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WOORD VOORAF

Inhet kader vanhet onderzoek naar aangepaste landbouw (COALonderzoek) is eenbodemkartering uitgevoerd inhet landgoed
Hackfort, dat eigendom isvan deVereniging tot Behoud enBescherming vanNatuurmonumenten inNederland.
Dekarteringwerd uitgevoerd doorW.J.M.v.d.Voort, die tevens
het rapport samenstelde.Bij aanvang van dekartering heeft
G.Ebbers eenbijdrage geleverd bij het verzamelenvanhydrologische gegevens.Eenniet onbelangrijk deelvanhet rapport,
debodemgeschiktheidsclassificatievoorweidebouw en snijmaïsteelt, isvan dehand van G.A.van Soesbergen.
Dit rapport komt tevens uit alsnr.6 inde reeks COAL-publika-

ties.

Hoofdafdeling Bodem,
Landschap en Toepassingen,
Dr.ir.J.C.F.M.Haans.
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SAMENVATTING

Inhet najaarvan 1983heeft de Stichting voor Bodemkartering
onderzoek gedaannaar debodemgesteldheid vanhet landgoed
Hackfort.Dit gebied ligt ten zuidoostenvan Zutphen enheeft
een oppervlakte van ca.680ha.
Geologisch gezienbehoren debovenste metersvan dit gebied
tot het fluviatiel laagterras (FormatievanKreftenheye), al
danniet afgedekt met dekzand.Het verschil tussen beide
bestaat hierin dat dekzand homogeen fijn isvan opbouw,
terwijlhet fluviatiel laagterras juist erg heterogeen is,van
grof tot fijn.
Dehoogteligging van het gebied varieert van ca. 12,5m+ NAP
inhet zuidoosten tot ca.8m+NAP inhet noordwesten. Binnen
deze algemene terreinhelling inde richting vanhet IJsseldal
vertoont het gebied eenmicroreliëf,waarbij hoogteverschillen
van 1-3 mvoorkomen opafstandenvan enkele honderdenmeters.
Debodemgesteldheid van het gebied isweergegeven op de bodemkaart (bijlage 1 ) .Deze laat zien dat vrijwelhet gehele gebied
uit zandgronden bestaat.Naar profielontwikkeling ishierin een
onderverdeling gemaakt inmoderpodzolgronden, humuspodzolgronden, eerdgronden envaaggronden. Van depodzolgronden komen nagenoeg uitsluitend humuspodzolgronden voor,dieverder onderverdeeld zijnnaar diktevan deAl inveldpodzolgronden en laarpodzolgronden. Bij de eerdgronden zijn onderscheiden grondenmet
een dunneAl (<30 cm),teweten gooreerdgronden en beekeerdgronden,en grondenmet een dikkeAl (>50 cm),namelijk enkeerdgronden.Naar dekleurvan deAlworden ze zwarte ofbruine enkeerdgronden genoemd. Binnen devaaggronden komen alleen grondenmet
een zwak gekleurde, dunneAlvoor, dievlakvaaggronden worden
genoemd. Ze zijn gevormd inhet fluviatiel laagterras en hebben
aldan niet eenkleidek dunner dan 40 cm.Alshet kleidek dikker
isdan 40 cmworden zetot dekleigronden gerekend. Bij alle
zandgrondenwordt indienmogelijk onderscheid gemaakt in zwaken
sterk lemige gronden.
Verder geeft debodemkaart de diepte en de fluctuatievanhet
grondwater weer in 7klassen: II,III,V,V*,VI,VII en VII*.
Hiervan is II denatste enVII* de droogste.Grondwatertrap III
komt het meest voor enbeslaat ongeveer 1/3 van de totale oppervlakte.Bij grondwatertrap II staat 'swintersnogaleenswater
ophet maaiveld.
Oorspronkelijkwashet gebied zeernat.Demin ofmeer zuidoostnoordwest lopende laagtenmet oude rivierklei zijn een aanwijzing dat denatuurlijke afwatering aanvankelijk indie richting
plaatsvond. De dekzandruggen,waarop vanouds debouwlanden voorkomen, liggenhoger.Door eeuwenlange plaggenbemesting zijnhier
deenkeerdgronden ontstaan.Deboerderijen treftmen aan opde
hellingen van de dekzandruggen. Inde loopvan deeeuwen is
sterk indewaterhuishouding ingegrepen.Door deaanlegvan de
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Veengoot enhet GroeneKanaal (ca.20jaar geleden) isuiteindelijkdehuidige situatie ontstaan.
De gronden zijnbeoordeeld ophun geschiktheid voorweidebouw en
snijmaïsteelt aan dehand van de factoren ontwateringstoestand,
vochtleverend vermogen, stevigheid van debovengrond enbewerkbaarheid enberijdbaarheid. Gegevens over deze factoren zijnafgeleid van debodemkaart. Het resultaat van debeoordeling staat
intabel 7en 9.
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INLEIDING

1.1

Aard en doelvanhet onderzoek

Sinds 1982wordt onder auspiciënvan hetMinisterievan Landbouw enVisserij envan deprovincies onderzoek gedaannaar de
mogelijkheden en effectenvan aangepaste landbouw. Daaronder
wordt verstaan landbouwmet eenbedrijfsvoering diemede is
afgestemd op de eisenvan natuur-en landschapsbeheer. Het
onderzoekwordt uitgevoerd door dewerkgroep Coördinatie OnderzoekAangepaste Landbouw en staat bekend alsCOAL-onderzoek.
Het ispraktijkgericht enheeft tot doelna tegaanhoehet natuur-en landschapsbeheer op landbouwgronden door de bedrijven
zelf kanworden uitgevoerd middels een aangepaste bedrijfsvoering.
Eenvan de onderdelen ismodelmatig onderzoek,waarbij beoogd
wordt voor gebiedenwaar nog geen aangepaste landbouw van de
grond is gekomen, aanwijzingen tevindenvoorbeheersvormenmet
eenpositief effect opnatuur en landschap en inpasbaar inde
bedrijfsvorm vanbestaande landbouwbedrijven. Zo'ngebied waar
dit type onderzoekwordt uitgevoerd, ishet landgoed Hackfort,
gelegen inhet oude cultuurlandschap van deGelderse Achterhoek.
Aan deHackfort-studie leverenverschillende onderzoeksinstellingenbijdragen.Dievan de Stichting voor Bodemkartering bestaat uit eenkartering vanhet gebied, schaal 1 :15000,uitgevoerd indeperiode september 1983 -januari 1984.De hierbij
verzamelde gegevens over debodemgesteldheid zijnvastgelegd in
eenbodemkaart, schaal 1 :15000 en eenboorpuntenkaart, schaal
1 :10000;ze zijnbedoeld alsbasisvoor de opstellingvan een
beheersplan. Omdat dewaterhuishoudkundige aspecten daarbij van
veelbelang zijn, isaan dat onderdeelvan de bodemgesteldheid
extra aandacht besteed. Daarvoor isook samengewerkt met het
Instituut voor Cultuurtechniek enWaterhuishouding. Door interpretatievan de gegevensvan debodemkaart zijn de grondenbeoordeeld ophun geschiktheid voorweidebouw en snijmaïsteelt.

1.2

Presentatie van de onderzoeksresultaten

De resultatenvanhet onderzoek staan inhet rapport met aanhangsels enopkaarten, die alsbijlagenworden gegeven.Rapport enkaartenvormen één geheel, zijvullen elkaar aan.Het
isdaarom nodig rapport enkaarten gezamenlijk te raadplegen.

1.2.1

Het rapport met aanhangsels

Inhoofdstuk 2 staat globale informatie over de ligging,degeologische afzettingen, het landschap en de ontwatering vanhet
gebied.
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Inhoofdstuk 3beschrijven we demethodevan kartering en indelingvan gronden en grondwaterstandsverloop.
Hoofdstuk 4bevat eenbeschrijving van de gronden en grondwatertrappen die op debodemkaart zijn onderscheiden.
Hoofdstuk 5geeft informatie over de bodemgeschiktheidsbeoordelingvoorweidebouw en snijmaïsteelt bij dehuidige toestand.
De resultaten van debeoordeling zijn intabellen weergegeven.
Tot slot volgt een lijst van geraadpleegde literatuur.
In de aanhangsels staan allerlei gegevens enverklaringen waarmeewe het rapport niet willen belasten.
Aanhangsel 1bevat profielschetsen van dekaarteenhedenvan de
bodemkaart; per legenda-eenheid isvan éénkaarteenheid eenprofielschets gemaakt.
Inaanhangsel 2beschrijvenwe het verzamelen enverwerken van
degrondwaterstandsgegevens, degemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG)ende gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG).
Aanhangsel 3bevat eenverklaring of definiëring van de inhet
rapport en opdekaarten gebruikte bodemkundige termen en
begrippen.

1.2.2

De kaarten

Bij het rapport horen 2kaarten:
- debodemkaart, schaal 1 :15000 (bijlage 1 ) ,die de bodemgesteldheid tot 120cm -mv.weergeeft. Dezebevat informatie
over zowel deprofielopbouwals de grondwaterhuishouding;
- deboorpuntenkaart, schaal 1 :10000 (bijlage 2 ) ,die de
veldkaartindeling en denummering van debeschreven boringen
weergeeft. Bovendien ishierop deverbreiding aangegeven van
kalkrijke ondergronden.
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BESCHRIJVINGVANHETGEBIED

2.1

Liggingenoppervlakte

Het landgoedHackfort ligtindeprovincieGelderland tenzuidoostenvanZutphenentenwestenvanVorden.Hetmaaktdeeluit
vandegemeentenVordenenWarnsveldenisaangegevenopblad
33vandeTopografischekaart,schaal1:50000(zieafb.1op
blz.8).Hetgebiedwordtaandenoordkantbegrensddoorhet
LeestenscheBroek,aandeoostkantdoordebebouwingvanVorden,
aandezuidkant doordebuurtschapDeldenenhetdorpWichmond
enaandewestzijdedoordebuurtschapVierakker.Hetkasteel
Hackfort ligtinhetcentrumvanditgebied.Enkelenamenvan
wegenenwaterlopendieinhetrapportnogaleensgebruiktwordenzijn:BaakseWeg,HackfortseLaan,Kruisdijk,Rondweg,HackfortscheBeek,VordenscheBeek,GroeneKanaalenVeengoot.
Detotaleoppervlaktevanhetgekarteerdegebiedbedraagtcirca
680ha.

2.2

Geologie

Hetontstaanvandebovenstemetersvanditgebiedvoertterug
totinhetPleistoceenenwelhet laatstegedeelteervan,het
Weichselien (afb.2).Hetwashierergkoudendeondergrond
waspermanentbevroren.DeRijnstroomdenoordwaartsineen
breed daldatzichveelverderuitstrektedanhethuidigeIJsseldal.Hetwaseenverwilderd riviersysteemwaarinzandbanken
engeulenzichvoortdurendverlegden.Daardoorwarenergelijktijdigverschillendewaterafvoerende geulendiedwarsdoorelkaarendanweernaastelkaarliepen.Desedimentendiehierdoorafgezetwerden,kunnendaardoorzowelinhorizontaleals
invertikalerichtingsterkheterogeenvanopbouwzijn.Vaak
zijnzekalkrijk.Zewordengerekend totdeFormatievanKreftenheye,ookwelaangeduidalsfluviatiellaagterras (afb.3).
Dezelaatstenaamzullenweinditrapportgebruiken.
Tijdenshetontstaanvanhetverwilderderiviersysteemkwamen
periodenvoorwaaringeenwaterwerdafgevoerd.Degeulen
vielendandroogenvoornamelijkdefijnerezanddeeltjesen
leemdeeltjesbegonnenteverstuiven.Inhetgekarteerdegebied
isdit fijnemateriaalnogaleensaangeboord;hetwordtaangeduidalslössleem.Eenkenmerkvanditeolischmateriaalisdat
hetheelfijnenhomogeenvanopbouwis,integenstellingtot
hetmateriaalvandeFormatievanKreftenheye,datjuiststerk
wisselendvantextuuris.Delössleemligtaltijdingebedin
Kreftenheye-materiaal,d.w.z.datdelössleemweerafgedektis
met fluviatieleafzettingen.

Jarenv.
Chr. ca.

Afzettingen van
degrote rivieren

Chronostratigrafie
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3 000'
6 000
7000
8 000

Andere afzettingen
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R+ M
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:ad'aar;;Àilered
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Interstadiaal
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IK

9 000
9 800
10 000
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:Midden:

55 00080 000
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Formatie van
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Formatie van Drente
fluvioqlaciale afzettingen
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200000H
250000

Formatie van Urk

Holsteinien

R
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300000

:Cromerien complex:

800000
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veenof bodemvorming
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R+ M
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Eemien

125000

Jongdekzand I

Kreftertheye

Formatie van Enschede
O

900000Waalien

1200000

Formatie van Harderwijk
iEburonien:
O

1 600 000Tiglien
2 200 0002 500 000

:Praetiglien:
warme tijd
(interglaciaal)

korte relatief koude tijd
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koude tijd
(glaciaal)

korte relatief warme tijd
(interstadiaal)

R = Rijn
M =Maas
O - oostelijke noordduitse
rivieren

Afb. 2 Stratigrafisch overzicht (uit: Bodemkaart, 1979)

enkeerdgronden
en
podzolaronden
gooreerdgronderj,

podzolgronden
en
enkeerdgronden
*

dekzand
FormatievanTwente

~S"gerivierkleL
ofwel
Formatie
k a I k g r e n s —•

Afb. 3 Schematische liggingvandebodemeenheden insamenhang met hoogteligging engeologische formatie

15.

AanheteindvanhetPleistoceen treedt ereenklimaatsveranderingop,waardoorhetvlechtenderiviersysteem invervalraakt.
Dewaterafvoerwordtminderendestroomsnelheid geringer.Daardoorslijpendegeulenzichdieperinenopdelageredelenvindenfijnzandigeafzettingenplaats,deouderivierklei.Dezeafzettingen,dievoorheenookwelrivierlemenwerdengenoemd,liggeninHackfort opverschillendeplaatsenaandeoppervlakte.
Opdehogeredelenvandedrooggevallen zandbankenwaaropaanvankelijknoggeenvegetatie stond,kontijdensdeouderivierklei-afzettingverstuivingoptreden.Dezelokaalverstovenzandenwordenaangeduid alsdekzand.Zezijnteherkennenaanhet
homogeenopgebouwdezandpakketvanmatig fijnzandvanwisselendedikte,zeldendikkerdanéënmeter.Inditdekzandpakketkomt
meestaleenpodzolprofielvoor.
Inhetalgemeenzijndedekzandendiezijnontstaandooropwaaiinguit fluviatieleafzettingenietsrijkerdandenormaledekzandendietennoordenentenoostenvanVordenwordenaangetroffen.Deietsrijkeredekzandenbevattenveelglimmersen
hebbeneenrijkerevegetatie (afb.4 ) .
afbeelding4

Deverbreidingvandekzandenenrivierkleiten
oostenvandeIJssel (uit:Bodemkaart,1979)

kalkhoudendejongerivierklei alof niet
opholoceenrivierzand
kalkloos,jongof oud zavel- of kleidek
oppleistoceen rivierzand
kalklozejongerivierklei op oude rivierklei
23 of oppleistoceen rivierzand;plaatselijk op
Ouddekzand (zandigeloss)
kalkloze ouderivierklei opOuddekzand
(zandigeloss) oppleistoceen rivierzand

kalklozeouderivierkleioppleistoceenrivierzand, plaatselijk opOud
dekzand(zandigeloss)
zeer armdekzand
armdekzand(verstovenrivierzand);
alof niet opoude rivierklei

Afb. 4 De verbreiding vandekzanden en rivierkleiten oosten vande
IJssel(uit:Bodemkaart, 1979)
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2.3

Landschap en waterhuishouding

Dehoogteligging van het gebied varieert van ca. 12,5m inhet
zuidoosten tot ca,8m inhet noordwesten. Binnen deze algemene
terreinhelling in de richting van het IJsseldalvertoont het gebied echter eenmicroreliëfwaarbij hoogteverschillen van 1-3m
voorkomen opafstandenvan enkele honderdenmeters.Deze hangen
samenmet deverbreiding van de geologische formaties inhet gebied vanHackfort:koppen ofmin ofmeerwigvormige hoogten die
uit dekzand bestaan, en grillig verlopende laagtenwaar het fluviatiele laagterras bedekt met oude rivierklei aan de oppervlakte ligt ofbedekt is door slechts een dunne laag dekzand (afb. 5),
Inde oude rivierklei ophet fluviatiele laagterras treffenwe
vochtige tot natte gronden aan,diemeestal ingras liggen.De
dekzanden, die overhet fluviatiele laagterras zijnheengestoven, liggenhoger. Ze liggenbijna altijd inbouwland ofbos.
Vanwege dehogere ligging heeft men op dehelling van de dekzandruggen deboerderijen gebouwd.Ook de oude bouwlandgronden,
ontstaan door de eeuwenlange plaggenbemesting,komen altijd op
de dekzandruggen voor (afb.3 ) .
Het gebied watert afvia deVierakkersche Laak inhet noordwesten,via deHackfortsche enVordensche Beek enVeengoot in
het centrum envia deBaaksche Beekmet zijbeken inhet zuiden.
DeHackfortsche Beekmondt uit indeVeengoot enviahet Groene
Kanaal endeBaaksche Beek stroomt hetwater dan de IJssel in.
De afwatering vanhet gebied is redelijk goed,mitsdewaterstandvan de IJsselniet al tehoog is.Indat gevalwordt de
afvoervan deHackfortsche Beekbeperkt, omdat alleen geloosd
kanworden via het GroeneKanaal.Hierdoor treedt deHackfortscheBeeknogal eensbuiten zijn oevers (Jansenen Kemmers,
1984).
Uit gegevensvan debodemkaart blijkt dat deVordensche Beek,
die thansvanaf Vordennaarhet kasteelHackfort loopt,ooit in
verbinding gestaanheeft met deVierakkersche Laak.Juist ten
westenvan deRondweg boog deVordensche Beek toen af in noordwestelijke richting enkwam zouit bij het beginvan deVierakkersche Laak.
DeHackfortsche Beek,die even tennoordwesten vanhet kasteel
eenmerkwaardige bocht maakt van ongeveer 90°,heeft juist bij
diebocht aanvankelijk indenoordelijke richting gelopen.Dat
wil dus zeggen dat deverbinding vanaf dehaakse bocht inde
Hackfortsche Beeknaar deVordensche Beek door demens gegraven
moet zijn.Mogelijk isdit gedaanbij debouwvanhet kasteel
om degrachten vanwater tevoorzien.
Oorspronkelijkwashet gebied zeer nat; de profielontwikkeling
van degronden inde laagten tussen dedekzandruggen enverder
het ondiep inhet profielvoorkomenvan kalkwijzen daarop.In
de loopvan de eeuwen is sterk indewaterhuishouding ingegrepen.Demin ofmeer zuidoost-noordwest lopende laagtenmet
oude rivierklei zijneen aanwijzing dat denatuurlijke afwate-
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ring aanvankelijk indie richting plaatsvond.Door aanpassingen enwijzigingen vanbeeklopen,met alsmeest recente
ingreep deaanlegvan deVeengoot enhet GroeneKanaal (ca.20
jaar geleden), isuiteindelijk dehuidige situatie ontstaan.
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KARTERINGENINDELING

3.1

Dekartering

Bijdekarteringwerddebodemgesteldheid onderzochtdoorboringenuittevoerenenveldbodemkundigewaarnemingentedoen.
Weverrichtten 1à2boringenperhatoteendieptevan 1,20m
-mv.Dehierbijverkregengegevenslegdenweincodevastop
topografischeveldkaarten,schaal1:5000,diehetRijksinstituutvooronderzoekindebos-enlandschapsbouw"DeDorschkamp"
onsverstrekte.Opdeboorpuntenkaart,schaal1:10000(bijlage 2), isdeindelingvanhetgekarteerdegebied inveldkaarten (genummerdvanIt/mXI)aangegeven.Verderbevatdezekaart
plaatsennummervanelkeverrichteboring.
Vanalle868boringeniseenprofielbeschrijving gemaakt.Deprofielbeschrijvingen staaninhetboorregister,datinhetarchief
vandeStichtingvoorBodemkarteringisopgenomen.
Omdebodemopbouwvast testellen,beschrevenweperboringde
kleurvanhetmateriaal,hetprofielverloopenbijzonderekenmerkenenmaaktenweeenschattingvantextuur,humus-enkalkgehalte.Naarverschilleninprofiel-enveldkenmerkentekenden
weinhetvelddebodemgrenzenopdeveldkaarten,schaal
1 :5000,dievervolgensfotografischverkleindwerden.
Omhetgrondwaterstandsverloopvast testellen,schattenwe
welkegrondwatertrap aaneengrondmoestwordentoegekend.Uit
deprofielopbouwenvooraluitdekenmerkendiemetdeactuele
waterhuishouding samenhangen,zoalsbepaalderoest-,reductieenblekingsverschijnselen, leiddenwedeGHGenGLGendaaruit
degrondwatertrap af.Kennisvandezekenmerkensteuntopprofielstudieopplaatsenwaargedurendeeenlangereeksvanjaren
grondwaterstanden zijnopgemeten,nl.bijstambuizenvande
DienstGrondwaterverkenning TNO (zieookaanhangsel 2).Verder
maaktenwebijdekartering,vooralbijhettrekkenvanGt-grenzen,gebruikvanlandschappelijkeentopografischekenmerken
(bijv.reliëf,bodemgebruik)enanderekenmerken (bijv.slootwaterstanden).
Teralgemeneoriëntatieenalsondersteuningvandeschattingen
zijnindrieraaien49grondwaterstandsbuizen geplaatst,waarin
gedurendedekarteringgrondwaterstanden zijnopgenomen(zie
aanhangsel 2).Hoeweldekortewaarnemingsperiode geenberekeningvandeGHGendeGLGtoeliet,gavendewaarnemingen,vooralindieninverband gebrachtmetgrondwaterstandenelders,
houvastbijdeschattingvandeGt.Ookhebbenwegrondwaterstandsmetingenverricht indebuizenoptijdstippendatde
grondwaterstand ineenstambuisinhetgebiedongeveerhetGHGofGLG-niveaubereikte.
Verderegegevensoverdegeplaatstegrondwaterstandsbuizenen
degemetengrondwaterstanden staaninaanhangsel2.
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3.2

Opzet van de legenda; eenheden enkaarteenheden

De legenda omschrijft enverklaart deeenheden diewe op de
bodemkaart hebben onderschelden.Deverschillende soorten gronden staan er zodanig ingegroepeerd dat de legenda dewijze van
indeling overzichtelijk weergeeft.
De eenheden die inhet veld zijn onderscheiden,worden als
kaarteenheden op debodemkaart aangegeven doormiddelvan een
code en een kleur.
Deverschillende kaartvlakken wordenvan elkaar gescheiden door
lijnen, debodemgrenzen.Dezewekken de suggestie,dat de grenzen ook inwerkelijkheid scherp zijn.Dit hoeft niet het geval
tezijn. Soms deelt debodemgrens eenbrede overgangszone ongeveermiddendoor. Zij isdanmeer een 'middenlijn'van een overgangsgebied dan een exacte aanduiding van deplaatswaar de ene
eenheid overgaat in eenandere.De gronden binnen een kaartvlak
voldoen inhet algemeen aan de omschrijving van de aangegeven
kaarteenheid. Invrijwel ieder kaartvlak komen evenwel ookafwijkende grondenvoor.Ditwordt o.a.veroorzaakt door deglobale kartering van dewerkelijke grenzen,hetweglaten van te
kleine oppervlakten ofhet niet-opmerken daarvan als gevolg van
een tegeringeboringsdichtheid. Er isnaar gestreefd dezeafwijkingen, die onzuiverheden worden genoemd, tebeperken tot ca.
30%van de oppervlakte van elkkaartvlak.
Eenkaarteenheid isopgebouwd uit een legenda-eenheid,een grondwatertrap en eventueel een toevoeging.
Bijvoorbeeld:
legenda-eenheid
toevoeging
grondwatertrap
kaarteenheid

Zn55
k
III
kZn55-III

Legenda-eenheden hebben betrekking op deprofielopbouw:de
aard van debodemvorming, de textuur,deorganische-stofklasse
en dediktevan de bovengrond.
Toevoegingen hebbenbetrekking opkenmerken dieniet alsindelingscriterium voor de legenda-eenheden zijn gebruikt,maar wel
op debodemkaart thuishoren.Voor zover debegrenzing niet samenvalt met debodemgrens, is een stippellijn gebruikt.
Grondwatertrappen geven de diepte ende fluctuatievan het
grondwaterweer.Debegrenzingen van degrondwatertrappen zijn
in onderbroken lijnen op debodemkaart aangegeven. Ze zijngecodeerd met romeinse cijfers.
Kaarteenheden dienen alsbeoordelingseenheid bijhetvaststellenvan debodemgeschiktheid (hoofdstuk 5 ) . Bij elke legendaeenheid hoort tenminste éénkaarteenheid, maar afhankelijk
van het aantal combinaties met grondwatertrappen en toevoegingen zullen erdoorgaansmeerkaarteenheden voorkomen.
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Eenaantalvlakkenopdekaart isnietingekleurd.Deze"overigeonderscheidingen"omvattendeniet inhetonderzoekbetrokkenterreingedeelten,zoalswaterlopen,wegenensterkopgehoogdeofdiepafgegraventerreingedeelten.Zezijnmeteenononderbrokenlijnbegrensd.

3.3

Indelingvandegronden

DegrondenzijngedetermineerdvolgenshetSysteemvanBodemclassificatie(DeBakkerenSchelling, 1966),eenmorfometrisch
classificatiesysteem datdemeetbarekenmerkenvanhetbodemprofielalsindelingscriterium gebruikt.
HoeweldeindelingencoderingvandegrondengrotendeelsovereenkomenmetdievandelegendavandeBodemkaartvanNederland,
schaal1:50000,hebbenweinditgebiedmethetoogophet
doelvanhetonderzoekendemeergedetailleerdekarteringgemeendopbepaaldepuntenvandelandelijkelegendatemoetenafwijkenofdeonderverdeling temoetenverfijnen.Zonamenwede
organische-stofklasse,dedikteentextuurvandebovengrond
van0-20à30cm-mv.alsindelingscriteria.
BinnendegrondeninhetgebiedhebbenweintotaalIAlegendaeenhedenen4toevoegingenonderscheiden.

3.4

Indelingvanhet grondwaterstandsverloop

Degrondwaterstand enzijnfluctuatiezijnvangrotebetekenis
voordewater-enluchthuishoudingvandegrond (o.a.vochtleveringaandewortelzone,aëratievandewortelzone,stevigheid
vandegrond)enzijndaardoorsterkbepalendvoorhetbodemgedraginallerleigebruikssituaties.
Degrondwaterstand opeenbepaaldeplaatsvarieert indeloop
vaneenjaar.Inhetalgemeenzalhetniveau indewinterhoger
zijndanindezomer.Hetjaarlijkswisselendverloopvande
grondwaterstand opeenbepaaldeplaatskantoteengeschematiseerdecurvewordenherleid.Dezekangekarakteriseerdworden
dooreengemiddeldhoogstegecombineerdmeteengemiddeldlaagstegrondwaterstand (VanHeesen, 1971).
Onderdegemiddeldhoogste (laagste)grondwaterstand,afgekort
GHG (GLG)verstaanwehetrekenkundiggemiddeldeovertenminsteachtenzomogelijkmeerachtereenvolgendejarenvande
driehoogste (laagste)grondwaterstandenperhydrologischjaar
(1april-31maart).Hierbijgaanweuitvanmetingenopof
omstreeksde14eende28evanelkemaand.
DewaardendiewevoordeGHGendeGLGvinden,kunnenvan
plaatstotplaatsvrijsterkvariëren.Daaromisdeklasse-indeling,dieisontworpenopbasisvandeGHGendeGLG,betrekkelijkruimvanopzet (tabel1).Elkvandezeklassen-degrond-
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w a t e r t r a p p e n ( G t ' s ) - i s g e d e f i n i e e r d door een combinatie van
een zeker GHG- en een GLG-traject ( b i j v . GHG 40-80 cm met GLG
>120 cm beneden mv. • Gt V I ) .
Tabel 1 Indeling van de grondwatertrappen.
Grondwater-trap (Ct)

II

III

V

V*

VI

VII

VII*

Gemiddeld hoogste
grondwaterstand (GHG)
in cm beneden maaiveld

0-25

0-25

0-25

25-40

40-80

80-140

>140

Gemiddeld laagste
grondwaterstand (GLG)
in cm beneden maaiveld

50-80

80-120

>120

>120

>120

>160

>200

Wanneer aan een k a a r t v l a k een bepaalde Gt i s toegekend, w i l
d a t zeggen d a t de GHG en GLG van de gronden binnen h e t v l a k ,
a f g e z i e n van onzuiverheden, z u l l e n v a r i ë r e n binnen de grenzen
g e s t e l d voor de b e t r e f f e n d e Gt. Daarmee wordt dus i n f o r m a t i e
gegeven over de grondwaterstanden d i e men e r omstreeks j u n i j u l i (GLG) en omstreeks d e c e m b e r - f e b r u a r i (GHG) i n een gemiddeld j a a r mag verwachten.
De i n de legenda aangegeven GHG-trajecten b i j de grondwatert r a p p e n z i j n volgens de l a n d e l i j k e i n d e l i n g .

2i

DE BODEMGESTELDHEID

Debodemkaart, schaal 1 :15000 (bijlage 1 ) ,geeft debodemgesteldheid vanhet gebied weer tot een dieptevan 1,20m -mv.
Dezekaart bevat zowel informatie over deprofielopbouw als over
degrondwaterhuishouding; beide aspecten zijnvanbelang voor de
bodemgeschiktheidsbeoordeling.
Bij een groot aantalboringen,vooral daarwaar het fluviatiel
laagterras aan de oppervlakte ligt, isbinnen 120 cm kalkrijk
materiaal aangetroffen.Daar dit gegevenniet op debodemkaart
isondergebracht, staat het op deboorpuntenkaart, schaal
1 :10000 (bijlage 2)vermeld. Indien kalkrijkmateriaal is
aangetroffen, staat er een streep onderhet nummer van deboring.
Eenverklaring of definiëring van de gebruikte terminologie
vindt u inaanhangsel 3.

4.1

Beschrijving van de gronden

Erkomen indit gebied twee soorten grondenvoor:
- zandgronden;
- kleigronden.
Indevolgende paragrafen behandelenwe debelangrijkste kenmerkenvan de gronden per soort enper legenda-eenheid.üit
elke legenda-eenheid kozenwe eenkaarteenheid waarvanwe een
profielschets maakten.De profielschetsen staan inaanhangsel 1.
De toevoegingen wordenbeschrevenbij debetreffende bodemeenheden.

4.2

De zandgronden

Zandgronden zijnminerale grondenwaarvan het niet-moerige gedeelte tussen 0en 80 cm dieptevoor meer dan dehelft van de
dikte uit zand bestaat.
Bijna de gehele oppervlakte vanhet gebiedbestaat uit zandgronden.Naar de aard van debodemvormende processen ende
daardoor ontstanebodemhorizonten hebbenwe de zandgronden
onderverdeeld inpodzolgronden, eerdgronden envaaggronden.
Afhankelijkvan dehumusvorm (moderhumus of amorfehumus)worden depodzolgrondenverder onderverdeeld in moderpodzolgronden
en humuspodzolgronden.
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4.2.1

Moderpodzolgronden/holtpodzolgronden

Podzolgrondenworden tot demoderpodzolgronden gerekend alsde
organische stof indeduidelijke podzol-B overwegend demodervormheeft.Moderhumuswordt gekenmerkt doormin ofmeer ronde
bolletjes of trosjesvan organische stof die tussen deminerale
delen liggen of daarmee intensief zijn gemengd.Het zijn uitwerpselenvan kleine bodemdieren.
Van demoderpodzolgronden treffenwe indit gebied slechts één
type aan,de holtpodzolgronden.

Y55

Holtpodzolgronden; sterk lemig,matig fijn zand
(2,0ha)

Verbreiding:van legenda-eenheid Y55 komen driekleinevlakjes
voor,één indeuiterst noordoostelijke punt tegen de Rondweg
aan,één ten zuidoosten van dewegkruising inhet centrum van
het gebied en één inhet noordwesten bijhet uitstekende
westelijke deelvan het gebied.
Profielopbouw: holtpodzolgronden worden gekenmerkt doordat ze
hele geleidelijke overgangenvan horizontenvertonen in tegenstelling tot dehumuspodzolgronden, die juist hele abrupte
overgangenhebben.Bovendien zijndeB-horizonten veelminder
felbruin gekleurd dan dievan dehumuspodzolgronden en ishet
humusgehaltevan debovengrond lager.Deholtpodzolgronden vallen indeklassematighumusarm, dehumuspodzolgronden zijnaltijdwel humeus.
De ondergrond bestaat uit zwak lemig,matig fijndekzand dat
binnen 120 cm overgaat in sterk gelaagd,meestal leemarm,matig
fijn zand behorend tot het fluviatiel laagterras (Formatie van
Kreftenheye).
Holtpodzolgronden liggen op GtVI enVII.Van de drie onderscheidenvlakken liggen er twee inbos enéén in grasland.

4.2.2

Humuspodzolgronden

De humuspodzolgronden worden gekenmerkt door de aanwezigheid
van een duidelijke humuspodzol-B-horizont,waarinvrijwel uitsluitend amorfehumus ofamorfehumusmet sesquioxyden (Al+
Fe) is ingespoeld,waarbij dehumus indispersevormwerd verplaatst. IndeB-horizont, die roodbruin van kleur is,ligt de
humus alshuidjes rondom dezandkorrels enkan dekorrels aan
elkaar kitten.
Humuspodzolgronden met een duidelijk donkergekleurde en diep
doorgaande B-horizont, zoalsgewoonlijk indekzandgebieden zijn
te zien,komen inhet gebied vanHackfort niet voor.Doordat
het dekzand inHackfort gestoven isuit dehier gelegenpleisto-
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cèneriviervlakte,ishetietsrijkerdandekzandendiedezerivierinvloedniethebben.DitblijktookuitdewatrijkerevegetatieinhetgebiedvanHackfort.Hetdekzand,waarinpodzoleringheeftplaatsgevonden,gaatbinnen120cmbenedenmaaiveld
overinhetfluviatiellaagterras,datveelsterkergelaagdis
danhetdekzand.Dediktevanhetdekzandpakketneemtoverhet
algemeenvanwestnaaroosttoe.Humuspodzolgrondenkomennagenoeguitsluitend indehooggelegengebiedenvoor,meestalmet
GtV*,VIenVII.Naardediktevandehumushoudendebovengrond
hebbenwedehumuspodzolgrondenonderverdeeld inveldpodzolgrondenenlaarpodzolgronden.

4.2.2.1Veldpodzolgronden
Veldpodzolgrondenzijnhumuspodzolgrondenmeteendunne(15-30
cm)Al-horizont.Naardetextuurvandebovengrondzijnzeonderverdeeld intweelegenda-eenheden,Hn53enHn55.

Hn53

Veldpodzolgronden;zwaklemig,matigfijnzand
(85,0ha)

Verbreiding:degrondenvanHn53liggenoverhetgehelegebied
verspreid.Degrootstevlakkenliggeninhetnoordoostelijke
deelvanhetgebied,inhetcentrumeninhetuitstekendewestelijkedeel.
Profielopbouw:doorhetgeringeleemgehaltevandebovengrond
endedoorgaansdiepegrondwaterstandenzijndezegrondenhet
meestdroogtegevoeligvanalleonderscheidenbodemtypen.Bovendienspeelthierbijdedieptevanhetmeestalleemarmefluviatielelaagterraseenbelangrijkerol.Naarmateditondieper
voorkomt,treedtermeerverdrogingop,watmedeveroorzaakt
wordtdoordesterkegelaagdheidvanhetfluviatiellaagterras.
Vanwegedezedroogtegevoeligheid iseengrootdeelvanHn53in
bosgelegd.
DevoorkomendegrondwatertrappenzijnIII,V*,VIenVII.MeestalliggendevlakkenHn53opGtVI.NettenzuidenvanhetkasteelkomteenvlakHn53opGtIIIvoor.Aanvankelijkbehoorde
ditvlaktotdeenkeerdgrondenopGtVII,zoalsdienunog
linksenrechtsvanditvlakliggen.Dezeenkeerdgrondheeft
menindeloopvandetijdzodiepafgegraven,dathetnueen
podzolprofielisopGtIII.Doordatrondomditafgegravenperceelhogeregrondenliggen,komthet 'swintersnogaleensonderwatertestaan.
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Hn55

Veldpodzolgronden; sterk lemig,matig fijn zand
(17,0ha)

Verbreiding: de grondenvan Hn55 liggenuitsluitend tennoorden
van deHackfortsche enVordensche Beek enwelvoornamelijk in
het centrumvan dit gedeelte.
Profielopbouw: dezepodzolgronden hebben een sterk lemigebovengrond, datwil zeggen een leemgehalte vanmeer dan 17,5%.Zehoudendaardoor meervocht vast dande grondenvanHn53.Erkomt
dan ook zowel grasland alsbouwland voor op dit bodemtype.
Deze sterk lemige podzolgronden met een dunne Al komen uitsluitend inhet noordwestelijk deelvanhet gebied voor. Ze zijn
daar opnatuurlijkewijze ontstaan integenstelling tot dehierna tebespreken laarpodzolgronden, dievaak door toedoenvan de
mens sterk lemig zijn geworden.De ondergrond bestaat uit zwak
lemig,matig fijn zand tot aanhet fluviatiel laagterras.Dit
laatstgenoemde materiaal ismeestal leemarm, dusbevat minder
dan 10%leem.
Devoorkomende grondwatertrappen zijn III,V*,VI enVII,waarvan Gt VIhet meest aangetroffen wordt.

4.2.2.2 Laarpodzolgronden
Laarpodzolgronden zijnhumuspodzolgrondenmet eenmatig dikke
(30-50 cm)Al-horizont.Naar de textuurvan debovengrond zijn
zeonderverdeeld in twee legenda-eenheden, cHn53 encHn55.

cHn53

Laarpodzolgronden; zwak lemig,matig fijn zand
(25,2 ha)

Verbreiding: degrondenvan cHn53 liggen inhet oostelijk deel
van het gebied en ten zuidenvan deVeengoot.
Profielopbouw: deze ishetzelfde als dievan Hn53,alleen hebben de grondenvan cHn53 een cultuurdekvan 30 tot 50 cmdikte.
Het zijn oudebouwlanden die een tedunnebovengrond hebben om
ze tot deenkeerdgronden tekunnen rekenen.Door dematig dikke
humushoudendebovengrond zijn zeminder droogtegevoelig dande
grondenvan Hn53. Ze liggen zowel inbouwland als grasland.
De ondergrond bestaat uit zwak lemig,matig fijn zand,dat binnen 120 cm overgaat in leemarm, sterkgelaagd, fluviatiel zand.
Debovenkant van dit fluviatiel laagterras begintmeestal iets
dieper danbij deHn53vanwege het opgebrachte mestdek.Devoorkomende Gt'szijn III,VI,VII en VII*.
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cHn55

Laarpodzolgronden; sterk lemig,matig fijn zand
(27,9ha)

Verbreiding: degrondenvan cHn55 liggen overhet gehele gebied
verspreid met uitzondering van de zuidoosthoek enhet uitstekendewestelijke deel.
Profielopbouw:bij dit bodemtype isdeprofielopbouw hetzelfde
alsdievan deHn55,alleen isbovenin een cultuurdek ontstaan
door plaggenbemesting. Dat degrondenvan cHn55 overhet grootste deelvanhet gebied verspreid liggen endievanHn55 uitsluitend inhet noordwestelijk deelvoorkomen,bewijst dat voor
deopbouwvan cHn55vaak sterk lemigeplaggen gebruikt zijnvan
deoude rivierkleigronden. De grondenvan cHn55 zijndusmeestal
door demens sterk lemig gemaakt, in tegenstelling tot devan
nature sterk lemige grondenvanHn55.
De ondergrond bestaat uit zwak lemig,matig fijn zand dat vrij
homogeen isenbinnen 120 cm overgaat in sterkgelaagd fluviatiel laagterras.Voorkomende Gt's op ditbodemtype zijn III,V*,
VI, VII enVII*.Van deze laatste ismaar ëénvlak aangetroffen
ten zuidenvan deVeengoot.De sterk lemige laarpodzolgronden
liggen inbouwland en grasland.

4.2.3

Eerdgronden

Eerdgronden zijn grondenmet eenminerale eerdlaag van 15tot
50cm dikteen zonder duidelijke podzol-B ôfmet eenminerale
eerdlaag dikker dan 50 cmalofniet met een duidelijkepodzolB. Indit gebied komen enkeerdgronden, gooreerdgronden enbeekeerdgronden voor.De twee laatstgenoemde kunnen een minerale
eerdlaagvan 15 tot 50 cm diktehebben; inhet gebied vanHackfort hebben zeechter zelden eenminerale eerdlaag dikker dan
30 cm.

4.2.3.1 Enkeerdgronden
De enkeerdgronden, die eenminerale eerdlaag dikker dan 50cm
hebben,worden onderverdeeld inbruine (bEZ)en zwarte enkeerdgronden (zEZ).
De zwarte enkeerdgronden zijn ontstaan doordat men heideplaggen
heeft gebruikt als strooisel indepotstal (Domhof, 1953). Vaak
kan de zwartebovengrond van deze enkeerdgronden er loodzandachtiguitzien,doordat er gemakkelijk scheiding optreedt tussen
humus en zandkorrels.
Van debruine enkeerdgronden wordt verondersteld dat ze ontstaan
zijn doorhet gebruikvan grasplaggen ofbosplaggen.Debruine
kleur zou danveroorzaakt worden door ijzer datmet het plaggenmateriaalwerd aangevoerd. Overhet algemeen ishet humusgehalte
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van de zwarte enkeerdgronden hoger danvan debruine.Debruine
zijn echtervaakveel lemiger,hebben een gunstiger C/N-verhouding enbevattenmeestal nogalwat lutum.

bEZ55

Bruine enkeerdgronden; sterk lemig,matig fijn zand
(44,2ha)

Verbreiding: degrondenvanbEZ55 liggen inhet gebied dat aan
de zuidkant wordt begrensd door deVeengoot en inhet noorden
door deHackfortse Laan en BaakseWeg.Eenuitzondering hierop
vormt het vlakdat tegende zuidgrensvanhet gekarteerde gebied
ligt.
Profielopbouw:allebruine enkeerdgronden zijn sterklemig, omdatmenvoor de ophoging plaggen met eenhoog leemgehalte gebruikt heeft uit de oude rivierdalen.Debruine enkeerdgronden,
waarvan het opgebrachte dek zelden dikker isdan 80 cm, liggen
opGt V*,VII enVII*. Opmerkelijk isdat zeook liggen inhet
parkachtigebosbij het kasteel Hackfort.
De ondergrond bestaat uit zwak lemig zand waarin een humuspodzol,maarvaak ook eenmoderpodzol isontwikkeld.Meestal gaat
dit zwak lemige dekzand binnen 120 cm over in leemarm fluviatiel
laagterras.Soms gaat het dekzand door tot dieper dan 120 cm,
vooralwanneer onderhet esdekeenmoderpodzolgrond voorkomt.

zEZ53

Zwarte enkeerdgronden; zwak lemig,matig fijn zand
(21,8ha)

Verbreiding: de grondenvan zEZ53komenvoor tenoostenvan de
Rondweg, ten zuidenvan deVeengoot en inéénvlak aan deHackfortse Laan.
Profielopbouw: het zwak of sterk lemig zijnvan de enkeerdgronden isafhankelijkvan deplekkenwaarmen plaggenvandaan gehaald heeft. Ervan uitgaande datvoor zwarte enkeerdgronden
plaggen gebruikt zijnvan podzolgronden enmet dekennis dat
demeeste zwak lemige podzolgronden inhet oostelijk en zuidelijk gedeeltevanhet gebied worden aangetroffen, ligt het voor
dehand dat ook indit gedeeltevan het gebied zwak lemige enkeerdgronden liggen.Zekomenvoor opGt III,V*,VI,VII en
VII*,maar het grootste gedeelte heeft VII*,waarbij verdrogingsverschijnselen kunnen optreden.
De ondergrond is zwak lemig en erkomt meestal een humuspodzol
invoor.Binnen 120 cm gaat het dekzand over in fluviatiel laagterras.Overhet algemeenbegint het fluviatiel laagterras ten
oostenvan deRondweg dieper inhet profiel danmeernaarhet
westen.
Deze grondenwerdenvanouds gebruikt voor bouwland. Thanskomt
erook grasland opvoor.
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zEZ55

Zwarteenkeerdgronden;sterklemig,matigfijnzand
(83,0ha)

Verbreiding:degrondenvanzEZ55komenoverhetgehelegebied
voormetuitzonderingvanhetuitstekendewestelijkedeelen
heterbijaansluitendedeelvanhetcentrum.
Profielopbouw:erkomeninditgebiedkleineengrotevlakken
sterklemigeenkeerdgrondenvoor.Dehelekleinezijnzogenaamdeéénmansesjes,datwilzeggenstukkenbouwland dieaanéén
boerderijtoebehoren.Degrotevlakkenzijngemeenschappelijke
bouwlandgrondendieaanmeerdereboerderijentoebehoren.Zulke
grotestukkengemeenschappelijkebouwlandgronden liggenaande
noordoost-enoostkantvanhetgebiedentenzuidenvanhet
kasteel.
Deondergrond,waarinmeestaleenhumuspodzolvoorkomt,bestaat
uitzwaklemigzanddatbijnaoveralbinnen 120cmovergaatin
leemarm,sterkgelaagd fluviatiellaagterras.DezeenkeerdgrondenliggenopGtIII,V*,VI,VIIenVII*;GtIII,V*enVIkomenmaarsporadischvoor.HetbodemgebruikisalsvanzEZ53.

A.2.3.2Gooreerdgronden
Gooreerdgrondenhebbeneen15-50cmdikkemineraleeerdlaag.
Zezijnmeestalineendrogeresituatieontstaanalsdebeekeerdgrondenenvertonendaaromgeenhydromorfekenmerken,zoalsroestbinnen50cm-mv.

tZn53

Gooreerdgronden;zwaklemig,matigfijnzand
(12,2ha)

Verbreiding:gooreerdgronden liggenvoornamelijkinhetzuidoostelijkdeelvanhetgekarteerdegebied.
Profielopbouw:alsweinafbeelding3deopeenvolgingvanenkeerd-enpodzolgrondennaardepoldervaaggronden indeoude
rivierkleibekijken,liggendegooreerdgrondenhetdichtstbij
depodzolgronden.ZekunnenookeenB-horizonthebben,maardie
isdanveeltezwakomtoteenduidelijkepodzol-Bgerekendte
mogenworden.Binnendegooreerdgronden,dieweinig inhetgebiedvoorkomen,isalleendezwaklemigegooreerdgrondaangetroffen.
Deondergrondheeftmeestalgeenroestenbestaatuit zwaklemigtotleemarm,matigfijnzandovergaand inleemarmfluviatiellaagterras.DeonderscheidenGt'sbijdezegooreerdgronden
zijnIII,V*,VIenVII,waarvanVIdegrootsteoppervlakteinneemt.
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4.2.3.3 Beekeerdgronden
Beekeerdgronden zijneerdgrondenmet een 15-50 cmdikkemineraleeerdlaag,met hydromorfekenmerken, dus zonder ijzerhuidjes
opde zandkorrels direct onderdeA-horizont,enmet roest die
binnen 35 cm -mv.begint endoorgaat tot 120 cm-mv. of tot
deniet-geaëreerde zone.De roest kan over tenhoogste 30cm
onderbroken zijn. Inhet gebied vanHackfort isdeminerale
eerdlaag zelden dikker dan 30 cm.
Naarverschillen inde textuur zijn twee legenda-eenheden onderscheiden.

tZg53

Beekeerdgronden; zwak lemig,matig fijn zand
(33,3 ha)

Verbreiding: degrondenvan tZg53 liggenvoornamelijk inhet
zuidelijk deelvan het gebied.Tennoordenvan deHackfortse
Laankomt slechts éénvlakvoor.
Profielopbouw:uit afbeelding 3blijkt dat ereenhellend verloopbestaat van podzolgronden naar oude rivierklei. Indeze
sequentie liggen debeekeerdgronden halverwege tussen depodzolgronden en de oude rivierklei. Inhet traject van de beekeerdgrondenkanweer onderscheid gemaakt worden tussen eenhoog en
een laag gedeelte. Inhet hoge gedeelte liggen dan de zwaklemigebeekeerdgronden. Daar gooreerdgronden indit gebied weinig
voorkomen, grenzen de zwak lemigebeekeerdgronden altijd direct
aan develdpodzolgronden. Ze zijn ontstaan in een laag dekzand
die overhet algemeen ietsdikker isdan diewaarin de sterk
lemigebeekeerdgronden zijn gevormd. Zekomen heelweinig voor.
De ondergrond bestaat uit zwak lemig tot leemarm,matig fijn
zand liggend op fluviatiel laagterras.Overhet algemeen komt
het fluviatiel laagterras hoger inhet profielvoor danbij de
podzolgronden.
Het grootste deelvanhet vlak tZg53 aan deoostkant vanhet
gebied is tenminste 40 cmvergraven. Dit perceel heeft tijdens
deruilverkaveling alsgrondopslagdepot gediend.
Bij dit bodemtype komen Gt III,V* enVIvoor;het grootste
deel heeft Gt VI.De gronden liggen overwegend ingras.

tZg55

Beekeerdgronden; sterk lemig,matig fijn zand
(123,1 ha)

Verbreiding: degrondenvan tZg55 komen overhet gehele gebied
verspreid veelvuldig voor,alleenwat minder inhet zuidwestelijke gedeelte.
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Profielopbouw:de sterk lemigebeekeerdgronden, die de overgang
vormenvan depodzolgronden naar de oude rivierklei, liggen in
het terrein iets lager dan tZg53.Ze zijn ontstaan in fluviatiellaagterrasmet daaroverheen al ofniet een dun laagje dekzand.Vaak isde dekzandlaag zodun,dat het ergmoeilijk is
nog onderscheid te zien tussen dekzand en fluviatiellaagterras.
Inhetwestelijk deelmaar ook inhetmidden aan weerskanten
van deVeengoot hebben degronden eenkleidek dunner dan40 cm,
aangeduid met de toevoeging k ...Bij deze grondenkomt het fluviatiel laagterras alaande oppervlakte, enbestaat het bovenstedeeluit oude rivierklei.
De ondergrond bestaat meestal uit leemarm, sterk gelaagd fluviatiel laagterras,dat inveel gevallen kalkrijk isbinnen 120cm
diepte.Waar dit het geval is,wordt aangegeven op deboorpuntenkaart.
In de grondenvan tZg55 zijnvijf Gt'sonderscheiden, nl.III,
V,V*,VI enVII.VIkomt uitsluitend voor aan deoostkant van
het gebied tegenVorden. Evenals de zwak lemige beekeerdgronden
zijn deze grondenvoornamelijk ingebruik als grasland.

4.2.4

Vaaggronden/vlakvaaggronden

Vaaggronden hebben geen duidelijke podzol-B en geenminerale
eerdlaag.Debovengrond isheel lichtvankleur en steekt daardoorvaag af tegen deondergrond, vandaar denaam vaaggronden.
Van de zandvaaggronden komt inhet gebied van Hackfort slechts
éénbodemtype voor,ni. devlakvaaggronden. Dit zijn gronden
met hydromorfekenmerken, d.w.z.roest binnen 35 cm dieptebeginnend en doorgaand tot aan de gereduceerde zone.
Naar de lemigheid van debovengrond worden zeverder onderverdeeld in zwak lemige en sterk lemige vlakvaaggronden.

Zn53

Vlakvaaggronden; zwak lemig,matig fijn zand
(5,4ha)

Verbreiding: degrondenvan Zn53komenvoor ineenpaar kleine
vlakjes ten zuidenvan deVeengoot en éénvlakje inhet uitspringendewestelijke deel.
Profielopbouw: bij dit bodemtype ligt het fluviatiel laagterras
aan de oppervlakte.Mogelijk zijn sommige delenwelmet een dun
laagje dekzand afgedekt geweest,maar door het afplaggen,dat
speciaalplaatsvond op de lage gronden, ligt het fluviatiel
laagterras nu aan de oppervlakte.Daardoor kan ookeen gedeelte
van de lemigebovenlaag verdwenen zijn,waardoor ze thans een
zwak lemigebovengrond hebben.
De ondergrond bestaat uit leemarm, gelaagd fluviatiel laagterras,waarinbinnen 120 cmvaakkalkrijkmateriaalwordt aange-
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troffen.Tijdens deafzetting van het fluviatiel laagterras
zijner ookperioden geweest waarin geenwaterwerd afgevoerd,
waardoorverstuiving konoptreden.Dit leidenwe afuit lössleemlagen die ingeklemd liggen in fluviatielmateriaal.
Voorkomende Gt's indeze gronden zijn III enVI,waarvan Gt III
hetmeestwordt aangetroffen.Deze grondenworden als grasland
gebruikt.

Zn55

Vlakvaaggronden; sterk lemig,matig fijnzand
(161,2 ha)

Verbreiding: de grondenvan Zn55 liggen overhet gehele gebied
verspreid.
Profielopbouw:dezegronden liggen in de sequentievanhoog
naar laag tegen deoude rivierklei aan (zieafb.3 ) .Zehebben
een sterk lemigebovengrond, d.w.z.met meer dan 17,5%leem.Op
verschillende plaatsen hebben ze zelfs een lutumrijke bovengrond, d.w.z.met meer dan 8% lutum.Deze lutumrijke laag is
echter tedun om zetot dekleigronden tekunnen rekenen; ze
worden danmet een toevoeging k... aangeduid.
De ondergrond bestaat uit leemarm, sterkgelaagd,matig fijn
zand, somsmatig grof zand behorend tot fluviatiel laagterras.
Indit materiaal,dat binnen 120 cmvaakkalkrijk is,wordt
hier endaar lössleemaangetroffen dat op sommige plekken is
afgegravenvoor het bakkenvan stenen.Tennoordenvan de
Hackfortse Laan ligt eenboerderij die denaam "Tichelman"
draagt, afkomstig van aftichelen:klei of leem afgraven.Hier
heeft indevorige eeuw een steenbakkersoven gestaan.
Bij Zn55 zijn devolgende Gt's onderscheiden: II,III,V*,VI
enVII,waarvan Gt IIIhet meest wordt aangetroffen. Nagenoeg
alle grondenvan dit bodemtype liggen in grasland.
Op een drietal plaatsen komen 'swinters regelmatig gedeelten
van percelen onderwater te staan,mede doordat deHackfortscheBeekbijhoogwater niet meervoldoende kan lozenophet
Groene Kanaal.Deze plekken zijnmet een toevoeging op debodemkaartaangegeven.
Ten oostenvanhet kasteel ligt binnen eenvlakZn55 een sterk
opgehoogde plekwaarin geen bodemtype isonderscheiden. Op deze
rondeplekheeft vermoedelijk een theehuisje gestaan,dat bij
het kasteel hoorde.

4.3

De kleigronden/poldervaaggronden

Kleigronden zijnminerale grondenwaarvan het niet-moerige deel
tussen 0 en80 cmvoormeer dan dehelft van dezedikteuit
kleibestaat. In feite zijndit nagenoeg dezelfde gronden als
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dehiervoorbeschrevenvlakvaaggrondenmeteenkleidek(kZn55),
alleenisbijdekleigrondenhetkleidekdikkerdan40cm.De
diktevandekleilaag,dieindeverderebeschrijvingwordtaangeduidalsouderivierklei,varieertvan45tot60cm.
Bijdekleigrondenwordteenonderverdelinggemaaktineerdgrondenenvaaggronden.Deouderivierkleigronden inditgebiedhebbeneenheelzwakgekleurdebovengrond enbehorendaaromtotde
vaaggronden.Binnendekleivaaggrondenhebbenweinditgebied
slechtséénbodemtypeaangetroffen:depoldervaaggronden.

KRnl

Poldervaaggronden;matighumusarmezavelopzand
(23,8ha)

Verbreiding:degrondenvanKRnlkomenvoornamelijkvoorten
noordenvandeHackfortseLaanendeBaakseWegenineenpaar
vlakkenlangsdeVeengoot.
Profielopbouw:debovengrondbestaatuiteen50à60cmdikke
laaghumusarmezavel,waarinvaakop20à30cmdiepteijzeroerbrokjesofeensterkroestigelaagvoorkomen.Indeondergrondwordt leemarm,sterkgelaagd,matigfijnensomsmatig
grofzandaangetroffendatbinnen 120cmbijnaaltijdkalkrijk
is.Inditsterkgelaagdefluviatielezandkomenvrijvaaklössleemlagenvan 10tot50cmdiktevoor.Ditduidtvrijzekerop
eenovergangvaneenfluviatieleafzettingnaareeneolischeafzetting.Mogelijkkandezelössafzettinggekoppeldwordenaan
hetoudedekzand.
BinnenderivierkleigrondenkomenGtII,IIIenVvoor,waarvanGtIIIdegrootsteoppervlakteinneemt.Zezijnalsgrasland ingebruik.

4.4

Beschrijvingvandegrondwatertrappen

II

GHG 0-25 cm-mv.
GLG50-80cm-mv.

Verbreiding:grondenmetGtIIkomenvoornamelijkvoorinhet
zuidwestelijkdeelvanhetgebiedenslechtsinéénkleinvlak
indeuiterstenoordwestpunt.
Bijzonderheden:dedriegrootstevlakkenmetGtIIkomen 'swintersmeestalblanktestaan,zoalsuitdesignatuuropdekaart
valtaftelezen.Maareenveelgrotergedeeltedanalleendeze
vlakkenlooptonderwater,wanneereruitsluitendviahetGroeneKanaalopdeIJsselgeloosdmoetworden.Ditisnamelijkhet
gevalbijeenhogeIJsselstand.DeafwateringvandeHackfortscheBeeknaardeBaakscheBeekwordtdanafgesloten.Hetgehele

34

gebied rondom dezevlakkenmet Gt IIdient dan als overloopreservoirvoor deHackfortsche Beek.Omdat dewaterstand ophet
maaiveld zohoog kan oplopen,heeftmen aan de zuidoostkant van
dit komgebied eendijkopgeworpen om dedaar liggende boerderij
tegenwateroverlast tebeschermen.
Indevlakkenmet Gt II liggenvlakvaaggronden met eenkleidek
(kZn55),maar inhet vlak inhet noordwesten ishet kleidekdikker dan 40 cm, zodat deze gronden per definitie tot dekleigrondenwordt gerekend (KRn).
Waarschijnlijk hebben allevlakken met Gt II lastvan kwel,hetgeenwij niet hebben gemeten,maar afleiden uit het feit dat
bij bijna alleboringen het materiaal kalkrijk isbinnen 120 cm.
Bovendien hebbenwe inhetvlakmet Gt II tegen deVeengoot op
ca.40 cm diepte een grauwwitte, tandpasta-achtige kalklaag gevonden.Aanvankelijk dachtenwe aanmoeraskalk,maar hierin komenmeestal stukjes schelpresten voorvan de schelpdieren die
indat moerassige milieu geleefd hebben. Indeze pasta-achtige
laagwas geen enkel schelprestje teherkennen, zodatwe concludeerden dat deze kalkophoping is ontstaan door kalkrijk kwelwater.

III

GHG 0-25 cm -mv.
GLG 80-120 cm -mv.

Verbreiding: grondenmet Gt IIIkomen overhet gehele gebied
verspreid voor,maar de grootste aaneengesloten vlakken liggen
inhet noordelijk en zuidelijkdeel.
Bijzonderheden:van alle onderscheiden grondwatertrappen neemt
dezewel de grootste oppervlakte in.Debodemtypenwaarbij deze
Gtvoorkomt, zijnoudekleigronden (KRn),vlakvaaggronden en
beekeerdgronden. Overhet algemeen zijn dit gebiedenwaarhet
fluviatiel laagterras aan de oppervlakte ligt. Podzolgronden
met deze Gt komen zeldenvoor; alshet wel zo is,zijn zeafgegraven of afgeplagd.De gebiedenwaarin Gt III voornamelijk
voorkomt, zijn in 2stroken onder teverdelen,dienoordwestzuidoost verlopen.Langs deVeengoot komt een oost-west verlopende strookmet Gt IIIvoor, die debovengenoemde gebieden
verbindt. Samenmet Gt II isGt III inhet algemeen typisch
voor plaatsen met kwel.
Doordat erveel oudebouwlanden worden aangetroffen die ontstaan zijn door ophoging met potstalmest, ligt het voor dehand
datmen de lage grondenmet Gt IIInogaleensheeft afgeplagd
waardoor zenog lager zijnkomen teliggen.Vaak isdit nunog
te zien aan devrij scherpe hoeken die indebegrenzing van de
Gt-vlakkenvoorkomen,bijvoorbeeld inhet zuidwestelijk deel
vanhet gebied, ten zuidenvan deVeengoot. Op gelijksoortige
wijze isookhetvlakmet Gt III inhet oude-bouwlandcomplex
juist ten zuidenvanhet kasteelHackfort ontstaan.Hier heeft
men inde loopvan dejaren altijd zand afgegraven, indien er
inhet gebied vanHackfort ergens zand nodigwas.Het ligt nu
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zo laag dat er 'swinters zelfswater ophet maaiveld staat,
zoals ookde afgelopenwinter het gevalwas.Inde ondergrond
komt bij Gt IIIvaakkalkrijkmateriaalvoor.

V

GHG 0-25 cm -mv.
GLG>120 cm-mv.

V*

GHG 25-40 cm-mv.
GLG >120 cm -mv.

Verbreiding: grondenmet Gt Vkomen overalvoor,maar de grootste oppervlakte ligt inhet gebied ten oostenvanhet kasteel
Hackfort.
Bijzonderheden:grondwatertrap V enV*vindenwe voornamelijk
op deovergang aan deoppervlakte van het dekzand naar het fluviatiel laagterras aan deoppervlakte. Soms echter liggen er
ookvlakjestemiddenvan het fluviatiellaagterras,die dan
iets opgehoogd zijn doorhet gravenvan sloten,de zgn. rabatten,of door stortingvan grond van elders,zoalshet vlak
langsdeVeengoot aan dekant van Vorden.
Het grootste aaneengesloten gebied met GtV* ligt juist ten
oostenvanhet kasteel.Het lijkt erop dat dit gebied vroeger
veelnatter isgeweest,maar nu door de insnijdingvan de
Vordensche Beek droger isgeworden.Het gedeeltevan de
VordenscheBeek tussen deRondweg bijVorden enhet kasteel
Hackfort lijkt te zijn gegraven;voorheen heeft de Vordensche
Beek innoordwestelijke richting gestroomd.
Indevlakkenmet GtV* komen indemeeste gevallen beekeerdgrondenvoor,maar ookkunnen er podzolgrondenworden aangetroffen.Beide profielen zijn gevormd indekzand dat meestal erg
ondiep overgaat in fluviatiel laagterras.

VI

GHG 40-80 cm-mv.
GLG >120 cm -mv.

Verbreiding: grondenmet Gt VIkomen over het gehele gebied verspreidvoor,maar de grootste aaneengesloten oppervlakte ligt
wel aan denoordoostkant vanhet gebied en in deomgeving van
kasteel Hackfort.
Bijzonderheden:met deze Gtkomennagenoeg uitsluitend podzolgronden en enkeerdgronden voor en in enkele gevallen beekeerdgronden.Omdat menvoor hetwonen de ietshoger gelegen ruggen
heeft uitgekozen, zijnuiteraard ookdemeeste boerderijen op
podzolgronden gebouwd. Beekeerdgronden hebbenvan nature een
Gt II,IIIofV,maar doorhet gravenvanbeken of door ophoging,kunnen deze gronden droger geworden zijnen daardoor een
GtVIhebben.Vlak langshet kasteel ligt zo'n strook beekeerd-
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gronden (tZg)opGt VI die door deHackfortsche Beekbeslist dieper ontwaterd is.Helemaal aan deoostkant van het gebied ligt
nog eenvoorbeeld vanbeekeerdgronden tZgdie door ophoging veel
droger zijn geworden.

VII

GHG 80-140 cm-mv.
GLG >160 cm -mv.

Verbreiding: grondenmet Gt VIIkomen overhet gehele gebied
verspreid voor.De twee grootstevlakken liggen juist tennoorden en ten zuiden van het kasteel Hackfort.
Bijzonderheden: binnen devlakkenmet deze grondwatertrap komen
voorhet overgrote deel enkeerdgronden voor en een klein deel
podzolgronden. Inhet noordwestelijk deelhebben de podzolgronden (Hn53 enHn55)een dunnebovengrond en zijn daardoor zeer
droogtegevoelig. Inhet zuidoostelijk deelhebben de podzolgronden eenmatig dikkebovengrond (cHn53 en cHn55). Van dezebeide
iscHn53nogal droogtegevoelig, omdat deze zwak lemigis.
Het overgrote deelvan de enkeerdgronden met Gt VIIbestaat uit
zwarte enkeerdgronden (zEZ). Eenvlakmet bruine enkeerdgronden
(bEZ)ligt ten zuidenvanhet kasteel,een andervlak tegen de
zuidgrensvanhet gebied.

VII*

GHG>140 cm-mv.
GLG>200 cm -mv.

Verbreiding: grondenmet Gt VII* liggen over het gehele gebied
verspreid met uitzondering vanhet noordelijke deel.
Bijzonderheden:met dezegrondwatertrap komen uitsluitend zwarte enbruine enkeerdgronden voormet eenhumeuzebovengrond van
60à80 cm.Daar de gemiddeld hoogste grondwaterstand dieper
dan 120 cmbenedenmaaiveld is,vindt ergeenvochtaanvoer vanuit het grondwater plaats.Daardoor isdebeschikbare hoeveelheidvocht voor deplant geheel en alafhankelijkvan dehoeveelheid regenwater die door debovengrond kanworden vastgehouden.De diktevanhet oudebouwlanddek speelt hierin eendoorslaggevende rol.Bij dunnere dekken kunnen nogal eensverdrogingsverschijnselen optreden, zodat bij demeesteboeren een
regeninstallatie tot devaste inventarisbehoort.Debruine enkeerdgronden liggen inhet centrum vanhet gekarteerde gebied en
inhet uitspringendewestelijke deel.
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DEBODEMGESCHIKTHEID VOORWEIDEBOUW EN SNIJMAISTEELT

5.1

Inleiding

Debodemkaart geeft het voorkomen en deverbreiding van degronden doormiddelvan kaarteenheden weer.De eigenschappen van de
gronden, zoals opeenvolging vanhorizonten, textuur,organischestofgehalte,grondwaterstand enz.,zijn inhoofdstuk 4beschreven.
Indit hoofdstuk gevenwe informatie over het gedrag van de
gronden inallerlei gebruikssituaties:hoe gevoelig isde grond
voor vertrapping bijbeweiden ofvoor insporing bij berijden,
hoeveelvocht kan degrond leveren aan de gewassen enz.Bovendienwordt de geschiktheid van de grond voorverschillende vormenvanbodemgebruikaangegeven.Daartoe hebbenwe de gegevens
van dekaarteenheden gecombineerd met gegevens overhet klimaat
enandere ecologische factoren enmet de eisenvan het bodemgebruik, envertaald in informatie overhet gedrag en de geschiktheid van de gronden.
Deze interpretatie geschiedt volgens een schema dat landelijk
wordt toegepast enwaarvoor landelijke normen gelden (Haans,
1979).

5.2

Het interpretatiesysteem

Afbeelding 6geeft schematisch deprocedureweer,diewebij
het interpreteren van debodemkaart hebben gevolgd. Object van
interpretatie zijn deafzonderlijke kaarteenheden van debodemkaart of,preciezer gezegd, de tot eenbepaalde kaarteenheid
behorendeverzameling gronden.Bij de interpretatie hebben we
alleen rekening gehoudenmet deeigenschappen van degronden,
zoals die op debodemkaart zijnweergegeven, d.w.z.zoals die
bestonden bij de opname.Onzuiverheden diebinnen een kaarteenheid kunnenvoorkomen,blijven inhet algemeenbij de interpretatiebuiten beschouwing.
Als eerste stap in de interpretatieprocedure ontlenenwe aande
legendavan debodemkaart en debeschrijving van degronden in
het rapport gegevens over deeigenschappen van degronden.Vervolgensworden uit deze eigenschappen enmeestal samenmet aanvullende kennis o.a.betreffende het klimaat ofbepaalde aspectenvan het bodemgebruik, debeoordelingsfactoren opgebouwd en
degradaties ervoor vastgesteld.
Eenbeoordelingsfactor iseenmet de grond samenhangende factor
waarmee eenvoor het bodemgebruik belangrijk proces,een gedragsaspect of een groeiplaatsomstandigheidwordt beschreven.
Voorbeeldenvanbeoordelingsfactoren zijn:vochtleverend vermogen en stevigheid van debovengrond. Eenbeoordelingsfactor is
meestal een "bouwsel"vanverscheidene bodemeigenschappen.
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Afb.6Schemavandeinterpretatieprocedure
Zobepaleneigenschappenalsorganische-stofgehalte,textuuren
ookdevochttoestand debeoordelingsfactor stevigheidvande
bovengrond,diehetgedragvandegrondbijbetredingenberijdingkarakteriseert.Somsspelenookniet-bodemkundige factoren
eenrol,zoalsbijdebeoordelingsfactorvochtleverend vermogen,
waarbijnaastbodemkundigefactorenookklimaatsfactoren (neerslagenverdamping)vaninvloedzijn.
Debeoordelingsfactoren dievanbelangzijnbijdeinterpretatie
voorweidebouwzijnontwateringstoestand,vochtleverend vermogen
enstevigheidvandebovengrond.Vanbelangbijdeinterpretatie
voorsnijmalsteeltzijnontwateringstoestand,vochtleverendvermogenen bewerkbaarheid/berijdbaarheid.
Hetniveauofderelatievebetekenisvanhetdooreenbeoordelingsfactoraangeduideprocesofgedragsaspect vandegrond,
gevenweweermetdegradatie,waarvanerperbeoordelingsfactor
drieofvijfzijnonderscheiden.Degrenzenvandegradaties
liggenbijvoorhetbodemgebruikkritischewaarden (drempelwaarden).
Vergelijkenwehetbestaandeenhetvooreenbepaaldgebruiksdoelvandegrondvereisteofgewensteniveauvaneenbeoordelingsfactor,dankunnenwebeperkingen identificeren.Debeoor-

39-

delingsfactoren geven positieve aspectenvan de bodemgesteldheid; debeperkingen zijn denegatieve kanten ervan. Bijvoorbeeld:bij debeoordelingsfactor ontwateringstoestand isdebeperkingwateroverlast enbijvochtleverend vermogen gevoeligheid voorverdroging. Inpar.5.3 besprekenwe debeoordelingsfactoren enhun gradaties.
Bijdevolgende stap inde interpretatieprocedure plaatsen we
dekaarteenheden indeklassenvan de bodemgeschiktheidsclassificatiesvoorweidebouw en snijmaïsteelt.
Onder bodemgeschiktheid verstaan we dematewaarin de eigenschappen van een grond voldoen aan de eisen die een bepaalde
vortavanbodemgebruik,hierweidebouw en snijmaïsteelt, eraan
stelt.Bij debodemgeschiktheidsclassificatie groeperenwe de
gronden naarhun geschiktheid voor debetreffendevormvanbodemgebruik.
Debeoordelingsfactoren gebruikenwe als instrument om kaarteenheden ingeschiktheidsklassen teplaatsen.Bepaalde combinatiesvan gradaties,toegekend aan relevante beoordelingsfactoren, leiden totbepaalde geschiktheidsklassen. Om kaarteenheden
ingeschiktheidsklassen teplaatsen met behulp van de gradaties
van de relevantebeoordelingsfactoren, zijn inoverleg met
teelt-en gewasdeskundigen sleutels ontworpen.
Debodemgeschiktheidsclassificatieheeft tweeniveaus.Het hoogsteniveau, dat van dehoofdklassen,maakt onderscheid in:
1grondenmet ruime mogelijkheden;
2 grondenmet beperkte mogelijkheden;
3 grondenmetweinig mogelijkheden.
Het tweede niveau verdeelt iedere hoofdklasse in een aantal
middenklassen, omschreven in termenvan het betreffende bodemgebruik;hierin zit geen volgorde van waardering.
Of degeschiktheid diemet degeschiktheidsklasse wordt aangeduid, ookwerkelijkverwezenlijkt kanworden,hangt echter niet
alleenvanbodemkundige factoren af.Eisen die liggen ophet
gebied van de landinrichting, de economie en de bedrijfsvoering
zijnmedevan groot belang.Deze aspecten hebbenwe niet beoordeeld;we gaan ervan uit dat aan een aantal in ditverband belangrijke voorwaarden - randvoorwaarden of achtergrondveronderstellingen -voldaan is.Inparagraaf 5.4 en 5.5 bespreken we
debodemgeschiktheidsclassificatievoorweidebouw en snijmaïsteelt.

5.3

De beoordelingsfactoren

Het belangrijkste element van de interpretatie ishetvaststellenvan degradatiesvan debeoordelingsfactoren voor dekaarteenheden, omdat daarop deplaatsing van degronden in geschiktheidsklassen is gefundeerd.
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5.3.1

Ontwateringstoestand

De ontwateringstoestand heeft betrekking op de frequentie en de
lengte van de perioden waarin de grond niet of maar gedeeltelijk met water is verzadigd. Het gaat vooral om dat deel van de
grond waarin het bodemleven zich voornamelijk afspeelt en waarin de plantewortels zich bevinden; gewoonlijk is dit de bovenste 50 à 100 cm.
De ontwateringstoestand duidt op de mate waarin het poriënstelsel van de grond met lucht is gevuld en de wijzigingen die zich
hierin in de loop van het jaar onder invloed van neerslag, verdamping en afvoer voordoen. In Nederland met zijn doorgaans ondiepe grondwaterstanden bepaalt de diepte van het grondwater
het luchtgehalte in belangrijke mate. Daarom nemen we voor deze
beoordelingsfactor een grondwaterstand en wel de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) als voornaamste maatstaf voor de indeling aan.
Er zijn vijf gradaties (tabel2 ) .
Tabel2 Gradatiesinontwateringstoestandendedaarmeeovereenkomendegrondwatertrappen (Ct)engemiddeldhoogstegrondwaterstanden (CHC).
Cra- Benaming
datie

Grondwatertrap
(cm-mv.)

1
2
3
4
5

5.3.2

zeerdiep
vrijdiep
matigdiep
vrijondiep
zeerondiep

VII,VII*
IV,VI
II*, 111*,V*
II,III,Vsoms I
Isoms II

CHCvolgensCt-indeling

GHC-

(cm-mv.)

referentiewaarde

>80
40-80
<40"drogerdeel"
<40"natterdeel"
<40"zeernatdeel"

>80
40-80
25-40
15-25
<15

Vochtleverend vermogen

Het vochtleverend vermogen geeft de hoeveelheid vocht aan, die
de grond in een groeiseizoen van 150 dagen (15 april-15 september)
en in een 10%-droogtejaar aan het gewas kan leveren. De grootte
ervan wordt bepaald door de hoeveelheid beschikbaar vocht in de
bewortelbare zone vermeerderd met de hoeveelheid, die vanuit het
grondwater aan de bewortelbare zone kan worden geleverd.
Er zijn vijf gradaties (tabel3 ) .
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Tabel3 Gradatiesinvocht!everendvermogen.
Gradatie

Benaming

1
2
3
k
5

reergroot
vrijgroot
matig
vrijgering
zeergering

Ordevangroottevanhet
vocht!everendvermogen
(mm)
>200
150-200
100-150
50-100
<50

Het vochtleverend vermogen van de grond hangt af van:
- de aard en opbouw van het bodemprofiel; belangrijk zijn
vooral de dikte en het vochthoudend vermogen (beschikbaar
vocht)van de bewortelbare zone en het capillair geleidingsvermogen van de ondergrond. In hoog boven het grondwater
gelegen gronden is de bijdrage aan devochtleverantie door
capillair aangevoerd water van weinig of geen betekenis
(hangwaterprofielen). In laaggelegen gronden is de voorziening vanuit het grondwater vrijwel onbeperkt (grondwaterprofielen).In de gronden met een tussenliggende positie,
zgn. (grondwater)contactprofielen, is de aanvulling vanuit
het grondwater sterk gekoppeld aan de grootte van het
capillair geleidingsvermogen van de ondergrond;
- het grondwaterregime; hiervan zijn vooral de gemiddelde
voorjaarsgrondwaterstand (GVG: de grondwaterstand rond 14
april) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) van
betekenis.

5.3.3

Stevigheid van de bovengrond

De stevigheid van de bovengrond geeft het weerstandsvermogen
van de grond aan tegen betreding door vee en het berijden met
landbouwmachines. Is deze weerstand onvoldoende dan treden op
grasland vertrapping en spoorvorming op die beweidingsverliezen,beschadiging van de zode en achteruitgang van het grasland tot gevolg hebben. Er zijn drie gradaties (tabel4 ) .
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Tabel k Cradatiesinstevigheidvandebovengrond.
Cradatie

Benaming

Indringingsweerstand*
(MPa)

1

groot

>0,75MPa

2

matig

0,5-0,75MPa

3

gering

<0,5 MPa

Omschrijving

nagenoeg niet gevoelig voor vertrapping of insporing b i j berijden
matig gevoelig voor vertrapping of
insporing b i j berijden
sterk gevoelig voor vertrapping en
insporing b i j berijden

* De indringingsweerstand wordt omstreeks half april vastgesteld aan bovengronden
die ten minste enkele jaren in gebruik z i j n als grasland en daardoor een zode hebben gekregen en b i j een grondwaterstand die ongeveer overeenkomt met de gemiddelde
voorjaarsgrondwaterstand (CVC). De omschrijving van de gradaties is afgestemd op
de betekenis voor de weidebouw en geldt voor a l l e typen gronden. De grenswaarden
voor indringingsweerstand gelden slechts voor gronden met een bovengrond van zavel,
klei of moerig materiaal. Ze z i j n gemeten met een penetrometer met een 5 cm2 conus.
Op zandgronden wordt meestal gemeten met een 1 cm2 conus. De dan geldende penetrometergrenswaarden staan nog niet voldoende vast.

5.3.4

Bewerkbaarheid/berij dbaarheid

De bewerkbaarheid/berijdbaarheid geeft het weerstandsvermogen
aan van de grond tegen berijden door landbouwmachines (vooral
in de n a t t e r e perioden) en de mogelijkheid om de grond t e
bewerken (voorjaarsgrondbewerking).
Er zijn drie gradaties (tabel 5 ) . De gradaties van deze
beoordelingsfactor worden afgeleid u i t de textuur (leem- en
organische-stofgehalte) en de ontwateringstoestand.
Tabel 5 Cradaties in bewerkbaarheid/berijdbaarheid.

Cradatie

Omschrijving

gemakkelijk berijdbaar/bewerkbaar overmeestal eenbreedvochtgehaltetraject
tamelijk gemakkelijk berijdbaar/bewerkbaar overeenbetrekkelijk breed
vochtgehalte-traject
moeilijkberijdbaar/bewerkbaar overeennauw vochtgehalte-traject

5.4

De bodemgeschiktheid voor weidebouw

Bij d e g e s c h i k t h e i d s b e o o r d e l i n g v o o r w e i d e b o u w zijn d e volgende b e o o r d e l i n g s f a c t o r e n , d i ew e in p a r a g r a a f 5.3 h e b b e n
besproken, vooral van belang:
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- ontwateringstoestand, omdat dezevan invloed isop de
zuurstofvoorziening van dewortels en dus op de grasproduktie;bovendien beïnvloedt dezemede de stevigheid van de
bovengrond;
-vochtleverendvermogen,omdat dit inhogematebepalend is
voor de grasproduktie;
- stevigheid van debovengrond, omdat deze de mogelijkheden
voor het beweiden enberijdenvan degrond bepaalt.
De groottevan het vochtleverend vermogenwordt bepaald door
dehoeveelheid beschikbaar vocht indebewortelbare zone,
vermeerderd met dehoeveelheid, dievanuit het grondwater kan
worden nageleverd. Vanmeerjarig gras isbekend dat de grootste
concentratie van dewortels zich in debovenste 20 cmvan de
grond bevindt.Ditwordt veroorzaakt doorhet regelmatig
beweiden enmaaien vanhet grasland.
De geschiktheidsclassificatie voorweidebouw geldt voor een
intensiefweidebedrijf,gericht op demelkveehouderij,met een
oppervlaktevan ca.20ha ofmeer en eenbezetting van ca. 2,5
stuks grootvee perha grasplus groenvoedergewassen (snijmaïs).
Het veewordt geweid inaantallenvanvele tientallen stuks.
Gedurende deweideperiode gaan dezekoppels tweemaal daags
naar de centrale melkstal.Van de stalwordt dedrijfmest
uitgereden overhet land op tijdstippen, dievoor debedrijfsvoering en degrasgroei zo gunstigmogelijk zijn.Er
wordt veel stikstof alskunstmeststikstof gegeven (ca.300kg
Nperha).Verzorging en onderhoud van het grasland ende
winning vanhooi,ruwvoer,enz.wordenmeestalmet zware
werktuigen uitgevoerd. Verkaveling en ontsluiting zijn zodanig
dat het mogelijk ismoderne beweidingstechnieken toe te
passen.Debodemvruchtbaarheid heeft het voor debodemkundige
situatie gewenste niveau enhetbedrijf wordt goed geleid.
Iederekaarteenheid wordt beoordeeld alsof het gehele bedrijf
uit die eenheid bestaat.
Tabel 6 geeft een omschrijving van de geschiktheidsklassen
voorweidebouw en in tabel 7 staat het resultaat vande
geschiktheidsclassificatie voor dehuidige toestand.
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Tabel 6 Omschrijving van degeschiktheldsklassen voor weidebouw.

1

Gronden met ruimemogelijkheden voor weidebouw
1.1 Coed berijdbaar;hogebruto-grasproduktle;weinig bewe1d1ngsver11ezen
1.2 Enigszins beperkt berijdbaar;hoge bruto-grasproduktle;weinig beweldingsverllezen,behalve Innattejaren
1.3 Coed berijdbaar; hoge bruto-grasproduktle,behalve Indroge jaren;weinig beweldingsverliezen

2

Gronden met beperktemogelijkheden voor weidebouw
2.1 Beperkt berijdbaar;hoge bruto-grasproduktle;matige beweldingsverllezen.
Cronden diete nat zijn;alleen Indrogejaren kan groeistagnatie optreden
2.2 Coed berijdbaar;matige bruto-grasproduktle Indrogejaren;weinig beweidingsver1lezen

3

Cronden met weinig mogelijkheden voor weidebouw
3.1 Zeer beperkt berijdbaar;matige ofhoge bruto-grasproduktie;grote beweidingsver1iezen
3.2 Coed berijdbaar; lageofmatige bruto-grasproduktie;weinig beweidingsverliezen;
groot vochttekort

Tabel 7 Bodemgeschiktheid voor weidebouw.

Legenda-eenheld + toevoeging(en)

Grondwatertrap

Beoorde!i ngsfactoren
Ontwate- Vochtle- Stevigheid
van deboringstoe- verend
stand
vermogen vengrond

Bodemgeschiktheidsklasse

Oppervlakte

bEZ55,zEZ55

V*

3

1

1

1.1

0,2

cHn55,Hn53,Hn55,tZn53,tZg53,
tZg55, ktZg55,tZg55^, kZn55,
Zn55

V*

3

2

1

1.3

n,i

zEZ53, zEZ55,cHn53,cHn55,Hn53,
Hn55,tZn53,tZg53,tZg55,ktZg55,
Zn53, kZn55,Zn55

III

2.1

30,1

KRn1

III

4

2

2

2.1

3,2

kZn55,KRn1

V

4

2

2

2.1

0,3

Y55,cHn53,cHn55,Hn53,Hn55,
zEZ55,tZn53,tZg53,tZg53-Cï

VI

2

3

1

2.2

21,3

VII

1

3

1

2.2

8,6

II

4

1

3

3.1

1,7

VII

1

<f

1

3.2

6,9

3.2

11,6

(%>

tZg55,Zn53,Zn55
bEZ55,zEZ55,cHn55,tZgSst
kZn55,KRnl
zEZ53,Y55,cHn53,Hn53,Hn55,
tZn53,Zn55
bEZ55,zEZ53,zEZ55,cHn53,cHn55

VII*
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5.5

De bodemgeschiktheid voor s n i j m a ï s t e e l t

Vanaf 1970 h e e f t de s n i j m a ï s t e e l t z i c h in ons land sterk u i t g e b r e i d . Deze ontwikkeling hangt nauw samen met de i n t e n s i v e r i n g
van de v e e h o u d e r i j , waarbij op de rundveehouderijbedrijven een
grotere vraag naar ruwvoer ontstond. Om aan deze vraag t e v o l doen, tracht de rundveehouder de opbrengst van het grasland t e
verhogen en vervangt h i j vaak een deel van het grasland door
snijmaïs.
Snijmaïs l e v e r t meer kVEM/ha dan v e l e andere gewassen, het kan
jarenlang zonder v r u c h t w i s s e l i n g verbouwd worden en het kan
v e e l organische mest verdragen.
Voor de t e e l t van snijmaïs moeten de gronden goed ontwaterd z i j n
en een groot vochtleverend vermogen hebben. Een grond i s goed
geschikt voor s n i j m a ï s t e e l t a l s er over een reeks van jaren g e middeld een hogere opbrengst met snijmaïs op wordt gehaald dan
met goed grasland. Op gronden waar snijmaïs lagere of d e z e l f d e
opbrengsten l e v e r t , i s s n i j m a ï s t e e l t n i e t a a n t r e k k e l i j k , omdat
de kosten voor de verbouw van snijmaïs aanmerkelijk hoger z i j n
dan de e x p l o i t a t i e van goed grasland en de t e e l t bovendien meer
r i s i c o ' s inhoudt.
Tabel 8 g e e f t een omschrijving van de geschiktheidsklassen
voor s n i j m a ï s t e e l t en i n t a b e l 9 s t a a t het r e s u l t a a t van de
geschiktheidsclassificatie.
Tabel 8 Omschrijving van de geschiktheidsklassen voor snijmaïsteelt.
1

Gronden met ruime mogelijkheden
1.1 Hoog opbrengstniveau, «reinig t e e l t r i s i c o , goed berijd- en bewerkbaar
1.2 Hoog opbrengstniveau, weinig t e e l t r i s i c o , goed berijd- en bewerkbaar en beperkt vochtleverend vermogen

2

Cronden met beperkte mogelijkheden
2.1 Matig t e e l t r i s i c o , goede ontwatering, goed berijd- en bewerkbaar en beperkt vochtleverend vermogen
2.2 Matig t e e l t r i s i c o , matige ontwatering met enigszins beperkte berijd- en bewerkbaarheid en/of beperkt vochtleverend vermogen

3

Cronden met weinig mogelijkheden
3.1 Croot t e e l t r i s i c o , matige tot slechte ontwatering, zeer beperkt berijd- en bewerkbaar
3.2 Croot t e e l t r i s i c o , goede ontwatering, goed berijd- en bewerkbaar, zeer beperkt
vochtleverend vermogen
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Tabel 9 Bodemgeschiktheid voor sm'jmaïsteelt.

Legenda-eenheid +toevoeging(en)

Grondwatertrap

Beoordelingsfactoren
Bodemge- OpperOntwate- Vochtle- Berijdschikt- vlakte
ringstoe- verend
baarheid/ heids- (%)
stand
vermogen Bewerkklasse
baarheid

zEZ55,cHn53,cHn55

VI

2

2

1

1.2

4,6

bEZ55,zEZ55

VII

1

2

1

1.2

7,1

bEZ55, zEZ55.cHn55, ktZg55,
tZg55,tZg55y

V*

3

1

1

1.2

6,0

Y55,Hn53,Hn55,tZn53, tZg53,
tZg5ï->,tZg55, Zn53,Zn55

VI

2.1

16,7

zEZ53,cHn53,cHn55,tZg55l

Vil

1

3

1

2.1

5,5

bEZ55, zEZ53, zEZ55,cHn53,cHn55

VII*

1

3

1

2.1

11,6

Hn53,Hn55,tZn53,tZg53, Zn55,
kZn55

V*

3

2

1

2.2

8,3

kZn55,KRn1

II

4

1

3

3.1

1,7

zEZ53, zEZ55,cHn53, cHn55,Hn53,
Hn55, Zn53,tZn53,tZg53, tZg55,
ktZg55,kZn55,Zn55, KRn1

III

k

1

2

3.1

33,3

kZn55,KRn1

V

3.1

0,3

Y55,Hn53,Hn55,tZn53,Zn55

VII

3.2

2,9
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AAANHANGSEL 1 PROFIELSCHETSEN VANKAARTEENHEDEN OPD E BODEMKAART
(bijlage 1)

D e profielschetsen zijn gemaakt metbehulp v a nde boorstaten.
Het zijn beschrijvingen v a ndenkbeeldige profielen inhetg e bied, d i ee e ngemiddeld beeld geven v a nde opbouw end e samenstelling v a ndebetreffende kaarteenheid.
P e r legenda-eenheid isv a néén kaarteenheid eenp r o f i e l b e schrijving gemaakt.
Profielbeschrijving nr.1,kaarteenheid Y55-VII,holtpodzolgronden
Hor i z o n t
Code
Diepte

Humus

(cm-mv.)

Ap
B2
B3
C

(%)

25
25- 55
55- 95
95-120

1
<\
<\

Leem M50 Omschrijving
(%) (um)

21

170

19
19
12

170
175
200

Bewortelbarediepte:70cm-mv.
CHC 100cm-mv.
GLC220cm-mv.

licht bruingrijs,humusarm, sterk lemig,matig
fijnzand
bruin,humusarm, sterk lemig,matig fijn zand1)
geelbruin,humusarm, sterk lemig,matig fijnzand
bleekgeel,humusarm, zwak lemig,matig fijnzand

1)overgangvanB2naarB3isheelerggeleidelijk

Profielbeschrijving nr.2,kaarteenheid Hn53-VI,veldpodzolgronden
H o r izont
Code
Diepte
(cm-mv.)

Humus

Ap
B2
BC
C

4
1
<\

D
Cg

0-25
25- 50
50- 70
70- 90
90-100
100-120

(*)

<h
<\

<h

Leem

(*)

M50
(V

15
12
12
10

170
170
170
200

40
11

90
200

Bewortelbare diepte:60cm-mv.
CHC 70cm-mv.
CLC175cm-mv.

Omschrijving

zwartgrijs,humeus,zwak lemig,matig fijnzand
bruin,humusarm,zwak lemig,matig fijn zand1)
bleekbruin,humusarm, zwak lemig,matig fijnzand
bleekgeel,humusarm, zwak lemigtotleemarm,
matig fijn zand2)
lössleem3)
bleek,humusarm, zwak lemig,matig fijn zandmet
roest2)

1)overgangvanB2naarBCvrijscherp
2)sterkgelaagd,fluviatiel laagterras
3)windafzetting
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Profielbeschrijving nr. 3, kaarteenheid Hn55-VI, veldpodzolgronden
H o r i z o n t
Humus
Code
Diepte
(cm - mv.) (%)

Leem

M50

(%)

(ym)

Omschrijving

Ap
B2

020-

20
40

6
2

22
20

165
165

B3

40-

60

1

18

165

BC
C

6080-

80
120

<%
<\

18
11

170
210

Bewortelbare diepte:50cm-mv.
CHC 70cm-mv.
GLC 175cm-mv.

zwartgrijs,humeus,sterk leutig,matig fijn zand
donkerbruin,humusarm, sterk lemig,matig fijn
zand 1)
lichtbruin,humusarm, sterk lemig,matig fijn
zand 1)
bleekbruin,humusarm, sterk lemig,matig fijn zand
bleekgeel,humusarm,zwak lemig,matig fijn
zand2)

1)overgang tussendeverschillendeB-horizontenis
vrij scherp
2)sterk gelaagd, fluviatiel laagterras

Profielbeschrijving nr.4,kaarteenheid cHn53-VII,laarpodzolgronden

H o riz o n t
Humus Leem M50 Omschrijving
Code
Diepte
(cm-mv.) {%)
(%) (yim)
Aanp
Aan2

B2
BC
C

0-25
25- 45
45- 75
75-110
110-120

6
4
2
<%

<h

14
14
12
12
8

Bewortelbare diepte:70cm-mv.
CHC 110cm-mv.
CLC220cm-mv.

175
175
165
170
200

zwartgrijs,humeus,zwak lemig,matig fijn zand
donkergrijs,humeus,zwak lemig,matig fijn zand
bruin,humusarm, zwak lemig,matig fijn zand
bruingeel,humusarm, zwak lemig,matig fijn zand
bleekgeel,leemarm,matig fijn zand1)

1)sterk gelaagd, fluviatiel laagterras

Profielbeschrijving nr.5,kaarteenheid cHn55-VI,laarpodzolgronden

Hor i zont
Diepte
Code
(cm-mv.)

Humus

Aanp
Aan2

4
3
1
<Js

B2
B3
C
Cg

0-25
25- 45
45- 65
65- 85
85-100
100-120

Leem

(%)

<h
<h

(%)

22
22
18
18
15
7

Bewortelbare diepte:65cm-mv.
CHC 70cm-mv.
CLC185cm-mv.

M50

Omschrijving

(ym
170
170
165
170
175
200

bruingrijs,humeus,sterk lemig,matig fijn zand
donkergrijs,humeus,sterk lemig,matig fijn zand
bruin,humusarm, sterk lemig,matig fijn zand
bleekbruin,humusarm, sterk lemig,matig fijn zand
bleekgeel,humusarm, zwak lemig,matig fijn zand
bleekgeel,humusarm, leemarm,matig fijn zand1)

1)sterk gelaagd, fluviatiel laagterras
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Profielbeschrijving nr. 6, kaarteenheid zEZ53-VII*, zwarte enkeerdgronden
H o r i z o n t
Humus
Code
Diepte
(cm - mv.) {%)

Leem

M50

Aanp
Aan2

0 - 2 0
2 0 - 6 5

6
4

14
14

170
170

B2
BC

6 5 - 8 5
85 - 110

1
1

12
12

165
165

b r u i n , humusarm, zwak l e m i g , matig f i j n zand
g e e l b r u i n , humusarm, zwak l e m i g , matig f i j n zand

C

110 - 120

<Jj

8

210

g e e l , humusarm, leemarm, matig f i j n zand 1)

(%)

Bewortelbare diepte:90cm-mv.
CHC150cm-mv.
CLC260cm-mv.

Omschrijving

{\im)
z w a r t g r i j s , humeus, zwak l e m i g , matig f i j n zand
d o n k e r g r i j s , humeus, zwak l e m i g , matig f i j n zand

1)sterk gelaagd,fluviatiel laagterras

Profielbeschrijving nr.7,kaarteenheid zEZ55-VII,zwarte enkeerdgronden

Hori zont
Humus Leem M50
Code
Diepte
(cm-mv.) (%)
(%) (pm)
Aanp
Aan2
B2
BC
C

0 - 2 0
5
20-65
4
65-80
1
80-110 1
110-120 <\

22
22
20
18
11

Omschrijving

165 zwartgrijs,humeus,sterk lemig,matig fijn zand
165 donkergrijs,humeus,sterk lemig,matig fijn zand
165 bruin,humusarm, sterk lemig,matig fijn zand
175 bruingeel,humusarm, sterk lemig,matig fijn zand
200 bleekgeel,humusarm,zwak lemig,matig fijn
zand 1)

Bewortelbare diepte:90cm-mv.
CHC100cm-mv.
CLC210cm-mv.

1)sterk gelaagd, fluviatiel laagterras

Profielbeschrijvingnr.8,kaarteenheid bEZ55-VII*,bruineenkeerdgronden

H o r izont
Diepte
Code
(cm-mv.)
Aanp
Aan2

B2
BC
C

(%)

<\

Leem

(%)

24
24
22
20

4
3
1
1

0-20
20- 75
75- 90
90-110
110-120

Humus

16

M50

Omschrijving

(pm
160
160
165
165

grijsbruin,humeus,sterk lemig,matig fijn zand
grijsbruin,humeus,sterk lemig,matig fijn zand
bruin,humusarm, sterk lemig,matig fijn zand1)
bruingeel,humusarm,sterk lemig,matig fijn
zand 1)
170 geel,humusarm, zwak lemig,matig fijnzand

Bewortelbare diepte:100cm-mv. 1)debegrenzing vandezehorizonten verlooptheel
CHC140cm-mv.
geleidelijk
CLC250cm-mv.
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Profielbeschrijving nr.9,kaarteenheid tZg53-V*,beekeerdgronden

H o r i z o n t
Humus Leem M50
Code
Diepte
(cm-mv.) {%)
(%) (ym)
Alg
Cg
CC

0 - 2 5
7
25-110 <h
110-120 <h

14
12
8

Omschrijving

185 zwartgrijs,humeus,zwak lemig,matig fijn zand1)
200 gebleekt,humusarm, zwak lemig,matig fijn zand2)
210 grijs gevlekt,humusarm, leemarm,matig fijn zand

Bewortelbare diepte:30cm-mv.
CHG 30cm-mv.
CLC H Ocm-mv.

1)bovenin vaak enige dekzandbijmenging
2)sterk gelaagd, fluviatiel laagterras

Profielbeschrijving nr.10,kaarteenheid tZg55-V*, beekeerdgronden

Hori zont
Humus
Code
Diepte
(cm-mv.) (%)
A1g
C11g
C12g
CC

0 - 3 0
7
30- 50 <Jj
50-110 <Jj
110-120 <\

Leem

M50 Omschrijving

(%) (um)

22
185 zwartgrijs,humeus, sterk lemig,matig fijn zand1)
20
190 gebleekt,humusarm, sterk lemig,matig fijn zand2)
14
200 gebleekt,humusarm, zwak lemig,matig fijn zand
8
210 grijs gevlekt,humusarm, leemarm,matig fijn zand

Bewortelbare diepte:35cm-mv.
CHG 35cm-mv.
CLCH O cm-mv.

1)enige dekzand bijmenging
2)sterk gelaagd,fluviatiel laagterras

Profielbeschrijving nr.11,kaarteenheid tZn53-V*, gooreerdgronden

H o r i z o n t

Humus

Leem

M50

Code

Diepte
......
.
» ....
...»
. . Omschrijving
J
a
(cm-mv.) (%)
(%) (ym)

Ap
C

0-25
25-80

Cg
CC

80-110
110-120

5
<Jj
<\
<\

H
12
8
5

Bewortelbare diepte:35cm-mv.
CHC 30cm-mv.
CLCH O cm-mv.

165 zwartgrijs,humeus,zwak lemig,matig fijn zand
170 flets bleekbruin,humusarm, zwak lemig,matig fijn
zand
200 bleek,humusarm, leemarm,matig fijn zand1)
210 grijs gevlekt,humusarm, leemarm,matig fijn zand

1)sterk gelaagd, fluviatiel laagterras
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Profielbeschrijving nr. 12, kaarteenheid Z n 5 3 - l l l , vlakvaaggronden
Hor i z o n t

Humus

Code

Diepte
/
#..»
(cm-mv.) »{%)

A1g

0 - 2 5 2

eg
cc

25- 80
80-110

C

110-120

Leem

/«^ (ym)
. » Omschrijving
J
{%)
14

<^
<\

<\

M50

7

190 grijsbruin,humusarm, zwak lemig,matig fijn
zand 1)
12
195 bleek,humusarm, zwak lemig,matig fijn zand2)
10
200 grijsgevlekt,humusarm, zwak lemig tot leemarm,
matig fijn zand3)
210 grijsblauw,humusarm, leemarm,matig fijn zand

Bewortelbare diepte:30cm-mv.
CHC 20cm-mv.
CLC 110cm-mv.

1)fluviatiel laagterras
2)sterk gelaagd
3)vanaf 80â100cm vaak kalkrijk

Profielbeschrijving nr.13,kaarteenheid Zn55-lll,vlakvaaggronden
Hort zont
Humus Leem M50 Omschrijving
Code Diepte
(cm-mv.) {%)
{%) (ym)
A1g

0 - 2 5 2

24

C11g
C12g

CC

25- 50
50- 80
80-110

<\
<\
<\

C

110-120

<h

180 grijsbruin,humusarm, sterk lemig,matig fijn
zand 1)
24
180 bleek,humusarm, sterk lemig,matig fijn zand2)
14
200 bleek,humusarm, zwak lemig,matig fijn zand
8
210 grijsgevlekt,humusarm, leemarm,matig fijn
zand3)
200 grijsblauw,humusarm, leemarm,matig fijn zand
6

Bewortelbare diepte:30cm-mv.
GHC 20cm-mv.
CLC 115cm-mv.

1)fluviatiel laagterras,bovengrond plaatselijk
lutumrijk
2)sterk roestig
3)vanaf 80â100cm vaak kalkrijk

Profielbeschrijving nr.14,kaarteenheid KRn1-lll,poldervaaggronden
Horiz o n t
Humus Leem M50 Omschrijving
Code Diepte
(cm-mv.) (%)
{%) (ym)
A1g
C11g
C12g

CC
C

0-20
20- 55
55- 80
80-100
100-120

2
1
<>s

24*
22*
14
8

<\

6

<k

*Lutum
Bewortelbare diepte:60cm-mv.
CHC 15cm-mv.
CLC 110cm-mv.

grijsbruine,humusarme zavel1)
bruine,humusarme zavel2)
200 bleek,humusarm, zwak lemig,matig fijn zand
210 grijs gevlekt,humusarm, leemarm,matig fijn
zand3)
210 grijsblauw,humusarm, leemarm,matig fijnzand

1)oude rivierklei
2)met ijzerconcreties
3)vanaf 80cm vaak kalkrijk
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AANHANGSEL2HETVERZAMELENENVERWERKENVANGRONDWATERSTANDSGEGEVENS

2.1

Inleiding

Voorhetsamenstellenvandebodemkaarthebbenweperboringde
GHGenGLGgeschat.Dezeschattingenhebbenwegetoetstaande
grondwaterstandsgegevensuithetArchiefvanGrondwaterstanden
vandeDienstGrondwaterverkenningTNO.
Dezegegevenszijnafkomstigvan3stambuizen,waarindegrondwaterstand opde14eende28evanelkemaandwordtopgenomen.
Deliggingvandeze3stambuizenisaangegevenopafbeelding
7.HieruitblijktdatL8nognetbinnenhetgekarteerdegebied
ligt,L33tennoordoostenvanhetgekarteerdegebiedenL17ten
zuidwestenvanhetgebied.
Omeenbeterinzichttekrijgenindegrondwaterfluctuatie
zijnerooknog49Stiboka-peilbuizen (Sp-buizen)geplaatst.
Zezijnverdeeld over3raaien,A,BenCgenaamd,endeliggingervanwordtaangeduidopafbeelding7.DegrondwaterstandenindeStiboka-peilbuizenwerden,indienmogelijk,eveneens
opde14eende28evandemaandgemeten.Bovendienhebben
wewaterstandengemetenineenaantalveedrinkwaterbuizen.

2.2

DeGHGenGLGvandestambuizen

DeGHGenGLGvandestambuizenzijnhetrekenkundiggemiddeldevanrespektievelijkHG3'senLG3's.EenHG3,resp.LG3is
hetrekenkundiggemiddeldevandeineenhydrologischjaar
(aprilt/mmaart)gemetenhoogstedrieresp.laagstedriegrondwaterstanden (VanHeesenenWesterveld,1966).Afbeelding8
laatziendateenHG3-eneenLG3-waardeineenbepaaldjaar
nogalkunnenafwijkenvanhetgemiddeldeniveau.
BijdeberekeningvandeGHGenGLGgeldtalsvoorwaarde,dat
gedurendedeperiodewaaroverdeberekeningwordtuitgevoerd,
geenveranderingeninhetgrondwaterregimezijnopgetreden
(b.v.veranderingendoorverplaatsingvandebuisofeeningreepindeontwatering).Verderishetgewenstdatdegrondwaterstandovereenperiodevantenminste8jaarisgemeten,
omdatditdenauwkeurigsteGHG-resp.GLG-waardengeeft.

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
0-1

i

i

i

i

i

i

•

•

i

8
S
20

40

60-

80

100

GHG
120

140-

160-

LG3

GLG

Afb.8 Hetgemiddeldevandehoogstedriegrondwaterstanden (HG3)endelaagste
driegrondwaterstanden (LG3)perjaar en hetGHG- enGLG-niveau in
stambuisL8;degegevensvan 1976 ontbreken
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Drie stambuizen,waarvan er tweebuitenhet gebied staan,
voldoen aan dezevoorwaarden. Deberekeningen gevenhetvolgende resultaat:

Stambuls

nr.

L8

Waarnemingsperiode

1972-1981

L17

1973-1982

L33

1971-1981

Ct

GHC

CLC

(cm-mv.)

(cm-mv.)

115(107-123) 1)

177(171-

183) 1)

149(121-

176)

1)

204(195-

213) 1)

63(60- 67) 1 )
112(100-124)

80%-betrouv»baarheidsinterval.

Van deze drie stambuizen isLI7 niet bruikbaar omdat het80%betrouwbaarheidsinterval veel teruim is.Danblijven er twee
stambuizen over,diebeide op GtVII liggen,wat afgeleid kan
worden uit deGHG.Dezebeide kunnen als referentie dienen voor
degronden die liggen opGt VI,VII en VII*.

2.3

Resultaat vanmetingen indepeilbuizen en vergelijking
met de stambuizen

In tabel 10zijn aangegeven de diepste grondwaterstanden die
zijn gemeten op 8 september 1983 en dehoogste standen dieopgenomenwerden op 16januari 1984.Tussentijds zijner ooknog
metingen gedaan, o.a. op 14 september 1983.Op dezelfde datum
zijn ook de tweebruikbare stambuizen gemeten.Van deze laatste
twee zijn deGHG en GLGbekend,berekend uit eenperiodevan9
en 10jaar.Alswe dan stambulsL8 alsvoorbeeld nemen omdat
deze inhet gekarteerde gebied ligt, zienwe dat deze een GHG
heeft van 115 cm. Op 16januari 1984hebbenwe in deze stambuis
een grondwaterstand gemetenvan 98 cm, dat is 17 cmhoger dan
deGHG.Hieruit kunnenwe dan afleiden dat op 16januariwaarschijnlijk de grondwaterstand in gelijksoortige,hoge gronden
ietsboven deGHG zat.Dit kunnenwe eveneens toepassen voor de
GLG.De GLGvan L8 isover 9jaar 177 cm.De grondwaterstand bevindt zich op 14september 1983 op 182 cmbeneden maaiveld, dat
is5 cm dieper dan deGLG.Hieruit leidenwe dan af dat deGLG
inonzepeilbuizen ook iets ondieper zal zitten dan de gemeten
standen op 14 september 1983.

VII
VI
VII

Tabel 10Gemeten grondwaterstanden in cm -mv. in peil- en stambuizen.

Raai

A

B

C

Stambuizen
TNO

Nummer

8/9
1983

14/9
1983

16/1
1984

Gt in het
veld geschat

1
2
3a
3b
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

156
243
239
232
119
147
194
142
207
176
228
239
186
149
145
152
182
189
174
163

148
236
231
226
106
139
188
133
200
170
224
233
178
142
133
145
176
182
165
153

76
156
147
133
38
55
89
37
103
65
110
129
83
67
46
31
54
69
74
94

VI
VII*
VII*
VII*
III
VI
VII
V*
VII
VI
VII
VII*
VII
VI
VI
V*
VI
VI
VI
VII

1
2
3
4
5
6

187
165
183
188
130
97

180
157
175
178
120
85

VII
VI
VI
VII
III
III

7
8
9
10
11
12
13
14

173
172
189
155
143
122
122
100

162
; 161
176
142
130
104
103
81

15
16

119
91

88
64
81
86
29
staat
blank
70
70
90
50
33
13
13
staat
blank
27
29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

192
237
222
169
155
144
202
>260
161
>260
>260
207
>310

189
233
219
165
153
140
200
>260
160
>260
>260
207
>310

79
123
114
66
81
71
106
67
186
95
232

VII
VII*
VII
VI
VII
VI
VII
VII*
VI
VII*
VII*
VII
VII*

L8
L17
L33

185
-

182
100
198

98
28
103

VII
III
VII

98
69

VI
VI
VII
VI
V*
III
IM
III
III
III
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AANHANGSEL 3WOORDENLIJST

Rapport enkaarten bevatten termen diewellicht enige toelichtingbehoeven. In deze lijst die een alfabetische volgorde
heeft,vindt U de gebruikte termenverklaard of gedefinieerd.
Omdat demeeste verklaringen of definities berusten opDe
Bakker & Schelling (1966), zijn tussen ()denummers van de
bladzijdenvermeld waarop in genoemde publikatie veelal dieper
op debetekenisvan een termwordt ingegaan.
afwatering: hetvanwater ontlasten door openwaterlopen. Zie
ook: ontwatering.
Al-horizont:bovengrond vanmineraal ofmoerig materiaal,aan
het oppervlak ontstaan,min ofmeer donker gekleurd; de organische stof isgeheel of gedeeltelijkbiologisch omgezet. Zie
ook: dikke,matig dikke en dunneAl-horizont(62).
A2-horizont:minerale horizont die lichtervankleur en
meestal ook lager in lutum-ofhumusgehalte isdan debovenof onderliggende horizont.Verarmd doorverticale (soms laterale)uitspoeling(62).
...an-horizont:horizont dieuit van elders toegevoerd materiaalbestaat. "Aan"bijvoorbeeld duidt op de invloedvan de
plaggenbemesting inbijv. deenkeerdgronden(63).
B-horizont: inspoelingshorizont; eenhorizont waaraan door inspoeling uit eenhoger liggendehorizont stoffen (humus,humus
+ sesquioxyden, lutum of lutum+ sesquioxyden) zijn toegevoegd
(62en 72-77).
B2-horizont: deelvan een B-horizont dat het sterkst ontwikkeld is (62).
B3-horizont:vormt een geleidelijke overgang van een B2-naar
eenC-horizont (63).
BC-horizont: zeer geleidelijke overgang van eenB2-naar een
C-horizont; typerend voorvele hydropodzolgronden(63).
bodemprofiel (kortweg profiel): doorsnedevan alleelkaarverticaal opeenvolgende horizonten; in depraktijkvan de Stichtingvoor Bodemkartering meestal tot 120cmdiepte.
bodemvorming: verandering vanmoedermateriaal onder invloed
vanuitwendige factoren,waarbij horizonten ontstaan.
bovengrond: bovenste horizont vanhet bodemprofiel, die
meestal een relatief hoog gehalte aan organische stof bevat.
Komt bodemkundig inhet algemeen overeenmet de Al-horizont,
landbouwkundig met debouwvoor.
bruineminerale eerdlaag:minerale eerdlaagwaarinbinnen 25
cmdiepte een laagvan tenminste 10cmdiktebegint diebruin
is(68).
C-horizont:minerale ofmoerigehorizont dieweinig ofniet is
veranderd doorbodemvorming. Doorgaans zijn de bovenliggende
horizonten uit soortgelijkmateriaal ontstaan(63).
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Cl-horizont:deelvan de C-horizont datweinig veranderd is,
zoals ontkalkte zavel enmatig verteerd veen(63).
CG-horizont: geleidelijke overgang van een C-naar eenG-horizont.
D-horizont:minerale ofmoerigehorizont dieweinig ofniet
veranderd isdoorbodemvorming. Doorgaans zijn debovenliggendeal danniet doorbodemvorming veranderde horizonten niet
uit soortgelijk materiaal ontstaan(63).
dikkeAl-horizont:niet vergraven Al-horizont die dikker is
dan 50 cm(67).
duidelijkehumuspodzol-B-horizont:duidelijke podzol-B-horizont,waarin beneden 20 cm diepte een B2hvoorkomt, ofwaarvan
debovenste 5à 10cm (ofmeer)amorfe humusbevat, die als
dispersehumus isverplaatst (74en75).
duidelijkemoderpodzol-B-horizont:duidelijke podzol-B-horizont,waarinbeneden 20 cm diepte geenB2hvoorkomt; dehumus
wordt inniet-amorfevorm aangetroffen, enwel meestendeels
alsmoder; dezehorizont moet steeds duidelijk ijzer bevatten,
dat alshuidjes om de zandkorrels voorkomt of samenmet fijne
minerale delen tussen de zandkorrels ligt (74en75).
dunneAl-horizont:niet-vergraven Al-horizont diedunner is
dan 30 cm, of eenvergraven bovengrond ongeacht dedikte(67).
eerdgronden:minerale gronden met eenminerale eerdlaag, maar
zonder duidelijke podzol-B-horizont en zonder briklaag.
eolisch: door dewind gevormd, afgezet.
fluctuatie: zie grondwaterstandsfluctuatie.
fluviatiel:door rivierwater afgezet.
GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand):waardevoor de grondwaterstand, afgelezenbij de topvan degemiddelde grondwaterstandscurve.
G-horizont: minerale ofmoerige horizont die geheel ofvrijwel
geheel is"gereduceerd"enna oxydatie aanzienlijkvan kleur
verandert.Moet ookaan de eisenvoor een C-horizont voldoen
(63).
...g-horizont:horizont met roestvlekken; de letter g (=gley)
kan om de aanwezigheid van roestvlekken aan tegevenbij elke
horizont worden gebruikt(64).
GLG (gemiddeld laagste grondwaterstand):waarde voor de grondwaterstand, afgelezen bijhet dalvan degemiddelde grondwaterstandscurve.
grondwater:water dat zichbeneden de grondwaterspiegel bevindt enalleholten enporiën indegrond vult.Het kan zich
vrij bewegen enwordt daarom ookwelvrijwater genoemd.
grondwaterstandsfluctuatie: het stijgen en dalenvan de grondwaterstand. Soms inkwantitatieve zin gebruikt:het verschil
tussen GLG en GHG.
grondwaterstand: diepte,uitgedrukt inm of cmbenedenmaaiveld (ofeen andervergelijkingsvlak,bijv.NAP),waarop zich
degrondwaterspiegel bevindt.
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grondwaterstandscurve:grafischevoorstellingvangrondwaterstandendieopgeregeldetijdenopeenbepaaldpuntzijngemeten.
grondwaterstandsverloop:wordtgekenmerkt doordeGHGenGLG.
grondwatertrap (Gt):omvateentrajectvangemiddeldegrondwaterstandsverlopen,datbegrensdwordtdoordeGHGenGLG.
grondwatertrappenindeling:wordt gebruiktomdevanplaatstot
plaatsoptredendeverschilleninhetgemiddeldegrondwaterstandsverloop inkaart tebrengen.DitverloopwordtgedefinieerddoordeGHGendeGLG.Zieook:grondwatertrap.
HG3-,LG3-methode:methodewaarbijdeGHG,ofdeGLG,gevonden
wordtuithetgemiddeldevandehoogste,oflaagste,driegrondwaterstandenperjaarvanminimaalachtjaren.
hoog,middelhoog,laagenzeerlaag (gelegen):indebodemkunde
hebbendezeaanduidingenbetrekking opdeliggingvanhetmaaiveld tenopzichtevanhetgrondwater.
horizont:laagindegrondmetkenmerkeneneigenschappendie
verschillenvandeerbovenen/oferonderliggendelagen;in
hetalgemeenligteenhorizontminofmeerevenwijdigaanhet
maaiveld.
humus,-gehalte,-klasse:kortheidshalvekrijgthetwoord
humusvaakdevoorkeur,terwijlorganischestof (eenruimer
begrip)wordtbedoeld.Zieook:organischestofenorganischestofklasse(59).
hydromorfekenmerken: (1)Voordepodzolgronden: (a)eenmoerigebovengrondof:(b)eenmoerigetussenlaagen/of:(c)geen
ijzerhuidjesopdezandkorrelsonmiddellijkonderdeB2.(2)
Voordeeerdgrondenendevaaggronden: (a)eenG-horizontbinnen80cmdieptebeginnenden/of:(b)eenniet-gerijpteondergronden/of:(c)eenmoerigebovengronden/of:(d)eenmoerige
laagbinnen80cmdieptebeginnend; (e)bijzandgrondenmet
eenAldunnerdan50cm:geenijzerhuidjesopdezandkorrels
onderdeA-horizont; (f)bijkleigrondenmeteenAldunnerdan
50cm:roestvlekken,beginnendbinnen50cmdiepte,ineen
hoofdkleurmetchroma2ofkleiner;ofandere (grijze)vlekken,bijv.reductievlekken,dietenminste2,5eenheid inhue
gelerof/enééneenheidinchromalagerzijndandehoofdkleur
(79).
hydromorfeverschijnselen:doorperiodiekeverzadigingvande
grondmetwaterveroorzaakteverschijnselen.Inhetprofiel
waarneembaar indevormvanblekings-engleyverschijnselen,
roest-en"reductie"vlekken eneentotaal"gereduceerde"zone.
Inijzerhoudendegrondenmeestalgleyofgleyverschijnselengenoemd (37-42).
ijzerhuidjes:hetvoorkomenvanijzerhuidjesopdezandkorrels
onmiddellijkonderdeB2-horizont (bijpodzolgronden)ofboven
indeC-horizont (bijeerd-envaaggronden)duidtopeenontstaanswijzevandezegrondenbuitendeinvloedssfeervangrondwater.Hetontbrekenvanijzerhuidjesisbijdezegrondeneen
hydromorfkenmerk (37-41,79,105,148,161).
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kalkarm, -loos,-rijk:bij het veldbodemkundig onderzoekwordt
het koolzure-kalkgehalte van grond geschat aan dematevan
opbruisenmet verdund zoutzuur (10%HCl).Er zijndrie kalkklassen:
1kalkloosmateriaal:geenopbruising;overeenkomendmet minderdanca.
0,5%C a C O . analytisch bepaald,d.w.z.degeanalyseerde hoeveelheid CO,
omgerekend inprocenten CaCO (opdegrond).
2 kalkarm materiaal:hoorbare opbruising;overeenkomendmet ca.0,5-1 è2%
CaCO.
3kalkrijkmateriaal:zichtbareopbruising;overeenkomendmetmeerdan
ca. 182%CaCO.
klei:mineraal materiaal dat tenminste 8% lutumbevat. Zie
ook: textuurklasse.
kleigronden:minerale gronden,waarvan het minerale deel tussen0 en80 cmdieptevoormeer dan dehelft van dedikteuit
kleibestaat. Indien een dikkeAlvoorkomt,moet deze gemiddeld zwaarder zijn dan de textuurklasse zand(83).
leem: 1mineraalmateriaal dat tenminste 50% leemfractie
bevat;
2 kortweg gebruikt voor leemfractie.
leemfractie:minerale delenkleiner dan 50 urn.Wordt inde
praktijkvrijwel uitsluitend gebezigd bij lutumarm materiaal
(53en57).Zie ook: textuurklasse.
lutum:kortweg gebruikt voor lutumfractie.
lutumfractie:minerale delen kleiner dan 2um (52).Zie ook:
textuurklasse.
matig dikkeAl-horizont:niet-vergraven Al-horizont die 30-50
cmdik is(67).
mineraalmateriaal:grond met een organische-stofgehaltevan
minder dan 15% (bij0% lutum) tot 30% (bij 70%lutum). Zie:
organische-stofklasse (58-62).
minerale eerdlaag:Al-horizont van tenminste 15 cm dikte,die
uit mineraalmateriaal bestaat dat (1)humusrijk isóf (2)
matig humusarm ofhumeus,maar dan tevens aanbepaalde kleureisenvoldoet. Een dikkeAl-horizont vanmineraalmateriaal.
Voor "humusrijk", "matig humusarm" en "humeus"zie:organischestofklasse (66).
minerale gronden:gronden die tussen 0 en 80 cm diepte voor
meer dandehelft van dedikteuit mineraalmateriaal bestaan.
moerigmateriaal:grond met een organische-stofgehaltevan
meer dan 15% (bij0% lutum) tot 30% (bij 70%lutum).Zie:
organische-stofklasse (58-62).
M50 (eigenlijkM50-2000):mediaan van de zandfractie.Het
getaldat diekorrelgrootte aangeeft waarboven enwaarbeneden
dehelft van demassavan de zandfractie ligt (58).Zie ook:
textuurklasse.
ontwatering:het afvoerenvanwater uit de grond, eventueel
door greppels,drains of sloten.Ontwateringwordt afwatering
waar hetwaterhet perceel verlaat.
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organische stof:alhet levende en dodemateriaal inde grond
dat van organische herkomst is.Hoofdzakelijkvan plantaardige
oorsprong envariërend van levend materiaal (wortels)tot
planteresten inallerlei stadiavan afbraak en omzetting.Het
min ofmeervolledig omgezette produkt ishumus.
organische-stofklasse:berust op een indeling naar demassafracties organische stof en lutum,beide uitgedrukt inprocentenvan debij 105°C gedroogde en over de 2mm zeef gezeefde
grond.Lutumarme grondenworden alsvolgt naar het organischestofgehalte ingedeeld:
% organische

stof

naam

samenvattende naam

0 0,751,5-

0,75
1.5
2.5

uiterst humusarm zand
zeer humusarm zand
matig humusarm zand

humusarm

2.55 -

5
8

matig humeuszand
zeer humeus zand

humeus

8

-

15

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

mineraal

humusrijk zand
venig zand
zandig veen
veen

moerig

...p-horizont: door demensbewerkte (pŒ ploegen)horizont,
zoals debouwvoor (Ap).Diep bewerkte gronden leveren meestal
eenmenging van verschillende horizonten op,aangeduid bijv.
als (Al+B+C)p(63).
podzol-B:B-horizont inminerale gronden,waarvan het ingespoelde
deelvrijwel uitsluitend uit amorfe humus,ofuit amorfehumus en
sesquioxyden bestaat, ofuit sesquioxyden te zamenmet niet-amorfe
humus(72).
podzolgronden: minerale grondenmet een duidelijke podzol-Bhorizont en eenAl dunner dan 50 cm (100).
roestvlekken: door deaanwezigheid vanbepaalde ijzerverbindingenbruin tot rood gekleurde vlekken.
textuur:korrelgroottesamenstelling van de grondsoorten; zie
ook: textuurklasse (52-59).
textuurklasse:berust op een indeling van grondsoorten naar
hunkorrelgroottesamenstelling inmassaprocenten van de
minerale delen.Niet-eolische afzettingen (zowel zand als
zwaardermateriaal)worden naarhet lutumgehaltealsvolgt
ingedeeld:
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%lutum

naam

0 - 5
5 - 8

samenvattende naam

kleiarm zand
,,..
kleng zand

8 -12 zeer lichte zavel
12 -17,5 matig lichte zavel
17,5-25

lichte
zavel
zavel lutumrijkmateriaal (wordtin
zijn geheel
t.o.v."zand"

zware zavel

25 - 35

,^
,_ .,
lutumarm materiaal

zand

lichte klei
klei

35 - 50
50 -100

matig zware klei
zeer zware klei

ook wel met " k l e i "
aangeduid)

zware
klei

Eolische a f z e t t i n g e n (zowel zand a l s zwaarder materiaal)
worden naar het leemgehalte a l s v o l g t Ingedeeld:
%leem
0 - 10

naam

samenvattende naam

leemarm zand

10 - 17,5
17,5- 32,5
32,5- 50

zwak lemig zand
sterk lemig zand
zeer sterk lemig zand

50 - 85
85 -100

zandige leem
s i l t i g e leem

zand*
lemig zand

* Tevens minder dan 8% lutum

De zandfractle wordt naar de M50 onderverdeeld i n :
M50 tussen

naam

50 en 105 ym
105 en 150 ym
150 en 210 ym

uiterst f i j n zand
zeer f i j n zand
matig f i j n zand

210 en 420 ym
420 en 2000 ym

matig grof zand
zeer grof zand

samenvattende naam

f i j n zand

grof zand

vaaggronden: minerale gronden zonder d u i d e l i j k e podzol-B-horizont, zonder briklaag en zonder minerale eerdlaag.
zand: mineraal materiaal dat minder dan
minder dan 50% leemfractie bevat.

lutumfractie en
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zandfractie:minerale delenmet eenkorrelgrootte van 50tot
2000 ym.Zie ook: textuurklasse.
zandgronden: grondenwaarvan het minerale deel tussen 0 en80
cm dieptevoormeer dan dehelft van dedikte uit zand bestaat
(83).
zavel: zie: textuurklasse.
zonder roest: (a)geen roest of (b)roest dieper dan 35 cm
beneden maaiveld beginnend, of (c)roest ondieper dan 35cm
beneden maaiveld beginnend,maar overmeer dan 30 cm onderbroken.
zwarteminerale eerdlaag:minerale eerdlaag, dieniet aan de
criteriavoor debruinevoldoet (68).

