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Voorwoord

Bijgaand rapport werd op verzoek van de Rijkscultuurconsulent voor de
provincie Limburg samengesteld u i t de gegevens van de kartering Yenrav.
Bet is slechts sen beknopt verslag. Voor uitvoerig«? gegevens söge verwezen v;orden naar hot eerlang verschijnende rapport over de bodemgesteldheid
Tan Venrav.

Be Adjunct-Birecteur van de
Stichting voor Bodemkartering,

(Z. va» Doorn)

Bijlagent
1. Pr ofielboschrijvingon
2. Ondersoek van groadsKSisters
3. Bodealïaart, schaal 1 t 5.000
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De bodemkarterîng van de Heidse Peel voriat een onderdeel van de
kartering van de gemeente Yenray, wasrvan nog geen rapport Is versehenen.
Uit de verzamelde gegevene beireffende de woeste gronden van de Beids© Peel
is ©enter een afzonderlijk rapport raet bodaraka&rt samengesteld.
Het boderakundig onderzoek had plaats set grondboor en spade. Hat
aantal boringen bedraagt gemiddeld 1 à 2 per ha, tot een diepte ven 120 e s .
D©woest© gronden van de Beidae Peel «watten-het zuidelijke deel
van de cadastrale sectie E 13. Dit woeste Peelgebied l i g t ten westen van
IJsselstein, ten aaiden van de tieg Yenray-Deurne, ten oosten van de proviiv
w

ciale grens Iimburg-Brabant. In het westen l i g t evenwijdig aan de provinciale grens een defensiaksnaalj van so naar sw loopt een peelsloot door het terrein naar het defensieksnaal.
De woeste gronden sijn begroeid m t straikheide, dopheide, pijpestrootje, berk en op een enkele plaats ratelpopulier. Man treft er zand- en
veengronden aan.
In de woeste zandgronden is van hoog naar laag onderscheid gemaakt
inj

Zh 1 Î zeer droge heldteaanögronden
2h 2s vochthoudende heide zandgronden

0

Zh 3ï vochtige heide zandgronden.
De 2h 1 ^ liggen op 34*2 tot 32.4- » + K.A.P. ^ ) , de Zh 2 op 30.8
tot 30.5 ra «•S.A.F., de &i 3 en veengronden op 29.5 tot 28,9 a + H.A.F.. Men
t r e f t plotselinge overgangen van hoge sandgronden naar veengronden aan.
Wanneer deze gronden reeds ontgonnen zijn» hetgeen in een klein deel van het
betrokken gebied het geval te, i s de volgende indeling gemaakt, «elke aanslui
bij die van de woeste gronden;
2oh 1 Î u i t e r s t droge hoge heiae-ontginttingssandgrondefi
2oh 2j droge aiddelhoge heide-ontgirmiagssendgrondea
Zon 3Ï voehthoudende lage heide-<mtginninfssandgroîiâen.
x

* ¥oor nauwkeurige kenmerken van het profiel aie bijlagei

xx) Boogtôcljfers zijn ontleend aan de Topografisehe kaart» hôogteaetiîjg 1934

Bij oatgiaaiBg sija dese groadeaa a i e t ûiap&siiaa 30 as bewerkt.
Hierdoor zdja de profielea allesa l a de boveagroad gestoord, Deae botfaügroaa
i s raisder vochtig.
De a» 3 groadea zijn b i j oatgiaaiag aetwâtearâ e© arfctrekkea bovendien water aas 2 Î 1 ea Si 2, «sardoor ook âez&9 ia «uitga? gebracht, droger
zija.
Dó 3ï 1 gróödea hebbea ongeveer eea 10 ca dikke donkere, droge,
haparaae begroeiiagsiaag vas struikfeeide op een loodsiesâiasg vaa ca 10 e%
set daaronder eea iaspoeliagalaag vaa oageveer 10 e% dis ia «en koffiebruiae
laag overgaatj de«© fcaffielaag is ia droge toestsad hafij op oagsvter £&k
gaat het profiel i a droog los ssaad over.
Ia ©atgianäag, Zoh 1, blijkea deae coudes -4B verataiveaj gewasseß
als rogge eß baver verdrogea, Verdrogea vaa gesasses op de ZÔB 1 heeft veer««erst plaats door de diepe grondwaterstand, di© te de zm&e neer daa 2 mter
benedea ßtsaiveld l i g t , Loodzaad ea baak werkea beide aadelig TOOT de groei
van de gewassea.
De samenstelling ven het gaad i s ook a i e t aodaaig dat hst gemakkel i j k vocht vasthoudt, Eea M x ' cijfer van 115 à 120 kost regelmatig voer.
Dit *»'cijfer geldt ook voor de andere ssandgroaden 2Sh2 e» Zfe 3,

£l

öfaemisGh. s i j s de jonden a r s . Voor bösarl&sde» lijken aas deae gr©»»
daa ongeschikt. Zij komen in het oosten en ia het a©xae#»estea op eakele plaatsea voer.
De Zfa 2 groadea liggen lager dan de 2&1• Be bafengröad i s goed
taeaeîiEîsons t r e f t men er eea dim (eakele centimeter« dik) loodsandlsagj®
onder aan. Onder de humeaze laag l i g t brnia zaad, dat op.ongeveer 50 e« ia
geel-geelgrijs zaad overgaat. Hen t r e f t er straSkneide e» doffeeide op aas,
Em grote opiîer^îakte vaa de Heidse Peel wordt door deze grond iageaomefi.

In het westen, ia de hoek van het defensiakanaal, komt lenig zaad
binnen een meter onder Zh 2 TOOT, Deze gronden zija i a het WÉÜ

Zie Mmm t
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ûmt opslag van ratelpopslierj d» gronden z i | n stede? diep bruin en am <wr*
der gebleekt i a de ondergrond» 234 zijn voehthafadeader ém de ai 2 graad
?©Bd<gr lemiga ondergresyäU
Ite ontginning, Zcfe 2, etalvea des» gronden? verdroging komt eefater
to rogge an haver weinig voor. Voor bouwlanden lijken ons deze gronden geschikt.
De 2h 3 gronden liggen lager dan de Si 2, Ean vesig» begroeiingslaag ira» ongeveer 10 e» van pijpestrootje ka» plaatselijk voorkoaenj ender
desse begrœiingslaag l i g t eea sssarta, pikkig© sneerlaag van 33 - 25 ca dikte,
ï)aare»der volgt ferais» vast ssand, dat sterk doartorteld isf Sn droge tosst a a i
kasjdez© laag bijlend«? verkit gijn. Onder deze min of «seer vast« laag koat
briatageel tot geelgrij* aand voor.
DeSi 3 gronden kom» vaelvulâig als kleine laagten in de 2h 2 voor,
Ook als overgang von Zh 2 naar veengrond t r e f t men Zh 3 as». Deze gronden
gij« voor bcHwland (Zon 3} e» voor weiland ontgonnen. Zij voldoen hiervoor
good»
Ds veengrond«« liggen het laagst In het tsrreis» M$ treffen deze
venen in komm- en in aaneengesloten laagten aas» die naar hot wsten te volgen zijn. Het veen bestaat in hoolSaaak u i t stark verteerd Boaveen «EI swart«
veen, «aarbij ©en glledelaag de overgang van veen naar saad vorsst. Di* zaad
is dœkerbroîn en verkit. Hst «feter stagneert erop* Se gliod&laag i s geer
sterk h«aaos{ s l j bestaat u i t zeer sterk verteerde plantenresten. Deze laag
is waterkerend» ï s de hotwveor i s de.se- laag engtsistigj s l j geeft o„a. ontgijmingssiekte.
Be veengrccdem onâerseheidsa « i j naar de dikte «sarin het voorkomtt ? t t natte ondiepe reetveeagrenden aet sandige eetdargreed
? 2t geer natte diep© restveengranden »et sandig® ondergrond
? 3$ miterst natte êeer diepe restveemgroBdeB «ôt endige ondergrond*
ftea$*etieveiljk

hebben s i j gemiddeld 50, TOOoni w dan too cm

veen «et eéa glledelaag op brain sand, Öe veenöikte i s ep de » a l l ® nagegaan*
S « ? 1 vormt de overgang van het veen naar de a f g r o n d e n5de ? 2
en f 3 vallen de laagtes in de zandgronden.

De verv*aing f welke hier heeft plaats gehad i s een hoerenvervenlng
gefeest. Kleine uitgeveende putte» t r e f t men overal aaa$ in de hoek defensiekanasl-peelsloot en aan de «eg fenray-Deurne zijn éditer geen potten.
D© veengronden zijn neg weinig in ontginning genesen. De bruikbaarheid ran deze gronden is afhankelijk van de dikte van de bezanding en van de
waterstand.
De grondwaterstand in deze gronden i s zeer wisselend. Ma hevige
regenbuien b l i j f t plaatselijk water op gliede en de vaste brtrfne laag staan»
«aardoor de venen zeer drassig worden«
ïïit diepteboringen i$ koaen vast te etaan dat plaatselijk beneden
1.20 monder maaiveld leaige aandlagea voorkomen. Op grotere diepte t r e f t
men weer hetzelfde sand aan als boven het leaige zandj op ongeveer 10 a diept e l i g t grind.
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Zfa 1

seer âroge held© zandgrondes

Si 2

YoefethoadeBde helde zandgronden

Ê 3

vochtige helde zandgronden

2oh-I

uiterst droge hoge heidemtginniagssandgronaen

£oh 2

droge s&dd&ihoge heideantginningS2»ndgTaRâ«B

Zon 3

Trochthouaende lage heideontginnSngSfcenagronden

?1

natte ondiep© reetveengroaden ast zandîg© ondergrond

V2

zeer natte diep© restfeengronde» set zandige ondergrond

V3

u i t e r s t natte zeer diepe reetveengronden aet sandige ondergrond

IL

lemig zand in de ondergrond

30*5

hoogtecijfers ia a • K.A.F.

Begrot^lam struikheide (Calltma vulgaris)
O- 5 e»

znartgrljze, huraeuze vegetatie-laag los vaß de ondergrond, z.g.
begroeiiagslaag

5 - 9 cm

oude ©verstoven vegetatielaagjes

9 -11 era

zwak hmaeua, loodsandaehtig zand

11 -16 ca

i e t s donkerder, zissk humsus zand

16 -26 cm

grijs gebleekt zand zonder enige binding of bttweuze stoffen z.g.
loodzand

26 —34 «

z«ak humeus loodzaad

34 -39 ca

vast, droog, zwartbruln fijn zaad z.g. koffiebrtdne Inspoelingslaag

39 -56 ca

horizontaal zwartbruin geaderd, bruingeel, droog zand aet "verticale, zwartbruine inspoellng laags oude wortelkanalen

> 56 era

l o s , droog, lichtbruin zand, dieper geleidelijk overgaand in
droog, geel zaad.

Profielbeschrijving van Zh 2. vochthoudende heide zandgrond
^efffosiiBj»* Pijpestrootje (Holinia eoerulea) en dopheide (Erica t e t r a l i x )
0 - ? ea

sterk huiaeus tot iets venig, doorworteld en hierdoor met de cedergrond verhoeden z.g. begroeiingslaag

7 -16 ca

sterk humeus, bruin-zwart, doonsorteld zand aet enkele plekken
loodzand

16 -23 co

gebonden bruin-zwart,doonsorteld zand

23 -39 ca

bruin, naar beneden toe bruin-grijs, doorwarteld zand

39 -67 cm

lichtbruin tot geelgrijs, doorissrteld zandj donkerder inspeeling
langs oude wrtelkanalen

>67cm

gebrodeld lemigzand.
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Beferosii^i Pijpestroot^e (Ke3i»is omanOsa)'
0 - 5 cm

vochtige-, venige» ssaarte, sterk daarsürtelat begrœiîsgslaag

5 - t § «sa

vochtige, zwarts, sterk Buaéase tot venige, piïdtige, doGrworfeeii«
smeerlaag

1'5 -52 e»
>§&<?»

bruis t o t vailfcruia, doamorteld, hussa», vast saad
overgang vas bruingrijs naar geelgrijs asad met denker« inspoeling langs erode »aptelkanalea.
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