
Voor het eerste verschilpunt is nog geen afdoende verklaring te geven.
We menen de afwijkende eigenschappen aan verandering van de samenstelling onder
invloed van verwering te moeten toeschrijven. Wanneer we nl. een reeks van oude naar
steeds jonger wordende kleien bekijken, vertonen deze de afwijkende kleur en stugheid
in steeds geringere mate. BRIOUX (1942) en LIWERANT (1941) constateerden bij terrassen
van verschillende ouderdom ook verschillen in kalkgehalte en podzolering.
c. De kleur van de leem is anders dan die van klei : de hoge leemgronden zijn rossig bruin,
de klei meer geelbruin, de middelhoge leemgronden zijn op de overgang naar de grijze ondergrond typisch vleeskleurig ; in de klei zijn deze overgangen meestal bruingrijs ; in de lage
gronden zijn de leemkleuren meestal lichtgrijs, licht grijsblauw tot bijna wit, terwijl de klei
donkerder grijze, intens blauwe of blauwgroene kleuren vertoont.

De rossige kleur van de hoge bruine leem kan een effect zijn van verwering. Bij
beschouwing van deze kleuren dienen we deze rossige kleur wel te onderscheiden van de
nog intensere, iets fellere, minder warm rode tot roodbruine kleur van herhaaldelijk
aan overstroming blootgestelde leemgronden. Hier vindt een overmatige ijzeraanrijking
uit het overstromingswater plaats. In de hoge, bruine leem nemen wij ook zekere ijzeraanrijking bij de afzetting aan. De roodbruine kleur wordt aan sterke dehydratatie van
het ijzer toegeschreven.
Men zou de bruine kleur ook aan de invloed van een begroeiing met loofhout kunnen
toeschrijven. Ons inziens is de bruine kleur echter primair en de begroeiing met bos
secundair.
De kleurverschillen in de lage gronden kan men gedeeltelijk toeschrijven aan het
hogere humusgehalte in de kleigronden. Het is nl. een typisch verschijnsel dat zelfs de
oude bouwlanden op leem vrijwel nooit zeer humusrijk zijn. Er zijn zeer grote giften
van organische stof nodig om het humusgehalte in de bouwvoor met i % te verhogen.
d. De roestvlekken zijn in de leem meestal geel tot oranje-rood van kleur, terwijl in de klei meer
bruine tot rode roestkleuren voorkomen. De typische zwarte ijzermangaan-vlekken en concreties
komen in leem meer voor dan in klei.

Over de oorzaken van de kleur van de roestvlekken is niets te zeggen. Er is nog te
weinig over bekend. Het optreden van de vele ijzermangaanverbindingen kan als een
verouderings-verschijnsel worden opgevat.
Omtrent de eventuele ontkalking van de leem is niets met zekerheid te zeggen. Het
valt niet te bewijzen of de leem oorspronkelijk kalkrijk is geweest. Was dit het geval,
dan kan de uitspoeling ook als een kenmerk voor de ouderdom dienen. Er werd slechts
op enkele laaggelegen punten kalk in de leem aangetroffen, meestal in een sterk fijnzandige leem, vrij dicht bij de overgang naar het grove materiaal van de ondergrond.
3. HET KALKGEHALTE VAN DE RIVIERKLEIGRONDEN

In de Uh- en Uk-gronden van de Maas komt slechts bij uitzondering kalk voor. Met
zoutzuur werd nooit opbruising gevonden. In de onderzochte profielen komen er slechts
drie voor met geringe hoeveelheden kalk: profiel 124: 0,07 % van 0—20 cm en dieper
dan 50 cm; profiel 116: sporen dieper dan 28 cm; profiel 33: 0,1 % van 0 tot 10 cm en
dieper dan 10 cm.
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In profiel 33 treedt geen differentiatie in kalkgehalte op. De aanwezigheid van kalk
in de bovenste laag van profiel 124 is mogelijk toe te schrijven aan bemesting, of aan
zeer jong, nog kalkrijk slib. De aanwezigheid van een geringe hoeveelheid kalk op enkele
plaatsen in diepere lagen is moeilijk te verklaren. Opmerkelijk is de vondst van schelpen
en grote kalkconcreties onder in een dikke kleilaag onder stuifzand bij Heukelom. Het
betreft hier een iets oudere afzetting dan de huidige Maasklei. Het feit, dat deze laag
van boven kalkloos was en van onderen grote concreties bevatte, zou misschien door
uitspoeling verklaard kunnen worden.
De kolenslibafzettingen van de Maas zijn kalkrijk; profiel 34 bevat 4,5 % kalk in de
kolensliblaag.
Op de profielen 4a en 4b zien we, dat zowel de kolenslibrijke als de daaronder liggende bruine klei met zoutzuur duidelijk opbruisen. Waar de kolenslibklei echter dunner
dan 40 à 50 cm is, zijn zowel deze als de onderliggende bruine klei niet kalkrijk (d.w.z.
ze bruisen niet meer met zoutzuur). Een plausibele verklaring zal hiervoor nog moeten
worden gevonden.
4. DE INVLOED VAN DE VEGETATIE EN DE MENS OP HET BODEMPROFIEL

Zowel tijdens als na de afzetting zijn de gronden begroeid geweest. De reconstructie
van de vegetatie, die vóór de ontginning aanwezig was, is niet eenvoudig. Inlichtingen
van de ontginners kunnen aanwijzingen geven. Meestal is de menselijke invloed door
beweiden, plaggen steken, verturven en vooral door ontwatering al vóór de ontginning
vrij sterk geweest. De thans op woeste stukken en langs sloten groeiende wilde vegetatie
kan wel enige aanwijzing geven, maar ook hier zijn de bovengenoemde invloeden reeds
werkzaam.
Er is dan ook afgezien van een tijdrovende reconstructie, die toch nog vrij onbetrouwbaar zou zijn. Enkele aanwijzingen zullen worden vermeld. De invloed van de
mens, die nog tot in de vorige eeuw voor het bouwland van belang was (potstalbemesting), is beter na te gaan.
Voor de verschillende landschappen en bodemreeksen worden deze invloeden hieronder weergegeven.
a. De uiterwaardgronden
Hoewel de uiterwaarden eeuwen geleden zeker met loofbos begroeid moeten zijn geweest, is het moeilijk om hier bodemkundige aanwijzingen voor te vinden. Het humusgehalte van de hoge kleigronden is soms misschien wat hoger in de diepere lagen dan
men in de meeste andere profielen vindt {1,6 % tegen 0,7—1 %). Op zichzelf is dit nog
geen voldoende aanwijzing. De bruine kleur van deze kleigronden wordt niet door
humus veroorzaakt. Een plantensociologische aanwijzing voor het van nature voorkomen van bos op de hoge uiterwaardgronden is de aanwezigheid van aronskelk onder
de Maasheggen.
De humusophoping, die we dikwijls in de bovengrond van de Uk2v vinden, is het
gevolg van een weelderige vegetatie op deze natte gronden, die onder vrijwel anaerobe
omstandigheden in een venige humus is omgezet.
Op de Suikerberg vinden we in de dikke humuslaag op het stuifzand een aanwijzing
voor potstalbemesting. De Uzi en in minderde mate de Uz2 bezitten rondom de dorpskernen soms een dikke, humeuze bouwvoor, welke ook aan potstalbemesting moet worden toegeschreven. De zwaardere en lagere gronden zijn vroeger vrijwel uitsluitend als
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grasland in gebruik geweest. De slechte bewerkbaarheid en het overstromingsgevaar
waren hiervan de oorzaken.
b. De rivierleemgronden
Over het algemeen is er op de rivierleemgronden niets van een vegetatieprofiel terug
te vinden. Ook van dikke humeuze lagen van oud bouwland is weinig te bespeuren. De
boeren zeggen dat deze grond „humus vreet". Het is moeilijk om met sterke organische
bemesting het humusgehalte ook maar tijdelijk op te voeren. In deze eigenschap ligt
mogelijk de oorzaak voor het ontbreken van humusresten over grote oppervlakten van
de leemgronden.
De h o g e en m i d d e l h o g e rivierleemgronden behoren gedeeltelijk tot oud bouwland. Het Gennepse en Ottersumse veld b.v. waren in 800 als bouwland in gebruik (volgens
gegevens van pastoor Driesen te Middelaar). Toch vinden we er slechts plm. 3 % humus
in de bouwvoor; daaronder is tot 40 cm diepte nog een duidelijke humuskleur te zien,
die naar beneden toe vervaagt. Deze laag (tot 60 cm) bevat niet meer dan 1 % humus.
De later (circa 1750) ontgonnen hoge leemgronden van Zelder bevatten slechts een licht
humeuze bouwvoor (1,6 %). Men ploegt niet graag de roodbruine leem boven, die wordt
beschouwd als ongunstig voor het gewas.
Slechts op één plaats, in Ven (Ottersum), is werkelijk zwart gekleurd oud bouwland
op leem aangetroffen. Mogelijk behoort dit tot het alleroudste bouwland uit de streek,
terwijl de plaggen waarschijnlijk van de nabijgelegen eertijds venige gronden afkomstig
waren.
Op de l a g e rivierleemgronden treft men zelden een sterk humeuze bouwvoor aan.
Dikwijls ziet de grond er vaalgrijs uit, zodat hij uit de verte de indruk van een schrale
zandgrond maakt. In het profiel vinden we veel wortelresten, hoofdzakelijk van dennen
en elzen. Een typisch vegetatieprofiel wordt hier niet gevonden.
De v e n o n t g i n n i n g s - r i v i e r l e e m g r o n d e n hebben door hun lage ligging steeds
sterke wateroverlast gehad vóór de ontginning. Als gevolg hiervan trad er veenvorming
op. Een reconstructie van de begroeiing is niet mogelijk, omdat er nog slechts enkele
veenresten aanwezig zijn.
Langs de voet van het Rijkswoud werden plaatselijk vruchtjes van Myriophyllum
spicatum (FLORSCHÜTZ) in de bovenste laag van de leem gevonden. Dit zou duiden op
een afzetting in langzaam stromend voedselrijk water. Plaatselijk aanwezige schelpen
wijzen ook op voedselrijk water.
Het bovenliggende veen is in verschillende geulen zeggeveen, met aan de bovenzijde
wat Sphagnum of een laagje mosveen met Eriophorum en Calluna. Bij de verlanding
ging de vegetatie dus van mesotroof naar oligotroof. Veel Sphagnumveen is nergens gevonden, maar dit kan verturfd zijn.
In de laagste delen van het terrein, aan de voet van de St. Jansberg, groeide de
vegetatie niet uit boven het eutrofe milieu; hier groeide een elzenbroekveen (Alnus,
Alnus Frangula, Solanum Dulcamara).
De resten van het veen die na het turfsteken achterbleven, hebben in de onderzochte
bovengrondmonsters wel het humusgehalte sterk beïnvloed, maar van een hoger pH
door het eutrofe tot mesotrofe materiaal is geen sprake (pH 5,4—5,9). Het is mogelijk
dat het zeer taaie, donkerblauwgrijze leemlaagje op de overgang naar het veen als een
gyttja moet worden beschouwd. Wij menen echter dat het als een begroeiingslaagje, ontstaan na het einde van de verlanding, moet worden opgevat.
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c. De rivierzandgronden
De rivierzandgronden bezitten plaatselijk sterk uitgesproken vegetatieprofielen. Dit
is hier echter toe te schrijven aan sterke wateroverlast of aan de podzolering onder een
heidevegetatie op de armere gronden.
In de m o e r a s o n t g i n n i n g s-rivierzandgronden vinden we een pikkerig-humeuze
bouwvoor op een grijswit gebleekte ondergrond. Ten gevolge van de sterke ontwatering
is er van de oorspronkelijke vegetatie niets terug te vinden. Waarschijnlijk groeide er
een elzenbroek. Ten gevolge van het grote vochthoudend vermogen drogen deze gronden vrijwel niet uit. Sterke indroging van de humus en ontmenging van de grond vindt
slechts tijdelijk en in zeer geringe mate plaats in het bovenste laagje.
De iets hoger gelegen delen bezitten een iets bruinere bovengrond (mindere anaerobe
vorming), terwijl onder de humeuze laag een door ijzer bruin gekleurde laag kan voorkomen. Hier trad een begin van vorming van een inspoelingslaag op. Op de SZoml
vinden we sterkere wisseling van grondwaterstand op de hoogste delen. Hier is dan ook
een heidepodzolprofiel te vinden. De voorwaarden voor het ontstaan van deze begroeiing werden gevormd door de grotere droogte en de voedselarmoede van de grond.
De zeer lage v e n o n t g i n n i n g s-rivierzandgronden komen vrijwel overeen met
de moerasontginnings-rivierzandgronden. Op lage woeste gedeslten werd zowel een
elzen- als een berkenvegetatie gevonden. De laatste is waarschijnlijk onder invloed van
sterke ontwatering uit de eerste ontstaan. De aanwezigheid van een Scheuzeria-ven in
het natuurreservaat het Pikmeeuwenwater, enige jaren geleden, duidt op oligotroof water.
De lage en lage tot middelhoge SZowa3, SZowa4, SZowb3 en SZowb4 bezitten een
met toenemende hoogte dikkere en sterker ontwikkelde bruine laag onder de bouwvoor.
Deze typen vormen een overgang naar type 2 en 1, welke een heidepodzolprofiel bezitten.
Het ontstaansmechanisme van de profielen van type 4 en 3 is niet duidelijk. Hoewel
we vrijwel voortdurende wateroverlast moeten aannemen, ontstond hier toch esn inspoelingslaag. Wegens het geringe oppervlak heideprofielen tussen de grote vlakken
type 2 en 3 kunnen we de inspoeling niet toeschrijven aan opgelost materiaal uit hogere
gronden, dat hier werd afgezet.
Bij de vrij sterke ontwatering treedt in de zomer vooral op de typen 3 en gedeeltelijk
op type 4, sterke indroging van de humeuze laag op. De humus droogt zo ver in, dat hij
zijn bindend vermogen verliest en de grond bij regen sterk ontmengd wordt. Op de
subreeksen a en b treedt in het voorjaar dikwijls sterke verstuiving op. Groenbemesting
is op de hier voorkomende grote, gemechaniseerde bedrijven dan ook noodzakelijk. De
vegetatieprofielen van de subreeks c zijn te vergelijken met die van de bovengenoemde
subreeksen.
De h o g e tot l a g e g r a u w e rivierzandgronden bezitten de meest uiteenlopende
vegetatieprofielen, afhankelijk van de zwaarte en van de diepte van het grondwater.
De SZgs bezit meestal slechts een licht humeuze bouwvoor, terwijl zelfs geen heidepodzolprofielen voorkomen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de voedselarmoede en
de beweeglijkheid van het materiaal. De SZgl heeft plaatselijk een duidelijk heidepodzolprofiel. Merkwaardig was het voorkomen van zeer diep zwarte, sterk humeuze
profielen hoog boven het grondwater. De intens „gemeen" zwarte kleur en de geleidelijke
overgangen maakten verwarring met oud bouwland onmogelijk. De onstaanswijze is
een open vraag. Het loodzandkarakter van het zand en de los tussen het zand liggende
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sterk ingedroogde humus wijzen op heidevegetatie als oorzaak. De humus houdt niet
meer water vast dan een zeer grove zandgrond, zodat alle gewassen er spoedig op verdrogen.
Op de overige bodemtypen treden geen duidelijk uitgesproken vegetatieprofielen op;
de oorspronkelijke vegetatie kan niet worden aangegeven. Typisch is dat de SZg3 en 4
slechts bij uitzondering een sterk humeuze bovengrond bezitten. Dit vinden we alleen
waar het water voortdurend sterk stagneerde, b.v. bij Bleijenbeek.
De h o g e en m i d d e l h o g e rivierzandgronden zijn wat vegetatieprofiel betreft
met de hoge rivierleemgronden te vergelijken. Slechts de SZbl is eventueel als een
loofhoutprofiel op te vatten, wegens de enigszins vale kleur van de ondergrond.
d. De stuifzandgronden
Wat de droge, w o e s t e stuifzandgronden betreft, behoeft de vorming van het vegetatieprofiel weinig verklaring. Deze isbij de beschrijving van het bodemtype gegeven. Hst
bruingekleurde profiel langs de rand van de Zsobl beschouwen we als een loofbosprofiel, dat is ontstaan op een enigszins kleihoudende grove zandgrond (overstroming
door de Maas) en/of op een matig fijn soms iets lemig dekzand. De bruine kleur moet
gedeeltelijk aan een gering humusgehalte van de ondergrond worden toegeschreven,
overigens aan ijzer, samengaande met een zeker gehalte aan afslibbare delen.
De natte woeste stuifzandgrond bezit meestal zeer dunne, humeuze bovengronden
(5 tot 10 cm). Sommige laagten bezitten een grijswit gekleurde ondergrond, terwijl deze
op andere plaatsen diep bruin gekleurd is. De aard van de vegetatie verschilt niet. Mogelijk is het eersteeen jonger profiel, of treedt er bij een sterkere wisseling in grondwaterstand eerder vorming van deze bruine inspoelingslaag op. Afzettingen uit het stromende
grondwater vertonen andere kleuren, zodat we deze bruine laag hier niet toe rekenen.
De j o n g e s t u i f z a n d o n t g i n n i n g s g r o n d e n zijn door omploegen uit de
woeste gronden ontstaan, waarna met organische (soms nog potstal-)bemesting esn
humeuze bouwvoor werd gevormd.
De allerslechtste ontginningen zijn op de kopjes met een van nature dun humuslaagje ontstaan. De iets minder slechte delen van de Zsol liggen meestal op een heideprofiel. Er is weleens wat in geëgaliseerd, maar overigens zijn de lagen van het profiel
niet omgezet. Wat boven lag, bleef boven, dit is dus meestal loodzand en plaatselijk
de bruine koffielagen, waar het loodzand is afgehaald. Ook hier vinden we de sterk
ingedroogde „dode" humus, die weinig bindend en vochthoudend vermogen heeft. Verstuiving en verdroging treden hier spoedig op bij enige droogte. Op alle andere besproken profieltypen komen jonge ontginningen voor.
De oude-bo u w l a n d - s t u i f z a n d g r o n d e n zijn kunstmatige gronden. Potstalbemesting is de oorzaak van de aanwezigheid van dikke humeuze lagen. In de ondergrond, als onderste begrenzing van de potstalhumus, vinden we plaatselijk de resten van
het oorspronkelijk aan de oppervlakte liggende heidepodzolprofiel terug. Het plaatselijk
voorkomende geringe gehalte (7—8 %) aan afslibbare delen in de bovengrond wordt aan
de invloed van overstroming of het opbrengen van leem toegeschreven.
De b r u i n e , l e m i g e s t u i f z a n d o n t g i n n i n g s g r o n d is van nature een
bosprofiel. Ten gevolge van een groter gehalte aan afslibbare delen en het meestal fijnere
zand waar deze grond uit opgebouwd is, was het een geschikte loofhoutgrond. Door dit
loofhout is er ook wat humus in de diepere ondergrond gekomen. Grotendeels behoren
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AFB. 23. Oud bouwlandprofiel bij Afferden op de
Meling. Onder ± 25 cm donkergrijsbruine
humeuze bouwvoor warmroodbruin grof
zand, op 50 à 60 cm diepte in geelgrijs
zand overgaande.

I *•-' k $*

FIG. 23. Old arable land near Afferden on the
Meling. Below a dark greyish-brown
humic topsoil a warm reddish-brown sand,
at a depth of 50 to 60 cm yellowish-grey
sand.
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deze gronden tot de oude bouwlanden. Het is echter typisch, dat er slechts plaatselijk
(vooral waar de bovengrond licht is) zwart humeuze oude bouwlandlagen op aangetroffen zijn. Zoals in de zwaardere leemgronden blijft de humus hier blijkbaar moeilijk
als stabiel materiaal in de grond bestaan. Het oude bouwland op de Meling bij Afferden
(afb. 23) bezit een zeer typisch roodbruin gekleurde humuslaag. De oorzaak hiervan
is niet opgehelderd.
e. De loessleemgronden en loessleemhoudende zandgronden
De vegetatieprofielen van deze gronden zijn besproken in het rapport over de bodem
van Groesbeek (SCHELLING, 1949).
ƒ. Degrindzandgronden
Evenals de Zsob is dit ook van nature een bosgrond. Hoewel hij uit licht materiaal
opgebouwd is, blijkt dit toch een grote resistentie tegen podzolering te bezitten (zie
begin van dit hoofdstuk). De lemigheid van de grond is de oorzaak van dit verschijnsel.
De groei van de lichtere gewassen is hier beter dan men op het eerste gezicht van dit
grove materiaal zou verwachten.
5. DE INVLOED VAN HET GRONDWATER OP HET BODEMPROFIEL

Voor de verschillende groepen van gronden zal in het kort de invloed van het
grondwater worden weergegeven.
a. In de uiterwaardkleigronden
Het is typisch, dat langs de rand van de Maas de bruine kleigronden gedeeltelijk
permanent onder water liggen. Uit het feit dat deze gronden niet grijs zijn geworden
blijkt dat stromend, zuurstofrijk water niet dezelfde invloed heeft als stagnerend grond-
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water. Zowel op grotere diepte in de bruine kleigrond als in de lage Uk2 vinden we de
donkergrijze, blauwe en groene kleuren, die typisch zijn voor de permanent in stagnerend water liggende klei. In de uiterwaard zijn de laag liggende gronden over het
algemeen ook de zwaarste gronden. Hier is het niet uit te maken of de slechte structuur
uitsluitend door het hoge gehalte aan afslibbare delen wordt veroorzaakt, of dat structuurbederf onder de invloed van het stagnerende grondwater plaatsvond.
b. In de rivierleem- en rivierzandgronden
In de Sh2 vinden we meestal vrijwel witgebleekte kleuren in de ondergrond. Hoewel
deze lagen nu bij aanhoudende regenval wel veel water bevatten, zijn ze niet permanent
nat. Deze typische witte kleur willen we dan ook als een soort fossiele gley opvatten.
In deze lagen vinden we veel zwarte ijzermangaanvlekken en concreties.
De Sh3 bevat typische vleeskleurige vlekken op de overgang van de zachtbruine
bovengrond naar de grijze ondergrond. De ondergrond bevat hier een recente gley.
De vleeskleurige gevlektheid is op te vatten als een overblijfsel van de oorspronkelijk
rossig bruine kleur, die onder de invloed van het grondwater gebleekt is. De typische
oranjegele roestvlekken, die we in de grijze SU vinden, komen hier niet voor. Met hetzelfde recht kan men de opvatting verdedigen, dat de roestafzettingen hier ten gevolge
van hun ouderdom hetzelfde karakter hebben gekregen als de ijzerverbinding, die de
rossig bruine kleur in de Shl veroorzaakt. In het laatste geval zou het grondwater niet
zijn gestegen sinds het ontstaan van deze bruine kleuren, maar eerder wat zijn gedaald.
Het voorkomen van een oppervlak SU met een mooie zachtbruine bovengrond pleit
hiervoor.
Zullen de grijze leemgronden binnen afzienbare tijd regenereren tot bruingekleurde
gronden met een betere structuur?
De SI- en Sov-bodemtypen zijn geheel lichtgrijs gekleurd onder invloed van een
voortdurend hoog peil van stagnerend grondwater. Tussen de gronden van beide bodemreeksen bestaat een gering kleurverschil: de laag gelegen en nog natte Sov-typen hebben
een typisch licht grijsblauwe kleur, terwijl de iets hoger gelegen Sl-typen een wat meer
geelachtig lichtgrijze kleur vertonen in Ottersum. Het blijft een open vraag of dit als
een effect van de ontwatering, dus als een regeneratie, mag worden beschouwd, of dat
dit al vanaf het ontstaan van deze gronden zo is geweest. 1
De rivierzandgronden vertonen ongeveer dezelfde verschijnselen als de overeenkomstige reeksen rivierleemgronden. In de zandige overgang van de Sil en SZg3 naar de
zeer grofzandige ondergrond treden donkerder vuilgrijze kleuren op. Deze liggen meestal
in de permanent natte zone.
Het verschil tussen de SZg2 en 3 dat berust op een grotere stugheid van het materiaal,
gaat niet altijd samen met een groter gehalte aan afslibbare delen. Dit wordt aan de
sterkere invloed van het stagnerende grondwater op de over het algemeen lager gelegen SZg3 toegeschreven.
In de ondergrond van de rivierzandgronden in de omgeving van Siebengewald komt
een vaste bank voor. Deze ligt op de overgang van het lemige zand naar de grofzandige
grindrijke ondergrond. Grind, zand en leem zijn door ijzer tot een dikwijls keiharde,
op beton gelijkende bank verkit. Het ontstaan van deze bank werd pas mogelijk na de
ontwatering. Toen kon lucht tot op deze diepte doordringen. Het door de grove onder1

Het feit dat in de rivierleem van de Roer bij Posterholt de oudere ontginningen bruiner zijn
dan de vaalgrijze, jonge ontginningen wijst in dezelfde richting. Zonder nauwkeurige waterpassing is
niet uit te maken of de hoogteligging hier niet een overwegende rol heeft gespeeld.
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grond uit de hoger liggende gronden aangevoerde water bevat veel ijzer. De Eckelse
beek en de andere sloten in die omgeving zien dikwijls oranjerood van de ijzerafzettingen
langs hun randen. Het door grondwater in oplossing aangevoerde ijzer kwam op de
grenslaag van leem en zand tot afzetting. Zoals door proeven is aangetoond, komt een
afzetting meestal tot stand op een plaats in de grond waar lagen van verschillende
korrelgrootte aan elkaar grenzen (OOSTING, 1936).
In verband met het vraagstuk van de fossiele gley-verschijnselen vallen er nog enkele
interessante waarnemingen te vermelden uit de venontginnigs-rivierzandgronden bij de
Hamert langs het Gelderns kanaal. De kleur van het zand in de ondergrond van de
SZowc31 en SZowc3 is resp. grijs en iets grijsachtig wit. Dit is te verklaren door het
absolute gebrek aan humus in de diepere ondergrond van het laatste type. In de nabijheid
van het in het westen diep ingesneden Gelderns kanaal is dit bodemtype vele meters
diep ontwaterd. Het zand van de ondergrond is hier spierwit gebleekt van kleur, zoals
het miocène glaszand. Dit nu moet worden opgevat als een gley, die fossiel geworden
is na het graven van het Gelderns kanaal.
c. In de stuif zandgronden
Het stuifzand is een zeer gelijkmatig materiaal, waar zelden grote verschillen in
korrelgrootte op korte afstand in voorkomen. Het grondwater bevat weinig opgelost
ijzer, terwijl de diepere grondlagen nabij het grondwater weinig of geen humus bevatten.
Al deze factoren tezamen zijn de oorzaak van het feit, dat de invloed van het grondwater op het profiel meestal nauwelijks zichtbaar is. Een lichte vale verkleuring van
het geelgrijze zand komt het meeste voor. Roest is dikwijls niet of in geringe mate
afgezet. Slechts daar waar slib of humus aanwezig is, zijn de verschijnselen duidelijk
zichtbaar.
6. DE GRANULAIRE SAMENSTELLING VAN DE GRONDEN EN HUN
PHYSISCHE EIGENSCHAPPEN
(zie tabel 2 en noot op blz. 12)

Met behulp van de analyses van type-monsters zullen we nagaan in hoeverre de
granulaire samenstelling kenmerkend is voor bepaalde bodemtypen en -reeksen en of er
bepaalde physische eigenschappen mee samenhangen.
Als karakteristiek zijn zowel sommatiecurven op lineair-waarschijnlijkheidspapier
als driehoeksgrafieken gebruikt.
a. De uiterwaardgronden
Kenmerkend voor deze gronden is de gelijkmatigheid van de profielen. Behalve het
plaatselijk op geringe diepte voorkomende zand zijn de meeste profielen vrij uniform
van samenstelling. Bij de beschrijving van de bodemtypen werd reeds naar afb. 8 verwezen. Hoewel er slechts de verhouding tussen drie componenten is weergegeven, kunnen
we de verschillende afzettingen er vrij goed mee karakteriseren.
De iets kleihoudende zanden vallen in groep I en II, met > 75 % zand. De betere
kleihoudende zanden bevatten minder dan 20 à 25 % < 8 mu en 50 tot 75 % zand.
De kleien zijn in twee groepen te splitsen:
IV de komkleien, met weinig ( < 25 %) stoffractie, te verdelen in
a. zandige kleien IV A met plm. 30 % < 8 mu,
b. zware kleien IV B met 45—60 % < 8 mu;
V de fijnzandige kleinen, rijker aan stoffractie (25—50 %), met 25—55 % < 8 mu.
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De in deze grafiek uitgedrukte verhoudingen tussen de drie voorname componenten
zijn niet voldoende om te bepalen uit welke materialen de afzettingen door menging
gevormd zijn en hoe deverhouding tussen hetfijne en het grove zandis.
In afb. 24 zien we duidelijk, dat de zanden opgebouwd zijn uit een gelijkmatig grof
zand met een klein beetje afslibbare delen. In de betere zanden komt hier nog een
beetje stoffractie bij en wat meer afslibbaar (116a).
In de kleien valt duidelijk op, dat de Uk2 (122b) bestaat uit een mengsel van vrij
grof zand met een flinke hoeveelheid afslibbaar. Net als in de zeer licht kleihoudende
zanden verloopt de curvetussen 105en 16mu vrij vlak.
De Uh2 blijkt al wat meer fijn zand te bevatten met een flinke hoeveelheid stoffractie en afslibbaar. De curve van de Usl (34a) laat duidelijk het grote gehalte aan
fijn zand zien, terwijl het verloop zowel in de stoffractie als in de fractie < 8musteilis.
De meeste gronden liggen ver boven de grondwaterspiegel, zodat we de invloed van
het grondwater buiten beschouwing zullen laten. De gewassen zijn dan bij droogte in
de zomer aangewezen ophet in de grond vastgehouden water.
In de typen boven curve 117b is de vastgehouden watervoorraad te gering voor
meereisende gewassen. In curve 116a is de hoeveelheid water steeds voldoende, terwijl
ook de aanvoersnelheid en de structuur zeer gunstig zijn. In de Uh2 en Usl is de watervoorraad wel groot, maar zowel de structuur als de geringe opstijgsnelheid van het
water zijn hier weer belemmeringen.
In deze zwaardere gronden is een goede organische bemesting voor het verkrijgen
van een goede structuur noodzakelijk. De grasmat verdroogt op de slecht onderhouden
graslanden spoedig. Waar de bemesting beter in orde is, heeft het gras meer weerstand
tegen droogte. Voor landbouwgewassen is de bewerkbaarheid belangrijk. Daarom wordt
de Uhl hier bij voorkeur voor gebruikt. Door de wat sterkere zandigheid van de ondergrond in dit type is de opstijgsnelheid van het water er mogelijk ook wat groter.
Het gevaar voor slechte structuur is in de zwaardere gronden groter. Deze komen
ook vaker onder water, wat een ongunstige invloed op de structuur heeft.
Monsters
Bodemtypen

33b
Uh2

122b
Uk2

35b
Uzi

118a
Uz2

117b
Uz2
(goede)

116a
Uz2
(zeer goede)

34a
Usl

24.
Korrelgrootte-verdeling van uiterwaardgronden. Kenmerkende voorbeelden.
AFB.

FIG. 24.
Size frequency distribution of foreland
soils. Typical examples.

Samples
Soil types

33b
Uh2

122b
Uk2

35b
Uzl

118a
Uz2

117b
Uz2
(good)

116a
Uz2
(very good)

34a
Usl
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AFB. 25. Driehoeksgrafiek van de korrelgrootte-verdeling van rivierleemgronden.
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FIG. 25. Triangulargraph of the size frequency distribution of river-loam soils.

De lage kleigronden vertonen onder de invloed van het grondwater compacte structuurelementen. De in de Uhl en 2 meestal poreuze en zachte nootjes zijn hier glad, met
scherpe ribben zonder gaatjes.
b. Derivierleemgronden
In afb. 25kunnen we het verschil tussen de rivierleem en de uiterwaardklei zien. De
meest voorkomende zandige leem bevat plm. 30 % < 8 mu, 20 % 8—58 mu en plm.
50 % zand. Zowel het zware alshet stofrijke materiaal van de uiterwaard ontbreekt hier.
Ook in de zandige lagen zien we niet die typische stofrijke vormen als in groep IIIB
van afb. 25.Bijmenging vanloess ishier dan ook zeer onwaarschijnlijk.
De bovengenoemde zandige leem is al een moeilijk bewerkbaar, onhandelbaar
materiaal. In de uiterwaardklei zouden dergelijke eigenschappen eerder in groep IVB
van afb. 25 moeten worden gezocht. Dat deze eigenschappen hier niet alleen worden
veroorzaakt door de invloed van het stagnerende grondwater zien we aan de stugheid
van het materiaal uit de ondergrond van de Shl, dat niet onder de invloed van stagnerend grondwater heeft gestaan.
De zeer zware lemen vinden we vooral in de geultjes met Sov2, waar we gedeeltelijk
met ietsjonger of verspoeld materiaal te maken hebben.

yx

128
Monsters
Bodemtypen
5« 0

<i"0

16a
3 )0

2c;

c
Shl

Sh2
1 i0

200

132b

lc

AFB. 26.
Korrelgrootte-verdeling van hoge en
middelhoge rivierleemgronden.

0_

55

QO

_

/

n

30

70
JO
SO

•stfs"'"''

40

y
nn

132b^

-"
t f t r • .-2C„. - - ^ = — ~

10
5

^Z"-"

10

s

5

IA
0

4(0

Samples
Soil types

300

200

<

16a

100

2c;

26.
Size frequency distribution of high and
medium high river-loam soils.
FIG.

132b
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In de plaats van de leem in de driehoeksgrafiek noch in de invloed van het grondwater is dus een verklaring te vinden voor de typische eigenschappen van de leem.
We zullen de granulaire samenstelling met behulp van de sommatiecurven volgens
DOEGLAS nauwkeuriger bekijken om te zien of hier een verklaring te vinden is.
De h o g e en m i d d e l h o g e rivierleemgronden lopen in samenstelling vrij sterk
uiteen (afb. 26). De curven van de zandige lemen komen vrijwel overeen met die van
de sterk kleihoudende zanden {afb. 24). De typische sterke stijging van de curve in de
stoffractie ontbreekt hier echter (16 a, c). In de zwaarste lemen vinden we gelijksoortige
curven voor de gronden met en zonder grondwaterinvloed.
Aan de sommatiecurven is dus in vergelijking met de rivierkleien niets bijzonders te
zien. Hier is geen verklaring in te vinden voor de afwijkende eigenschappen.
In de zware lemen (lc en 2c in afb. 26) is de menging van grof en fijn zand duidelijk
te zien.
Monsters
Bodemtypen

6c
Sil

5a
S12

9a
Sovl

8a

7a
Sov2

27.
Korrelgrootte-verdeling van lage en veenontginnings-rivierleemgronden.

AFB.

FIG. 27.
Size frequency distribution of low and
peat-reclamation river-loam soils.

Samples
Soil types

6c
SU

5a
S12

9a
Sovl

8a

7a
Sov2

129
De l a g e rivierleemgronden (afb. 27, curve 6c, 5a) vertonen gelijkvormige curven
als de hoge rivierlemen en de klei. Wegens het geringere gehalte aan grof zand is de
curve wat lager gelegen in de zandfracties. We zien duidelijk dat de stugheid van de
leem ook hier uit de granulaire samenstelling niet afdoende verklaard kan worden.
De veenontginnings-rivierleemgronden vormen een heterogene groep. Naast
zand met een geringe hoeveelheid afslibbaar (Sovl curve 9a) komen zeer zware lemen
voor, met een curve als de Uk2-klei. In de Sov2 komen plaatselijk wat jongere afzettingen voor, waarbij het grijze leemgebied bij de afzetting als een soort kom heeft
gefunctionneerd.
Het voorgaande samenvattend kunnen we zeggen, dat het stugge karakter van de
leem niet uit de granulaire samenstelling is te verklaren. Dat de zware lemen meer
afslibbaar bevatten is vanzelfsprekend.
Monsters
Bodemtypen

18b
SZbl

28.
Korrelgrootte-verdeling van hoge en
middelhoge bruine rivierzandgronden.
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Size frequency distribution of high and
medium high brown river-sand soils.
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Soil types
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c. De rivierzandgronden
De curven van de rivierzandgronden zijn betrekkelijk uniform, d.w.z. het zijn zandcurven,met aan het einde een grote of kleiner staartje van afslibbare delen.
De h o g e en m i d d e l h o g e bruine rivierzandgronden bevatten een van 1 naar 3
toenemend gehalte aan de fractie < 8mu. Curve 18b (afb. 28)geeft het gemiddelde van
de SZbl weer; er komen zowel slibloze als wat slibrijkere zanden in dit bodemtype voor.
Hoe zwaarder het materiaal is, hoe fijner het zand, met in deze curven een typisch
steiler verloop in de fracties 105—150mu en 8—40mu. In de omgeving van monster 126
bij het Lange Ven in Heyen komen nog stofrijkere en fijnzandiger varianten van dit
bodemtype voor. Mogelijk wijzen dezeop een grotere invloed van de Maas.
De h o g e t o t l a g e g r a u w e rivierzandgronden (afb. 29) vertonen veel overeenkomst met de vorige reeks, ze zijn echter grofzandiger en bezitten curven met een vrij
vlak verloop tussen 105 en 40 mu. We kunnen het materiaal, waar deze gronden uit
opgebouwd zijn, opvatten als een mengsel van grof zand en klei. Het verschil in gehalte
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Bodemtypen

128a
SZgs

130a
SZoml

131a
SZom2

13a
SZg2

12b
SZg3

29.
Korrelgrootte-verdeling van hoge tot lage
rivierzandgronden.
AFB.

FIG. 29.
Size frequency distribution of high and
low river-sand soils.

Samples
Soil types

128a
SZgs

130a
SZoml

131a
SZom2

13a
SZg2

12b
SZg3

aan afslibbaar is vrij klein. Soms is in een bodemtype met een hoger nummer vrijwel
geen groter gehalte aan delen < 8mu te vinden. Aan de ene kant geeft dit aan dat deze
typen dikwijls vrij dicht bijeen liggen en geleidelijk in elkaar overgaan. Aan de andere
kant blijkt de sterkere invloed van het grondwater hier een indruk van taaiheid en
zwaarte gegeven te hebben.
De SZgs is geen typisch stuifzandmonster, maar een reeds enigszins met leem gemengd materiaal opde overgang vanhet zuiverelosse zand naar deSZg2.
De m o e r a s o n t g i n n i n g s-rivierzandgronden komen wat granulaire samenstelling betreft, overeen met de SZg-reeks.
Het is typisch dat de v e n o n t g i n n i n g s-rivierzandgronden (subreeks b) een top
hebben in de zandfractie 210—300 mu (behalve het grovere zand van de ondergrond
met een top in de fractie 300—600 mu). Het stuifzand bezit een top in de fractie 300—
420mu. Bij de subreeks cvan deHamert valt de toptussen 105—150mu.
Monsters
Bodemtypen

112a, b
SZowb5

114a
SZowb4

110b
SZowb2
30.
Korrelgrootte-verdeling van Wells Meerzandgronden.
AFB.

FIG. 30.
Size frequency distribution of „Wells
Meer"-sand soils.

Samples
Soil types

112a, b
SZowbS

114a
SZowb4

110b
SZowb2
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De curven van subreeks b (afb. 30) vertonen overigens hetzelfde beeld als bij de
SZg-reeks. Typisch is dat de bovengronden van de lagere typen zwaarder en stofrijker
zijn dan de ondergrond en de meer op stuifzand gelijkende curven van de typen 1en 2.
De subreeks c (afb. 31) is, zoals we zagen in de bovengrond wat fijnzandiger (105—
150 mu). Het verloop van de curve van de bovengrond van beekbezinking is nog wat
steiler in de stoffractie dan bij de voorgaande subreeks.
Nog sterker uitgesproken vinden we de rijkdom aan fractie 40 à 58—8 mu bij monster 141d (afb. 20).
De lemen onder stuifzand vertonen curven van sterk uiteenlopende vorm (afb. 20).
Er valt hier een onderscheid te maken tussen de gewone rivierlemen (monster 139c,
4653) en de fijnzandiger leemsoorten (140f, 6114, 147). Vooral monster 140f uit een
groeve bij Heukelom vertoont veel gelijkenis met de Vley uit Venray. We menen hier
Monsters
Bodemtypen
AFB. 31.
Korrelgrootte-verdeling van Hamertzandgronden.
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met typisch verspoeld dekzandmateriaal te maken te hebben. Monster 6114 geeft een
dergelijk, maar wat sterker met grof zand gemengd materiaal weer.
c. Stuifzandgronden
De stuifzanden bestaan meest uit grof zand, met een top in de fractie 300—420 mu
(soms 210—300 mu).
De meest voorkomende curve is die van monster 51a (afb. 32). Er komen echter ook
zanden met een geringer gehalte in de fracties < 8 mu en < 40 mu voor (monster 11a,
53c en 136a). Over het algemeen zijn de curven vrijwel rechtlijnig, met een staartje
< 40 mu, soms met een wat steiler verloop van 105—150 mu of een wat vlakker verloop tussen 105en 40 mu.
De Zsobl vertoont echter plaatselijk een van het gewone stuifzand afwijkende
samenstelling. De curven 137a en c zijn nl. veel fijnzandiger (top van 105—150 mu).
Dit materiaal van de Zsobl is dus plaatselijk als een soort dekzandvorming op te vatten,
fijner van samentselling en ook met vlakkere terreinvormen.

!»
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lia
Zsol

53c
Zsel

136a
Zswl

51a
Zsel

137a, c
Zsobl

AFB. 32.
Korrelgrootte-verdeling
gronden.

32.
Size frequency
sand soils.

van stuifzand-

FIG.

Samples
Soil types

136a
Zswl

11a
Zsol

51a
Zsel

53c
Zsel

distribution

of blown

137a, c
Zsobl

d. De zandigeleemgrondenten westenvandeMaas
Uit een vergelijking van de afbeeldingen 20en 33blijkt, dat er geen overeenstemming
bestaat tussen de Maaslemen en monster 137. Plaatselijk moet dus de Zsob tot een
andere formatie behoren.
De grijze en bruine Maaslemen (1 en 4) komen overeen met de Rijnlemen van
Ottersum. De zandige varianten lijken op de grauwe rivierzanden.

Monsternummers en samenstelling:
1. Grijze, fijnzandige leem, kruispunt Beugen.
2. Iets lemig, matig fijn zand, Sambeek.
3. Lemig, vrij grof zand, Beers.
4. Goede fijnzandige leem, Boxmeerse veld.
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33.
Korrelgrootte-verdeling van zandige
leemgronden in noordoostelijk Noordbrabant, langs de Maas.
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Samples and texture:
1. Grey fine sandy loam, railway junction Beugen.
2. Slightly loamy medium fine sand, Sambeek.
3. Loamy rather coarse sand, Beers.
4. Good fine sandy loam, Boxmeerse Veld.

FIG. 33.
Size frequency distribution of sandy loam
soils in the n.e. part of Northern Brabant along the Meuse.
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SUMMARY
A SOIL SURVEY OF NORTHERN LIMBURG
(Municipalities Ottersum, Gennep and Bergen)
I. INTRODUCTION
The instruction to survey the soils in this region (fig. 1) was Hiven in connection with the investigation on the quality of some mainly poor soils, on the possibility of the introduction of new, especially
labour-intensive, crops and on the prospects involved in expansion of the arable area. The design of
a country plan for this area, badly damaged during the war, was the direct reason of this survey.
Although the rainfall attains a maximum during the vegetationperiod (July 75 mm), in this period
evaporation is also at its highest. In a normal year the rainfall is not sufficient to keep pace with
evaporation of the dryest soils, which retain little water.
As the need of mineral plant food can be met by applying fertilizers, the watersupply is in many
cases the decisive factor. The distinctions on the soil map are strongly related to the water supply on
the different soil types.
II and III. THE SOILS AND THE SOIL MAPS
The genesis of the area in general is shown on map 10, further details being entered on map 1.
Along the Meuse we find a strip of river-clay soils, partly high and sandy, partly low and heavy
(profile 3). As is indicated by the name foreland soils, this area is not endiked and is exposed to the
risk of flooding. Only the higher parts of the Uh and Uz ranges remain above water when floods
occur. This is a limiting factor in land utilization. The accretion of the wash plain has decreased since
the regulation of the Meuse.
On the high soils (Uh), where the water-supply is inadequate in summer, artificial manuring is
now essential Due to the customary annual letting of the meadows for haymaking it is too often
omitted. For the rest these are good soils for arable crops and fruit, especially the Uhl. The foreland
sand soils vary from high desiccating soils (Uzs and Uhl) to good arable land (Uz2, Uz2k), the parts
with heavy soils being suitable for horticulture. The lowest parts (Uz3) can only be used for grassland.
The low foreland clay soils, brown-grey to grey mainly very heavy clay soils, partly with peat in the
subsoil, are only suitable for grassland. They never dry out, but the Uk2 is often flooded and does
not grow good quality grasses. The Ukl is nearly the best grassland soil of the foreland plane,
with not too long periods of flooding and still with a sufficient water-supply.
Smaller areas are covered with foreland coal-silt soils and foreland loam soils. The foreland
coal-silt soils have a toplayer of more than 50 cm black calcareous clay mixed with coal-silt, while the
rest of the foreland plane is poor in calcium (profile 4). In quality they are nearly equal to the Uh2.
The Ul soils consist of somewhat older deposits, but their properties are almost equal to those of Uk2.
It is a heterogeneous range.
Along the Niers in the N. and along the German border we find a strip of river-loam and river-sand
soils. These are late-glacial river deposits, in character somewhat different from river-clay. The riverloam differs from the river-clay in the following characteristics:
1. „river-loam" is more sticky and more difficult to work than clay containing the same suspensible
fractions ;
2. „river-loam" is, even when submerged, in general dryer than clay; its permeability may be smaller;
3. the colours are different : the high „loam" soils are reddish-brown, the high clay yellowish-brown ;
the medium high „loam" soils have a typical flesh-colour at the transition to the grey subsoil, in
the clay these transitions are brownish-grey; in the lower soils the „loam" is coloured light grey or
grey-blue to white, whereas the clay is of a darker-grey, blue or blue-green colour.
4. the rust-specks are mostly yellow to orange-red in colour, whilst brown to red rust-colours occur
in the clay. The „loam" contains more black iron-mangenese specks and concretions than the clay.
In addition the „loam" soils in this area are non-calcareous and low in humus. The various
properties can possibly be explained by another mineralogical composition, due to weathering. These
soxls are protected against flooding by the rivers by a ridge of higher soils (Sh) or blown-sand (Zs).
The difference between the river-„loam" and river-sand soils is a matter of heaviness (fig. 25).
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In the river-„loam" and river-sand areas we can distinguish the wide flat ridges of high brown
river-loam along the meandering main rivers Niers and Kendel and the part with low river-„loam"
and river-sand soils with a capricious topography (fig. 10, profile 1 and 2), lying at a level about
1 m lower. The fen-reclamation river-sand soils more to the south were less affected by the river, and
have a rather flat topography, interrupted by some seights and ridges. The river-loam soils are mainly
divided according to height. The Sh association comprises soils with a low watertable, where the
plants must live entirely on the retained water. So they are unsuitable for grassland, the most exacting
arable crops not getting enough water to render good yields. The Sh3 forms the transition to the
SI range and is amply supplied with moisture. Locally a deep humous form of the Sh range occurs,
viz. the Shf. The conditions as to moisture of old arable land are better than of the other types. The
low river-loam soils consist of sticky heavy grey loam, difficult to work, with a risk of heaving to
cereal crops. Still good yields of less pretentious arable crops can be obtained here, be it with certain
risks. The excavated peat river-loam soils are lying lower than the former range, they once were
covered with peat, which has now mostly been excavated or burned. These soils are always wetter
than the SI types, a disadvantage to arable land in normal years, but advantageous in dry years. Here
grass is a more suitable crop. The river-sand soils vary considerably in quality, from high lying
blown-sand to low lying loamy sand soils. The ranges SZb and SZg comply as regards in position
and colour with the ranges Sh and SI. The ranges SZom and SZow are characterized by heather podzol
profiles in the more elevated and black marsh soils in the lowest lying types. The quality of the
soil types of these ranges varies very much. The types with low figures are mostly very arid soils
(SZbl, SZgs and 1, SZowal and 2, SZowbl and 2, SZowcl). The middle group consists of rather dry
to fairly good arable land, suiting less pretentious crops (SZb2 and 3, SZg2, SZoml, SZfl and 2,
SZowa3, SZowb3, SZowc2). The better soil types are those identified by the highest numbers. Every
range and sub-range, however, has its own characteristics. The SZb4 is rather too dry, the SZg3 and 4
are very moist in spring and autumn and desiccate rather considerably in summer. Still they are
suitable for arable farming if no exacting crops are to be grown. SZom2 and 3 are good moist soils,
not very susceptable to desiccation and where very good leys are to be found. SZowa4 and 5 are
good soils, locally a little loamy, but they are over-drained. They are good soils for not exacting crops.
SZowb4 and 5 are rather heavily drained and are not loamy and they are overlying very coarse sand
and gravel. Although being good arable soils, yield depressions due to drought occur on type SZowb4.
SZowc3 is a good soil, being moist to wet, by no means arid. SZowc2 and 31 have a very humous
topsoil with shallow brook deposits, overlying very coarse sand and gravel. As a rule these soils are
now too wet for arable farming, except in very dry years. A carefully planned drainage on a moderate
scale should be applied here.
Most of the blown-sand soils are not or moderately suitable for arable farming. Their reclamation
has already proceeded further than is desirable. Extension of cultivated land cannot be recommended
in this area, a small tract of fairly good soil excepted. The depth of the gley and the nature and depth
of the humous layers are decisive to productiveness here. The best soils are in general those with loam
in the subsoil or a topsoil mixed with dug up loam. Thess are almost independent on weatherconditions. Amongst the waste blown-sand soils, clad with heather or forest, only the soil type SZw3
is suitable to be reclaimed and in addition some parts where loam occurs in the subsoil.
In the Zso-range the Zsol and 2 are very poor, recent reclaimed types of soil (fig 3). Zso3 is
fairly well supplied with water. The Zse soils have a humous topsoil 50—100 cm deep, but the sand
is so coarse, that in normal years the available water-supply is inadequate for exacting crops. The
Zsob soils retain a little more water, due to some loaminess. In the blown sand area this the only
soil where a little more pretentious crops are grown with some success. For crops requiring much
moisture the difference is only that moisture deficiency will occur at a later stage.
In normal years even the best soils of the blown-sand region are too dry to produce e.g. a high
yield of fodder beet. The other soils distinguished in this area only cover small areas. The peat
soils are still partly waste. In general they are too wet for arable farming. The loess-loam soils, Lob,
are of good quality, not suiting all crops but with a great risk of winter killing the wheat. The
area of loess-loam-forest soils is so much undulating, that, except for small areas, reclamation
is impracticable. The loamy sandy soils here are a group of inferior quality. They are too dry for
more exacting crops. Only the ZLx, lying as small deltas within the wide valleys near the mouth of
tributaries from the Reichswald, are soils with an ideal water supply. The gravelly sand soils overlying
remains of a higher terrace, are only suitable for grownig less pretentious due to the very low
level of the watertable and a low water holding capacity.
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IV. THE PRODUCTIVITY
A conception of the possibilities afforded by some important soil types is represented by fig. 3.
The order according to quality is river-clay, river-loam, moist sand, dry sand. The blown-sand soils
are typically the least fertile ones. Three methods have been chosen to characterize the productivity.
1. The opinion of the farmers, checked with the pedological view and the conditions of the crops.
This judgment, acquired during fieldwork is given in table 3 and in a description in the Dutch text.
2. Yield figures, band upon estimations of farmers of well managed farms. The yield is given of a
normal, neither very dry nor very wet year. Fig. 3 is derived from the most reliable of these data.
3. The rental value at present. Although in some parts of the coutry the rental value of the land
may not be in proportion with its productivity, yet, there must be a certain relation between
these two.
That this is the case, is proved by fig. 13.A comparison of the rentals and the yields in the Dutch
text proves this connection to exist.
V. DRAINAGE, RECLAMATION AND SOIL IMPROVEMENT
Drainage. Although the waterlevels etc. were not specially investigated yet some general remarks
about the drainage conditions are made. The desire for deeper drainage coupled with the reclamation
of even lower lying soils led to abuses. Locally the higher soils are overdrained, resulting in sanddrifts
and decreases in yields. The necessity to remove the superfluous water led to the other extreme.
Reclamation. As stated before the reclamation of the blown-sand and river-sand soils has proceeded
further than desirable. After reforestation of the poorest reclamations and the reclamation of some
slightly better stretches of waste land, the total area of arable land not including the forest land, will
have decreased a little.
Soil inprovement. A number of ways to improve soils are indicated : the excavation of the
heaviest layers in the SU as raw material for potteries; the covering of the peat soils with sand;
the improvement of the wash plane of the Niers, being almost valueless at present, the breaking of
hard pans in the subsoil in Siebengewald, the overlying soils being either too wet or too dry; the
digging up of loam in the blown-sand area, to improve the water-holding capacity of these arid soils.
VI. THE ORIGIN OF THE LANDSCAPE OF NORTH LIMBURG
At the end of the Wiirm glaciation in North Limburg a braided river, a branch of the Rhine,
was flowing along the south side of the push moraine in the Reichswald, joining the Meuse near
Gennep. The riverbed consisted of gravelly and coarse sandy material with gullies and banks, in
other words, with a capricious topography. During the period when parts of this river-plane emerged
from the water considerable sanddrifts occured. In the final process of degeneration of this Rhine
branch heavier deposits are characteristic of the last stage. The meandering main stream wore its
course into it, put up wide ridges along its banks and only at high river levels fresh material was
deposited. At the beginning these sediments consisted of comparably deep sand with shallow silt-layers.
Later on with high floods only clay was deposited. The latter was so-called „Hochflut-lehm" of a
uniform composition over a large area. As being strictly adopted to the braided river type, a
considerable transfer of material beyond these ridges only occurred at very high river levels. The
result was a deposit mainly of a rather systematic structure, but showing more arbitrary nature in
its details. Locally blown-sand and gravel-tops were still protruding from the loam-cover.
Thes2 old clay deposits adopted a typical „loam" character due to weathering. Finally definite
vegetation profiles such as the marsh soils (SZom) were formed as a result of a persistent vegetation
effected by the water supply and the natural fertility. Locally even peat was formed.
The fen-reclamation river-sand soils (SZow) originate probably both from sand-drifts and washing.
The verges are difficult to mark out sharply and therefore as a matter of convenience, some probably
very coarse cover-sand is mapped out as river-sand.
At the time of loam-deposition within the Rhine branch the Meuse was a turbulent river, carrying
off part of its floodwater through a depression along the border and through a number of gullies,
traces of which can still be found in the blown-sand region. Before, during and after the loamdeposition coarse sands kept blowing from the Meusevalley. These sands lie in a strip along the east
side of the Meuse. These very coarse sands originate mainly from the Rhine, being loosened by the
Meus; from older deposits. After the loam sedimentation the Meuse flowed through a rather narrow
straight valley, worn out into the loam and blown-sand deposits. As the erosion residues in the valley
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are lying almost parallel to the banks, the Meuse, while wearing out its bed did not meander in
consequence of its higher fall. Probably the erosion and the shaping of the valley were partially due
to tectonic causes.
After the erosion a relative quiet period set in, when little material was moved and peat could
accrete in the lowest parts of the river wash. In the end the peat and the sandy erosion residues were
covered with a younger clay deposit. A kind of levée-combined with basin formation qualified this
type of sedimentation though otherwise it shows a „Hochflut" (high flood) character. The existing
sand ridges were stirred up by the water, partially moved and to a certain extent mixed with clay.
The youngest sediment is a black river-clay rich in coal-silt, deposited on a very narrow small erosion
terrace along the Meuse. It dates back to the period of revival of the coal-mines, but the sediments
decreased when the Meuse was regulated. The river-loam landscape east of the Meuse was practically
saved from a covering with young Meuse-clay either by its higher elevation (the higher river-loam
soils here are still lying above the terrace-crossing) or under the shelter of the blown-sand strip).
The formation of a humous layer by the natural vegetation had a favourable effect on several
soils. Their favourable waterholding capacity and suitable structure after drainage is partly due to
this layer. In the blown-sand area human influences played also an important part. On account of a
humous layer, 50—100 cm in depth, originating from heather-turf manure applied regularly for
consecutive ages on these naturally very poor and arid soils they are fit for farming. The digging up
of loam-layers from the subsoil has locally also resulted in considerable improvements.
VII.

THE BRAIDED RIVER

Whilst braided rivers are by no means exceptional in countries showing considerable differences
in height, there are none in the Netherlands to-day. Locally, however, older sediments, deposited by
such rivers, occur at or near the surface in this country. KOENIGS first found the relevant deposits
near Azewijn. The farmers distinguish between these deposits and the young river-clay and call them
„loam" (not to be confused with what the Americans term „loam"). In the relevant chapter an attempt
has been made to give an idea of the distribution and the deposition types of these so-called river-loam
soils in the Netherlands (Map 8).
a. The river-loam soils of the Rhine
In G e r m a n y , between Düsseldorf and Gennep a large area is covered with high lying brown
river-loam soils, resembling the Sh-range at Ottersum. The low heavy river-loam (Sl-range) occurs
only locally along the verges of this area. Here the braided system can clearly be identified. The
southern and central depressions have the features of a braided river, but in some parts showing
rather wide dimensions, to be considered partly as remains of older deposits left behind after erosion.
The northern depression shows the features of an arbitrary, locally meandering stream course. The
low lying grey river-loam is confined here to the floors of ths gullies. In this case a typical braided
river is out of the question, but we meet with a transition approximating the meandering type associated
with predominating „Hochflut"-deposits. By the peat in the gullies the deposit can be dated as being
Praeboreal and Boreal or older.
The deposits i n N o r t h e r n L i m b u r g can be compared with these quoted under a Along
the large meandering gullies we find Sh-soils, showing the character of „Hochflut" deposits. Behind
these are arbitrary deposits of the SI, SZg and SZom-ranges, with owe their braided character to the
braided river in the subsoil. By subsequent erosion and sanddrift this type has been transformed to
some extent. In the north more loam is deposited, in the south the covering with loam did not preceed
quite so intensively.
A closer survey of H. EGBERTS revealed, that the river-loam found by KOENIGS near Azewijn in
the „A c h t er h o ek" extended over a wider area. The microtopography of the terrain is quite the
same as of the braided deposits in spite of the river-clay cover.
b. The river-loam soils of Rhine and Meuse
The braided river deposits in „M a a s e n W a al" have been surveyed and described elaborately
by PONS. On account of their sheltered position behind the push-moraine of Nimwegen, they were safe
from erosion.
In the protraction of the surveyed area at the other side (w) of the Meuse, in the N or t h E a st
o f N o r t h B r a b a n t (Map 9), is an area where the mutual effect of Meuse and Rhine was decisive
to the structure of the landscape. The typical loam-soils of the Meuse broaden here considerably and
follow up a number of gullies in the terrain, which were already worn out by the Rhine. A kind of
levée blocks the gully-system, in the same way as at Ottersum. The gullies were partly silted up by
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younger clay during subsequent floods. Judging from the m a p , the topography of the subsoil must
mainly be attributed to he Rhine ; the loam-cover, however, shows the characteristics of Meuse deposits.
The silting up of the gullies with younger material is due to the crossing of terraces.
c. The river-loam soils of the Meuse
The brown river-loam soils along the Meuse (see m a p 8) prove to stretch out further to the south.
This was confirmed by a reconnaissance survey of VAN N I S P E N TOT PANNERDEN. The material here
contains sand, finer than near the Rhine, and the low lying heavy river-loams only occur locally. This
is due to the cover of winddrifted sand along the east bank of the Meuse. Here the brown river-loam
shows clearly a „Hochflut" character. Locally beside the river existing gullies in this levée have been
silted u p with brown river-loam. So originally the river showed a rather turbulent nature here but
subsequently adopted a character corresponding with the younger deposits.
d. The river-loam soils of the Rure
By a survey in the vicinity of Posterholt river-loam deposits were found with a similar braided
character, consisting of the same k i n d s of material as the SI and SZg-ranges at Ottersum.
VIII. SOME P E D O L O G I C A L ASPECTS OF T H E SURVEY
The Netherlands affords only a few opportunities of studying pedogenic processes. Most of the
relatively young soils are not conspicuously affected under the prevailing climatic conditions. T w o
processes c o m m a n d attention : podzolization and weathering. T h e occurrence of podzolization depends
to a considerable extent on the contents of clay and of very fine sand (silt). P u r e sand soils are strongly
affected by heath vegetation. T h e forest vegetation, if any, was rapidly removed by man. T h e heath
vegetation had much less influence on loamy sand soils containing m o r e clay. T h e surveyed area
presents many examples hereof. Weathering is noticeable in these deposits, in t h e river sediments
as well as in the loess., the latter having weathered into loess-loam. In the river sediments the influence
of the weathering is m o r e pronounced at a m o r e advanced age. The local name of (river)loam applies
t o a river clay slightly changed by weathering. T h e differences between this so-called „ l o a m " and clay
were mentioned already.
According to the American nomenclature the high lying brown river-loam belongs to the greybrown padzolic soils, which is the zonal soil in this area.
The chalk-content of river-clay soils. As a rule the Meuse clay soils do not contain any chalk in
any part of the profile (1,20 m ) . In the case of a few profiles chalk was only found in the subsoil. T h e
young coal-silt clays along the Meuse are rich in lime, when the layers are deeper than 40—50 cm, but
more shallow layers do not show any effervescence after adding hydrochloric acid (profile 4a and b).
At the places just mentioned the annual supply of silt is small. T h e explanation of these facts is not
clear. T h e influence of the vegetation and m a n on the profile is briefly reviewed. T h e effect of the
vegetation was mainly some accumulation of fairly resistent humus. T h e nature of this humüs differs
according to the conditions prevailing during its formation. T h e humus of the heather podzol profiles
and of the SZowa and b3 and 4 severely desiccates during droughts and has a low water-holding
capacity.
T h e h u m u s of the brown, slightly loamy, blown-sand reclamation soil shows a much milder
character. In how far this difference in nature of the humus is of any avail to the water-holding capacity
and the adsorption-complex must be cleared u p by further research. T h e h u m a n influence is mainly
due to the application of heather-turf m a n u r e . O n account of this treatment p o o r blown-sand soils
have been changed into fairly good arable land. T h e fatal effect of stagnant groundwater on the texture
and the iron-precipitations from the groundwater are being described.
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