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VOORWOORD
InopdrachtvanhetCollegevanBurgemeesterenWethoudersvan
degemeenteBergh (Gld.)werdeenbodem-eneengrondwatertrappenkaart,schaal1 :25000,samengesteldvanhetgrondgebiedvandeze
gemeente.
Debasisgegevensvoordezekaartenwerdenopgenomenin1967
inhetkadervandesystematischekarteringvanNederland,schaal
1.:50000(kaartblad40Oost).
DekaartenenhetrapportvoordegemeenteBerghwerdenin
april1968samengestelddoorJ.L.KLoosterhuis,
DeleidingvanditonderzoekhadIr.J.C.Pape,hoofdvanRayon
OostbijdeStichtingvoorBodemkartering.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR,
I r . R.P.H.P. v . d . Schans.
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a.Algemeen
Bodemprofiel

Mineraalmateriaal
Ondergrond
Mu
Mediaan(M50)
Textuur
Grondwatertrap(öt)

Hoogteligging

Gemiddeldhoogste (winter)
grondwaterstand (GHG)
Gemiddeldlaagste(zomer)
grondwaterstand (GLG)

:deverticaledoorsnedevandegrond
metdehorizontenoflagentot120cm
diepte.
:grondmeteenorganische-stofgehalte
vantenhoogste15 %•
:lagenvanhetprofieldieperdan80
cm.
:micron=0,001 mm.
:korrelgroottewaarbovenenwaarbenedendehelft (ingewichtshoeveelheid)
vandezandfractie(50-2000mu)ligt.
:granulometrische (mechanische)samenstellingvandegrond,
îklassevangrondwatertrappenindeling.
Ditiseenindeling,diegebruiktwordt
omdevanplaatstotplaatsoptredendeverschilleninhetgemiddelde
grondwaterstandsverloopaantegeven.
:gebruikt indebodemkundeheeftdeze
termgeenbetrekkingopdetopografischehoogteliggingvandegrond,
maaropdeliggingvanhetmaaiveld
t.o.v.hetgrondwater.
:Waardevoordegrondwaterstandafgelezenbijdetop vandegemiddelde
grondwaterstandscurve.
:Waardevoordegrondwaterstandafgelezenbijhetdalvandegemiddelde
grondwaterstandscurve.

D

* Ç§_l?§§ï a ï^elen_yan_de_grond
Indelingnaarhethumusgehaltevoorlutumarmegronden(<8$<2mu)
%humus

0
2,5 -

5
8
15
22,5 -

35

2,5
5
8
15
22,5

35
100

Lutumfractie
Leemfractie
Zandfractie
Grindfractie
Klei
Leem
Zand

naam
humusarmzand
matighumeuszand)h u n e u s
zeerhumeuszand )
humusrijkzand
venigzand
zandigveen
veen
:mineraledelen<2mu
:mineraledelen<50mu
:mineraledelen>50muen<2000mu
;mineraledelen>2000mu
:mineraalmateriaal,datminstens Q%
lutumfractiebevat
:mineraalmateriaal,datminstens
50 %leemfractiebevat
:mineraalmateriaal,datminderdan
8 %lutumfractieenminstens50 <fo
zandfractiebevat,
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e.Onderdelen_van_het_bodemprofiel
Humuspodzol

Moderpodzol

Reductieverschijnselen,
reductievlekken

Roestverschijnselen,
roestvlekken

:Bodemprofielmeteendonkerbruinetot
zwartehorizontwaarinamorfehumusis
ingespoeld.
;Bodemprofielmeteendonkerbruinehorizontwaarin"moder"isingespoeld."Moder"iseenspecialehumusvorm,gekenmerktdoorminofmeerrondebolletjes
organischestof.
tDoordeaanwezigheidvantweewaardig
ijzer,neutraalgrijsgekleurde,in
gereduceerdetoestandverkerendevlekkenindegrond«
:Doordeaanwezigheidvanbepaaldeijzerverbindingen-bruintotroodgekleurde
vlekkenindegrond.
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1. INLEIDING
Detotaleoppervlaktevanhetonderzochtegebiedbedraagt6755ha
(afb.1).Degemeentekomtvooropdetop.kaarten,schaal1 :25000:
k0Et/mH.
Deboringsdichtheidbijdeveldopnamein1967bedroegvoorhet
westelijkdeeléénboringpertweehectarenenvoorhetoostelijkdeel
éénboringper5à10ha,alletoteendieptevan1,20m-mv.De
waarnemingenzijn,voorzoverzeschattingenvantextuur,humusgehalte
enz.betreffen,getoetstaaneenaantalgrondmonsteranalyses.
Deresultatenvanhetonderzoekzijnweergegevenoptweekaarten,
schaal1:25000:
1, Boderçkffîàig^landschap^
aangevendedeaardendeverbreidingderbelangrijkstebodemeen2

-

heden»
5r2uâwatertrappenkaart i _sçhaal_l__:_25_000, aangevende de diepte-

liggingvanhetgrondwaterineenbeperktaantalklassen.
Opbeidekaartenzijndeverschillendekaarteenhedenafgegrensd
doorgetrokkenlijnenenaangegevenmetafzonderlijkekleurenencodes.
Opdebodemkaartzijnbovendieneenviertalprofielkenmerkendoor
middelvanarceringen,zgn.toevoegingenweergegeven.Voorzoverde
grenzenvandezetoevoegingennietsamenvallenmetbodemgrenzenzijn
zeafgegrensddooreenonderbrokenlijn.
Inhetrapportzijndebelangrijksteresultatenvanhetonderzoekondebeschrijvingenderkaartenopgenomen.Hetverdientaanbevelinghetrapportendekaartengezamenlijkteraadplegen.Gezien
deboringsdichtheidendekaartschaaldragendekaarteneenglobaal
karakter.Binneniederkaartvlakkomeninsluitselsvoormeteenvan
deomschrijvinginlegendaenrapportafwijkendeprofielopbouwen/of
grondwatertrap.Dezezgn,"onzuiverheden"kunnenmaximaal50 %van
deoppervlaktevanéénkaartvlakbeslaan,maarzullenmeestalgeringer
zijn.
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2. DEOPBOUWVANHETGEBIED
BinnendegemeenteBerghzijneentweetallandschappenteonderscheiden,nl.hetpleistocenezandgebiedenhetholocenerivierkleigebied.
2.1 Hetpleistocenezandgebied
Hetzandgebiedinzijnhuidigevormontstondgedurendehetlaatste
deelvanhetPleistoceen,degeologischeperiodediegekenmerktwordt
dooreenaantalkoudeijstijden,Indevoorlaatstekoudeperiode,het
Risz-glaciaal,(+100000jaargeleden)wasonslandbedektdoorzeer
dikkelagen,meerderehonderdenmeterslandijs.Dezeijsbedekkingis
verantwoordelijkvoorhetontstaanvandeheuvelruggen,zoalsdieo.a.
inhetMontferlandenopdeVeluwevoorkomen.DebodemvanNederland
bestondtoenhoofdzakelijkuitgrindrijkezanden,aangevoerddoorde
toenmaligezeerbrederivierendeRijnendeMaas.Dezezandenwerden
doordrukvandelangzaambewegendeijsmassa'stotheuvelruggenvan
somsmeerdan100meterhoogteopgeschoven.Deheuvelruggendieop
dezewijzezijnontstaannoemtmenstuwwallen.Dezestuwwallen,o.a.
inhetMontferland,bestaangrotendeelsuitgrindrijk,grofpleistoceenrivierzand.Elderskomtditouderivierzanddieponderjongere
afzettingenvoor.InenkelezandafgravingeninhetMontferlandkan
menzienhoedeoorspronkelijkehorizontalelagenvandezepleistocene
rivierafzettingendoordedruk vanhetlandijseenschuinetotverticalestandhebbengekregen.
NadelaigiurigezeerkoudeperiodevanhetRisz-glaciaaldeedeen
warmereperiodezijnintrede.Derivierentenwestenentenoostenvan
deMontferland-stuwwalvoerdenopnieuwveelzandengrindaan.Dit
zandvormtdeondergrondvandezandgrondeninhetwestenenderivierkleigrondeninhetoostenvandegemeente.Hetbehoorttothetzgn.
fluviatielelaagterras.
HiernakomtinNederlandopnieuweenkoudeperiode,hetWürraglaciaalwaarbijechterinonslandgeenijsbedekkingoptreedt.Tijdens
delaatstekoudeperiode,hetWürm-glaciaal,reiktedeijskapminder
verenkreegNederlandgeenijsbedekking.
Erheersteeendroogtoendra-achtigklimaatmetdiepbevrorenbodems,afgewisselddoorwarmereperiodenmetveelneerslag.Sneeuwstormenverplaatstenveelvanhetfijnezandenzettenhetopdeluwe
plaatsen weeraf.GrotedelenrondomhetMontferlandzijnmetdeze
fijnezanden,hetzgn.Dekzand,bedekt.Ookhetlagegebiedmetde
fluviatielelaagterrasafzettingenwerdmeteendunnelaagdekzandbedekt.
IndeheuvelsvanhetMontferlandvindtmenhierendaardiepe
erosiedalen,dieookgedurendedeWùrmperiodezijnontstaant.g.v.smeltwaterstromingenindetijdelijkewarmereperioden.Dezedalenzonder
waterloopzijnbekendalszgn.drogedalen.
GedurendehetlaatstedeelvanhetWurmzijnderivierenweerzeer
actiefgeworden."Wilde"stromenhebbenzichtoentenoostenvanhet
Montferlanddiepingesnedenenvrijveelzandafgevoerd.Erwerdeen
breeddalgevormd,waarinslechtshierendaarenkelezandkoppongespaardzijngebleven.
2.2 Hetholocenerivierkleigebied
NahetWttrmwerdhetgeleidelijkwarmeren+10000jaargeleden
begoneennieuwegeologischeperiode,hetHoloceen.HetrivierkleilandschapinzijnhuidigevormdateertvermoedelijkuiteensubperiodevanditHoloceen,hetAtlanticum,ca.5000à7000jaargeleden.

-9IndezetijdstroomdedeOudeIJsselinhetgebiedtenoostenvan
hetMontferland.Derivierhadnognietzijnhuidigebedding,maar
stroomdesterk"verwilderd"ineengrootaantalbeddingenineen
grootdal.Vanuitdezebeddingenzettederivierkleivanverschillendezwaarteaf.DezeOudeRiyierkleiafzettingenvindtmengrotendeelsteruginhetnoordelijkdeelvanhetrivierkleigebied.Deoude
rivierkleigrondenkenmerkenzichdooreengolvendreliefmeteenafwisselingvanhogeruggenopgebouwduitlichtermateriaalenlage,
smalle,komvormigestrokenopgevuldmet (zware)klei.
Dedoorderivierafgevoerdewaterhoeveelhedenzijnwaarschijnlijksterkwisselendgeweest.Intijdenmetweinigwatervielenvale
beddingendroogenwerdhieruithetrivierzandtotstuifduinenopgewaaid.Dezevindtmennualshogezandkoppeninhetrivierkleilandschapterug.Dit "stuifzand"isvooreendeelookuithetMontferlandafkomstig.TenzuidwestenvanStokkumligteenkleineoppervlaktegrofstuifzand,dievermoedelijkuitderivierbeddingenisgewaaid.
DeOudeIJsselheeftzichnaverloopvantijdineensmaller
dalingesneden.Ookhierinbleefhetversnipperdepatroonvanruggen
metveelkleinebeddingenvoorlopignoggehandhaafd,totdatderivier
tenslottezijntegenwoordigebeddingvormde.DeOudeUsselverloor
tenslottezijnsedimenterendefunctietoendeRijneenhogerewaterstandkreegendelageredelenvanhetrivierkleilandschapoverstroomde.DeRijnverplaatstezichsteedsverdernaarhetoostenenzette
een pakketzwareJongeRivierkleiaf.Hetzuidelijkdeelvanhet
OudeRivierkleilandschapishiermeegrotendeelsoverdekt.Ookvele
voormaligebeddingenvanhetOudeIJsselsysteemwerdenopgevuldmet
jongerivierklei.DeopslibbingvanuitdeRijnmetjongerivierklei
heefttotaandebedijking (1200-1400naChr.)geduurd.
2.3 Deinvloedvandemensophetlandschap
Demensheeftzijnstempelophetlandschapgedrukt,aanvankelijk
doorhoutkap(ontbossing)laterookdoorontginningenhetaanleggen
vanbouw-engraslanden.Inhetbeginvestigdehijzichvoornamelijk
opderandvandehogezandgrondenlangshetMontferlandenbrachtde
grondeninontginning.ZoontstondendeoudebouwlandenrondomdenederzettingenBeek,Kilder,Zeddam,'s-HeerenbergenStokkum.Dezeoudstebouwlandenkunnenreedsomstreekshetjaar1000ofeerda«zijnontstaan.Inhetnogregelmatigoverstroomderivierkleigebied gingen
detoenmaligelandbouwersdehogeredelenheteerstbewonenenincultuurnemen.ZozijndedorpenAzewijnenWijnbergenreedsoudebewoningsplaatsen.
HetheuvelgebiedvanhetMontferland,hoewelreedslanguitde
historiebekend,bleeftotinonzetijdgrotendeelswoestbos-enheideterrein.Voordeuitoefeningvandelandbouwwashetdoorzijngeaccidenteerdeendrogeliggingweiniggeschikt.Degrondenwarenbovendien
nogalarm.Slechtseensmallestrookopdehellingvandeheuvelrug
rondhethuidigebosterreinislaterincultuurgebracht.Hetzijn
voorhetgrootstedeeljongeontginningen.
Hetlagezandgebiedinhetwesteniseveneenslangwoestgebleven.
HetwerdtenslottedoordeHerenvanhetlandgoedBerghbebost.De
eigenaarshebbenhetomstreeks1900inkleinepercelenaanboerenen
ambachtsliedenverkocht.Hetwerdineeneentoniglandbouwgebiedomgezet,hoofdzakelijkbestaandeuitlagejongeontginningsgronden.
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3. DEBESCHRIJVINGVANDEBODEMGESTELDHEIDWEERGEGEVENOPDEBODEMKUNDIG-IANDSCHAPPELIJKEÖVERZICHTSKAART,SCHAAL1;25000(bijlage1)
3.1 Inleiding
Bijdesamenstellingvandebodemkaart vandegemeenteBergh
iservanuitgegaandatdezeeeneenvoudigeopzetdiendetehebben.
Erisgekozenvooreenbodemkundig-landschappelijkeoverzichtskaart
metbijbehorendelegenda,waarop Ik bodemeenheden, ktoevoegingen
enenkeleoverigeonderscheidingenvoorkomen.Dekaartbevatzowel
bodemkundigegegevens,zoalsbijv.dekorrelgroottevandezandgrondenendezwaartevandekleigronden,alsgegevensoverdeontstaanswijzeenontginningvanhetgebied.
Indithoofdstukisdebeschrijvingvandebodemgesteldheidopgenomen.Perbodemeenheid,dwz.eenoppervlaktegrondenmetgemeenschappelijkekenmerken,isietsvermeldoverdesamenstellingende
verbreidingvandegronden.Tevenszijndevoorkomendegrondwatertrappenvermeld.Dezegrondwatertrappen(Gt's)gevendediepteligging
vanhetgrondwater ineenaantalklassenweer.Zewordennadertoegelichtinhoofdstuk k. Daarnaast isdelandbouwgeschiktheidvoor
elkebodemeenheidinhetkortweergegeven.Dezevraagteenk>rtetoelichting.
Bijdelandbouwkundigebeoordelingisuitgegaanvandevraag
inhoeverredebinnendegemeentevoorkomendezand-enrivierkleigrondengeschiktzijnvoorakker-enweidebouw.Bijdebeoordelingvan
deakkerbouwisgeletopdeteeltmogelijkhedenvoordemeestvoorkomendegewassen.Voordezandgrondenzijnditdegewassenvandelichte
vruchtwisseling (rogge,haver,aardappelen envoederbieten).Opde
rivierkleigrondenkomteenbeperktezwarevruchtwisselingvoormet
gewassenalswintertarwe,suikerbieten,zomergerstenconsumptieaardappelen.Bijdeweidebouwzijndegebruiksmogelijkhedenvoorblijvend
graslandbeoordeeld.Hierbijheefto.a.alscriteriumgegoldenin
hoeverrehetgebruikvoorblijvendgraslandonderhevigisaanbeperkingentengevolgevandroogte,wateroverlastenvertrappingsgevoeligheid.Debeoordelingvoorakker-enweidebouwisgegevenindrie
klassen,nl.:
Sê§Sfeiktei_matig_gesçhikte_en_weinig_gesçhikte_gr
Bijdezebeoordelingspeeltdediepteliggingvanhetgrondwateraangegevenopdegrondwatertrappenkaart (bijlage 2),eenbelangrijkerol.
Omdatsommigebodemeenhedenopverschillendegrondwatertrappenvoorkomen,isindezegevallendebeoordelingpergrondwatertrapvermeld.
Voorafgaandeaandebeschrijvingvandebodemeenhedenwordteen
kortetoelichtinggegevenopdeindelingencodering,zoalsvermeld
indekaartlegenda.Binnendegemeentekomentweehoofdgroepenvan
grondenvoor:

ÇiYï??î?ifiSr2Sâ'ë5 (R)
3.2 Dezandgronden
3.2.1 Algemeen_
Onder"zandgronden"wordendiegrondenverstaan,waarindelaag
tussen0en80cmtenminstevoordehelftuit"zand"bestaat.Van
naturewordendeverschillenbinnendezandgrondenvoornamelijkveroorzaaktdoordeuiteenlopendekorrelgroottevanhetzandendeverschilleninleemgehalteeninhoogteliggingtenopziob.te>vanhetgrondwater.Eenbelangrijkdeelvandezandgrondenisechterdou-rdeontginningbetergeschiktgewordenvoordelandbouw.Hierbijzijno.b*
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deontwateringendeegalisatievanbelang,naardebelangrijkstecultuurmaatregel isdeeeuwenlangeplaggenbemestinggeweest.Hierdoor
zijnvooraldehoge (droge)envannatureleemarmezandgronden"vruchtbaar"genaakt.Eriseenhumushoudende,meerofminderdikkezwarte
ofdonkerbruinebovengrondontstaan,waaropmetredelijkekansop
succesgewassengeteeltkondenworden.Hetisduidelijk,datbehalve
debovengenoemdeeigenschappen,zoalsleemgehalte,korrelgrootteen
diepteliggingvanhetgrondwaterhethumusgehalteendediktevande
humushoudendebovenlaagvanbelangzijnvoordeindelingenlandbouwkundigewaarderingvandezandgronden.
3.2.2 De_hoofdindeling_
Dezeisgebaseerdopdevolgendeprofielkenmerken:
deaardvanhetzandigemoedermateriaal (geologischeafzetting)
dediktevandehumushoudendebovengrond (ontstaandoormenselijke
invloed)
dehoogteliggingbovenhetgrondwater
••
Inhoofdzaakopbasisvanverschilin
raoedermateriaal
zijn;onderscheiden:
GrindzandgrondenfgZ)
Stuifzandgronden(sZ)
Naardediktevandehumushoudendebovengrondzijnonderscheiden:
jongeontginningsgrondenmetdurxiehumushoudendebovengrond;minder
dan30cmdik(codeoZ...)
oudeontginningsgrondenmetmatigdikkebovengrond;30-50cmdik
(codecZ...)
oudebouwlandgrondenmetdikkehumushoudende bovengrond;meerdan
50cmdik(codeeZ...)
Opgrondvenverschillenindehoogteliggingbovenhetgrondwaterzijnonderscheiden:
Hogegrondenmetgemiddeldhoogste (winter)grondwaterstandendieper
dan80cm (codeZd...)
Middelhogegrondenmetgemiddeldhoogste (winter)grondwaterstanden
tussen k0 en80cm(codeZd...)
Lagegrondenmetgemiddeldhoogste (winter)grondwaterstandenbinnen
40cm(codeZn...)

3.2.3 i^_yê^ e £e_onderverdeling
Dezandgrondenzijnopgrondvanverschillenindetextuur(korrelgroottevanhetzandenleemgehalte)verderonderverdeeld.Detextuurismettweecijfersachterdelettercodevermeld,bijv.:gZd23).
Heteerstecijfergeeftdekorrelgrootteaan

2 = f i j n zand, M50 tussen 105 en 210 mu
3 « grof zand, M50 > 210 mu
In de beschrijvingen i s f i j n en grof zand nog nader gespecificeerd:
f i j n zand i n : zeer f i j n zand a 105-150 mu en matig f i j n zand = I50210 mu
grof zand i n : matig grof zand = 210-410 mu en zeer grof zand = 4102 000 mu
Grindheefteenkorrelgroottevanmeerdan2000mu.
Hettweedecijfergeefthetleemgehalteaan
0 =wisselendvanleemarmtotsterklemig
1 =leemarmzand,minderdan10 %leemfractie(deeltjeskleinerdan
50mu)
2 =zwaklemigzand,10-17,5 %leemfractie
3 «sterklemigzand,17*5-50 %leemfractie
NB.Leem=meerdan50 %leemfractie.
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Opbasisvandebovengenoemdecriteriazijnbinnendezandgronden
tienbodemeenhedenonderscheiden.Verderishetvoorkomenvangrinden
vaneendunkleidekdoormiddelvan(twee)toevoegingenaangegeven.
Verschillenintextuur (leemgehaltenenzandgrofheid)zijnbinnen
deoudebouwlandgrondenenbinnendehogeenmiddelhogejongeontginningsgrondenalleendoormiddelvancijfercodes weergegevenenniet
met afzonderlijkekleuren.Ditlaatsteteneindegrotelandschappelijkeeenhedenopdebodemkaartbeteruittedoenkomen.

3.2,1). P^_lres£brijving van de_boderneenheden_in de_zandgronden_
S2Së_Qü§§-ë2üwl&ndgr22d§n,, humushoudende bovengrond meer dan 50 cm dik
DeOudeBouwlandgrondenliggenineenbredezonerondomhetMontferland,opdeovergangvanhogenaarlagegrondenrondomdenederzettingenBeek,Kilder,Braamt,Zeddamen's-Heereriberg.BijStokkumligt
eenkleinafzonderlijkgebieddatnietaansluitbijdegenoemdezone.
Totdezeeenheidbehorenallezandgrondenmeteenhumushoudende
bovenlaagvantenminste50cmdikte.Inveelgevallenisdezedikte
80à100cm,plaatselijkzelfsmeerdan120cm.Hethumusgehaltebedraagt3à5 fo. Dekleurvanditoudebouwlanddekisoverwegenddonkerbruin.Dezezgn,mestdekkenzijnontstaandoorheteeuwenlangopbrengen
vanpotstalmest,bestaandeuitbosstrooisel,heideplaggen,enz.vermengd
metmest.
DeOudeBouwlandgrondenzijnoverwegenddiepontwaterdenhebben
GtV U .Slechtsopderandnaardelagegrondenkomthetgrondwater
somsbinnen120cm.
NaardegrofheidvanhetzandenhetleemgehaltezijnbinnenOude
Bouwlandgrondentweeeenhedenonderscheiden:
eZd20:fijnzand,wisselendvanzwaktotsterklemig,
eZd32:grofgrindhoudendzand,overwegendzwaklemig.
Dekorrelgroottevandefijnzandigegrondenbedraagt150tot180mu;
hetleemgehaltevarieertvan15tot25 %.Degrondenmetdehoogste
leemgehaltenliggenbijKilderenBraamt.
Degrofzandigegrondenhebbeneenkorrelgroottevan220tot250rau;
hetleemgehaltebedraagt 10à15 %•Bovendienzijndezegrondengrindhoudend (toevoeging a).Zekomenineenbeperkteoppervlaktevoortussen 's-HeerenbergenZeddam.
Landbouwgeschiktheid_
DsHq«pOudeBouwlandgrondenzijnglobaalgeziengeschiktvoorakkerbouw,voorgewassenvandelichtevruchtwisseling.Debeperkingenvoor
verdrogingzijnmindernaarmatehetleemgehaltehogeris.
Voorweidebouw (blijvendgrasland)zijnzematigtotweiniggeschikt (tedroog).
cZd20ïïoge_Qude_Q^ëinningsgronden,humushoudendebovengrond30-50cm
dik,fijnzand, wisselendvanzwaktotsterklemig
Detotaleoppervlaktevandezegrondenisbeperkt.KleinerestukjeskomenvoorbijStokkumentenwestenvan 's-Heerenberg.Dezeoude
cntginningsgrondenzijnlaterincultuurgekomendandeOudeBouwlandgronden.Hetzgn.zwartehumushoudendemestdek (humusgehalte2à3 %),
ontstaandooropbrengenvanpotstalmest,is30tot50cmdik.Hetleemgehaltevandezelaagiswisselend.BijStokkumvarieerthetvanleemarmtotsterklemig,bij's-Heerenbergishethoofdzakelijkzwaklemig.
Onderdezwartebovengrondkomtopdemeesteplaatseneenbruine
moderpodzolvoor.Erbevindtzichoveralgrindindebovenlaagftoevoeging a).Dezegrondenliggenvelemetersuithetgrondwater(grondwatertrapVil).
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Landbouwgeschiktheid_
Voorakkerbouwmeteenlichtevruchtwisselingzijndezegronden
matiggeschikt.Naarmatehetleemgehaltehogeris,neemtdezegeschiktheidtoe.Voorblijvendgraslandzijnzeweinigtotmatiggeschikt(te
droog),
ë°Së
_ën_2?î§£§Ihoge
_j
onge
_ont
ginningsgr
onden
Zoalsdenaamreedsaangeeftzijndezegrondennogmaarkortvoor
delandbouwingebruik.Zijzijnna1900ontgonnen,overwegenduitbos.
MentreftdezegrondeningroteoppervlaktenindegemeenteBerghaan.
Zehebbenmeestaleendunne(20à30cmdik),humusarme (humusgehalte
1tot3 <f)bovengrond,Opveelplaatsenisdebovengrondheterogeen
alsgevolgvanvermengingmetzanduitdeondergrond.Ditblijktuit
eenwisselendhumusgehalteendebontekleurschakeringvanhetoppervlak.
Opgrondvanverschilleninleemgehalteen zandgrofheidzijnonderscheiden:
oZd20 fijnzand,leemgehaltewisselendvanleemarmtotsterk
lemig
oZdJ2 grofzand,overwegendzwaklemig
oZd20

Hoge_en_midde]^oge_^onge_ontginningsgronden^humushoudende
bovengronddunnerdan30cm,fijnzand,leemgehaltewisselendvanleemarmtotsterklemig

Dezegrondenkomenvooralvoorinhetwestelijkennoordelijkdeel
vanhetgebied,nl.bijKilder,BeekseBroek,langshetMontferland
envoortstennoordenvanBraamt.Zezijntamelijkuiteenlopendinhumusgehalte,leemgehalteeninliggingtenopzichtevanhetgrondwater.
DegrondenrondomKilderzijnhumusarm,maarhebbeneenvrijhoog
leemgehalte (20à25 %). Hunliggingt.o.v.grondwaterismiddelhoog
(GtVI).
DestrookjongeontginningsgrondenrondhetMontferlandbestaat
grotendeelsuitgrindhoudend,matigfijn,leemarmzand(toevoeginga ) .
Erkomenhierdiepegrondwaterstandenvoor (GtVTl).
DegrondenbijBraamtzijneveneensleemarm,maarbevattengeen
grindenhethumusgehalteisvannaturewathoger.Erkomenhiernl.
nogalwathumuspodzolprofielenvoor,waarinvrijveelhumusisopgehoopt.
Bijdeontginninguitbosenheidezijndeprofielendiepverwerkt,waardoorhethumusgehalteindebouwvoorsterkwisselt.Deliggingt.o.v.
hetgrondwaterismiddelhoog (GtVT).
Landbouwgeschiktheid_
Deleemarmeenzwaklemig?grondenopGtVIIzijnweiniggeschikt
voorakkerbouwenweidebouw.OpGtVTisdegeschiktheidvoorakkerbouwmatig,voorweidebouwookhierweiniggeschikt.Desterklemige
grondenopGtVIzijngeschiktvoorakkerbouw (lichtevruchtwisseling)
enmatiggeschiktvoorweidebouw.
oZd32

S2gë„ën_roiddelhoge__jonge_ontginningsgronden,humushoudende
bovengronddunnerdan30cmgrofzand,overwegendzwaklemig

Dezegrondenliggenverspreidinhetzuidenenoostenvandegemeente.Deligginginhetlandschapisverschillend.Bij's-Heerenberg
zijnhetdehooggelegengrondenopdehellingvanhetMontferland,
ontstaandoorontginninguitgrindzandgronden(ziebodemeenheidgZd32).
Debouwvoorbestaatuithumusarm (humusgehalte2à3 %), matiggrof,
grindhoudend (toevoeginga)zandterdiktevan20à30cm.Onderde
bouwvoortreftmeneenbruingekleurdelaagaan,hetrestantvaneenmoderpodzol.Indeondergrondisplaatselijkzeergrofzandaanwezig

U(M50+500mu);hetgrondwaterkomtopvelemetersdieptevoor(Gt
VU).""Verderkomendezegrondenverspreidinhetrivierkleigebiedvoor
bijAzewijnenlangsdegemeentegrensbijDœtlnchemenWijnbergen.
Zezijnhierontstaanoprelatiefhogerivierstuifduinen,dievermoedelijkreedslangeretijddoordemensingebruikzijn,naarwaarin
dezecultuurinvloedaanhetbodemprofielnauwelijkszichtbaaris.De
grondenhebbenhiereendunnehumushoudendebovenlaagmeteenhumusgehaltevan2à3#enbestaanuitnatiggrofzand(M50+230mu).
Plaatselijkisdebouwvoormetwatkleigemengd(5tot10 %lutum).
Hetgrondwaterkomtindezegrondenniethogerdan150cm-maaiveld
(GtVII)»OpdeovergangnaarderivierkleigrondenkomtGtVIvoor.
Landbouwgeschiktheid_
Hetzijnzeerdroogtegevoeligegronden.Degedeeltenopdestuifduinenzijnmatiggeschiktvoorakkerbouw;dieinhetheuvelgebied
weiniggeschikt.Voorweidebouwzijnzeweiniggeschikt.
£Zd31

Hoge_stuif
zandgronden,(humusarm)grofzand,leemarm

Eenkleineoppervlaktevandezegrondentreftmenaantenwesten
vanStokkum.Hetterreinissterkgeaccidenteerd,begroeidmetbos
en/ofstruikgewasofisgeheelkaal.Hetbodemprofielbestaatuit
lichtbruingekleurdmatiggrof,leemarmenzeerhumusarmzand.Het
grondwaterbevindtzichdieponderdeoppervlakte (GtVII).
Landbouwgeschiktheid_
Ongeschiktvoorzowelakker-alsweidebouw.
£&â32

Ö2S§_ßSiB§5§Bäsr2Da§GJ overwegendgrofgrindrijkzand,
zwaklemig

Dezegrondenbeslaanhetaaneengeslotenheuvelrugcomplexvanhet
Montferlandenzijnvrijwelgeheelbedektmetnaald-enloofhoutbossen,Degrindzandgrondenzijnoverwegendopgebouwduitnatiggroftot
somszeergrof,grindrijkzand.Hetzandheefttotongeveer50cm
diepteeenleemgehaltevan10tot17 $>* Daaronderishetbodemprofiel
meestalleemarm.Hetheuvelcomplex,waaropdezegrondenliggenheeft
aandewest-enoostzijdesteilehellingen enisdoortalrijkedroge
dalensterkversneden.Hetvertoontdientengevolgeeenzeersterk
reliè'f,Inverschillendedalentreftmenfijnzandaan.Ditdekzand
bedekthetgrovezandsomsmeteenpakketvanenkelemetersdikte.
Indegrindzandgrondenheeftzichvrijweloveraleenzgn.moderpodzolprofielgevormdherkenbaaraandedonkerbruinetotbruinehorizontdiedirectondereenzeerdunnezwartebovengrondligt.De
bruinelaaggaatgeleidelijkoverinoranjekleurigzand.
Tengevolgevanvergravingindebossenishetbodemprofiellang
nietaltijdduidelijkaanwezig.Hetgrondwaterbevindtzichvrijwel
overalopaanzienlijkediepteonderhetmaaiveld(GtVII).Openkele
plaatsenlangsdehellingvandeheuvelrugo.a.bij'tpeeske,treedt
hetalskwelwateraandeoppervlakte,op.
Landbouwgeschiktheid_
Weiniggeschiktvoorakker-enweidebouw.
cZn23_

ïêSê-Sü^f.oSÏSiSöiïïSSSïQ&êfS1»humushoudendebovengrond15-50
cmdik,fijnzand,overwegendsterklemig

Dezegrondentreftmenvoornamelijkaanineenstrooklangsde
hogeOudeBouwlandgrondentussenKilderenBeek;voortsnogtenoostenvanBeek indezgn. KilderseSlagen.Kenmerkendvoordezelage
grondenis,datdehoogstegrondwaterstand (voornamelijkindewinterperiode)steedsbinnen kOcm-mvkomt»Indezomerzakthetwater

-15plaatselijkdieperdan120cm-mvweg.Alsgevolgvandewisselende
grondwaterstandenkomeninhetprofielveelroest(ijzer)afzettingenvoor,
terwijldeondergronddiepermanentinhetgrondwaterzit,gereduceerdis.
Debodemprofielenzijnmeestalopgebouwduitmatigfijnzand.
Plaatselijkzijnzezeerfijnzandig.Hetleemgehalteisvrijhoogen
envarieertvan15tot25 %.Opverschillendeplaatsen,o.a.inhet
BeekseVeld,komenleemlagenindeondergrondvoor.Doorhetlangere
gebruikalscultuurgrond,iseenzwartetotzeerdonkergrijzebovengrondanbstaanterdiktevan15tot kOcm,meteenhurausgehaltevan3
à7 %.Dezezwartebovengrondishétduidelijkstontwikkelddichtin
debuurtvandenederzettingenBeekenKilder.
Delagegrondenmetleemlagenhebbenindewinterperiodehoge
grondwaterstandenenperiodiekvrijveelwateroverlast.Verbeteringvan
deafwateringisgewenst.DegrondwatertrapisoverwegendGtIII.
Landbouwgeschiktheid_
Voorakkerbouwzijndezegrondenweiniggeschiktvoorweidebouw
inhetalgemeenwelgeschikt.Plaatselijkkanverdrogingvoorkomen.
oZn20

lÄge_jgnge_ortginningsgrgnden^humushoudendebovengronddunnerdan30cm,fijnzand,wisselendleemarmtotsterklemig

Dezejongeontginningsgrondentreftmeninhoofdzaakaanindezelfdeomgevingalsdeoudeontginningsgronden (cZn23),namelijkin
hetwestenennoordenvanhetgebied.Wathunligginginhetlandschapbetreftendesamenstellingvanhetbodemprofiel,vertonenze
daarmeeveelovereenkomst.Zeliggenlaagendegrondwaterinvloedin
hetbodemprofielisduidelijkzichtbaaraanderoestafzettingenende
gebleekteondergrond.Debovengrondmeteendiktevan+30cm,is
meestalhumusarm (2à3 %humus).Deprofielenzijnplaatselijk(Kilder)opgebouwduitlichtgrijs,sterklemig,zeerfijnzand.BijBraamt
enhetBeekseVeldisditvoornamelijkzwaklemig,matigfijnzand.
Hierkomenookveelhumuspodzolprofielenvoor.Debovengrondisveel
donkerderenheefteenietshogerhurausgehalte (3à5$ ) • Onderdebovengrondkomendonkerbruinedoorijzerverkittelagenvoor,diedikwijlsbijdeontginningzijngebrokenennuinbrokkeninhetbodemprofielwordenaangetroffen.Ookdezegrondenvertonensterkeroestafzettingentengevolgevandegrondwaterinvloed.Eengedeeltevan
dezebodemeenheidindeKilderseSlagen,diegrenstaanhetrivierkleigebied,heefteenkleidekvanminderdan k-Ocmopzandondergrond(toevoeging6 ) .
Overalindezejongeontginningsgrondenwordenvasteleemlagen
binnen120cmaangetroffen,debegindiepteissterkwisselend.Het
grondwaterbeweegtzichindezegrondengemiddeldtussen20en120cm
-mv(GtIII).DegrondeninhetBeekseVeldzijngemiddeldietsdieperontwaterd.Hetgrondwaterdaalthierbeneden120cm,maarkomtin
dewinter-binnen k-Ocm-mv (GtV ) . Inperiodenmetveelneerslaghebben
dejongeontginningsgrondenbijKilderenookdieinhetBeekseVeld
wateroverlast.
Landbouwgeschiktheid_
OpGtIIIzijndezegrondenweiniggeschiktvoorakkerbouw,doch
welgeschiktvoorblijvendgrasland.OpGtV isdegeschiktheidvoor
akkerbouwmatig.Deteeltvanwintergraanisriskant.Degrondenop
GtV zijngeschiktvoorweidebouw.
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oZn20/oZd20 Çomplex_van_hoge_middelhoge_en_l£ge_
^onge_ontginningsi
gronden;fïjn.zand,wisselendvanïeemarmtotsterklemig
Inhetwestelijkdeelvandegemeente (BeekseBroek)komenhoge,
middelhogeenlageontginningsgrondeninbonteafwisselingnaastelkaarvoor,zodatdezebodemverschillenmetdegebruikte/kaartschaal
nietafzonderlijkkunnenwordenweergegeven.Zezijnvoorgesteldals
eencomplexvandeeenhedenoZn20enoZd20.Hetterreinvertoonteen
golvendreliëf.Dehogeenmiddelhogeontginningsgrondenmeteenbruingrijzehumusarme (2$humus)bovengrond,treftmenaanopkleinezandkopjes (GtVI).Delageontginningsgronden (GtV)vindtmenindelaagtenenkommetjes.Dezelaatstegrondenhebbeneendonkerebovengrond
meteensomsvrijhooghumusgehalte(+5$ ) . Indeondergrondtreft
menrestenaanvaneenpodzolprofiel.Indiendegrondpasgeploegdis,
zijndeverschilleninprofielopbouwopéénperceelgoedwaarneembaar
aandebontekleuren.Degrondwatertrappenvariëreninsamenhangmet
debodemverschillenenzijneveneensaangegevenalseencomplexvan
GtVIenV.ZeerplaatselijkkomtGtIIIvoor,maarditisnietafzonderlijkaangegeven.
Landbouwgeschiktheid_
ZieonderdeeenhedenoZn20enoZd20.
3.3 Derivierkleigronden (kalkloos)
3.3.1 Algemeen_
Onder"rivierkleigronden"wordenverstaangrondenmetvanafhet
maaiveldeenkleilaagvantenminste kOcmdikte,diedoorrivieren
isafgezet.Met"klei"ishierbedoeldmineraalmateriaaldatten
minste8 %lutumbevat.Gewoonlijkzijnkleigrondenmineralogisch
enchemisch rijkeregrondendanzandgronden.Derivierkleigronden
inditgebiedbestaanuitkalklozeouderivierklei-ofuitkalkloze
jongerivierkleigronden.Dekalklozeouderivierkleien,reedsmeerdereduizendenjarengeledendoordeOudeIJsselafgezet,zijnvermoedelijkgeleidelijkaanontkalktdooruitspoeling.Behalvekalkzijn
ookanderebelangrijkeelementen,zoalsnatrium,kalienmagnesium
slechtsschaarsindezekleiaanwezig.Eenvandegevolgenvandit
uitspoelingsprocesis,datdefysischetoestandvandeouderivierkleigrondenoverwegendzeermatigis.Ditgeldteveneensvoordekalklozezwarejongerivierkleigronden.Dezwaarderegrondenzijnvoorde
akkerbouwmoeilijkbewerkbaar.Bijdeoude"rivierkleigronden"hebbenookdelichteregrondenvaakeenslechtestructuur.Bekendis
verderdatkalklozerivierkleigrondenkalifixerendzijn.
3.3.2 De_indelingvande_rivierkleigronden_
Derivierkleigrondenzijnnaarhunhoogteliggingt.o.v.hetgrondwaterennaarhetlutumgehaltevandebovengrondalsvolgtingedeeld
engecodeerdbovenhetgrondwater:
Hoogteligging:
hoog
middelhoog5
en/oflaag)

codeRd
code

-17Lutumgehalte (zwaarte)vandebovengrond;
lutumgehalte

benaming

codecijfer

<8 %
zand
1
8 - 17,5 fo
lichte zavel
1
17,5
25
%
zwarezavel )
2
2 5 - 3 5
%
lichteklei )
3 5 - 5 0
%
matig)
3 (middelhoog)
klei
50 %enhoger
zeer)
k(laag)
Opbasisvandebovengenoemde criteria zijnbinnenderivierkleigrondenvijfbodemeenhedenonderscheiden.Hetvoorkomenvanveeninde
ondergrondendeaanwezigheidvaneenzwarekleitussenlaagisd.m.v.
(twee)toevoegingenaangegeven.
3.3.3 D^_bes£hrinvingvande_bodem2«hedenin_de rivierkleigronden
Rd1
ïfoge_lichte_zavelgronden,tussen k-Oen80cmovergaandeinzand
Dehoge lichte zavelgrondenvormendehoogsteterreingedeeltenin
hetrivierkleilandschaptussenDoetinchemenAzewijn.Zewordenoverwegendbegrensddoordeietslagergelegenzwarezavelgronden (Rn2).
Plaatselijkwordenzedoorsnedendoorrelatief zeerlageouderivierbeddingen.Hetreliëfindezegrondenisvrijsterk.
Hetbovenste deelvanhetprofielbestaattottenminste50cm
uitdonkerbruinelichtezavel.Hetlutumgehaltevandebouwvoorbedraagt
vaaknietmeerdan10 %.Hethumusgehaitehiervaniseveneenslaag
(ongeveer2 % ) . Tussen kOen80cmvolgtbruintotgrijsbruingrof,
scherpkorreligrivierzand.Inverbandmetdehogeterreinligginghebbendezegrondendiepegrondwaterstanden (GtVII).Zezijnoverwegend
alsbouwlandingebruik.
Landbouwgeschiktheid_
De lichtezavelgrondenzijnmatiggeschiktvoordeakkerbouwen
weidebouw.Tengevolgevaneenperiodiekvochttekort hebbenzebeperkte produktiemogelijkheden.
Rn1

Middelhgge_en_lage_zavelgronden,overwegendtussen k-Oen80cm
overgaandeinzand

DezegrondenvertonenveelovereenkomstmetbodemeenheidRd1.
Evenalsdezekomenzevooropverschillende stroomruggeninhetgebied
bijAzewijnenHeuven.Eenvrijgroteoppervlaktetreftmenaanop
deovergangtussendezandgrondenendezwaardere rivierkleigronden
bijVinkwijkenBraamt.Eenkleinoppervlakligtinhetwestenbij
Beek.Opdeeerstgenoemde stroomruggenbestaathetprofieluitbruinetotgrijsbruine lichte zavel,diebinnen k-Oen80cmovergaatin
grofzand.Delichte zavelgrondenindeovergangsstrookbijVinkwijk
enBraamt zijnvrijweleenderopgebouwd.Hethumusgehaitevandebouwvoorisechtergemiddeldwathogerdanopderuggen(3& k t.o.v.+
2 %)endezandondergrondbestaateruitmatigfijnzand.Hetlutumgehalteiswisselend,terwijlhetreliëfgolvend is.Naast lichte
zavelbestaatdebovengrondookuitzwarezaveloflutumhoudendzand.
EnigszinsafwijkendzijndegrondenbijBeek.Ditzijninfeitezeer
laaggelegen,vorspoelde lutumrijkebeekleemafzettingen.Hetprofiel
bestaatuitdonkergrijze,roestige,fijnzandige zavelovergaand in
zeerfijnsterkroestigblauwgrijs zand.Hetleemgehalteindezegrondenvarieertvan+30-50 %.Dedunne (+15 om)bovengrondheeftvaak
eennaarverhouding hooghumusgehaite (5à7$ ) .Degrondwaterinvloed
isinallegenoemdegrondenzichtbaardoordatdeprofielenreedsopeen
dieptevan50cmofhogergrijsenroestigworden.Deroestafzettingen
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zijnindeprofielenvandeovergangsstrookplaatselijkzeersterk.
Hetgrondwaterreiktmeestaltot ko à 80cm-rawindewinter(GtVI).
Eennat gedeelte (GtIII)ligtbijBraamtenBeek.Inhetlaatst
genoemdegebiedkomttengevolgevandrangwateruithetMontferland
veelwateroverlastvoor.
Hetbodemgebruikisafwisselendbouwlandengrasland,
Landbouwgesehiktheid
OpGtVI: geschiktvoorakker-enweidebouw
OpGtIII:gesohiktvoorweidebouw,weiniggeschiktvoorakkerbouw
Rn2

M§£e]£oge_en_lage_zware_zayel-_en^
wegendtussen80en120cmovergaandeinzand

over-

Dezeeenheidbehoortgrotendeelstotdemiddelhogegronden.Ze
komenhoofdzakelijktenzuidenvanDoetinchemvoorlangsdeoostgrens
vandegemeente.Hetreliëfisdoordetalrijkeverlatenrivierbeddingengolvend.Hetlutumgohaltevandebovengrondneemttoe,naarmate
deprofielenlagerliggen.Hethumusgehaltevandebruinetotgrijsbruinebovengrondbedraagt2à3 %<• Op20cmdieptewordthetklei-of
zavelprofielgrijsenroestig,terwijlhetlutumgehaltesomstotongeveer50cmdieptenogtoeneemt.Detotalediktevanhetklei-en/of
zaveldekbovendezandigeondergrondvarieertvan60tot100cm.Hierondervindtmengrofzand.Opveleplaatsenkomtinhetbodemprofieleen
stuggezwaarderelaagonderdebovengrondvoor.Voorzoverdelaaguit
zwarekleibestaatiszeaangegevenmettoevoegingd.Tengevolgevan
dezeslechtdoorlatendelagendiemeestaltussen k-0en80cmdieptebeginnen»
hebbendezegrondenperiodiekwateroverlast»
TenoostenvandeOudeUsselisdeliggingvandezegrondenlaag.
Roestengrijzekleurenkomenhooginhetprofielvoor.DegrondwatertrapisV.ElderskomtGtVIvoor.Hetbodemgebruikisoverwegend
grasland,
Landbouwgeschiktheid_
OpGtVImatiggeschiktvoorakkerbouw,beperkingenvoorwintergraanensuikerbietendoornatheidenslechtestructuur.OpGtVweiniggeschiktvoorakkerbouw.VoorweidebouwzowelopGtValsVIgeschikt.
Rn3

Middelhoge_zware_kleigronden,overwegendtussen80en120cm
overgaandeinlichtekïeï,zavelofzand

Demiddelhogezwarekleigrondenkomeninvrijgroteoppervlakte
voor.inhetzuidoostenvandegemeente.Zehebbent.g.v.hunvrijhoge
liggîngenhiermedegepaardgaandediepereontwatering,totongeveer
k-Ocmeenbruinebovenlaag.Dedunne,20tot25cmdikkebovengrond
vanzwarekleiismeestalmatighumeus(3à k %). Onderdebruinebovenlaagwordtdezwarekleigrijs,terwijlhetlutumgehaltetoeneemt.
Tussen J0 en100cmdieptevolgtsterkroestigelichtekleitotzavel.Somsvertoontdezeondergrondveelzwartemangaanvlekken.Beneden100cmvindtmenvaakgrofzand.Dezwarekleilaagisvoorwater
weinigdoorlatend,zodatopsommigeplaatsen(periodiek)wateroverlastmogelijkis.Bijdroogtetredendaarentegenkrimpscheurenop
indebovenlaag.
Tengevolgevanderuilverkavelingswerkenisdeontwateringvan
dezegrondensterkverbeterd.IndezomerkomenrondAzewijndiepegrondwaterstandenvoor.DegrondwatertrapisVT,plaatselijkzelfsVII.Het
bodemgebruikishoofdzakelijkgrasland.
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Landbouwgeschiktheid
Weiniggeschiktvoorakkerbouw (tezwaar).Geschiktvoorweidebouwjenigebeperkingendoordroogte,
Rn4

IêSë_zware_kleigrgnden¥tplaatselijktussen80en120cmovergaandeinlichteklei,zavelof*and

Dezezwarekleigrondenomvattendelaagstgelegenkleigrondenbinnenhetgebied.Zekomenvoorinenkelekoravormigeofsmallelanggerektelaagteninhetoosten.Dezelaagtenzijnoudeverlatenrivierbeddingen,diemetkleizijnopgevuld.Landschappelijkwordendeze
grondenvanwegehunlageliggingkomgrondengenoemd.Hetprofielbestaatuitgrijzeroestige,zwaretotzeerzwareklei,dieoverwegend
tot120cmdieptedoorgaat.Deondergrondisdoorhetgrondwatersterk
grijsofblauwgrijsgekleurd.Plaatselijkgaatdezwareklei,soms
reedsbinnen80cm,overinzwarttotdonkerbruingekleurdveen(toevoeging c). Openkeleplaatsen(o.a.bijdekleiwinningsplaatsvan
desteenfabriek"KleinAzewijn"),komtondieplichtekleienzavel
voor.Deafgravingisafzonderlijkaangegevenopdekaarten.
Dehoogste wintergrondwaterstandkomtindezegrondensteeds
binnen kOcm-mv.Meestalzakthetwaterindezomerdieperdan120cm
(GtV ) . Plaatselijkblijftdezomergrondwaterstandechterbinnen120cm
(GtIII).Hetbodemgebruikisoveralgrasland.
Landbouwgeschiktheid_
Weiniggeschiktvoorakkerbouw;matiggeschiktvoorweidebouw.
3.4 Detoevoegingen
Deviertoevoegingenkomenvooropdebodemkaart:
a. &r^^i_^§Sl^§5d_binnen_ij.0_çm_diepte
DezetoevoeginggeldtvoordegrindzandgrondeninhetMontferland,
voordeaangrenzendeontginningsgrondenenenkeleoudebouwlandgronden.Hetgrindgehalte isindegrindzandgrondenhethoogst.
Dezetoevoegingkomtvoorindelagejongeontginningsgronden
(oZn20)tenoostenvanKilder.Deaangrenzenderivierkleigrondenwiggenuitoverdezandgronden.Hetkleidekwisseltinzwaartevanlichtezaveltotlichteklei,maarisoverwegendzavel
ondunnerdan40cm,

c»

YêÊS^ï^-êï'Sr^SîL2Y2£ïï2S2£§_22Si^224_ÏiB§§2ïL§9_2ïL1§2_2!P_£i§Pt2
AlleenindebodemeenheidRn4isdezetoevoeginggebruikt.De
veenlaagtreftmenopsommigeplaatsenreedsvanaf60cmdiepte
aan.Dedikteiswisselend.Hetveenismeestalkleirijk.

d. Zware_kleitussenlaag_beginnend_tussen_40_e
DezetussenlaagwordtaangetroffenindebodemeenheidRn2,De
zwarelaagisminimaal15cmenmaximaalongeveer40cmdik.
3.5 Deoverigeonderscheidingen

9E§£_w§1iër_ëïL!P2ër&§: Dit b e t r e f t de Oude U s s e l en een v e r l a t e n
t a k van deze s i v i e r .
Çi2î}tS2§li2§§_ï^Së_2iJ21-2_ï'îYi§r22^iï?S2?: ®eze z i j n in het r i v i e r kleilandschap d u i d e l i j k herkenbaar a l s l a g e , smalle (soms t o t
50 à 75 mbreed) doorlopende laagten. Ze z i j n meestal met zware
k l e i opgevuld.
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Afgravingen:HiertoebehorendezandgroeveninhetMontferlanden
ënkeïëkleiwinplaatsenvoordesteenfabrieken.
^«SS£^§n_bebouwing_enz,(nietonderzochtegedeelten)
Gemeentegrens
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k. DEHYDROLOGIEVANHETGEBIED (Grondwatertrappenkaart,schaal 1;
25000,bijlage 2)
Dedieptevanhetgrondwater indegrond iseenbelangrijkgegeven.Zoals inhetvoorgaande duidelijk isgemaaktkande geschiktheid
vaneengrondvoorbepaaldegebruiksmogelijkheden alleenmaarworden
beoordeeld insamenhangmetdedieptevanhetgrondwater.Zo zullen
grondenmet eendiepegrondwaterstand inhetalgemeenmeergeschikt
zijnvoorakkerbouwengrondenmeteenhogeregrondwaterstandbejrer
geschiktvoorgrasland.Hetzelfdegeldtvoorbosbouw,stedebouw enz.
Degrondwaterstand opeenbepaalde plaatsisallerminst stationair.
Doorverschillen inneerslag,verdamping,wateronttrekking doorde
plant,enz.isdegrondwaterstand aanvariaties onderhevig.Gemiddeld
zalhetgrondwater indeNederlandse grondeneenzodanigverloophebbendat indewinterperiode hogereenindezomerperiode lagere standen
optreden.Devariatie indegrondwaterstandenwordtdoordemensbeinvloedo.a.doorbemalingenenontwatering middelssloten,greppels
enz.Dit iso.a.hetgevalinhetwesten,Beeksebroek,waarhogegrondwaterstandenvoorkomen enwaartenbehoevevandeontwatering sloten
enz.zijngegraven.Hetzelfde geldt indelage rivierkleigronden.
Dewisselingvanhetgrondwaterwordtbodemkundigineenaantal
klassen,de zgn.grondwater-trappen(Gt's)weergegeven opdegrondwatertrappenkaart.Voorelkeklasse,degrondwatertrap,isaangegeven
binnenwelkegrenzendegemiddeldehoogste (winter)grondwaterstand
(GHG)endegemiddelde laagste (zomer)grondwaterstand (GLG)variëren.
Inhetgebiedkomendevolgendegrondwatertrappenvoor:
Grondwatertrap (Gt) Gemiddelhoogste(winter) Gemiddeld laagste (zomer)
grondwaterstand
grondwaterstand
(GHG)
(ma)
III
binnen k0 cm-mv
tussen80en120cm-mv
V
binnen k-Ocm-mv
dieperdan120cm-mv
VI
tussen h0 en80cm
dieperdan120cm-mv
VII
dieperdan80cm-mv
dieperdan120cm-mv
NB.DegrondwatertrappenGtI,GtIIenGtIVkomeninditgebiedniet
voor.
Deverbreidingvandegrondwatertrappen isbijdebeschrijving van
debodemeenhedenreedsaangegeven.Bijelkebodemeenheid zijndevoorkomendeGt'svermeld.
Uit degrondwatertrappenkaart blijkt,dathetwestelijkennoordelijkdeelvanhet zandgebied inhetalgemeenvrij "nat"is.Hierkomenhoofdzakelijk deGt'sIIIenV voor.Het middengebiedmethet
Montferlandvertoont zeerdiepegrondwaterstandspJEïierkomtalleenGt
VIIvoor.
Het rivierkleigebied inhet oostenheeft globaalgezieneenredelijk
goede ontwatering.Derivierkleigronden liggenmeestalmiddelhoog (Gt
VI)terwijl enkelelagekoiraenenvoormalige beddingenlaagliggenen
"nat"zijn (GtIIIenV ) . Dehogeruggen,alsmedede zandopduikingen
hebbeneen "droge"ligging (GtVil).
Vooreenjuistebeoordelingvandegebruiksmogelijkheden dergrondendientnaast deboderakaart,degrondwatertrappenkaart tewordengeraadpleegd.Beidekaartenvormeneeneenheid.Tengerievevandekaartgebruiker zijnindebasisvandegrondwatertrappenkaart ookdegrenzenensymbolenvandebodemkaartaangebracht.

