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VOORWOORD

De Directie van de Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken t e
1

s-Gravenhage gaf op 27 April 1951 de Stichting voor Bodemkartering de

opdracht het Mariaveen, groot ca. 752 ha, en een gedeelte van het Grisnâtsveen, groot ca, 275 ha, gelegen in de gemeenten Horst-Sevenum-Deurne, t e
karteren.
De verkregen bodeakundige gegevens zouden als grondslag voor opstelling en uitvoering van een ontginning aoeten dienen.
1Q deze zin i s de kartering van bovengenoemd gebied uitgevoerd.
Het veldwerk is onder leiding van «Ihr.I r J.S.M.van Kispen t o t Pannerden,
door de opzichter H.G.M.Breteler en gedeeltelijk door de karteerder
G.W. Froon, in de zomer van 1951 uitgevoerd.
De hoofdassistent van het Rijksconsulentschap voor Grond- en Pachtzaken t e Roermond P.J. Strous verleende medewerking b i j het onderzoek.
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1. Jhleidfoj*
Het gekarteerde Peelgebied onder de geneenten Horst, Sevenua «et
Deurne vormt een onderdeel van de woeste gronden op de grenu van Lisborg
«BiNoord-Brabant. Dit karteringsgebisd l i g t ten zuiden en zuid-oosten vm
het dorpje (Mmdtsveen, ten oosten van da Helenavaart, ten noorden rm de
weg Seventaa-Helenaveen en ten westen van het Sevenums kanaal (zift bijlage 2),
Weonderscheiden hierbij twee delen: gronden voorheen van de Mij.
Mariaveen en gronden van de M.VJfij.v.d.Griaadts Landexploitatie.
Be gronden van de Mij. Mariaveen worden in het algemeen Mariaveen
genoemd. Zij liggen ten oosten van de Heleaavaart en ten zuiden van het
dorpje Griendtsveen. Mariaveen bestaat u i t een noordelijk deel, de drie*
honderd bunders, en een zuidelijk deel, het Broemeer. De grens tassen de
gemeenten Horst en Sevenura vormt de scheiding tussen de beid« delen. Ongeveer 62 ha zijn van het Mariaveen ontgonnen.
De driehonderd bunders zijn door 12 oost-west lopend« wijken, die
op de Relenavaart uitmonden, ontsloten; het Broemeer daarentegen i s slechts
in het noord-oosten voor een klein gedeelte door oude wijken, die door de
driehonderd bunders op de Helenavaart afwateren, open gelegd. Deze wijken
dienden voor het vervoer van turf.
De gronden van de M.V.M3J. v.d.Griendts Landexploitati© liggen ten
zuiden van de spoorlijn Venlo-Eindhoven. Zij marden de (kdsndtaveense Peel
genoemd. Zij vonaen een driehoek ten oosten van de driehonderd banders. Ook
d i t gebied is door oude oost-west lopende wijken dooreneden. Deze wijken
staan met een noord-zuid lopende wijk alsook deels direct met het kanaal
van Griendtsveen in verbinding. Ongeveer 22 ha van d i t woeste gebied zijn
ontgonnen.
De gronden van dit Peelgebied van de gemeenten Horst, Sevenura en
Deurne bestaan u i t zand en veen. De kartering van d i t Peelgebied heeft,
na het bestuderen van gegraven profielkuilen, met een grondboor van 1*20 m,
plaats gehad. De boringen zijn in raaian uitgevoerd. Met compas en jalons
zijn de raalen in het veld uitgezet. Op luchtfoto*s schaal 1:SQ00, zijn de
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boorpuntengenoteerd,Eenkarteringopluchtfoto's is ineenwoestgebied
•sanzeergrootbelang.Defoutindeplaatsbepalingvanhetboorpantwordt
hierdoorsterkverkleind.
HetaantalboringenbedraagtvoorMariaveengemiddeld1à2,voor
GriendtsveensePeel Ztot4perha.
Voordeontginningzi^idesamenstellingendedüctevanveen,aardvan
deondergrond,gestoordeofnatuurlijkeliggingvanveen,endegebieden,
waargeenveenvoorkomt,vangrootbelang.Vooraldeaardvanhetveenis
vangrootbelang,aangezienhetbovensteveen-mosveen-gunstigeeigenschappenheeft.Hetneemtgemakkelijkvochtopenstaathetevenzoweeraf.
Hetondersteveen-ZY/artveen-datsterkgelaagdis,mistdezevoorontginning
zogunstigeeigenschappen.
Senbelangrijkcriteriumvoordeindelingvandegrondenisdanookde
aardendediktevanhetveengeweest.Dezeveendücte is ooknogvancultuurtechnischbelang,aangezienmendaaruitkanberekeneninhoeverrehetopspittenvandezandondergrondtenbehoevevaneeneventuelebezandingnog
lonendis.
Evenzoishetbijontginninggunstigtewetenofonderveenzandof
lemigzandvoorkomt.Hetopspittenvanheteenofander kandekwaliteitvan
deontginning,medeinverbandmetdewaterhoudendheidvandeondergrond,bepalen.
Debodemkaart,berustendopdebovengenoemdecriteriakandevoorde
ontginningbenodigdegegevensverschaffen.
Hetveenindezegebiedenheeftvoorverschillendedoeleindengediend.
Hetmosveengebruiktemenvoorturfstrooisel,hetzwartveenvoorbrandturf.
Deexploitatievanveenheeftlangswijkenenkarrewegenplaatsgehad.
Hetzuidelijke-enzuid-oostelijkedeelvanhetBroemeerzijnlangskarrewegen
verveend,denoordwestelijkehoekvanhetBroemeer,dedriehonderdbunders
endeGriendtsveensePeellangswijken.
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2. ffi^eaene bode^/œateldheiiî
Dit Peelgebied bestaat in hoofdzaak u i t veengronden* Bat veen Is l a de
lage delen van hét Peelgebied gegroeid. Botanisch zijn nierai grot© verschillen
aan t e wijzen. De physische en chemische eigenschappen vaa veen »ij» afhankelilk
van de vorming van de veenmssa, aard van de vegetatie, morphologie ma het
landschap, kliiaaat en de mens, waardoor structuur in veest ontstaat. Deae stru©tuur wordt op de eerste plaats door water beheerst, voor de praetijk blicken
evenwel van belang t e zijn: samenstelling van het veen, gelaagdheid, dikte,
bewerking van het veen en ondergrond.
In het veengebied können vier ideale profielen gereconstrueerd «orden.
Deze zijn op bijlage 5 afgebeeld ( I t / a 17}met de daarvan afgeleide verwerkt«
profielen.
I

mosveen - zwartveen - gliede - zand

tt aoaveen I I I mosveen - zwartveen W aosveen -

gliade - sand ^
l i c h t lemig sand
l i e h t le&ig zaad

Bij veen op l i c h t ledig zand iß slechts seiden ta«» gliedelaag entwikkeld.
Opverschillende wijze zijn deze ideale profielen door de eaç&eièafcie van -rees
voor turfstrooisel en/of brandturf vervorsd.
Het geroerde mosveen wordt bolster of bonkaarde genoemd, Qromdeitt, aie
u i t bonkaarde bestaan worden in het volgende aangeduid met baakgrondeB»
Qronden, «aar het zwart-veen na de exploitatie van veen geheel «f .ge**
deeltelijk ia blijven zitten worden hoogveeö-restgronden genoemd.
Wanneer profiel I (bijlage 3) voor turfetrooiseîirJtelBg t o t op het
zwartveen is afgeturfd ontstaat profiel Ia* Is van een deel van het sasarlvee»
bovendien brandturf gemaakt, dan hebben we t e aaken met profiel Ib. Is a l het
swartveen voor brandturf gestoken, dan b l i j f t profiel Ie over.
ProfielIkanookgedeeltelijkvoorturfstrooiselzijngebruikt,waarbij
eendikkelaagbolsteropongeroerdzwartveeniaachtergebleven (33).Ookkan
daarbijhetzwartveenvoorbrandturfgedeeltelijk (Ia) ot geheel(Xf)totop
het sandverveend zijn.

,
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ProfielIIkonmenalleen•voorturfstrooiselgebruiken;zwartveenkomt
hierinnietvoorzoweleenalgehelevervening(ïe)alsverveniigoetachterlatingvanbolster(If)heeftplaatsgehad.
ProfielIIIgebruiktemenvoorturfstrooiselalsookfoorbrandtorf.
Hetmos
veenwerdinzijngeheelverveend (IHa),waarnaeengedeeltelijke
(Illb)ofgeheleverturvingvanzwartveen(IIIc)plaatshad.Profiel i n
kanookenkelvoorbrandtsrfzijngebruikt,waardoordebolsteropzwartveen
kwamteliggen,aangenomendatnietalhetzwartveenisaf
geturfd ( U U ) ; een
geheleverturvingvanhetzwartveendeedI H eontstaan.
Profiel W i&alleennaarvoorturfstrooiselgeschikt;eenrestvan mmveenisophetlichtlemigezandalsbolsterterugtevinden (HIß),

plaatselijk

heeftiaënalhetmosveengeheelvoorturfstrooiselgebruikt (lue).

Voordeontginningisdekwaliteitvanhetzandvangrootbelang.Matig
grofkorreligzandblijktvoorbezandinghetmeestgunstigtezijn.Dekleurvan
hetzanddoeterweinigtoe,ofschoonmenaanongekleurdzand,behalveloodzanddevoorkeurgeeft«Witzandisechterweinigaanwezig,bruinzanddaarentegenmeer.Hetzandisfijntotiaatiggrof,(bijlage4,fig.1).Lichtlemig
zand (bijlage4,fig.2)blijktvoorhakvruchtenmindergoedtezijn,voorgraslandbeter.
3hdeveenkoloniënbezandtmendebolstermetca.12tot15cmvoor
aardappelenenmet10cmvoorrogge.Hoogveenrestgrondenvrageneendikker®
bezandingomdathetopploegen "vanzwartveenongunstigis.Hetopploegenvas
bonkaardetotca.4caonderdebouwvoorblijktechtergunstigtewerken.Bij
déontginninggeeftmendanookdevoorkeuraanbonkgronden.

TussendeveengrondenvanditPeelgebiedkomenzandkoppenvoor,die
waarschijnlijknooiteenveendekhebbengehad,(tokkomenoverkleineoppervlakkenlichtlemigezandgrondenaandeoppervlaktevoor.
DezandgrondenzijnonderscheidennaarhoogteliggSngenprofielbouw.
Ineengeschematiseerdedoorsnedezijndevoorkomendegrondenweergegeven
(bijlage 5).
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Gaan n i j het ontstaan van het landschap na, dan i s het d u i d e l i j k ,
dat in een droge periode zand u i t grote laagten, waarin thans dik veen l i g t ,
i s opgewaaid. Waarschijnlijk waren deze dalen reeds door erosie ontstaan.
Het i s opvallend, dat de zandruggen zeer vaak ten zuid-oosten van déze diepe
laagten l i g g e n . De ?dnd moet dus vanuit het noord-besten z i j n gekomen. De
erosie heeft van noord-oost naar zuid-west p l a a t s gehad, hetgeen eveneens
u i t de diepe veengeulen en de hoogteligging van d i t gebied i s na t e gaan. Dit
Peelgebied l i g t namelijk op de westhelling van de Peelhorst waardoor er een
n a t u u r l i j k e afwatering naar het westen i s .
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3. Bodemkundigeindeling
Debodemkundigeindelingvanditgebiedberustopdeonderscheidingen
inveen,zand,lichtlemigzand,dediktevandeveenlagenendeaardvanhet
zandprofiel.
Deveengrondenzijnallereerstonderverdeeldnaardeaardvanhetv#en
in:
Va Hoogveenrestgronden
fb

Bonkgronden

?e

Bonkgrondenophoogveenrestgrond
Doortoevoegingvandecijfers1t/m5achterbovenstaandesymbolenis

dediktevanhetveenaangegeven:
1

20-40cm

2

40-70cm

5

70-100cm

4 100-120cm
5 meerdan120cm
Hetveenrustopzanden/oflichtlemigzand.
Dezandgrondenonderhetveenzijnontwikkeldalshoge,middelhogeoflage
heideprofielen.Deaardvandezeondergrond isinhettweedecijferachter
hetsymboolweergegeven:
1

opoudhoogheideprofiel

2

opoudmiddelhoogheideprofiel

3

opoudlaagheideprofiel.
Wanneerhetveenoplichtlemigzandrust,ishettweedecijferver-

vangendoorhetlettersymbool12.
Dezandgrondenzijnallereerstonderverdeeldnaardeaardvanhetbodemlaateriaalin:
Zh

Heidezandgronden

12 Lichtlemigeheidezandgronden
Deheidezandgrondenzijnverderonderverdeeldnaarhoogteliggingin
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profielbouw.Erisonderscheid gemaaktindroge,vochtigeennatteheidezandgronden,waarmededeoudehoge,middelhogeenlageheideprofielenonderhet
veencorresponderen.
Delichtlemigeheidezandgrondenendelichtlenigezandondergrond
onderhetzandofhetveenzijnnietnaderonderverdeeld.

Va Hoogveenrestgronden
Hoogveenrestgrondenzijnonthoofdeveengronden.Demosveenlaagalsookmeestaleengrootdeelvanhetdaaronderliggendezwartveen,isweggevoerd (ziebijlage 3).Daarbijisgeenbolsterophetzwartveenachtergelaten.
Ditzwartveenisinhetgrootstedeelvanhet'gekarteerdegebiedgeroerd.Dit
laatzichverklarendoordatdebovenstelaagvanhetzwartveennietdeugde
voorturf.Dezebovenlaagisontstaandoordatbijdeexploitatievanmosveen
voorturfstrooiseldebegroeiingslaagvanhetmosveenophetzwartveenwas
teruggezet.Daarnadoorworteldeeennieuweplantengroeidebovenstebolsterzwartvecnlaag.
Voordatmentothetstekenvanturfvanhetzwartveenovergingwerd
dezelaagteruggezet.
Hetongeroerdezwartveen,datnogmaarweinigvoorkomt,isdonkerbruinzwart,vezeligengelaagd,hetabsorberendvermogenisgering.Hetteruggezettezwartveenisechterzeerdonkerbruin-zwartenvezelig,hetligtin
brokkenverspreid.
Waarditveenhetgehelejaardooronderwaterstaat,ishetsterker
verteerdennagenoegzwartvankleur.Ditzwartveenonderscheidtzichdoor
restenvansterkverteerdmosveenenScheuchzeria,teherkennenaanstengelledenmetbredeknopen.
Hogeheideprofielentreffenv/ijonderdehoogveenrestgrondennietaan;
opmiddelhogezandgrondenkomtalleen20-40cmen40-70cmdikveen,
opdelagezandgrondenallediktenvanveenvoor.3hdelaagstedelenliggen
dusdediksteveenlagen.
Hoogveenrestgrondoplichtlemigzandkomtindevieronderscheiden
diktenvoor.
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7b Balkgronden
Hetjongemos
veen,debovenstelaagvanhoogveen,isplaatselijkteruggebonkt.Ditgebonktemosveen,bolsterofbonkaardegenaamd,vormtdebonkgronden.Hetgebonkteveeniswisselendvankleur,bruintotdonkerbruin,en
isalenigszinsveraard;wijtreffenditzeerveelaan.AlleenopoudeveenwaUenvondenwijnogongeroerdmosveen.Ditveenishomogeenbruin,zachten
sponzigvanstructuur.Ophogeheideprofielentreffenwijdezebonkgrondenaan
toteendiktevan40cm,opdemiddelhogetoteendiktevan100cm,opdelage
totmeerdan120cm.
Bonkgrondenoplichtlemigzandkomeninverschillendediktenvoor,behalveineendiktevan70t/m100cmenaieerdan120cm.

fc Bonkgrondenop_hoo^^nrestgronde^i__
Bijdezeveengrondenheeftmenhetzmrtveensomstendelevoorbrand-

o

turfgebruiktenhetmos
veenophetachtergeblevenzwartveenteruggeaet.Hierdoorisereenmengingvanzwartveenenoudmosveenontstaan,dieechtervoor
hetmerendeeluitoudmos
veenbestaat.
Dezeveengrondentreffenwijophetlageheideproflelinde4dikten
aan.Middelhogeenhogeheideprofielenkomennietindeondergrondvoor.
Bonkgrondenophoogveenrestgrondenoplichtlemigzandzijnbijde
karteringnietgevonden.
Degrenstussenhetveenenzandigeondergrondwordtgevormddoorgliede
indePeel"sleep"of"smeer"genoemd.Hetiszeersterkverteerdslibrijk
veen.Menleanernietgemakkelijkplantenresten inonderscheiden.Eengliedelaagiszeerondoorlatenden*«aterstagnerend.Somsisdegliedelaagzandig
enwerktdanminderstagnerend.
Zhl Zeer_drogeheidezandgrond
Dezegrondenliggenhooginhetterrein.Hetzijnzeerdrogegronden
meteengrondmterstandindezomerbeneden2meterondermaaiveld.Een ca.
15à20cmdikkeloodzandlaagondereendunnebegroeiongslaagvanstruikheide
komtervoor.Onderditloodzandheeftzicheenkoffiekleurige,vastein-

spoelingslaaggevormd,disgeleidelijkinbruintotbruin-geel,droog,los
zandovergaat«Deinspoelingslaagisinderegel15à20cmdik.
?anhetZhlprofielkandenavolgendegemiddeldeprofielbeschrijving
gegevenworden«
Begroeiing:struikheide (callunavulgaris)
0-10cm zwakhumeuszandmetveelgrijzeloodzandkorrels
10-30cm loodzand
30-45cm koffiekleurige,hardeinspoelingsbank,metnogenkelewortels
45-51cm bruinhumeuszandmetveelhorizontale,donkerbruineaders
51-61cm bruingeelzandmetdunne,kleineaders
61-76cm geelbruinzandmetzeerdunnehumusijzerbandjes
>76cm

geelgrijszand
Op76cmeenzwarehumusijzerader.

Zh2 Vochtigeheidezandgrond
Ondereenhumeuzebegroeiïngslaagvanstruikheideendopheideligt
grijszwarthumeuszand,waarinmensomseenweinigloodzandaantreft.Op
dezelaagvolgtdonkerbruinenigszinsvast,humeuszand,datopongeveer
50cminbruin-geelgrijsgebleektzandovergaat. Thdrogetoestand isde
bruinelaagenigszinsverkitenhard.Onderveorxisdebruinelaagzozeer
verkit,datzeeen>mterkerendelaagvormt;deonderliggendelagenblijken
dandroogtezijn.Degebleekteondergrondligtbijditbodemtypeminderdiep
onderhetmaaivelddanbijdeZhlgronden,alhoewelbijdeZh2grondende
grondwaterstand indezomertochnogdieperdan1meterbenedenmaaiveldligt.
HetgemiddeldeZh2profielisalsvolgtopgebouwd.
Begroeiing: struikheide (callunavulgaris),dopheide(Ericatetralix)en
pijpestrootje (Kölineacoerulea)
0- 5cm venigebegroeiïngslaag
5-12cm donker-zwartgrijs,humeus,loodzandhoudendzand
12-22cm zeerdonkerbruine,vaste,humeuzeinspoelingsbank
22-40cm bruin,zwakhumeuszand,verticalewortelgangen
40-50cm bruingeelzandmetverticalewortelgangen
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50-100cm geel-geelgrijszand
>100cm grijsgebleektzand

Zh3natteheidezandgrond
Etenzwart,pikkig,sterkhumeuszandondereenbegroeiingfanpijpestroot
jeligtopeendonkervuilbruin,vast,huaeuszand,datinbruinbruingrijsnaargrijsgebleektzandovergaat.Dezevuilbruineinspoelingslaag
ismeerdan20cmdikenwaterkerend.Somstreftmenonderveenhomogeenge~
kleurd,nietverkit,bruinzandaan,datdiepergeleidelijklichtervankleur
wordt.Debovenste15cmkunnenechterenigszinsverdichtzijn.Zijwerktniet
ofminderwaterkerend.Ditbodemtypeislaaggelegen.Gewoonlijkstaandeze
grondenindewintereninnattezomersonderwater.
AlsgemiddeldeprofielbeschrijvingvanZh5kandevolgendegelden.
Begroeiing:pijpestrootje(Molineaooerulea)
0- 5cm vochtige,venige,zwarte,sterkdoorworteldebegroeiïngslaag
5-15cm vochtige,zwarte,sterk-humeuzetotvenige,pikkige,doorwortelde

15-52cm bruintotvuübruinhumeus,doorworteld,vastzand
>52cm overgangvanbruin-grijsnaargeei-grijszand,metdonkereinspoelinglangsoudewort
eikanalen.
Degranulairesamenstellingvandesezandgrondenisvrijeenvormig.Sen
topindekorrelgrootteverdelingbij105tot150 p,vindenwijgeregeldterug.
HetM-cijferbedraagtongeveer115(ziebijlage4,fig. 1 ) .
3heenschets(bijlage5)zijndebovengenoemdetypeninverbandmet
hunhoogteliggingaangegeven.Hierbijhebbenwijdezandgronden (Zhl,Zh2,
Zh3)endelichtlemigezandgronden12apartonderhetveenaangeduid.De
volledigesymbolen,zoalsdezeindelegendazijnaangegeven,zijnduseenvoudigheidshalveuitelkaargehaald.

lZhl vochthoudendelichtlemigeheidezandgrond
Inhetalgemeentreffenwijlichtlemigezandgrondenaan,dieuit
fijnjzacht,enmatiggroflichtleaigzandbestaan,meteenM-cijfervan
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105enminder(ziebijlage4,fig.2).Ditlichtlemigezandligtonregelmatiginhetprofiel,scansvormthetlenzensomsdunnelaagjes.Taaktreffen
wijereenweinigfijngrind inaan.
Lichtlemigzandonderveenisinhetalgemeenminderzandigmaar
slibrijkerdanaandeoppervlakteofalshetlichtlemigzandonderzandprof
ielen.Onderveenishetlichtlemigezandintegenstellingmetlicht
lemigzandaandeoppervlakteofonderzand,gewoonlijktotgroterediepte
bruingekleurd.Somstreftmenstugge,smerende,volkomengereduceerde,blauwe
totblauwgrijzeleemlagenaan.Openkeleplaatsenkomtonderdezelageneen
oudevegetatielaagvoor.
Opdebodemkaartishetlichtlemigezandonderzand,onderveenen
onderveenopzandmeteenharcering( )aangeduid,daardekleuropde
kaartalleendeaardvanhetmateriaalindebovengrondaangeeft.
Eengemiddeldprofielvandelichtlemigezandgrondenvolgthieronder.
Begroeiing:struikheide(Callunavulgaris),dopheide(Ericatetralix)en
pijpestrootje(Molineacoerulea).
0 - 4cm venigebegroeiïhgslaag
4- 8cm sterkloodzandhoudend,zwakhumeuszand
8 -16cm loodzandhoudend,humeuszand,doorworteldmetheideenMolinea
wortels.
16-31cm zwartbruin,lichtlemigzand,sterkdoorworteld
31-39cm donkerbruin,lichtlemigzand,sterkdoorworteld
39-55cm lichtbruin,lichtlemigzand
55-65cm gebleekt,verkitlichtlemigzand
>65cm gebleekt,loszand.
Deontgonnenpercelenhebbenwijnaardebovenstaandeindelinggekarteerd,waarbijechterdediktevandebezandingalsbijzonderheidgeldt.
Sendiktevanbezandingvan10cmenvan30-40cmdikt« opveenkomenvoor.
Dezeontgonnenterreinenzijnnaardediktevandebezandingmeteenafzonderlijkearceringopdebodemkaartaangegeven.

legenda vm het Peelgebied màer de geaeentea Horst. Sevenum m Dettrno
Zh Heideasandgrcaiden.
Zhl zeer droge heidezandgrond
Zh2 v o c h t i g heldezaadgnmd
Zh3 natte heMezandgrond
Restveengronden met zandjge ondergrcaid
7a Hoogreenrestgronden
? a l . 2 SO- 40 cm hoogYeenrestgrond op oud middelhoog heia^psrofial
Va2.2 40 - 70 cm hoogroenrestgrond op oud middelhoog heideprof i e l
fal.S 20 - 40 ca hoogveenrestgrond op oud laag heideprof i e l
7a2.3 40 - 70 ca hoogifcanrestgrosid op oad laag heideprofisl
7a3.3 70 - 100 cm hoogveenrestgrond op oad laag heideprof i e l
?a4«5 100 - 120 co hoogveenrestgrond op oud laag heideprofiel
faS

>120 cm hoogveenrestgrond.

7b_ Bonkgronden
f b l . 1 20 - 40 ca bonkgrond op oiad hoog heideprof i e l
?bl # 2 20 - 40 cm bonkgrond op oud middelhoog heideprof i e l
7b2,2 40 - 70 cm bonkgrond op oad middelhoog heideprofiel
?b5.2 70 - 100 cm bonkgrond op oad middelhoog heideprofiel
Vbl,5 20 - 40 em bonkgrond op oud laag heideprof i e l
Vb2.3 40 - 70 cm bonkgrond op ©ud laag heid«profÏel
7b3«3 70 - 100 cm bonkgrond op oad laag heideprofiel
Vb4„3 100 - 120 cm bonkgrond op oud laag heideprofiel
¥bS

>120 em bonkgrond.

Tc Bonkjröoden ©p hoogreenrestgronden
Vel.3 20 - 40 cm bonkgrond op hoogveenrestgrond op cod laag heidôprofiel
7c2.3 40 - 70 cm bonkgrond op hoogveenrestgrond op oud laag heideprof i e l
¥c3*3 70 - 100 cm bonkgrond op hoogveenrestgrond op oad laag heideprofiel
Vc4.3 100 - 120 cm bonkgrond op hoogveenrestgrond op oud laag heideprof i e l
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Ve5

>120cm Boakgrondophoogveenrestgrond.

1Z Lichtlemigeheidezandgronden
1Z1 vochthoudendelichtledigeheidezandgrond

Restveengronden met licht lemi^e zandondergrond
?a.lZ Hoogveenrestgrcaden met l i c h t lemige zandondergrond
Val 1Z 20 - 40 cm hoogveenrestgrond met l i c h t lenige zandondergrond
Va2 1Z

40 - 70 cm hoogveenrestgrond met l i c h t lemige zaraiondergrand

¥a3 1Z

70 - 100 cm hoogveenrestgrond met l i c h t lemige zandondergrond

Va4 1Z 100 - 120 cm hoogveenrestgrond met l i c h t lemige zandotïdeirgpönd
VbjlZ JBoakgrcmde» met licht lemige zandondergrond
Tbl 1Z

20 - 40 cm bonkgrond met l i c h t lemige zandondergrond

Vb2 1Z

40 - 70 cm bonkgrond met l i c h t lemige zandondergrond

?b4 1Z 100 - 120 cm bonkgrond met l i c h t lemige zandondergrond

Tekens;
H£

licht lenig zand in de ondergrond

///

10 cmbezending

\\\

30-40 cm bezanding.
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4. Beschrijvingvandebodemkaart
Eihetvoorafgaandehoofdstukzijndeverschillendegrondsoortenen
boderatypendieinde300Bunders,BroeraeerenGriendtsveensePeelvoorkonen,
besproken,Ihdithoofdstukwordtaandehandvandebodemkaartaangegeven,
waardeverschillendegrondenindezegebiedenliggenenwelkebijzonderhedendaarbijvoorkomen.

DeJSOÖJBundera
De300Bundersomvatteneenca340hagrootgebied,behorendetot
dekadastralegemeenteHorst,sectieG2gedeeltelijk,G3gedeeltelijken
Deurne,sectieH8egedeeltelijk.
Twaalfoudewijkenzijnvanzuidnaarnoordgenummerdvan1t/m12 ;
eendichtgegroeidewijktussendegemeentegrensHorst-Sevenumenwijk1,en
dieuitmondtinwijk1,isnietgenummerd.
Opdetopografischekaart,blad694,schaal1:25.000,uitgave1936met
hoogtemetingenvan1935,zijnhoogtecijfers30,7m.-fN.A.P.inhetwesten
tussenwijk6en7en32,8m inhetoostentussenwijk5en6aangegeven;
tussenwijk1en2is31,5m,opdezuidelijkewalvanwijk232,3m•&N.A.P.
gemeten,waarbijmeneenhoogteverschilopdewalenhetterreindaarbuiten
van80cmconstateert.
Tussendenoordelijkewalvanwijk9enhetterreintussenwijk9en
10iseenhoogteverschilvan1,30m (van32,5mop31,2m ) .Menkaninhet
algemeenzeggendatdewijkwallen0*50à1,50meterbovendeomgevingliggen.
Dewaterstand indewijkenligtop51,5m*N.Â.P.,ditisinhet
algemeengelijkmetofhogerdanhetterreinbuitendéwallen.
De300Bunderszijnsterkmetberkenstruikenbegroeid,hierendaar
afgewisseldmetwilgenstruiken,struikheide,pijpestrootje,biezenenriet.

Nummeringenwat
erstand indewijkenzijnontleendaaneenoudplanen
begrotingdoordeN.?.Grontmij,onderno.4880d.d.16Oct.1950.
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Dezebegroeiühgisafhankelijkvandewisselendetopografieensamenstelling
vandegrond.Mentreftinditgebiedterreinenaan,dieineennormalezomer
begaanbaarzijn,alsookonbegaanbaredelenmetgrotevennenenzeerveel
veenputten.Erkomenplaatsenvoorwaarmeerdan1metermosveenisteruggebonkt.Somswordtonderdèbolsterzandmetdaaronderlichtlemigzandgevonden.Debegroeiingwijstdezetopografischeverschillenalsookdeverschilleninsamenstellingvaakaan.Opdenatteplekkengroeitpijpestrootje
metindelaagstedelenbiezen,somssamenmetwilgenstruikenenriet.Inde
gebiedenmetveenputtengroeitveelheideenpijpestrootje,terwijlmenop
dikkemosveenplekkeneenweelderigevarenbegroeiSngaantreft.Opminderdik
mosveengroeienstruikheideenberken.
Ihhetwestelijkedeelnabijhetventussenwijk5en6entenzuiden
vanwijk1totdedodewijkkomenveelwilgenstruiken,rietenbiezenvoor.
NabijhetkampIIItussendeuitmondingvanwijk8en11zijnveelveenputten;
dezebeslaanongeveereenkwartvanditterrein.Tussendewijken7en8
komeninhetwestenveelveenwalletjestussenuitgeveenderechthoekenvoor.
De500Bundersbestaangrotendeelsuitbonkgronden.Tennoordenvande
grensBroemeerende500Bunderstotaanwijk8bestaathetveenoverhet
algemeenuit1meterofmeerteruggebonktmosveen.
Tennoordenvanwijk8treffenwijhetbonkselmeeroplage-enmiddelhogezandgrondaan;openkeleplaatsenkomtdaaronderlichtlemigzandvoor.
3hhetoosten,tussendewijken5en6,vindenwijeenkleineplek
zwartveenzondermosveen,alsookopeenenkeleplaatsbonkselopzwart
veen»
Voorjarenheriseendeelvande300Bunderstussendewijken Zen5
endeuitmondingenvanwijk Zen8indeHelenavaart,totgraslandontgonnen.
Hetwestelijkdeelvandezeontginningbestaatuitdiepbonksel,hetoostelijk
deeldaarentegenuitondiepbonkselopeenlaagheideprofiel.Openkele
plaatsenkomenlichtlemigezandlagenonderbonkaardeopzandvoor.
Hetveenisgeëgaliseerdenmetzanduitdewijkentot10cmbezand.
Eenduncompostdekiserdaarnaoverheengebracht.Hetbonkselisnistvoldoendelosgewerkt.Hetweiland.heeftminofmeerdevormvaneenlange
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platteschotel.Debezandingendecompostverspreidingislangsdewijken
lietdikstgeweestjbovendienschijnthetveeninhetmiddenhetmeestgeklonkentezijn.
DeafwateringvanhetzuidelijkgelegenBroemeerheeftlangsdewestzijdevandeontgonnenkavelsplaats,waardoordezesomstenatzijn.
Ihdrogezomersvallendenietlosgewerkteoudeveenwalleninweiland
doorverdrogingop.3hvochtigezomersishetgraslandgoed,alishetgewenstna5jaarhetgraslandtescheuren.
'

Voorbouwlandzijndezegrondensterkafhankelijkvanregenindezomer.

Gemiddeld¥*ordt2500kgroggeperhageoogst.Dezeontginningsgrondenhebben
eenzwarebemestingnodig.
Hoewelwetijdensdekarteringgeenkienhout (stobben)hebbenaangetroffen,bleekernogveelinhetveentezitten.Ditwasduidelijktezien
tijdenshetscheurenvaneenperceelgrasland.Herhaaldelijkstietmendaarbijopstobben«,Tochwashetreedsdederdemaal,datditweilandwerdgescheurd.HetbijTierhalingaantreffenvankienhoutmoetwaarschijnlijkdoor
klinkverklaardworden.Bijeventueleherontginning,dieo.i.gogdlijkt,is
hetgunstighetkienhoutteverwijderenendeoudeveenwaUenlostewerken.
Eennormalebezandiüigmettoedieningvancompostzalzekernuttigzijn.
De300Bundersblijkendusinsamenstellingvanhetveen,waterhuishoudingenondergrondzeergunstigtezijn.Bijzondervoortuinbouwzijnde
bonkgrondenzéérgoed.ErvaringenteHelenaveeneneldersbevestigendit.
Uitdebodemkaartvolgttevens,datopplaatsenwaarondiepveenisgekarteerd,zandbijontginningkanwordenopgespit.Waardiepveenaanwezigis,
zalmenvanelderszandvanzandkoppenofuitdediepereondergrondmoeten
aanvoeren.

Broemeer

!

Het Broemeer omvat het noordelijke deel van sectie FS van de gemeente
Sevenum en H8e van de gemeente Deurnej in totaal een oppervlakte van ca. 412 ha.
2h het noord-oosten komen enkele wijken voor; overigens is het Broemeer niet
ontsloten.

-17-

Opdetopografischekaartno.694,uitgave1936,hoogtemeting1935,
komeninditgebiedhoogtenvoorvan31,5tot34,2m*N.A.P.
Ihhetwestenenhetoostenliggentweehogeruggenmethoogtecijfers
34,1en33,8m inhetwestenen34,2en33,4mJ-N.A.P.opdeoostelijkerug;
hetnoordelijke,middenenzuidelijkedeelliggenop31,5tot32,5m+NeA.P.
Debegroeiingiswisselend,zijgaatenigszinsmetdebodemgesteldheidsamen.
Opdehogezandruggen,Zhl,groeitveelalmindergoedontwikkeldestruikheide
niethierendaareenberk;opdemiddelhogegronden,Zh2,struikheideendopheidemetverspreideberken;opdelagegronden,Zh3,opslagvanberkmet
pijpestrootje,metopdelaagsteplaatseneendichtebezettingvanpijpestrootjemetdaarondermcsveen.Opdeveengrondenmetdikkelagenveenkomteen
sterkontwikkeldestruikheidemethierendaareenberkvoor.
HetBroemeerheeftnagenoeggeenafwatering,alkomeninhetnoordoostenwijkenvoor,dezezijnechtergrotendeelsdichtgegroeid.Delagedelen
vanhetBroemeerstaandanooklang,totindezomer,onderwater.
HetBroemeerisbodemkundigin6gebiedenteverdelen:eengebiedin
hetnoorden,aansluitendaande300Bunders,bestaandeuitbonkgronden;een
middengebiedvanzand,tussenditmiddengebied endebonkgrondeneengebied
vanhoogveenrestgronden,eenzuidelijkveengebiedvanteruggezetmosveenop
zwartveen,debonkgrondophoogveenrestgronden (Vc),eenzuid-westelijkgebied
vanhoogveenrestgronden (Va)eneengebiedvanontginningopbonkgronden(Vb).
Opveleplaatsenkomtonderveenofonderzandlichtlemigzandvoor.
Optweeplaatsenkomtditlichtlemigezandaandeoppervlakte,o.a.bij
KampI.Onderditlichtlemigezandvondenwijbeneden1metereendonkere
humeuze,oudevegetatielaag.Onderdehogezandruggeninhetoosteneninhet
westenligthetlichtlemigezanddieperdan1.20meter.
IhhetVc-gebied isplaatselijkbonkselmetzwartveengemengd.Het
merendeelisechterbonksel.
HetontgonnengebiedtussendeHelenavaartendeprovincialegrens
heefteenbezandingvanca30cm.Openkeleplaatsenheeftmendiepgespit
endebouwvooropbonkselmetonderliggendzandaangemaakt.Ihhoofdzaak
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gebruiktmendezeontginningenvoortuinderij.
Beschouwenwijdewaardevandebovengenoemdegebiedenvoordelandentuinbouw,danzijnnaardekwaliteitvanhetveenenhetzanddebonkgrondennaontginningvoortuinderijenengraslandgeschikt,hetzandgebied
voorbouwland;voorafkunnendehoogstedelenvanhetzandgebiedvoorbezandingvanhetveenwordenafgegravenengeëgaliseerd.Dehoogveenrestgrondenzijnnaontginningmeervoorgras-enbouwlandgeschikt.

GriendtsveensePeel
DitPeelgebiedligttenoostenvande300Bundersenomvatdesectie
GlenG2gedeeltelijkvandegemeenteHorst.Zijvormteenregelmatigedriehoek,grootca275ha,waarvandebasisinhetnoordendoorhetGriendtsveense
kanaal,dewestgrensdoorhetMariaveen(de300Bunders),endeoostgrens
dooreenzuid-noordlopendeslootwordtgevormd.
Opdekadastralekaart.koiaeninhetnoordenvoordewijken22,25en
33,deanderenietgentamaerdeoost-^westlopendewijkengavenwijdeletters
atotenmetg.
HetgebiedtussenwijkdenhetGriendtsveensekanaal,ca150ha,
ismet4boringenperha,endattenzuidenvanwijkdmet2à3boringen
perhabestudeerd.
Hoogteverschillenvan30-33,9mfN.A.P.komenvoor.Hethoogste
puntiseenkleinekop,deVossenheuvel(33,9m ) . Overigensliggendegronden
tussen30en32,3m*H.A„P.Voornauwkeurigerhoogtecijfersverwijzenwij
naardekaartvandeHed.HeideMij.no.50.385.Ditgebiedissterkmetberk
enstruikheidebegroeid;pijpestrootje,braam,wilgenstruikenenratelpopulier-opslagkomeneveneensvoor.Deberkestruikenstaanverspreid;plaatselijkvormenzijookbosjes.Struikheideenpijpestrootjegroeienzowelop
zandalsopveen;opveenontwilckeltdestruikheidezichsterkerdanopzand.
Opdelaagsteenvochtigsteplekkentreffenwijhetpijpestrootjeveelaan;
op}.ichtlemigezandgrondenenopgrondenwaarlichtlenigezandlagenonder
zandvoorkomen,vindenwijbraamenopslagvanratelpopulierofwilg;echter
ookopdeanderegrondenkomendezeplantenvoor,alishetdanookweinig.
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OfschoondesectieGldooroost-westgerichtewijkendoorsnedenis,
dieinopenverbindingmethetkanaalvanGriendtsveenendewijkevenwijdig
aandegrensMariaveen-GriendtsveensePeelstaanheeftditgebiedtochgeen
afwatering.Hetwaterindezewijkenstaatvoorhetgrootstedeelvanhetjaar
bovenofgelijkmethetmaaiveld.Opdelaagstedelenvandekavelsstaatdan
ooktotdiepindezomerwater.
Beschouwenwijdebodenikaartnader,danvaltop,datsectieG1grotendeelsuithoogveenrestgronden,Va,bestaat; op4plaatsenisditveenmeer
dan1,20laeterdik.Eenbijzonderheidvandezedieperestveengrondenis,dat
onderhetzwartveenopdieperdan0,60msterkverteerd hypnaceae-raosveenvoörkomtjonderhetondiepveenhebbenwijdithypnaceae-mosveennietgevonden.
Vanuitdezediepegeulenneemtdeveendiktegeleidelijkinderichtingvande
zandgrondenaf.
Langsdediepeveengeulenontwikkeldehetveenzichopeendonkerbruine
inspoelingsbank,zoalsdezebijdelageheidezandgronden,Zh3,beschrevenis.
Hetisevenwelinditgebiedopvallend,datopdemeesteplaatsenlangsdeze
veengeulennietdedonkerbruineinspoelingsbank,maarhomogeenbruinzand
onderhetveenvoorkomt.Ditbruinezandisnietvastdochovereendiktevan
ca15cmenigszinsverkitennietofminderwaterstagnerend.IVijhebbendeze
profielenechtertotdelageheideprofielengerekendenaldusopkaartgebracht.
Opeenschetskaartjezijndezetweebijzonderebodemkundigegegevensweergegeven(ziebijlage6 ) .
Tenzuidenvanwijkfentussenwijk25enhetkanaalvanGriendtsveen
komtonderondiepveenopzand (bonkgrondenhoogveenrestgrond)lichtlemig
zandvoor.Ditlichtlemigzandiso.i.voorbezandingvanhetveenbijontginningtotbouwlandteslempig,voorgrasland ishetgeschud..
Opzesplaatseninditgebiedkomtzandaonderveendekvoor.DeV^ssen'heuvel,gelegentussendewijkencenf,bestaatvoorhetmerendeeluithoge
heidegronden;deoverigezandkoppenuitmiddelhogeenlageheidezandgronden.
Dezehogezandkoppenkunnenzandleverenvoordebezandingvanveen.
Eenontgonnengebied,groot8ha,aanhetkanaalvanGriendtsveenbe-
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staatuit20-70cazwartveenmet eenbezandingvan10à15cm.Hetzandis
grotendeelsreedsinhetveenopgenomen.Debovenste15cmnaken mx deindruk
vansterkveraardveenmetbijmengingvanenigzand.Hetveenisslechtgeëgaliseerd.De ondergrondvanhetveenbestaatuitbruinzandmeteenmiddelhoogoflaagheideprofiel,datindrogetoestandvrijvastenvaakwaterstagnerend is.Bijdeontginningisdezeondergrondnietlosgewerkt.
Eenanderdeelontgonnengebiedgroot13ha,isgelegenaandegrens
vande300Bunders.Hetzuidelijkdeelhiervan,ca4ba,bestaatuitvochtige
heidezandgrond (Zb2),dienietdiepbewerkt ia; deoverige9habestaanuit
bezandehoogveenrestgrond.Sr is30-40cmzandopgebracht.
DeGriendtsveenaePeelisopverschillendewijzenteontginnen.Hierbij
speeltdewaterhuishoudingd©belangrijksterol.Vooralopplaatsen,waarondiepzwartveenligt,ishetvangrootbelanghetveentegenuitdrogingtebeschemen dooreengoedewaterbeheersing.Opplaatsen,waarhetzwartveenondiepzit-minderdan1meterkan,inzoverredeart>eidaa»gelijkhedenen
arbeidstechniekhettoelaten,zandonderhetveenvoorbezandingwordenopgespit.Hierbijwordthetveenlosgewerkt,waardoorhetvochthoudendvermogen
ervangroterwordt.De zandruggenkunnenvoorbezandingvangeëgaliseerden
gespitveendienen;hierdoorkomenzijdichterbijhetgrondwaterteliggen.
Bijhetafvoerenvanhetzandaoetdehuraeuzelaagachtergelatenworden;deze
grondenkunnendanvoorbouwland dienen.
Jongelaosveenlagenvanminderdan20cmkannenbijdeontginningmet
hetonderliggendezandwordengesengd.Zv«irtveenen/ofgliedemoetenhierbij
zoveelmogelijkwordenweggewerkt,daarzijvoordelandbouwongeschiktzijn.
Hetaanmakenvandebouwvoormetcompostzaldeproductiviteitvande
ontgonnengrondensterkbevorderen.
Dehoogveenrestgrondenlijkenonsnaontginninggeschiktvoorgrasland
enbouwland;debonkgrondenvoortuinderij*graslandenbouwland.
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5 Saaenvattinj? en conclusie
Het karteringsgebied onder de gemeenten Horst Sevmm en Deurae<x»~
r a t eer* circa 102? ha groot hoogveengebisd, waarvan 83 ha in de loop der
jaren zijn ontgonnen. De veengronden zijn voor turfstrooisel en voor brandturf gebruikt. Bij de bartering is dan ook gebleken, dat alleen restva van
de veengronden zijn overgebleven. Van de bovenste laag van het veen is bolster
van de onderste lagen zwartveen achtergelaten, zodat enerzijds van bcnkgronden anderzijds van hoogveenrestgronden wordt gesproken. Het veen koert;
in verschillende dikten voorj het wordt vanuit de laagten minder dik. De
ondergrond bestaat u i t »and of l i c h t lemig zand. Bovendien liggen er zanden lemige zandgronden.
De zandgronden bestaan u i t podzolen; er zijn drie typen naar hoogteligging onderscheiden. De begroeiSng van d i t woeste Peelgebied bestaat in
hoofdzaak u i t berk, struikheide en pijpestrootje. s.
De bonkgrcnden lijken het lasest geschikt voor t u i n d e r i j , de zand- en
hoogveenrestgronden voor bouwland en grasland.
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