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1» Inleiding
Hat bedrijf van de heer Veluwkamp, dat ± 4,5 ha groot i s en gelegen is
aan die Heinoseweg tussen de Soeatwetering en de Oude vfetering, bestaat u i t
40 à 45 ca v r i j grofsandige mengel , rustend op een v r i j grof tot grof2artdi|
ondergrond«
Het hier aanwezige raengeldek bestaat deels uit een lichte en gedeeltelij
uit een v r i j zware tot zware mangel. In de n.w. hoek bevindt zich selfs
50 à 60 ©a aware k l e i op een grof2andige ondergrond.
Bij de indeling van deze, op het bedrijf voorkomende gronden is hoofd•
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zakelijk rekening gehouden net de zwaarte van het mengeldek en tevens met
hetvoorkomen van grondwaterafzettingen.
Aangezien de dikte van het mengeldek niet ver uiteenloopt, is d i t b i j h<
indelen in typen bulten beschouwing gelaten.
2« f>« imterfanlaheud^fi
De sehonjaeliagen in de zomer- en winterwaterstanden zijn in d i t gebied
groot. De winterwaterstanden zijn over het algeaeen vrij hoog, zodat de
hoogste stroken in de winter niet zelden dras staan. De laagste zomerwaterstonden liggen dikwijls tot 1.40 à 1.70 mdiepte onder het raaaiveld.
De onderkant van de gley (de zone blauwgrijs gebleekt zand, welke zich
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beneden de laagste zonerwaterstand en de capillaire zone) is alleen in de
laagste stroken binnen 120 cm bereikbaar.
5. Legenda yande op het bedrijfska.rtje voorkomende bodecitypen
Bodeatype H l 1
Profielen welke bestaan uit een bruine, lichte mengelbovengrond, overgaande in een grijdbruine, ites roestige, lichte mengel, rustend op 40 à
55 cmdiepte op een donkerbruine en bruingrijze grofzandige ondergrond.
Bodemtype M2
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Profielen, die een 40 à 50 cmdik grijsbruin, iete roestig en zwaarder
mengeldek bezitten, eveneens rustend op donkerbruin en bruingrijs, iets
roestig grof zand.
ac) Onder "Mengel" wordt verstaan k l e i met grof zand geraengd, in variërende
verhouding.
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-aBodemtypeMS
Profielenmeteenbruingrijs,vrijsterkroestig,vrijzwaarmengeldek,somstot60cmdik,rustendopijzerhoudendgrofzand.
BodentypeM3

T
Profielen met een bruingrijs, roestig, v r i j zwaar mengeldek, overgaande
in blauwgrijze, zware k l e i , op een diepte van 60 à 80 ca rustend op grof
ijzeehoudend zand.
Bodemtype KL
Laaggelegen gronden, waarvan de profielen bestaan u i t een dunne, blauste,
zware kleilaag, met een iets zandlge bovengrond op grof, zwak ijzerhoudend
zand*
4, Kadere omashrjjvtog van de bodeptypen» welke op d i t bedrijfgkaartde met
hun plaataeljjke variaties en geschiktheid voorkomen
Bodemtype Ml 1
Hiertoe behoren de hoogst gelegen en lichtste gronden van d i t bedrijf»
Het 40 à 55 cmdikke lichte aengeldek bevat in de bovengrond practisch geen
roest, wel direct daaronder. 3h een strook achter de boerderij i s het mengel
dek iets zwaarder en plaatselijk wat verwerkt.
De zandondergrond, die voor het merendeel bestaat u i t v r i j grof, soms
zeer grof raateriaal, is op verschillende plaatsen bruin zwart gekleurd;, welk«
kleur naar beneden afneemt. Ten zuid-westen van de boerderij is deze zwarte
laag piaatselijkwat vast.
De onderkant van de gley is in d i t type niet binnen 120 en bereikbaar«
Hieruit volgtj dat b i j lage zonieratanden de gewassen » i ß t neer kunnen profiteren van het grondwater en zodoende uitsluitend aangewezen zijn op het haag
water u i t het mengeldak. Het is dan ook t e verwachten, dat de gewassen op
dit type in de zonaar b i j enkele weken vanaanhoudende droogte Verdrogingsverschijnselen zullen vertonen«
Aangezien deze gronden een v r i j gemakkelijk bewerkbare bovengrond bezitt e n , alswede door de kans opwatertekort in de zomer, zijn ze, u i t bode&kundj
oogp&ft
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gezien* beter geschikt voor bouwland dan voor grasland. Overigens lanen ;'
se zich ook v r i j goed voor gebruik als kunstweide.
Bodemtype UZ
3h vergelijking met het voorbaande bodeatype zijn d i t iets zwaardere en
lager gelegen nengelgronden.
Lichte grondwaterafzettingen komen neestal voor tot in de bovengrond.
De zandondergrond, vooral de diepere zandondergrond, is over het algaaeen
grover dan die van bodenitype Hl . Tevens is deze roestiger, som zwak ijzexw
houdend. Op enkole plaatsen is de onderkant gley In dit type binnen 125 ca
bereikbaar.
De stroken van d i t boderatype en het westelijk saalle lange perceel
zijn overwegend iets zwaarder en roestiger en daardoor ook wat vochtiger.
Niet aeldai bevinden zich in de grove zandondergrond bruinzvarte lagen,
die plaatselijk iets vaster aanvoelen} tevens konen e r ijzerconcretiés in
voor. 2e zijn zowel geschikt voor grasland als voor bouwland, doch b i j gebruJ
als grasland is stilstand in de groei van het gras in een drogere periode nie
uitgesloten«
BodeatypeM5
Hiertoe behoren aanmerkelijk lager gelegen, grijsbruine en bruingrijze
vrij sterk roestige aengelstroken.
Het gemiddelde dek is meestal 40 à 45 cm dik, doch plaatselijk kan d i t
60 ca bedragen. De grove zandondergrond is dikwijls sterk ijzerhoudend en
bevat soos wat lemige laagjes, afgewisseld met fijn grindhoudende, grove zand
lenzen.
De onderkant gley i3 in d i t type op verschillende plaatsen bereikbaar,
doch bevindt zich raeestal op 110 â l£5 cm.
Landbouwkundig zijn deze gronden het meest gesahikt voor grasland. Als
bouwland kunnen ze echter ook geëxploiteerd v/orden, doch ze zijn v r i j ooeilij]
bewerkbaar, terwijl ze door hun periodieke extreme vochtigheid voor landbous*gewas3en t e e l t r i s i c o ' s opleveren.
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Bodemtype MS

T
Dit als lage stroken in het terrein liggende bodemtype bevat een 30 à
25 <aadik, in zwaarte wisselend, doch v r i j zwaar, roestig mengeldek, overgaande in grijze, zware, kortachtige k l e i , rustend op een grof, meestal ijaeav
r i j k zand.
De zandondergrond bevindt zich neestal op 50 à 55 cm diepte, terwijl de
onderkant gley op ± 110 cmdiepte voorkomt.
Een plek in het zuiden van het lange perceel wijkt door zijn relatief
hogere ligging en lichtere koragrond van het normale type af. Dit strookje
is waarschijnlijk opgehoogd. Het profiel bestaat u i t een 40 à 50 cm dikke,,
iets roestige, lichte mengel, rustend op een blauwgrijze, zware k l e i , welke
sterk varieert in dikte, plaatselijk tot 80 cm diepte.
Over het algemeen zijn de gronden van d i t bodenitype goed opdrachtIge,
vochtige gronden; die het be3t geaofeikt zijn voor grasland. Ook a l s kunstwefck
geven ze goede resultaten. Als bouwland zijn ze periodiek te nat en d&arttooï»
dikwijls laat en moeilijk bewerkbaar, met alle nadelen van dien.
BodenitypeEX
Hiertoe behoren de laagst gelegen en zwaarste gronden van d i t bedrijf.
Het korakleidek, dat dikwijls een 10 â 15 om iets sandiger, donker grijsbruine
bovengrond bevat, is meestal 40 à 60 ca dik en rust op ijzerhoudend, v r i j
grof zand, waarin plaatselijk enige lemige lenzen voorkomen. De onderiünt
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gley bevindt zich hierin op een diepte van 75 à l l ö ca. Het zijn periodiek
natte gronden, die uitsluitend geschikt zijn voor grasland.
Samenvattend kan van d i t bedrijf, dat bestaat u i t een zwaarder tot
1 landbouwkundig
lichter mengeldek, gezegd vsorden, dat de bodeurtypen Ml en M2
het best geschikt zijn voor bouwland. De bodetrtypen M3en U3kunnen zowel
voor bouwland a l s voor weiland gebruikt worden, doch zijn voor het laatste
het meest geschikt, terwijl tot slot bodemtype ELuitsluitend voor grasland
geschikt i s .
Opnerklnff
Door de gedetailleerde opname van d i t bedrijf wijken de hier gebruikte

bodemtypen enigsains af van de bodQßitypea dis voorkomen op de bodamkaarfc
van de gemeente Wijhe.
Bodemtype Ml; D i t boderatype is over het algemeen grofzandiger (zowel het
raengeldeka l s de bruin tot bruinawarte ondergrond) dan boderatype UI op de
bodemkaart van de gemeente Wijhe.
Bodemtype M2; In vergelijking met boderatype M2 op de bodemkaart van de gemeente Wîjhe is het mengeldek hier overwegend l i c h t e r .
Bodentype M5; Hetzelfde geldt voor dit boderatype, tevens is de ligging
van d i t boderatype op d i t bedrijf minder kmvorniig en zodoende periodiek
minder n a t .
Bodenitype Kit Op dit bedrijf vormt dit bodenrtype de oostelijke rand van
een grote oppervlakte EL, waardoor het zware kleidek hier minder dik i s ,
plaatselijk zelfs een v r i j dikke, grofzandige bovengrond heeft.

Bijlaget Bodemkaart van het bedrijf.

