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VOORWOORD

In opdracht van het Gemeente Bestuur van Amersfoort, werd ia
verschillende gebieden rond deze stad een bodemonderzoek ingesteld.
Het veldonderzoek had een gedetailleerd karakter, daar men ingelicht
wilde worden over de tuinbouwkundige mogelijkheden van de op bijgaande
kaart aangegeven terreinen.
De totale oppervlakte van het onderzochte gebied i s ca 600 ha.
Bet veldonderzoek werd onder onze leiding uitgevoerd door de
opzichter 1e klas W.v.d. Knaap, geassisteerd door de karteerder van
Paasen, Het Rijkstuinbouwconsulentschap t e Utrecht verleende zijn medewerking b i j de tuinbouwclasBifieatie, De Heer Struik van d i t consulentschap had reeds eerder een onderzoek ingesteld in een deel van de gemeente Amersfoart b©oosten het Valleikanaal, dat op onze kaarten wit ie
gelaten. De gegevens hiervan werden ons welwillend beschikbaar gesteld.
De Directeur van Gemeente Werken te Asersfoort verschafte ons
kaarten als basis voor de bode»- en de tuinbouwelassificatiekaart.
Voor de verleende medewerking zeggen wij allen gaarne dank.

HIT HOOFDVANDEAFDELINGKARTERE*«
TEN BEHOEVEVANSTREEK- ENUITBBEIDISGÎ
PLANKEN,

(Dr I r P. Buringh)
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PPIPP?
§ 1 IE AlßEimBB0DE1EESYEIDHEID
Het gebied dat « i t verschillende delen bestaat woedt gekentmerkt door een zacht golvend r e l i ë f en bestaat overwegend u i t fijne t o t
zeer fijne loessleemhoudende zandgronden. De dalen zijn gedeeltelijk
Bet slibhoudend aateriaal opgevuld. Het slibgehalte hiervan i s wisseilesd
en loopt uiteen van i e t s slibhoudend zand tot zware k l e i .
I r i s een hoofdindeling gemaakt in:
Zandgronden bestaande u i t matig grove tot fijne loessleeahoudende zandgronden, waarin de korrelgrootte verdeling van boven naar beneden v a r i eert, zodat van een grove gelaagdheid gesproken kan worden. Het land*»
schap is golvend, hetgeen van invloed la geweest op het bode^ebruik^
Vanouds zijn de terreinruggen benut voor bouwland, terwijl de laagten
in gebruik waren als grasland. Later is de oppervlakte van het g r a s i g
ten koste van het bouwland zo toegenomen, dat momenteel op de ruggen!ook
veel grasland aangetroffen wordt.
Slibhoudende gronden. variSrende van hetzelfde zand met enige sübbijjaeaging t o t zware k l e i . Deze gronden hebben veel aet wateroverlast t e kampen
gehad, aodat sdeh in deze gronden veel grendwaterveraehijnselen openjaupem
vooraaaelijk in de vorm van aoerasijzererts en i j z e r « * . Het bodeageferatk
i s overwegend grasland.
Voor a l deze gronden i s het voor de land- en tuinbouwkundige
beoordeling van veel belang, hoe de bodeaprofielen zijn opgebouwd, Jty
i

hetbijzonderdieethierbij %9wordengeletophetvoorkoaéavandichte
i

lagen,diedeworteïcntwikkeiiagvandegewassentegengaanendew a t t enluchtÏM&shoudingbelemmeren.Hetisvanbijzonderbelangeengoed;
inzichttehebbenindegedragingenvanhetwaterenvandeluchtinde
grond.Ine3kbodemprofiel,waarinhetgrondwatereenbelangrijkerol

speelt,zietmengrondwaterafzettingenindevaravanroest-enreductie»
vlekken.Inde zone,waarindoorhetop-enneergaanvanhetgrondwater,
tijdelijk luchtkandoordringen,wisselenoxydatieenreductieelkaaraf.
Destee,waaringedurendehetgehele jaargrondwateraanwezigisenwaarindusgeenluchtkandoordringen,treftmeneengereduceerdebodemtoestandaan,welkedoordeplanten»ortelswordtgemeden.
Haastallerleiandereeigenschappen,zoalshurausgehalte,dikte
vandehuaeuzelaag,grofheid enlenigheidvanhetbodeamaterlaai,is
ookbijdit onderzoekveelaandachtgeschonkenaandegedragingenvan
hetgrondwater.Inzandgrondenisditvanbijzonderebetekenis.De
trapsgewijzeindelingvandergelijke grondenineenreeksvan zeernat
totzeerdroogisvoorlandbouwkundigedoeleindenvanveelbetekenis.
De onderscheidingen binnendereedsgenoemdeboaenindeling
zijnopdebodenkaartvanbijlage1aangegeven.Dehoofdindeling wordt
inhetvolgendenaderbelicht.
DEZ#DQ|iqfPg
DeverdereIndelingbijde zandgrondenberustopdediepte
vandegrondwaterstand endekorrelgrootteverdelingvanhetzand.De
eenhedendersymbolengevendedieptevandegrondwaterstand aan.
/

Voordebepalinghiervanisuitgegaanvandediepte waarop
roestvlekkeninhetprofielvoorkoasen.Tevensisgeletopdedieptewaaropzichreductieverschijnselen vertonen,alsaedeopdedieptedertotaal
gereduceerde ondergrond.
Er isonderscheid gemaaktint
7 Zeerdroge zandgronden»etroestvlekkenbeneden125ca.Degewassen
opdezegronden2ijnvoorhunvochtvoorziening geheelaangewezenophet
voebthoudendvermogenvandebewertelingszone.Hetgrondwaterishier
voordeplantengroeivanweinigbetekenismeer.
6 Drogezandgrondensetroestvlekkentussen100en125cm.Dereductieverschijnselen bevindenzichbeneden125ca.Ookbijdezegrondenwordt
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Luchtfoto van de omgeving Lag» Birk, noord-westelijk van
Amersfoort.
Opname Geallieerde Luchtmacht, 8 April 1945, schaal 1 t 10.800.
Luchtfotoarchief van de Stichting voor Bodeakartering,
Wageningen.
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de land«- «a tainbcöwkandig« waarde grotendeels bepaaia doer het voehthoudend verB0ge»o
5 Matig voohthondende zandgronden aet rœetvlAkén tasse» 75 m 100«au
Reductieversehljnselen beneden 125 es. Opdes« gronden kuaaen de gel a s s e in de «inter en het voorjaar nog va» het grondwater profiteren,
waardoor ze oegstzeker aija ea geed be«»* ea zelfs ftxialaad kunne»
vormen.
4 Vochthoudenda zandgronden set roestvlekken tassen éOes 75 e»an
reduetieverschijaselea beneden 10$ ea.
Deae grande» hebben een gunstige waterstand voer bouwland, voer fruit «•
ea vroege voorjaarsgroenteteelt. Evenals op de voorgaande typen ie de
opbrengst van grasland sterk afhankelijk van kliaaatsisvloede».
3 Vochtige zandgronden mt roestvlekken tussen U5 en 60 es en reduetieverschijnselen beneden 90 o©,
la een gebied set een sehofflBeleado grondwaterstand zijn dit de beate
gronden voor de tuinbouw. Ze zij» ia de winter aet niet te nat, t*uv
wijl de zoaergrondwaterstaad nog hoog genoeg Is os de gewassen voor
droogte te behoeden. Vele groenten»- en fruitgewassen kunnen op deze
gronden met succes geteeld worden sits ook de proflelbeaw goed i s .
Voor de landbouw vorsen het goede wieselbouwgronden«
2 Zeer vochtige «Baderonden » t roestvlekken tussen 10 en 45 e» en re*
ductieverschljnsalan beneden 70 ea.
Deze gronden hebben «eer beperkte mogelijkheden. Doordat ze in het
voorjaar langer nat en koud blijven zijn ze minder gesehlkt voor de
vroege voorjaarsgroenteteeit. Ook voor fruitteelt zij» «e Binder g#schikt voorafveeleisende soorten, rassen en variëteiten b.w. druiven
ea kaakergevoelige sppelvarletaite». Voor zoaergreestetealt zijn s*
goed gesehlkt evenals voor grasland.
1 H^tte gronden ast roestvlekken tot ia de zode sa reduotie boven 80 e».
Door hun vochtige ligging treden hierin vaak ©erbanken ep die nadelig

Aft).2. LuchtfotovanhetgebiednoordelijkvanAmersfoort.
OpnaaeGeallieerdeLuchtmacht,8April1945,««haal1:10.800,
LuchtfotoarchiefvandeStichtingvoorBodemkartering,
Wageningen.

zi$a voor de kwaliteit. Ze kunnen behoorlijk grasland varaan. Voor de
zoaargroenteteelt konen ze -raak nog ia aanmerking. Voor akkerbouw on
f r u i t t e e l t zijn ze t e n a t .
Doordat binnen het kartaringsgebied een belangrijke oppervlakt e fijnere zanden aangetroffen wordt, die een groot voehthoudend vermogen bezitten, is de land- en tuinbouwkundig© waarde van de gronden met
een lagere grondwaterstand (type 7, 6 en 5) hoger dan van dergelijke
grovere zandgronden*
De tientallen der symbolen in de beaeafeundige legenda hebben
betrekking op korrelgrootteverdeling. Hiervoor i s een globale indeling
geeaakt inj
0 - 1 0 Matig grove t o t grève zandgronden, die voeraaaelijk i s het westel i j k deel van het kartaringsgebied aangetroffen worden (Isseit) alsmede
aas beide zijden van de Hamsche Weg, waarvan een gedeelte stuifzand ie
net een venbodem op 90 à 110 ca diepte en ten weetan van de Heiligerberger Weg. Onder de zaarte bovengrond bevindt zich vaak een laag t o t
middelhoog heidepcdzolprofiel, soms net een humusoerbank. Deze matig
grove jsandgronden, die veelal va» boven naaf beneden in het profiel i e t s
grover worden, wiggen aan de randen aeest ever de fijnere zandgronden
mit.
1 0 - 2 0 Zwak leutige zandgronden. De«» categorie heeft de grootste verbreiding gekregen. In tegenstelling met de voorgaande zijn deze, van
nature betere gronden u i t bes ontgonnen en hebbes daardoor onder de donkere htsseuze bovengrond een bruinachtige laag, die naar beneden echter
anel bleker wordt. De korrelgrootteverdeling dezer gronden ie weinig unifflVn« De verschillen komen ep en naast elkaar voor, doch de uitersten
blijven zacht tot fijn zand. Deze gronden hebben useestal een gelaagd karakter.
20 - 30 Leg&ge zandgronden. Enkele enclaves binnen hst karteriagsgebied
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Afb.3. Luchtfotovanhet gebied oostelijkvanAfflersfoc
OpnameGeallieerde Luchtmacht,8April194-5,eehaaJ
Luchtfotoarchiefvan deStichtingvoor Bodemkartering,
Wageningen.

-5bestaan a l t fijne tot zeer fijn« zanden en zijn daaron afzonderlijk
aangegeven. De roest-en reduetieverschijnseleo bevind«! zieh vaak hoger
in het profiel dan de ligging dezer gronden in het terrein zon doen veronderstellen. De ondergrond i s veelal teaelijk vaat, zodat het water
Kinder gemakkelijk naar beneden afvloeit, waardoor het iramusgehalte
doorgaans hoger i s dan van minder fijnzandige gronden.
Het leadg karakter van deze zandgronden i s een gevolg van de
aanwezigheid van veel korrels van de fractie 47-75 \h

de

z©*» grovere

loessfractie. De leiaige zandgronden dienen beschouwd t e worden als mengsels van dekzand en loess. Verschillende lemige lagen in dergelijke
gronden bestaan grotendeels « i t loess.

Deze gronden bestaan enerzijds u i t materiaal âat afkomstig i s
van grotere en kleinere beken en anderzijds u i t rivierafzettingen van de
Sem, «aarin een gedeelte zwaardere gronden voorkomen die als klei gekarteerd zijn. Onderscheiden worden-1
Iets slibfacwdende zandgronden (B 10-20)
Deze gronden hebben een dikkere of dtmneawi laag siibhoudend
zand in boven- of ondergrond. Een gedeelte hiervan is oud bouw- en tuinland. Deze stukken zijn geleidelijk wat opgehoogd en homogeen geaengd en
vemen momenteel de beste cultuurgronden binnen het karterSngsgebied.
Zand t o t i e t s sl^bheadende zandgronden naar beneden zwaarder wordend
(B 20-30)
De bovengrond hiervan i s veelal weinig of niet slibhoudend,
doch het slibgehalte neewb naar beneden toe en gaat op 30 à 60 ca over in
een laag lichte t o t zware slibhoudende zandgrond.
Slibhoudenda zandgronden (B 30-40)
Deze gronden konen voornamelijk in het westelijkste deel voor
waar ze de overgang vormen naar de kleigronden. Naar benede» neeat het
slibgehalte veelal iets t o e . Het pakket is veelal mar 50 à 60 cmdik en

jzsr~v3*fw

Âfb, 4« luchtfoto van de omgeving van de Heiligenbergerbeek, »uidoostelijk van Aaersfoort.
Opname Geallieerd« Luchtmacht, 8 April 194-5» sohaal 1 \ 10.801
Luchtfotoarchief van de Stichting voor Bedemkartering,
Wageningea.

gaat ©ver in veen of zaad.
gfrrk s^bfroudende ^ 4 K T < W % B (B 40*50)
Deze gronden zijn «at zwaarder en veelal wat natter doer een
vochtig© ligging^gepaard gaande »et Teel »©erasijzererts en zijn daar©»
alleen voor grasland geschikt.
Sfofr zandde kfrfr en Jfrejiff pjyjftp (B 50-60)
Deze grmden zijn laâg en nat m hebbes vaak ©en venige bovengrend. Op40%à 45 ca volgt veelal reeds de «and of veen ondergrond.

Deze gronden kooen in de uiterste noörd-westheek voor en bestaan tot 30 à 50 ca u i t klei vaak rustand op veen* «f u i t een dikker
pakket venige k l e i . Veel groene t o t blauwe reductieveraehijnselen komen
ia de kleilaag voor. Door de natte ligging i s de grasmat ©pveel plaatsen
van minder goede sasaensteHing.
De gronden, die binnen d i t karteringsgebieâ/fecrke»ei, behoren grotendeels t o t de etadere cultuurgronden. Dehoger gelegen delen bestaan ui* oud bouwland met een dek goed huaeuze bovengrond van 40 I 50 e»
m de lagere delen zijn beseste graslandgrondea. Alleen onder de geiieente
Hoogland konen nog percelen onbeaest grasland voer. Hieronder verstaan
we gronden, die lang hakhout gedragen hebben es veel later al« gratland
i a gebruik genoaen zijn, waardoor ze ©en Binder t o t weinig huaeuie bovengrsod bezitten.
Opde oude bouwlanden i s vroeger veel tabak geteeld. GroBdea,
di© lange t i j d als zodanig in gebruik geweest z i & kemaerken zieh door
een diep doorwerkte,dikke, goed hujaeuze bovengrend, evenals d i t met het
ouder© tuinland het geval i s . De2e gronden aija s e t T aangegeven

Het f e i t , dat binnen het karteringsgebied overwegend fijnere
zandgronden voorkoiaen, die reeds eeuwenlang in cultuur zijn en waarvan de
waterstand doorgaans redelijk i a , atejapelea deze gronden tot zeer gcede
cultuurgronden.

>

-7Doordat denattegrondenlangsdeBaraeveldseBeekveel
soerasijzerertsbevat-toe,kanhiertochverdroging optreden,indiende
waterstandentelaagzoudenworden. Bewaterhuishoudingvandegronden
langshetkanaalheefteenveranderingondergaan*Benedendestuwisde
grondwaterstand belangrijkgedaaldenevenbovendestuwgestegen.Het
bodeagebruikisnognietgeheelaandezetoestandaangepast.
Omeeninzichtteverschaffenindetuinbouwkundigewaarde
derverschillende grondeniseentuinbouwclassificatiekaart(bijlage2)
vervaardigd,waaropeenindelingisgenaaktinj
KlasseI Goedgeschikte tuinbouwgronden
« II Geschikte

»

" IIIHeelmatiggeschikte »
* 17 Grondengeschiktvoorspecialecultures
B

© Ongeschiktvoor tuinbouw.

Daarnaastismetlettersaangegevenvoorwelkebedrijfstvpen
debetreffendegrondhetmeestinaanmerkingkcwt.Hierbijisslechts
uitgegaanvandeïaeestvoorkoœendetuinbouwbedrijfstype»jn.1.:
G•FGemengdegroente-enfruitteelt

G

Groenteteelt

F

Fruitteelt.

TotklasseI zijnvoornamelijkoudetuin-entabaksgronden gerekend,diedoor jaren,zelfseeuwenlangebewerkingenbemestingeengoed.
doorwerkte,dikke,goedhtsseuzelaagbovengrondbezittenmeteenuitstekendestructuurengeenbankenofanderesteeringenindeondergrond vertonen.
To

*klasseIIzijndegrondengerekend,diesomenteelalsgras-

ofbouwlandingebruik zijndochwaarvandekwaliteit zodanigis,datze
voortuinbouwzeerzekerinaanmerkingkomenenindeloopdertijdpria»
tuingrendenzullenworden.
***klasseIIIzijngrondenondergebrachtmetBindergoedeeigenschappen,diedetuinbouwkundigewaardebenadelenb.v.hetplaatselijk

•©erkôfflsa van oerbanken, een te natte Hggiag, sas.
Tot

klassa IV ïdjn gronden gerekend, die voor de tuinbouw ajs

seâanig niet geschikt zijn, doch voor de aspergeteelt iß aanmerking

Klas36 0. fi« gronden, die een te groot teeltrisieo geven tes
gevolge van voôhtgebrek of gronden, die door watereverlast een cegunstige
struetewr gekregen hebben, veel ijzeroer ©f »oerasijsererfes bevatten,
enz., zijn i s deze klasse ondergebracht.
Doordat op de bodesikaart een indeling is gemakt naar de diepte
van de waterstand, kan hierep nog preeieser nagegaan werden vee* »elk be»
drijfstype een grond binnen een bepaald« klasse zich bet beste leent. Ze
sijn b.v. zowel gronden, behorende tottype1 als 2 mat G aangegeven.
Hierbij moet in aanmerking genomen «orden dat op type 1 in de winter
doorgaans seer last van het water wordt ondervinden, de grond i s net voerjaar langer nat en kond blijft en de enkruidbestrijdiag user aoeilijkhedes oplevert.
De tuinbouwclassifieatiekaart (bijlage 2) geeft een overzichtelijk beeld van de beoordeling van het ondersochto gebied ia verbandroet
de tuinbouwkundige »©gelijkheden. Cessekaart i s eigenlijk een aamenvaV
ting van het resultaat van het onderzoek.

13 mffffff.ffigmsqff.iff Mmmiswm
Iet veldwerk fteeft plaats gehad in de Beer vosfetige sens? 19§1
in de maanden Augustus en September onder betrekkelijk gunstige w»ersoastandigheden. De waterstand was hoger dan normal in deae periode van het
jaar het geval i s .
Develdopnamen werden verrieht door een opzichter en een karteerder. Er is overleg gepleegd set het Rijkstuinboaweonsulentschap in Utrecht
welke dienst in deze eageving op een Vroeger tijdstip reeds een endersöek
verrieht had.
Be oppervlakte van het kartsringsgeMed bedraagt * éOO ha waarvai

-9hetgrootst©gedeeltebinnendegemeenteAmersfoortgelegenis.Kleinere
randgebiedenbeherentotdegemeentenHoogland enStaltenburg»
Hetaantalboringenwasafhankelijk vandeterrein-enbodemgesteldheid dochbedroeg gemiddeld 3à4-boringenperha.Debodemverschilienzijnmetsymbolenopdeveldkaarten 1 :5000(vergrotingen van
degemeentelijkekaart1 :10.000vanAmersfoort)aangegeven,waarvan
latereenbodemkaart (bijlage1)eneentuinbouwgeschiktheidskaart (bijlage2)zijnafgeleid.Tevens iseenprofieldoorsnede (bijlage3)vervaardigd,die eenbeeld geeftvanhetverloopderverschillendebodemlagentoteendieptevan125cmvanhetdalvandeBarneveldseBeek.

QdR36TBIXI

De variaties in de bodemgesteldheid sijn w i s . Bij
kingen als dese wordt special« aandacht besteed aaa ê i vo«f de
bruiker belangrijkst« bodemkradige facterea. Hierßed« wördt «ttVi&St»*'
liag in bodeffikiandige eenheden verkregen, die van direct«TOpraötische
betekenis rijn. Kaast het baetoderen der belangrijkste bedefl*en»erka»,
worden de grenzen van de verschillende badeiaeenhedsn systeaatisefa o$>geseeht en ia kaart gebracht«
De hierbij verkreg*t bodeaâcaari i s » i e t t e begrijpen, iadien
mende kenaerken en eigenschappen, alÄaede de lattdbeeifcHndige «n ia bet
bijsonder de tuinboawknndig* betekenis hiervan aie* kamt. In de hierna
volgende paragrafen zijn âmm eenheden avaiemtiaeh epge»«sd en beachr».
ven. Bet i s duidelijk, dat niet iedere leser al dese bijssmderheden iateresseren. Evemwl kas aan Mj ds beetoderiag van ds bedenfcaart la
details dit hoofdstuk ede als naslagwerk gebruiken e» er naar behoefte
die gegevens a l t putten, welke Teer de detailbestudering wenselijk sijs«

§ 1 BE zmmmnzs
0-10 y ^ gftpp y ff M ? z#^*WM
Dese grovere manden onderscheid«! eich ta» opzichte van de
fijnere zandgronden behalve deertaangrcrvere korrelgroott« ook doer hst
f e i t dat ze doorgaans sterker door de natiairlijka begreeüng beinvleed
zijn, veelal la de vormva» «en las« i e t middelhoog heidepedsolprofiel.

o?gtur<ft<*atm*Um m W fflrm im^mtf »«*ree**»3*i*sa >tas«*•
ûader de donker« injasuse bcvengrond ter dikt» va» 40 I, 60 «a bevindt
sieh een heidepodsolprofiel plaatselijk met m e i Xse&sssd en sow aet
een humasoerbaak op 70 ea« Vaar a l l s vormen van toinbott* sijn deze
gronden ongeschikt «venais veer grasland. Matig geschikt voor beuvland

-IV
06 jfrgflf MM IPrffyt.M ffiffTJ fW*ffiefft » * roestvlekken tussen 100 en
125os«
Cnder de huaense bevengrend ter dikte van 40 à 70 ea komtveeSU
al een faeldepodeelprofiel voor aceaar vaste bank« Er koen» zowel attifera* matig« grove al* grove ssandgronden en ook naar beneden grever
«ordende zandgronden voer« Bén perceel Is een aster diep omgewerkt
en set haktest beplant« Opeen plaata werd op 85 ea een oud begroet*
ingavlak aangeboord set daarceder op 100 es een loessachtige laag«
Soor hou diepe grendwateratand en onvoldoend vochthoudend vermogen
gijn deze gronden voor het tuinbouwbedrijf al« sodanig ongeschikt,
dœh lenen sieh wel voor de aapergeteelt. Eet zijn matige bouwland- •
gronden; veer grasland engeeebikt»
05 MU, y<x$!àiï4mJ8 WW» M MUR Mm JffltóffgÉ »et roestvlekken
tossen 75 en 100 ea en reductie >125cm.
Se boveagrond ter dikte van 50 à 90 e» ie goed htaasus» aet
bfcidefeâsolprôflel daaronder, in een geval set eenfeusuaoerbaakep
•04)e» diepte« FXaateeliJk bevindt sieh op 100 ea diepte een loeesaen»
tige laag« lang« de Kasache Wegbestaat dit type uit grof afct&fsand
net op 85 l 100 cmdiepte elibhoudeaâ tot kleiig veen« Dit is bet
»ebraalste perceel binnen het karteringsgebied« 5e endere vomen rede»
Üjfe bouwland en ©ess beneerlijke tuingrond« ?oor grasland eijn dese
gronden te droog.

04imttom&mêÊ m%XZ föm mßWXß- »et roestvlekken tuseen 60 en 75e»
en redaetievorsealjneelen beneden 125 ca.
de bevengrend ie 45 à 80 ea dik. Be ondergrond is «einig beïnvloed. Hot eend ie matig grof en nslfora van samenstelling. Hierin ko-*
aen zeer goede en geschikte ttdnbouwgronden voor, doch overwegend i t
bet vechthoudend vermöge» van de grond ontoereikend

o» de gewassen

in droge perloden van voldoende vocht te voorzien (klasse n i ) »
03foJtito, M*%Z.Mm.,Wtâ&vtâ m%roeetvlekken tassen 45 en 60 ca,
plaatselijk komt redactie voor op * 105 es.

-iâDe bovengrond i s 35 I 75 cœ dik en gaat veelal ast een korte
©»ergang over in de gebleekte codergrond« Afwijkingen hiervan zijn
plaatselijk een huausoerbank, ijzeroer, oker en een gebroken zandlaag op 1 m diepte. Deze afwijkingen hebben een nadelige invloed op
de kwaliteit. De overige gronden vorsen geschikt tuinland, waarop de
gewassen vroeger oogstbaar zijn dan op de fijnere zandgronden, die t*
veel water vasthouden. Vooral het gesengde bedrijf heeft hierop grote
mogelijkheden. Voor de îandbelàw zijn het goede wiseelbeuwgroBdea.
03 SHHJ;,jffiHfottfif,, Mtikü WETH,,mfi&m$ ••* roestvlekken tassen 10 en
A5 «o. Reductieverschijnselen tassen 30 en 95 ea»
Ook hiervan variSert de dikte van de bovengrond tussen 35 «o
70 cm, veelal graslandprofielen die enige t i j d in bouwland gelegen
hebben, zodat deze gronden doorgaans minder haaeüs zijn dan de droge»
re gronden. Plaatselijk komt er een dun bandje van * 10 cmslibhoudenè
eend in de ondergrondden op een plaats een dtm kleibandje op 75 c».
Ben groot gedeelte van deze gronden vorst zeer geschikt t o t
geschikt tuinland, vooral voor de aoaergroenteteelt. Het i s goed graslmâ, Voor bouwland i s het ndnder geschikt, hoewel hakvruchten zeer
hoge opbrengsten kunnen geven vooral in droge jaren doch grondbewerking in de winter en de onkruidbestrijding leveren soeilijkheden op.
01 Hatte statig grove zandgrond met roestvlekken t o t in de zode.
Vlekkerige matig grofzandige gronden set een graslandprofiel.
Plaatselijk geschikt, .overigens heel aatig geschikt voor zeaergroent©t e e l t . Goede graslandgrccd,voor bouwland t e nat«
10 « 20 z i ^ tg^oB gAWWWW
Dezegrondenneraendegrootsteoppervlaktebinnenhetkarteringsgebiedinbeslag.Binnendegrenzenvanzachttotfijnzandwisselt
defeerrelgroottezowelhorizontaalalsverticaalsterk,zodathetniet
mogelijkiseenverdereindelingtesaken.

De huaeuse bovengrond i s dik (± 70 es) op osa boskleurige ondergrond. Door de diepe grondwaterstajsd ia see er tee overgegaan on
««B gedeelte af t e graven.
Deze gronden zijn slechts geschikt voor aspergeteelt, toer de
overige versen van tuinbouw en voor grasland aagesehikt. Verder «atig
t o t gœd bouwland voer Hinder v&enteisenâe gewassen.

De bevengromd i s vaak wel 70 ca dik op een boôkleurige ondergrond, zodat een diepe bewerteling »©gelijk i s . Tegen de stad i s het
htffiosgehalte en de structuur beter« Zij vereen geschikte fruitteelt»
gronden« De overige gronden hebben een t e gering vochthoudend versogen ©n sri.jn daarom ma? heel matig geschikt voor tuinbouw, voor grasland te droog» doch «el geschikt voor bouwland. De percelen set veel
oer vorsen hierop een uitzondering.

De ruggen bestaan voer een groot gedeelte u i t d i t type. Een
belangrijk percentage is als tabaksland in gebruik geweest, «elke
gronden diep doorwerkt en goed bunetts zijn evenals oud tuisland en
daarom goede t o t geer goede tuingrenden vonsen voor fruit en vroege
voorjaarsgroenteteelt« Seas i s da huaeuse bovengrend schraal en dun
of kenen er oerhanken voor, in welke gevallen het heel matig tot
slecht geschikt Ie voor tuinbouw. Hiermee eorrespondeert de geschiktheid voor bon«* e» grasland. Boswel een behoorlijk percentage van
dese gronden in gras l i g t , sijn se toch beter voor bouwland geschikt.

De profielopbouw kost overeen ast 17, 16 en 15» Àl deze gronden
hebben een dikkere ©f dunnere huseuze bovengrond veelal met een bruine
boskleurige ondergrond die in d i t fijnere sand echter weinig ontwikkeld
i s . Oud« tuin- en tabakegronden zijn diep doorwerkt en er kousen vaak
puinresten in voor als gevolg van centostberaestingen.

-14Door de gunstige waterstand behoren vele gronden tot de goed«
tot zeer goede tuingroaden. Verder is het goed bouwland en vaak behoorlijk grasland, soms aan de droge kant,
1

3 Tochtige zwak lealee zandgrond
Deze gronden vormen veelal de hellingen van de ruggen. Ze
hebben een gunstige waterstand, doch ze zijn veelal minder huraeus
dan de drogere typen. Op± 50 cmvolgt aeestal de gebleekte ondergrond en reductieverschijnselen op 90 à 110 cm.
Deze gronden bieden goede mogelijkheden voor tuinbouw en zijn
goed voor wisselbouw.

12

Zeer vochtige zwak lealee zandgrond
De bovengroBd bestaat veelal u i t een graslandprofiel. Op 20 à
40 cmkoaen meestal veel roestvlekken in het profiel voor. Reductieverschijnselen bevinden zich opTOà 90 cç.
Vele gronden zijn geschikt voor zoaergroenteteelt, doch »inder
voor vroege voorjaarsgroenten- en f r u i t t e e l t . Goed grasland, voor
bouwland t e nat, hoewel hakvruchten in droge zomsrs hoge opbrengsten
kunnen geven.

11

Natte zwak lenige zandgrond
Waar deze gronden koppen tussen slibhoudende gronden vormen
komt er op * 100 CE reductie voor. In de dalen wisselt het van 13 t o t
80 es doch laeest 60 àTO cm. De bovengrand is veelal t a œ l i j k schraal
en mede door de hoge grondwaterstand weinig tot niet geschikt voor
tuinbouw en bouwland. Het kan goed grasland vormen.

20 - 30 IEMIŒS ZANDGRQNDM
Door het grotere vochthoudend vermogen i e een diepe grondwaterstand Blinder bezwaarlijk dan b i j de grovere zandgronden. Een bezwaar van
deze gronden i s , dat ze nog al gemakkelijk versleapen, doch ondanks dat
i s de land- en tuinbouwkundige waarde doorgaans hoger dan van soortgelijke grovere zandgronden. De landschapsvorrosn wijken niet af van de andere gronden.

-1527 gfatig vocbtfaoadende lenige zandgrond
De bovengrond i s 90 a- 100 ca alk, zodat deze grond ondanks
d© lag® grondwaterstand, geschikte fruitgrond i s .
25 Qftufl yoehthe^en^y lapflg«,, uffflgrcgg
Bit type vorst de ruggen in d i t fijnzandige gebied. Door de
fijne vaak tamelijk vaste ondergrond koaen op 1 aeter diepte soas a l
reductieverschijnselen voor, een enkele maal zelfs a l op 65 en 75 cm
diepte. Se gebleekte ondergrond bevindt zieh veelal reeds op * 50 ca.
Toch vornen het goede tuin- en bouwlandgronden en zelfs grasland doet
het er goed op.
24 ?oohifooadende leajge zandgrond
Rent grotendeels overeen met type 25. Plaatselijk wordt het
zand op * 70 ea ainder fijn in welk geval de bleekwitte kleur overgaat in geel tot bruin zand.
23 yooh.tißf leajge zandgrond
Ook deze gronden kemaerken zich door betrekkelijke dunne buseuze bovengrond van * 50 ca op een fijnzandige sterk gebleekte ondergrond, die plaatselijk naar beneden i e t s grover wordt en bruin van
kleur i s . Plaatselijk koaen reductieverschijnselen voor op 8o à 100 c».
Het is overwegend goed geschikt voor tainland (hoewel de oogst hierop
niet zo vroeg is) en eveneens voor wisselbouw,
22 geer vochtige leajge zandgrond
Deze gronden hebben veelal een graslandprofiel, worden soas
naar beneden nog iets fijner, vorsen geschikte gronden voor zomergroent e t e e l t mits de afwatering in orde i s . Drainage van deze gronden heeft
een gunstig affect. Goede graslandgrend.
21 Hatte les&ge zandgrond
Reduetieverschijneelen komen soie op * 60 om, doch veelal * 70 cm
voor. Deze gronden verdrogen nooit doch de afwatering baart wel eens
zorgen. l a t de profielopbouw betreft zijn het goede gronden, doch door
de hoge waterstand zijn er extra voorzieningen nodig. Haast drainage
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moet Een op dergelijke gronden beddenteelt toepassen, zodat het oppervlakte water gemakkelijk afgevoerd kan worden wat voor deze gemakkel i j k dicht slempende gronden noodzakelijk i s . In natte jaren «ijn de
teeltuitkomsten op deze gronden vaak minder goed, terraijl de onkruidbestrijding dan zeer moeilijk i s .

§ 2 DESUBHOPpaSDBGRCMDffl
In tegenstelling met de zandgronden zijn dit overwegend zeer
vochtige tot natte gronden, vaak met veel grondwaterversnhijnselen in
de vorm van roodbruine roestvlekken, moerasijzererts of ijzèroer. Ret
leiaig pakket is veelal niet zo dik en rust op zand, dat de zelfde korreIgrootte verdeling heeft als van de omliggende zandgronden. De gronden
s e t een gering slibpercentage hebben ond«? de huidige omstandigheden
doorgaans ©en hogere land- en tuinbouwkundige waarde dan de zwaardere
gronden, die lager gelegen zijn en daardoor wateroverlast hebben, waardoor ze slechts voor grasland kunnen dienen. Naar het slibgehalte zijn
deze gronden ingedeeld in:
B 10

- 2° IETS SLIBHOUDMDE ZANDGKCEHJEH
Deze gronden konen mar ©en belangrijke oppervlakte voor, Ben

gedeelte is oud tuin- of bouwland, in welk geval de slibhoudende laag
veelal wat dikker i s , doordat er menging met zand heeft plaats gehad. Deze gronden zijn veelal wat opgehoogd door eeuwenlange organische bemestingen zodat een groot gedeelte raoaenteel uitstekend cultuurland vormt,
B H fochtfooudende. j.ets sü^bhoudende 2andgron$
Dit zijn oude bouwlandgronden die u i t een laag heideprofiel ontgonnen zijn en waarvan veelal onder het mestdek nog een gedeelte aanwezig i s . De humeuze bovengrond i s wel 80 à 100 soa© meer dan 125cm
dik. De bovengrond bevat nagenoeg geen s l i b doch d i t neemt naar beneden geleidelijk toe. Het zijn zeer goede cultuurgronden, die voor
velerlei voriaen van bodemgebruik geschikt zijn.

-17B 13 Vochtige 3,6,ta, sJ4bhc^e^Q r zand^ond
Ode deze gronden zijn grotendeels als tulnland in gebruik en
vormen uitstekende cultuurgronden. Deze zijn doorgaans van boven
naar beneden homogeen slibhoudend en goed humeus met reductieverschijnselen op 90 à 100 cm,
B12 Zeer vochtige iets slibboudgnde ganderond
Naast tuingrond is er nog een gedeelte grasland dat echter
ook als bouwland gebruikt i s . Ook dese gronden vorsen overwegend
zeer goede tuingroaden, die echter voor groenteteelt beter geschikt
zijn dan voor f r u i t t e e l t .
B 11 Hatte iets sHbhoudende zandgrond
Dit zijn graslandgronden met soms een i e t s venige bovengrond.
Plaatselijk komen er oker afzettingen in de ondergrond voor. Reductieverschijnselen bevinden zich vaak op 50 â 60 cm en de totale
reductie op 90 à 110 cm. ïïat de profielopbotw betreft zijn vele
gronden geschikt voor de zomergroenteteelt, mits de nodige cultuurmaatregelen in verband met de waterhuishouding genomen worden.
B 20 - 30 ZANDTOT IETS SUHHCPDBfflB ZAHDGRONDKKMAAR BENEDEN ZWAARDER
•

Deze gronden liggen veelal langs oude beekjes. Het i s dan ook
voornamelijk lichtere of zwaardere beekbezinkingsgrond waar 30 à 50 ca
zand tot iets slibhoudend meer of minder humeus zand ©p l i g t . De overgang
kan geleidelijk of plotseling zijn.
B 23 Vochtige zand- tot iets slibhoudende zandgronden naar baaedaa zwaarder wordend
Een voorbeeld hiervan vormt onderstaand profiels
0 — 55 ca zeer donker bruingrijs zacht zand met naar beneden toenemend
slibgehalte
55 - 65 cmbruingrijze lemige grond met roestvlekken
65 - 80 cm gebleekt fijnlemig zand
80 ->125 cm gebleekt zacht zand met enige reductieverschijnselen vanaf
95 cm.

In d© prakMjk wordt d©beekbezinkingsgrend ©en leeagrond gonoesd. De dikt© i s veelal Biet meer dan 5 a 15 es aet daaronder vaak fijn
aaaâ« feelai is het laagje lichter en ie de overgang geleidelijk, doordat veraenging ©et de bôvengro»d heeft plaats gehad ia welk geval het u i t stekende cultuurgronden vormen ©a prisa geschikt zijn voor tuinbouw.
E 22 Zeer vochtige zaad- tot iets glibhoudend© zandgrqtidea naar beneden

Profielbeschrijvingi
0 - 35 o® zeer donkerbruingrijs zacht iets slibhoudend sand
35 - 45 cm idem slibhoudend set roestvlekken
4.5 - 75 ca grijze lendge grond
75 ->125es gebleekt fijn zand ast reductieverschijnselen vanaf 85 cm.
Doordat deze gronden ©inder doorlatend zijn is drainage doorgaans gewenst. De land- en tuinbouwkundige waarde i s evenals de profielopbouw wisselend. Plaatselijk komen zeer goede groenteteeltgronden binnen
d i t type voor.
B 21 Hatte zand- tot iets slibhoudende zandgronden naar beneden zwaarder
.werdend Deze gronden kosen wat profielbouw betreft overeen met B 23 en
B 22 doch de grondwaterstand is hoger. Het bodesgebruik is overwegend
grasland» waarvoor se onder de huidige oastandigheden het best geschikt
gijn. Dit type heeft vooral langs de Barneveldse Beek een grote verbreiding gekregen, waar veel ijzeroer in de grond voorkomt, waardoor deze
gronden bij een hoge waterstand gsede opbrengsten geven doch bij lage
waterstanden treedt géraakkelijk verdroging op.

B 30 - 40 SLBBÖOPSRDEZAKDgRCKPM
B 51 Bft^* i P f f W f zandgrond
De profielopbouw binnen d i t type varieert sterk doch de overeenkomst bestaat hierin dat d© bovengrond minstens tot 30 c% doch soms
wel tot 70 à 80 ca u i t slibhoudend zand bestaat. Het niateriaal dat daar-

àft^<»;irolgt itas-a«»d sijn, uiteenlopend va« grof tot fijnleaig
send ao» Voigt sterk sandige k l t t - of leeagrend* die plaatselijk
vestig is eft ««et» overgaat i» -90m, Bei» Venice grenden liggen doorgaan* laag e» sija daarom alloen geschikt voor grasland. De overige
gronden ssi$» geschikt tot heel satig gesehikt voor sosergroenteteelt
vanweg da vee&tighold, daar de prefialopbouw vaak goed i s .

BAO-50 jfflü fflWOTPff fWflMfflffi
fresse gronden aijn neg dieper ia het water gelegen. I r kostt
.aaer eer (soera©ijsorerts) ia de graad veer. 9e bevengrend is vaak iets
vestig.
s 41 SA^tr ftuft,fUftfeffiröfiftt,MB^Kruil

Hat seeat veorkoaonde profiel bestaat tet 35 à 45 cmuit sterk
lemige aandgrond, die daaronder vender wordt es op wisselende
diepte overgaat ia zand, dat eens fijnlemig ie« Bes» gronden liggen
alle in gras, dat vaak mar van Batige kwaliteit i s . Voor andere
vormen ven bede^gebruik sija des« gronden te nat.

Debovengrend beetaat tot * 40 e» uit zware leaige zandgrond
Opgebleekt sättig grof tot sacht eend, of op een veenondergrcnd.
Sen voorbeeld van dose laatste gronden ie onderstaand profiel.
0 - 1ö ea iets venige sode
1ö - 35 <aa htpaausse zware leaige grond
35* 45 e» idea venig
45 - 75 ca fijn saggeveea
75 -105 o» ld«» aet groene reductie
105 ->1£5effl «*»* aet »oeraskalk.
Doordat doste gronden altijd aet wateroverlast te kantpen hebben
gehad naken ate «an ongunstige indruk. 0e structuur ie sleeht» reduetfc
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klearen kmm veelvuldig TOOT. Dese grsaden k«aen alleen ia aaoaejv
king voor grasland.

Deze grenden beheren tot de natat© van bet gebied. Sen gedeelte
staat meest dras. ï^ofielbeschrijving«
0 * 5 eo»©de
5 - 30 cmvaalgrijze klei met veel roodbruine roestvlekken
30 - 55 cm zwartbruine lea&ge laâg net iBeerasijzeriarfes
55- 90 cmlernig zend »et groene reductie
90 -

cmvuiîbruîne œrbank
Uit de profielbeschrijving blijkt «elk een grote Invloed de

grcodwaterafzettingen bij dit type hebben. Dedikte van het kleipakket wisselt doch is meestal * 40 ca 1?aak ©vergaande in veen©f
kleiig veen.
Door de hoge waterstand gaat het gras, dat vaak van inferieure
kwaliteit i s , laat groeien, zodat de productieve waarde deizer graaden moiaenteel niet erg hoog i s .
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BEBCDEMCAARg

Alleinhetvorigehoofdstukbeschrevenbodemkundigeeenheden
zijnopdebodemkaartaangegeven.
Doorkleurverschillen zijndezandgrondenduidelijkvande
slibhoudendegrondenteonderscheiden.Daardeverschilleningrondwaterstand inhetgolvendezandlandschapkarakteristiekzijnvoordit
landschapisditdoorkleurverschillentotuitdrukkinggebracht.Door
dezekleurverschillenkomthetgolvendekaraktervanhetlandschapduidelijktotuitdrukking.Deruggenendalenverlopenmeestinoost-westelijkerichting.Dedalenzijnmeestopgevuldiaatslibhoudendmateriaal.
Hiernavolgteenbeschrijvingvandeverschillendedelenwaaruithetgebiedissamengesteld.Indezebeschrijvingenzj.jnnogeenaantalbijzonderhedenvermeld,dienietopdebodemkaartkondenworden
aangegeven.

LâGEBIRff(westelijkdeelvanhetkarteringsgebied)

Hierinzijnduidelijkenkelevanwestnaaroostlopend«ruggen
teonderscheiden,diegescheidenzijndoordiepedalen« Volgensdetopografischekaartbedragendehoogteverschillen±3HU Opeenrugkotateen
puntvoordat3.1+N.A.P.eninhetdalvandeEesenkelepuntendie0.3
+K.A.P.liggen„Opdelaagsteplaatsenindedalenisveengevorsd.Het
overstromingswatervandeEeraheeftineenlaterstadiumslibaangevoerd,
zodatvelegrondenindedalenslibhoudend zijngewordeneneropdelaagsteplaatseneenpakketgebrokengrondenzelfseenkleilaagiscntstaan.
Delagegrondenhebbensteedswateroverlast,waardoorzichgrondwaterafzettingenindezegrondenopgehoopthebben.Doordegrotehoogteverschillsi
levertdewaterbeheersingmoeilijkhedenop.Inhetalgemeenraoethetstrevei
ernaargerichtzijnzoverteontwateren,datdelaagstegrondenbehoorlljï
graslandkunnenvorsen.
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Tijdaas de veldopnamen werd de indruk verkregen, dat de waterstand in die t i j d i e t s t e hoog werd gehouden omd i t doel t e verwezenlijken, anderzijds wordt echter door verlaging van de waterstand het droog«
ter isico der hogerliggende gronden vergroot, daar de zandgronden in deze
streek aan de grove kant zijn.
Lange de ssuld-oostelijke grens (van de spoorlijn tot Isselt)
koaen vel© mooie diep doorwerkte goed huiasuze oude cultuurgronden voor
vaak »et puinresten, deze vormen uitstekende »ultuurgronden. In een perceel volkstuinen aan de Isseltscha weg werd veel vergraven grond aangetroffen.
GEMBESÎEBOQGLâWPm AANGBENZBNPffSTROOK
Begrenzing: In het westen, noorden en oosten de grens van het
gekarteerde gebied en in het zuiden het kanaal.
In d i t gebied komt eveneens een hoge rug en een diep dal met
een beekje voor, uitmondend In de Oude Eemf doch de vorm is veel onregejjmatiger. Opde ruggen liggen oude bouwkaapen, die vaak net een steilrand
overgaan in natte graslandgronden. langs de beek koiaen plaatselijk sterk
sllbhoudsnde gronden voor die sons weer door zand afgedekt zijn. In de
bovenste 50 cmkousen in doze gronden veel ijzerverbindingen voor. Plaatselijk wordt moeraskalk aangetroffen. Sommige percelen vallen op door het
geringe hurausgehalte van de bovengrond, waarschijnlijk zijn ze veel later
als grasland in gebruik genomen. De afwatering in d i t gebied is zodanig,
dat de laagste percelen b i j goede verzorging redelijk grasland vormen.
De gronden op de ruggen hebben soms een oerbank op 70 à 80 era
diepte, wat de productiviteit in ernstige mate belemmert. In het zuidwestelijk gedeelte b i j de brug l i g t stuifzand »et een venige loessachtlge
laag op 85 à 100 cm met een zeer geringe landbouwkundige waarde.
Tegen de oostelijke grens wordt een perceel meer dan een meter
afgegraven.
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RCKDVIIIPFABRIBK
Begrenzing:Kanaal-VoorsteWetering*doOudeBes»

Eengrootgedeeltevanditgebiedbestaatuitopgeworpengrond«ithet
kanaal,waarvanmomenteelweerafgevoerdwordt.
Decultuurgronden bestaanoverwegenduitsllbhoudendlaaggelegengronden,dievooraloiadsd©verplaatsingvandestuwveelwateroverlastondervinden.Indeboomkwekerij,welkegronden50à60calosgemaaktzijntreedtsp* 20cmreedsreductieop,watvoordegroeider
gewassenfunestis.Degrondvanhettuinbouwbedrijf ernaastievariabel.Plaatselijkkomenoerbankenvoor,wataandegroeider gewassen
duidelijkwaarneembaarwas,Ineenanderehoekbevindtaieheenleealaag
op*60cadiepte.Hetperceeltegendespoorlijniseveneensaeerheterogeenenverwerkt.
LangsdeOudelembevinden zichslibhoudendegronden,dienaar
beneden zwaarderwordenen overgaaninzwarelen&gegrond»Soœswerd de
zandondergrondnogaangeboord (<125e»).Hetgrootstegedeelteisgoed
doorwerktetuingrond.Dehogewaterstand iseenbezwaar.

Begrenzing{Kanaal-HogeWeg- Stad,
Hoewelookinditgebied enkeleruggenvoorkoaen,sijnhet overwegend
lager gelegenslibhoudende gronden,waarvanindeloop àm jareneengroot
pers.alstuinlandingebruikgenomenis.Doorintensievebewerkingen
bemestingzijnhierdoor prachtigerullegoedhuoeuzehomogeengeaengde
tuingrondenontstaan,diedebestecultuurgrondenbinnenditkarteringsgebiedvorkeneneveneensbijdebestetuingrondenvanNederland gerekend
kunnenworden.
Vandegronden,diemomenteelnogingrasliggenisee»gedeeltetenatvooranderevormenvanbodemgebruik.Deruginhet zuid—oostelijkgedeeltebestaatuit oudetabaksgronden,eveneensvangoede;samenstelling,dochwatdroger.
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Begrenzing:Kanaal,spoorlijn,karteringsgraas,LageWeg.
Doorditgebiedloopteveneenseenlagestrookopgevuld mt len&gegrondenmeteenbeek,watwaarschijnlijkdevoortzettingisvandeOudelea.
Dezegronden«ordeninhetnoordengeflankeerddooreenhogerugiets
loessleenihoudendezachtezandgronden,waarinopveelplaatsenoervoorkomt,zodatdezegr
endenondankshetfeitdathetoudtabakslandistoch
geenhoogwaardigcultuurlandvormen.
Tennoordenvandezerugishetzandveelfijnerenloessach»
tig,dochwelenigszinsgelaagd.Hetisgoedeultuurland.Delagegrondenhebbendoordenabijheidvanhetkanaaleentamelijkconstantedoch
nogalhogewaterstand.D*hogererugtegendeLageWegistamelijk
sehraal.Dehaoeuzebovengrondisveelal±45ca.

ftETGEBIEDTUSSBHDELAGEWEGM DEBARNEYSLPSBBESKTEGSNDgSTAP

Ditgebiedbestaatuithogerezandgrondenenlagergelegen
slibhoudendegronden,dievroegerveelwateroverlasthadden,dochsinds
deaanlegvanhetkanaaleenbelangrijklagerewaterstandkregenzodat
plaatselijkeerder»anwatertekortdanvanoverlastgesprokenkanworden.
Verdervanhetkanaalafliggennogeenpaarlagevenigestukkendie
momenteelalsijsbaaningebruikzijnenoverigensminderwaardiggraslandvormen.Langshetkanaalliggenbeekbezinkingsgresidendieveelal
rastzandafgedektzijn,waarinveelmoerasijzerertsvoorkeœt.

0EM5ESIESÎOOTBKBDRfl
Begrenzing:Kanaal-BameveldseBeek-karteringsgrens,
Ditzijnoverwegendlaaggelegennatteschralezandgrondenmeteenslecht
grasbestand.Tenzuidenvanhetkanaalligtnogeenperceeldatblijkbaar
nogalvergravenis.
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Begrenzing» HeïHgenbergerweg « Barneveldse Beek - Kanaal geffleentegrens.
Dit gebied bestaat overwegend u i t laaggelegen loessleemachtige
zandgronden, die goed grasland verwen. Tegen de Barneveldse Beek liggen
wat lichte beekbezinkingsgronden die plaatselijk iets venig zijn (B 21)
net zuidelijk daarvan een rag, plaatselijk aet oer, wat a»t de enkele
koppen die in d i t gefeied voorkooe» eveneens tot geval i s .
In de zuidpunt kosen zeer donkere venige gronden voor aet een
veenlaag in de ondergrond, dis op andere plaatsen in het karteringsgebled in deze vorm nergens aangetroffen werden,
HCTGEBJBDWESTELIJK 7M DS HSILIGSMBSRGM1EG
Dit gebied wordt gekenmerkt door twee hog« ruggen doorsneden
door een dal waarin de Heiligenberger Beek l i g t , die van zuid naar noord
stroomt. De zanden die in d i t gebied voorkomen zijn overwegend matig grof.
Lange de Heiligenbergerweg wiggen ze over de fijnere zanden u i t . Op veel
plaatsen op de ruggen kotrt onder de huraeuze bovengrond een heidepodaolprofiel voor, soms nset ©en htuausoerbank. Van de westelijke rug ia »aar
©en klein gedeelte eultuurland, de r e s t i s hakhout en sportveld. In het
noorden is een stuk wat opgehoogd. De sportvelden zijn geëgaliseerd. Bejegening dezer velden zal de grasaat in droge zomers ten goede koaen.
;fiT jQtM^pCTOH^E,Dpi, Vffl HCT^TI^PTGSGSBCT
BegrenzingÎ spoorlijn - Koedijker weg - Barneveldse Beek.
Dit gebied i s karakteristiek voor het landschap, n . 1 . oost-west lopende
ruggen en dalen. Ben gróte rug tussen de Hoge en Lage Weg en een tweede
die precies nog de noord-westelijke hoek b e s t r i j k t . Het dal er tussen i n
i s wenig slibhoudend doch wel enigszins venig en «aakt een gunstige indruk, in tegenstelling met het dal waar d© Barneveldse Beek in l i g t waar
»oerasijzererts
t e veel / voorkant. Zolang de waterstand voldoende hoog gehouden kus
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werd«« aal het wel gaan, doen anders tifeedt genakkelijk verdroging öp.
In het westelijk deel ie defeeekbesinkingslaag swaarder en kast regelmatiger voor, oostelijk slet en ligt Mer dieper wat soms net een teken
is aangegeven. In dit blek is veel tabak geteeld, Öaöe zwart httseuze
percelen zijn iset T aangegeven.
Het gebied tussen de Hoge Wegea de BaraeveJdee Beek is sterk
roestig alß gevolg van het coder water zette», deerdat het een cßderdeel
ie van de Waterlinie.
Het peroeel tuesea de 2 beken is schraal, terwijl de grondwaterstand laag i s , een gedeelte is vergraven.

-27HOOFDSTIIK IV
rSSSSSTESSSSEES

m TÜINBCOWTOHDIGSCLASSIFICATIE

Hoeweleriaonslandvelerleivormenvantuinbouwvolkomen
isuitgegaanvandebelangrijkstetakkenvoordezestreekn.1.groenten
enfruit,dieveelalincombinatievoorkomen.Debestemmingvan;deproductendertuinbouwbedrijvenisvoornamelijkdeplaatselijkevoorziening.
Ditisdebelangrijkstefactor,diehetbedrijfstypebepaalt,watotdit
brengtvoordegroenteteeltmetzichmeedateriedereveiling dkg©en
rijkeverscheidenheidvanproducteninniettegrotehoeveelhedenaangevoerdmoetenworden.Qnhieraantekunnenvoldoenzijngemakkelijkte
bewerken,goeddoorlatendeenopdrachtigegrondennodigneteengunstige
/

waterstand.Uitonderzoekingenhierterplaatseenookinanderecentra
isgebleken,datvoorzandgronden,debestgeschiktetuinbouwgrondenvoor
ditbedrijfstype,eengoedhuaeuzebovengrondbezittenvanminstefe®50CJB,
eenconstantewaterstandvan*éOcmenverderzonderstorendel&genzijn
totgroter©diepte.Afwijkingenindevormvaneensterkschommelende
waterstand,oerbankenofleeolagenvergrotenhetteeltrisicoen»elin
sterkereBatenaarmatedeafwijkingengroterzijn.Hieropisdanookde
classificatiegebaseerd.
Daardeverschillendebedrijfstypennietdezelfdeeiseristellen
watbetreftdedieptevandegrondwaterstandzijn3onderscheidingen gemakt'beweten:
G+ F Gemengdegroente-enfruitteelt
G

Grcanteteelt

P

Fruitteelt

Dezeonderscheidingen zijnopbijlagekaart2aangegevenen
wordenhiernabesproken,
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sm I 0.+ f« Goed geschikt voor groenten en fruit
Hiertoe zijn de beste gronden gerekend, raet veelzijdige mogelijkheden. Yooral vroege groenteteelt enf r u i t t e e l t zijn op deze gronden
op hun plaate vooral op de gronden met een wat lagere waterstand (15).
Naarsate de waterstand hoger en/o* k®* äsand fijner i s deoogst wat later
doch neemt degeschiktheid voor dezowergroenteteelt toe. De gronden,die
momenteel a l stuinland l a gebruik zijn, hebben veelal een waterstand van
* 50 e». Het bedrijfstype, dathierop goed voldoet zalop de iets hogere
gronden Kinder voldoen, ondanks het f e i t dat zeevaneens t o tdeze klasse
gerekend zijn.
E3ffigger ,1 g. Goed geschikt voor (zcaerjgroenteteelt.
Deze gronden hebben eveneens een goede profielopbouw doch zijn
•wat dieper in het water gelegen. Zonder drainage zijn deze gronden in de
sinter enhet vroege voorjaar BOBS ntoeilijk t e bewerken, terwijl de bedrijfsuitkoagten in drogè^'véelal beter zijn dan invochtige zomers. Toch
worden deze gronden vooral in consuaptlecentra alshier, zeer gewaardeerd,
speciaal voor desomerbladgroenteteelt, zoals andijvie, s l a , spinazie %a
postelein, dietijdens hun korte groeiperiode veel vocht behoevenen
daaro» op dedrogere gronden Binder op hun plaats zijn.
Voor f r u i t t e e l t zijn d© Kogelijkheden aeer beperkt. Doorde
geringe beworteüngsdiepte treedt b i j appelen gemakkelijk kanker op,zodat kankergevoelige appelvarWteiten niet op deze gronden thuis horen»
Ook kasfruit geeft op deze gronden minder goede uitkomsten.

Hiertoe i s hetgrootste percentage gronden bianen d i t karteringsgebied gerekend. Het zijn gronden, die momenteel nog alsbouw- engrasland
in geîimik zijn doch door hun profielopbouw eneigenschappen voor de tuinbouw geschikt zijn enindeloop der jaren goede tuingronden kunnen worden.
Bestaande tuingronàen, die weliswaar door intensieve bewerking
en beaesting indeloop der jaren belangrijk beter geworden zijn, doch
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andere afwijkingen hebbes, dl© de waard« benadelen, zi$&hier «reieneens
toe gerekend. Ook b i j deze gronden geldt w e r , dat ds gronden dije o©de
raggen gelegen zijn (1<u2é} 'beter voor i e t s lalnder voehteiSendo ^ewaesen
die ©en grote bewertelingsdiepte behoeven, geschikt zijn, terwiLjl de
hellingsgronden (type H*24 doe*, vooral 13 m 23) bet*r gesehil^t) zijn
voor het plaatselijke bedrijfstvpe,
^ a g s e I I G. Geschikt voor groenteteelt
Hiertoe zijn voornamelijk graslandgronden gerekend nétj een
s.g. graslandprofiel, dat i e t s ratader htaasus, althans doorgaan? ffidader
diep huœus i s , dan de oude bouw- of tuialandgronden wat eohtei Voor
deze vochtige gronden sdnder beswaarlijk i s . Wel jsoet er rekening ae*
gehouden worden dat b i j In gebruik nasse voor tuisland in verschillend«
gebieden het water beter beheerst moet »orden en er door detaiiofctwaterSi
door middel van begreppeliag of drainage pas de reaaaltates verljxjsgeö wgrden die de gunstige profielopbeew inhouden, ©en diepeye ißtwat^rlag tea«*
passen cm de grond ook voor het gesengd© bedrijf geaohiki t e mafcm, ia
veelal niet gewenst, daar er dan een algeaane grondwaterstandsi[«fl&gia^
zal optreden wat schadelijk is voor de hoger liggende grandes«
Klagae XII. G•••F . Heel aatig gesohikt voor groenten en fruit
Gronde» met een t e gering voehthoudend vermogen naast «en lage
saterstand en gronden »et oerbanken zijn voornamelijk in deze felle**«
ingedeeld. Opdeze gronden i s de grootte van de oogst sterk afhankelijk
van de weersomstandigheden, waardoor het t e e l t r i s l e o groot i s , Het breken der banken kan eehter een belangrijke verbeterlag geven,red|e» waar«
die plaatsen op de bodemkaart net een teken zijn aangegeven.
Klasse J U . G Heel matig geschikt voor groenten
Hiertoe beheren laaggelegen, vaak schrale gronden, do^gasns
net veel ijzerafzettingen en plaatselijk net oer, die dikwijl» |té diep
In hot -water gelegen zijn, waardoor deze gronden in kwaliteit belangrijk
bij de gronden, die tot hogere klassen gerekend zijn, ten aeht

îpf&qfls, ff. F, an 11^ F~ Geschikt en heel m t i g geschikt voor fruit
Deze gèmàm mma. slechte een beperkte oppervlakte I n . Hot
zijn grande» die t©t een behoorlijke diepte voor beworteling geschikt
zijn, doorgaans een behoorlijk vochthoudènd vermogen bezitten,,doch een
lag» waterstand hebben*
Klatse. p a » Geschikt voca? asperge»
Voor andere vorfflen van tuinbouw zijn deze gronden t e droog,
doch z© lenen zich wel voer de aspergeteelt, waarvoor zandgronden met
aen lagere waterstand gewenst zijn, waarvan de htaaeuse bovengrond betrekkelijk ondiep in zuiver zand overgaat, dat eventueel voor deae t e e l t
bovengöbracht kan werden hetgeen bevorderlijk is voor de zuiverheid van
T^f

het product«
P^fse. 0« Qigeeehikt voor tuinbouw*

|.
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Hiertoe behoren voornaiaelijk te natte gronden tegen de Sea es
de Bameveldee Beek set veel grondwaterafzettingen voornamelijk in de

'*
à

vorm van oer» Zolang deze gronden diep in het water liggen dan i s het

|
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redelijk grasland, doch b i j een diepere ontwatering, die nodig zou zijn
b i j verandering van bedessgebruik treedt gemakkelijk verdroging op» Nog ©ffl
«»andere reden i s grcmdwateretandsverlaging ongewenst, n c l . osadat d i t
eveneens een grcodwaterstandsverlaging van de hogere grcöden t o t gevolg
heeft, wat de prochietie v?aarde van deze grenden nadelig aou beïnvloeden»
Snkele hoge droge gronden, sea© raet een bank zijn eveneens
flBgassehikt geacht voor tuinbouw»
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