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VOORWOORD .

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de bodeagosteldheid van de gronden behorende t o t de proefboorderi^ t e Heino.
Bet veldwerk stond onder leiding van Ir J.C.F„M. Haans, medewerker
b i j de Stichting voor Bodenskartering, en werd uitgevoerd door A.M.van de
Akker en J.Dosbof, reep. karteerder en opzichter bij de S t i c h t a g voor
Bodaakartering.
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I INLEIDING
IhopdrachtvandeafdelIng«AkkerenWeideten*"vanhetMinisterie vanLandbouw,VisserijenVoedselvoorzieningiseenbodemkuidigonderzoek
gaandevaneendeel-vandezandgrondenvanOverijssel.
DekarteringvaneengebiedtennoordenvandeVecht indegemeenten
Nieuw-LeusenenDalfseniskortelingsgereedgekomen.Inaansluitinghierop
wordtditonderzoekmomenteelvoortgezettenzuidenvandeVecht.
SiditlaatstegebiedligtdeproefboerderijvanHeino.Detotdeze
boerderijbehorendegrondenzijnzeerrepresentatiefvoordeinSalland
meestvoorkomendetypenvanlandbouwgrondeno.a.esbouwlandgronden,graslandopbeekbezinkingsgrondenenjongeheide-ontginningsgronden.
Doordatomtrentdelandbouwkundigevaardevandegrondenvande
proefboerderijindeloopderjarenvanzelfsprekendveelbekendisgewordenenerookopbrengstgegevensovereenaantaljarenvanvoorhanden
zijn,werddooronshetinitiatiefgenomenomeenbodemkundigedetailkaartvandezeproefboerderijtemaken»
Doorkarteringenbeschrijvingvandeervoorkomendegrondenkannl.
enerzijds»etbehulpvandehierverkregenervaring,hetbijdeelders
reedsuitgevoerdekarteringengewonneninzichtenindelandbouwkundige
vaardevanovereenkomstigegrondenwordenverdiept.Anderzijdswordtdeze
kennisbetertoepasbaarbijdeverderekarteringvangrondenindewijde
omtrekvan deproefboerderij.
Bijdedirectievandeproefboerderijbestondtevensbelangstelling
voordezedetailkartering.Dit isderedendathierovertussentijdseen
rapportmetdetailkaartwordtuitgebracht.

II DEU0QJ8G m Hgf BPRHT M DSg YttHUSaOitP? QBCilDifi
De proefboerderij l i g t ten oosten m het dorp Heino aan de
naar Laneleanreld. & dese eagevJng bestaat bot landschap ult
oost-west gericht« zandroggen , waarop esboœrlanden en jonge ontginningsgronden liggen en àU verder plaatselijk aet tes beset s l > , terwijl an de
laagten tussen de roggen vrij natte tot vochtige lenige en zwak lenige

De tot de boerderij behorend« gronden liggen op twee van deze parallel
lopende ruggen en in de daartaaean voorkooande laagte.
Opde noordelijke aandrag, waarop teven« de bedrijfsgebouwen staan,
bevinden sich plm. 8 ba goede diep tassasse zwarte esbouwlandgronden. Op
de anidelijke sanding, aan weerszijden van de Berkendijk, liggen pis.
12 ha statig vochtige ontginnin&agronden. De rest Tm de gronden l i g t
deze twee ruggen in en bestaat uit voohtlg« tot natte, lichtere
laaige grondan, net verder stroken overgasgagrondsn aan de
voet van de noordelijke zandrug.
. 1 )
& totaal bedraagt de oppervlakte van de proefboerderij plju. 59 ba

1)
Da topografische basis ven de bodamkaart i s niet geneel
De omtrek 1* afkomstig vas een kadastrale kaart, de
aijn aan de band van lachtfoto'3

Ill B0D5MKUNDIGSBDELBfGVAKDEOPIETBEDRIJFVOQRKGKKNDSCgSUDBi
Deeenheid-«anonderscheidingopdebodemkaart ishetbodemtype.
Binnenhetbodemtypekunnenweliswaarkleinevariatiesinprofielbouw
optreden,maardezezijnd m sokleindatze
topdeskundig
oflandbouwkundig-vanweinigbetekenisgeachtkunnenworden«
Debodemtypenzijnnaarbovensamengevatinsubreeksen
Ditwordtgedaanonookbijeengedetailleerdebodemkaart eengoed
zichttebehouden.
latotaalzi£i5reeksenonderscheiden,naardevijfhoofdgroepen
vangrondendieophetbedrijfvoorkomen.Ditzijn:
I

Esbouwlandgronden,E.

XI Beekbeziitfdngsgronden,B.
H l Zand-enbeekbezinkingsgrondenmetmestdek,K.
IV (tatgimingsgronden,0
?

Homeuzezandgrondenmetvenigeondergrond,Hv.
Deesbouwlandgronden,S.gelegenopdenoordelijkezandrug,zijnde

vanoudsalsbouwlandgebruiktegronden,diedooreeuwenlangebemesting
met»talmeeteendikzwarthumeusdekhebbengekregen.Zezijnintwee
subreeksenonderverdeeld,teweten:dehogeesbouwlandgrctïden,J&,hooggelegengrondenmeteenzwartdiephumeusesdekendemiddelhogeesbouwlandgrondenBj,wathogergelegengrondenasteendunnerswarthumeusesdek.
Het-ijnmatigvochtigegronden«zeergeschiktenteeltzekervoor
nietteveelvochteiaende
DebeekbezinkingagrondenB ,deiahoofdzaaklenige,ijserhoudende
grondenmeteengebleekteondergrond,gelegenindelaagtetossende
tweesandrsggen,zijnnaardezwaartevandebovengrond indrie
reeksenonderverdeeld.
DebeekzandgrondenBs,hebbeneenbovengronddieuitsliblooszand
bestaat,fandelichtebeekleeagronden BI, isdebovengrondweinigslibhoudendtotlenig,,BijdezwarebeekleeagrondenBzw.bestaatdebovengrond

uit üemigtobsterklenigmateriaal.
Degronden-«andezereekszijnrelatieflaaggelegenendaardoor-vochtig
totnat.Begebleektezandondergrondenhetaeossterkroestigs i & -«ande
profielenwijsthierop.Doordatdezwaarstegrondenhetlaagstgelegenzijn,
geefteenindeling in awaarte-klaaaenookdeonderUngehoogteliggingweer.
Betzijngoedevochtigevannature-vruchtbaregraelandgronden,waarwande
lichtetestrokeneveneensgeschiktsijnvoorwiaeelbouw.
Desand-enbeekbezinkingsgrondennetnestdekM,liggenindelaagte
aandevoetvandeesbouwlandgronden.
Betneestalslechtsenkeledecinetersdikkenestdekdatdezegronden
bezittenisvooreendeeleengevolgvendeJarenlangebewerkingendebemestingmetstalltest.
Zezijnnaardeaardvandebovengrondenhetslibgehaltevandeondergrond indriesubreeksenonderverdeeld.
DevochtigezandgrondenmetnestdekMa,hebbenondereensmarthuneus
nestdekeengrijsbruineondergrond (vegetatieinvloed).Debeekzandgronden
metnestdekMB»,kôsaen,afgezienvanhetmestdek,overeenastbeekzandgronden*Hetzelfdekangessegd«ordenvandederdesubreeks,delichtebeekIsengraodenastnestdek,M B U disonderhetaeatdekhetzelfdeprofielbezittenalsdslichtebeekleowgronden.
Landbouwkundigkanvandezereeksgezegd«orden,dathetgoedetot»eer
goedegrondenz i &waaropeenm i n eteeltkeu«nogelijkis(zowelakkerbouwgewassenalsgrasland).
Deontgfmingsgronden0,zijnde in betrekkelijkrecent«tijdontgonnen
grondenopdezuidelijkesandrug.Zezijnonderverdeeld iatweesubreekaen.
Deoud«ootgiimingsgrcndengo,aijnreedsenkeletientallenjarengeleden
ontgonnenenbezitteneenvrijegale,grijszwartebovengrond,rustendop
bruinendisperopgeligzand«
Dejongeontgianingsgronden0£,zijnbijdeontginningdiepdoorgewerkt
entevensgeëgaliseerd.Het oorspronkelijkeprofielvanplag,locdaanden

oergrond isdaarbijsterkvermengd,waardoorhetbontegrondmizijngeworden.

Dehumeusezandgronden met venigeondergrond, H T , hebbenondereen
bovenlaag,disuithumeuszandbestaat,eenreen-ofveenaehtigeondergrond.
?eraoedelijkzijnhetoorspronkelijklaagtengeweest,waarinhetTeenBiet
humeus zand isafgedekt*
Elkvandehierbovengenoaadesubreeksen is«eeronderverdeeld ineenof
meerderebodeatypen.Deverschillentussendeaebodestypenhebbenbetrekking
opkleinereverschillen 3nprofielopbouw.
Delegenda isnualsvolgt:

w
Böge oabouwlandgrondm ^
Ehl Zwarte, diep humeuz© esgrond
EB2 Zwarte, diep humeuze esgrond met roest la de ondergrond
Eh5 Zwarte htsaeuze esgrond (afgegraven)
Middelhoge eabouHlandgronden Bi
Sal Zmrte, a&tig diep humeusse esgrond met starende laag
Sn2 Zwarte, matig diep huraeuze esgrond met dieper gelegen storende laag
BBS Ondiep huraauze, afgegraven grond

flalBeekzaadgrond
Lichtsbeekleâ2&£randenM .
BL1 Zeerlicht©,ondiepebeeJOeeagrond
BL2 Zeerlichte,diepeb©ekleeragrond
BL3 Lichteondiepebeekleemgrond

Bss*lZwarebeekleeiagrond
Bsw2Zeersnarebeakleeagrond

Mal Tochtigesandgrondnetmatigdiksestdsk(30à40O B )
Hs2 Vochtigesandgrond»etdikmestdek(40à60es)

MBalBeekaaadgrondBetdikmestdek
MBa2Beekzaadgrondcotmatigdik,ietsslibhondendmestdek.
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Licht« beekleaamnclen »et œatdek
Xlcfete
Lichte beekleemgrood i

met » t i g dik
aati« düt, ist«

Oude a«fetrfa»ittij«tf*ww't4illlirt Oo

Ocil Oude,matigvochtig©

0o5 Oade,opgebrachte,matig

0jl Jonge,aatigdroge
0J2

393. Matig diep
Hv2
Tiff i l E B I S ^

EHÜOoncretierijke sterk

i«i««

V Gedetailleerde beschrijving van de onderscheiden bodea&ypen «o hm landbotykundiffi waarde
In het volgende worden de onderscheiden bodemtypen gedetailleerd
beschreven. Ook de v a r i a t i e s , die binnen een bepaald bodemtype aoms nog
kannen voorkomen, zijn hierin behandeld.
Van elk bodemtype ie de landbouwkundige waarde globaal aangegeven»
Deze waardering is gebaseerd op, b i j de reeds uitgevoerde kartering to de
gemeenten Dalfsen en Hieuw Leasen opgedane kennis omtrent de landbouwkundige waarde van overeenkwastige gronden.
I Eagroaden E
HogeesbouwlandgrondenBh

Ehli Zwarte, diepfaugseuzeeagrond
Gemiddeld profiel: + 70 à 110 cm dik , zwart tot grijszwart husietts,
regelmatig wat loodzandhoudend esdek, rustend op grijs tob bruingrijs,
plaatselijk bruin zand.
Het zijn relatief hoog gelegen gronden, waarbij d« gewassen nagenoeg
uitsluitend aangewezen zijn op de regenval en het hangwater in het huaeuze
dek.
Het gehele esdek i s i e t s loodzandhoudend, doch naar beneden wordt d i t
loodzandgshalte wat groter.
Ophet oostelijk deel van het escomplex is in het algemeen het loodzandgehalte groter dan op de esgronden die ten westen van d« bedrijfsgebouwen liggen.
De ondergrond bestaat aeeatal u i t een zwak «twikksîri« heidepodzol,
echter zelden s e t een vaste humus - œ r l a a g . Deze ondergrond i s practisch
van weinig betekenis, otadat het humeuze dek voldoende dik i s .
Bfag Zwarte, diep haaeuze esgrond aet roest in de ondergrond
Dit boderatype l i g t topografisch iets lager. Het huoeuze dek dat ±
lÖO ca dik i a , is meer Samenhangend en rust op grijs roestig vochtig zand-

ffiS Zwarfte humeuze eagrond (afgegraven)
De gronden van dit bodeatype wijk« van de voorgaande af, door «en
dunner humons dek. Dit dek ia gemiddeld 40 à 60 ca dik» ia het algemeen
goed samenhangend set een seer gering loodzandgehalte.
Opde overgang van bet hoaeuse dek naar de »andondergrond ie bet dek
wat geroerd, een gevolg van vroegere vergraving*
Landbouwfc«adige waarderlng:
Tan deae subreeks »Hoge eeboavlandgronden* kan gesegd worden dat het goede
tot zeer goede bowlandgronden %ija, geschikt voor Bänder vochteiaende
i, o.a. rogge, aardappelen, mais, haver en verder verschillende

Bet slagen van de teelt voor »eer vochtainnende gewassen hangt grotendeels af van de regenval te de
Jf*$delhoge ^fraa^ndgrraq^ %
Be gronden van deze subreeks liggen topografisch aanmerkelijk lager,
bezitten een minder diep hawus dek, terwijl de onderscheiden bodemtypen
onderling grotere verschillen vertonen dan de hoge

Gemiddeld profiel: ± 40 à 00 on dik, grijeawart, iets loodsaadhoudend
matig insseus esdek, rustend op een koffiebruine vrij vaat« oerlaag, die op
70 à 80 cmdiepte overgaat in bruingrijs en geelgrija sand.
Sag 2mrte t matig dfrg humuae eagrond pet dieper gelegen atorende laag
Bit bodestype wijkt van het voorgaande af, doordat het huiasuze dek,
dat ongeveer eenselfde dikte heeft, meer eataenhangend i s , terwijl aansluitend onder dit dek een vochthoudende bruine (käsige) laag voorkomt, die
op grotere-diepte (+ 70 e») weer iets vast wordt.
Lendbousrkondieewaarde ffol en8>a2
Deze gronden sijn goed geschikt voor Binder vochteiaende
o.a. rogge,,maia, aardappelen en haver, beperkt tot matig geschikt voor
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seer eisende landbouwgewassen, ongeschikt voor blijvaad grasland. Verwacht
mag worden dat type £k& voor bovengenoemde gewassen minder droogtegevoelig
is dan typ©Ecu..
Bal Ondiep hxaaeuzo. af/gegraven grond
l a t betreft de ligging i s d i t type tot deze subreeks gerekend, hoewel
de profielopbouw er v r i j sterk,van afwijkt.
Een gemiddeld profiel ziet er als volgt u i t :
± 20 à 35 cm dikke, bruinzwarte, matig hideuse gemengde bovengrond, rustend
op brui» en bruingrijs zand, plaatselijk s e t een v r i j vaste zandlaag.
Zeer waarschijnlijk ia de strook van d i t bodemtype een hogere zandrug
geveest, die b i j de egalisatie is geslecht. Zoals hierboven reeds gezegd,
wisselt de dikte van de bovmgrond v r i j sterk; deze is het dunst in de n o
hoek van dese strook. Do rest i s niet alleen dikker doch ook sterker hutasus.
landbouwkundige waardering: als bodestype Sal doch daar waar slechts 20 cm
bovengrond voorkomt, is de waarde aanmerkelijk lager.
I I Beekbeainkin^gprondy B
Deze gronden ken*erken zich door een relatief lage ligging, sterk
roestige tot ijzerhoudende gebleekte ondergrond en een lichtere of zwaarder
leaige bovengrond. Op de aate van lesrigheid van deze bovengrond ie de i n deling in subreeksen gebaseerd. Bij de topografisch laagst gelegen gronden
is des»» het zwaarst. Sen indeling i s zwaarteklassen geeft dus ook een beeld
van de hoogteligging der subreeks«» onderling.
Beekaandgronden fife
Bal Beekzandffrond
Gemiddeld profiel: +25 à 35 cm grijsbruin, l i c h t humus, zwak roestig
zand, overgaande in g r i j s , meestal grof, roestig t o t okerkleurig zand.
Dieper dan 120 cm gebleekt g r i j s zand.
Deze slibloze v r i j grove zandgronden liggen relatief tamelijk hoog.
Vooral het zand onder de bovengrond is erg grof en l o s .
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Hoewel de ondergrond sterk okerkleurig (ijzerhottdend) i s komm er praetisch
geen ijzercancretiea in voor.
Landbcaiwkuadige naarderjaag;
Beft zijn goede graalandgronden, vooral -vroeg in bet voorjaar. M de zesjer
kannen m stilstand in de grasgroei «f zwakke verdroging t e aim geven. Evenceoa
si^t se geschikt voor wisselbouw.
Lichte beekleeagrondonBL
gul Zeer lichte« ondiepe beeklsemgrond
Wat kleur en profielbouw betreft komen dos« grond«» feel overeen met dl*
van de sabreeks Bz. Ze liggsn echter lager, terwijl de bovenste 50 à 40 cm iet«
slibhoudeod ia en iets meer Iraast». Bet zand in de ondergrond i s minder grof«
I^dbouwjamdlge waardering:
Als grasland is het beter bestand tegen droogt« dan het voorgaande type»
waardoor hier minder groeidepressies voorkomen« Eveneens i s het geechikt voor
kunstweiden.
HL2 Zeer lieht», diepe beeklseagrond
Gemiddeld profiel: ± 30 à 45 cmdikke, grijsbraia«, lieht homeuse matig
roestig«, slibhoudande bovengrond, overgaande In g r i j s , sterk roestig tot i4««r»
houdend, zwak leaig, matig grof zand, op 60 à 70 cmrustend op grijs zand.
Gebleekt grijs sand op t HO cmen dieper.
Des» gronden liggen relatief vrij laag en bestaan tot 60 à 70 ca diept«
uit raatig fijnzandig iets alibhoudend materiaal. Plaatselijk is dit type in de
bovengrond tot ± 50 ca diepte wat sterker leaig.
Landbouwkundige waardering:
Bet aijn zeer goede graslandgronden, doch door tan grot« opdrachtigheid
en lagere ligging zijn s« minder vroeg in hst voorjaar, voor wisaelbeuw zi^i liet
vrij riskant« gronden.
BLS Licht«,ondiepebeeklseagrond

Gemiddeld profiel: ± SOà 4S ca dildo», bruingrijs«, roestige, lealge boven«
grond, overgaande ia grijs, aeeatal ijzerfaoudend tot sterk soestig en dan oker-
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kleurigsand.Gebleektgrijszandop±110cmendieper.
Des«matigledigegrondenbestaanmeestaluitsmallestroken,gelegen
opdeovergangvandezwarebeekleeagrondenendebeekzandgronden.Ookals
zwakkeverhogingen kanen zevoortemiddenvandeeerstgenoemde.
Delaaigheidvandebovengrondwisseltplaatselijkopkorteafstand
•anlichttotmatiglemig.Oostelijkvanhethardewegjekooenindit
bodeatypeijzerconeretiasonderdebovengrondvoor.Tevensisdebovengrond
hierstugger.
Landbouwkundigewaardering:
Hetzijnzeergoedegraslandgronden,aatigvroegenmeteenvrijgrote
droogteresistentie.
ZwarebeekleeagrondenBaw
Bgwl Zwarebeekleea^yond
Gemiddeld profiel:±30cadikke,grijsbruine,roestige,sterkleadge
bovengrond;van30tot40à60cmbruingrijs,sterkroestig,matiglemig
zand,rustend opgrijsroestigtot ijzerhoudendokerkleurigvrijgrofzand*
waarindikwijlsnogenkeleleemlenzenvoorkomen.Gebleektgrijszandvanaf
90à110cm.
Metdievanhetvolgendetype,behorendezegrondentotdetopografisch
aeestlaaggelegene.
Dezwaartevandéleraigebovengrondwisseltenigszinsenishetlichtst
aandeuiterstewestkantvandezestrook,dochdehuaushoudendheid ishier
groter.
Oostelijkvanhethardewegjeisdebovœgrondaterkerleetigen ijzerhoudender,plaatselijksetveelijzerconcretiesindeondergrond.
Landbouwkundigewaardering:
Vochtigetotvrijnattegraslandgronden.Wisselbouwishieropzeer
riskant,zonietuitgesloten.

BSK2

Zees*zware beekleetuoronden
0« kern van de lage,vochtige,lemige gronden bestaat uit alt bodemtype.

Ze koeien in profielopbott* nauw overeenraethet voorgaande type, doch bezitten een nog sterker leaige bovengrood. Dese vrij stugge bovengrond i s
door bet t e l e ijzer en de ijzerconcretiee s e i l e roodbruin gekleurd. De
sterkst ijserhoudende laag in het profiel bevtadt «liai direct onder de
bovengrond tot op een diepte van ± 60 ca, neemt den vrij snel af, terwijl
bet gebleekte sand op 70 à 90 OB diepte begint,
Landbou&kii2di£e waardorinc:
Bet zijn w i j natte tot natte graslandgronden, die to drogere sosera
de grootste opbrengst geven. Bij een slecht« verpleging kan op dergelijke
gronden dé grasœat • r i j spoedig degenereren tot uitsluitend
grassen en onkruiden.

bestaat mit zandgronden en seer lichte tot licht lenige
die deer een zwart, plaatselijk »libhoudend, bassos aestdek zijn

Hit aoogteligging betreft liggen se tossen dé middelhoge eebouwlanden
en beekbeainkingsgronden ia«
M de seer lichte tot oatig laraige greed« van dese reeks (subreeksen
MBze» MB1) bestaat de ondergrond uit gebleekt roestig send« terwijl in de
slibvrije typen (subreeka Ms) onder het huoeuae dek meestal een zwak ontwikkeld vegetatie profiel voorkomt, waarin op grotere diepte enige roest«
De indeling in bodenttypen i s gebaseerd op de tard e» hoedanigheid van de
en de kleur en lenigheid van de ondergrond«
Vochtige zandgronden set mestdsk lts

Gemiddeld profiel: ± 25 à 40 cmdikke zwarte, matig sterk « » » , ,
stilde bovaagrond, rustend op grijsbruin en bruin aatig grof eend; op 60 à
70 en bruingrijs en grijs sand. Gebleekt grijs sand dieper dan 220 eau

-14Dit bod«sfcype komt uitsluitend am de oostkant van het bedrijf voor.
Binnen dit typ« varieert de bovengrond nog «at In dikte, terwijl ook de bruinkleuring van de ondergrond meer of minder sterk kan zijn. Dit laatste houdt
dikwijls verband met kleine hoogte verschillen.
Landbouwkundige waardering:
âœde vochthoudende gronden, die zowel geschikt zijn voor bouwland als
voor kunstweide, hoewel in het l a a t s t e geval groeidepresaies kunnen optreden.
Als bouwland zijn se geschikt voor meer vocht©isende
Mz2 Vochtige zandjfg-ond m% dik aestdek (40 & 80 ca)
Het humeuze dek van d i t type i s dikker dan het voorgaande, doch i s als
regel wat minder hutaeus. De sandondergrond is « e s t a i iets bruiner gekleurd,
hetgeen wijst op een drogere ondergrond. Tevens liggen se topografisch i s t s
hoger dan type MBI.
Landbouwkundige waardering:
foor bouwland bieden se ongeveer eenzelfde nogeljgkheid a l s type Mal.
Voor grasland zijn ze waarschijnlijk iets droogtegevoeliger.
Beekzandgronden s e t msstdek MBz
Deze subreeks bestaat u i t zeer lichte tot s a t i g leraige gronden, die door
een zwart huneua, plaatselijk alibhoudand huetsus dek aijn afgedekt.
De indeling In bodeatypen berust op de mate van lemigheid in het profiel
en de aard van het hu&suze dek.
ISO. Beeteandgond m% dik, gestook
Qeaiddeld profiel: ± SOâ 50 cm di&ke, zwarte, v r i j sterk tasseuz* botengrond, rostend op grijs roestig zand, overgaande op ±80 à 90 c» in grijs
matig grof zand. Gebleekt grijs zand dieper dan 110 ca.
Binnen d i t bodemtype kaam enkele variaties voor, hoofdzakelijk bestaande
u i t verschillen in de aard van de huaeuze bovengrond. Op de direct zuidoostelijk van de bedrijfsgebouwen gelegen strook van d i t bodeeitype is het
huseuze dek SO à 60 cmdik, maar lichter hutaeus en niet zelden geroerd* Tevens
is deze strook iets hoger gelegen.
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Landbouvdflundjge waardering:
Het %i$àgoed« tot sear goede hoqwlandgronden ta ook good« kemstwefóem,
S« zija geschikt -voor de teelt m meer vochteisende gewassen. Alhoewel «r
bodemkundig «nig verschil binnen dit typen optreedt, sag aangenomen word«© dat
dit landbouwkundig van niet veel beteken!« i a . Dehiervoor genoemde afwijkend«
•treek van dit typ» heeft weliswaareenwat hogere ligging en hst homusgehalte
Van de bovengrond i s aiet so boog als ooneaal, het huneus« dak ia echter dikker.
MBs2 Beaks^Rdgronden not natlg dik iets allbhowiesd mestdsk
Gemiddeld profiels ± SOà 40 omdikke, zwarte, vrij stark huaesze, iet«
slibhoudende bovengrond, rustend op vrij grof swak roestig sand, waarin
plaatselijk «at leemleosjee. Gebleekt grijs aand op ± 110 ca en diepar,
Se strook van dit type aan da zuidkant van da vloedgraven berat in da onder'
grond plaatselijk teaaeua, late slibhondend materiaal; tevens ia de boveagrond
kier minder homogeen»

Deze gronden behoren tot da »eer vochthoudende bouwlandgronden waarop «en
ruime teeltkeus mogelijk I s .
Licht« beekleeagronden mat mestdsk MBL
Jh vergelijking tot da voorgaande smbreeks kenmerken das« gronden sieh door
aan alijbhoudenâa ondergrond, gepaard gaa&demat een sterker hu&euze, meestal
lata sl&feevattende bovengrond.
Zeer lichte beeklasmarond mat matig dik mestdsk
Bij dit bodemtype raat een ± 25 à 50 omdikke, ieta slinhottdende, smarte,
numeuse bovsngrond op grijs, roeatig, ijseraoudend, ieta alihhoudend »and. nat
gebleekte grljse aand begint op een diepte van i U û à 120 em ia het profiel.
LandbotgrkHadi^e maarder^:
Zeer goede opdrachtige landbouwgronden met ruime teeltkeus, eveneens geschikt voor blijvend graaiend. Ze kunnen toer wintergewasaen enige tealtriaico's
opleveren.
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MHL2 Lichtebsekleamgrondmetmatigdik,ietssljbhoadendmestdek
DoopbouwvanhetbodemprofielkootnauwovereenmetdieTanhetvoorgaandetype.Deondergrond isechteraanmerkelijkmeerleaigencteestal
sterkerijzerhoudend.Tevensisdebovengrondsterksamenhangend,alsgevolg
vaneenSetagroterslibgehalte.
Doorhimliggingalsstrokenovergangsgrondentussendeafgedekteen
nietafgedektebeekleeagpondsn,zijnseaandezijdevandelaatstgenoemde
gronden inhetalgemeensterkerlemigenijzerhoudend,dochdediktevan
hethuiaeuzedeknaerataandiezijdegeleidelijkaf.
I^uadJwtiwkandigewaardering:
Doorhunvrijhoogslibgehaltezijnzenogbeteropdrachtigdandevoorgaandegronden,waardoorzegeschiktzijnvoorveelvochteisendegewassen»
VoorwintergewassenkunnenzewattenatzijB.Voorgraslandzi£ihstzeer
geschiktegronden,aangezien»evroegzijninhetvoorjaarenseovereen
grot«droogteresistentiebeschikken.

Degrondenvandes«reekswordengekenaerktdoorhetbezitvaneen
grijszwarteofbruinswartebovengrondrustendopbruintotdonkerbruin,
plaatselijkbruingrijssand,datdieperinhetprofiel»eergeelgrijsvan
fclewrwordt.Roestverschijnselenkwamennietofeerstindedieper«ondergrondvoor.
D« indelinginsubreeksenberustopouderdomvanontginning,diein
typenophetvochthoudendvermogenvanhetprofiel,vooralvandebovengrond.

Degrondenbehorend«totdes«reekszijnenkeletientallenJaren geledenontgonnen.Bijdezeontginning zijndegrondenslechtsoppervlakkig
geploegd.Sindsdienisdoorbewerkingenbemestingeen,vergelekenmetde
Jongeontgianingsgronden,«gaal,humeus,grijszwartdekontstaan.
Ooi Oade.matigvochtigeontgianingsgrond
Gemiddeld profiel:±20à30cmdikke,grijszwarte,matighuraeuze
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bovengrond,rustend opdonkerbruintotbruinzand,datnaarbenedengeleidelijkovergaat ingeelgrijsengrijssand, Sidedieper«ondergrond
plaatselijkietsroast.
Dittypeligtvrijwelvlak«Dekleinezwakkeverhogingendiuerin
voorkomengaandikwijlsgepaardmet ietaHalterhumeuzebovengrond.
Landbomrkundijgswaardering;
Bet zijnnatiesgrasland-,dochgoedebouwlandgronden»Doordatsevan
saturearmeraanplantenvoedendestoffenzijndandebooklcem enbeekzandgronden,zullenzevooreenselfdegewaseenzwaarderebemestingtragen.Dit
laatstegeldttrouwens voorallehierondertenoementypenontginning»gronden.
Oog Oude,afgezande« drogecntginninasgrond
Dittypeonderscheidt zichvanhetvoorgaandedoorsijndunneenlieht
humeuzebovengrond.Waarschijnlijk %i$a destrokenvandittypevroegere
ruggenenkoppengeweestwelkebijeenegalisatiesi£iafgestand.
Doorhetafzendenvandebovengrond,islaterdeonderliggendebruine
zandlaaggedeeltelijkIndethansaanwezigebovengrondopgenomen.Debovengrondisslechts15à20ca dikendonkerbruingekleurd,terwijlhijrost
opgeelgrijsvrijloszand.
Landbouwkundigewaardering:
Matigebouwiandgroadenvoorvroegeendroogtereaistentegewassen.
Voorgrasland ongeschikt.
OoS Oudeopgebrachte,matigvochtiaeontjdmingrarond
Gemiddeld profiel:±50à 40cadikke,zwarte,vrijmilde,huaeuse
bovengrond,rustendopgrijsbruin,vochthoudendsanddatop60à70ca
overgaat ingrijszand.
Alsgevolgvan deietslagereliggingtenopzichtevandebeidevoorgaandetypen«alsmededoordedikkerehumeuzebovengrond (welkemisschien
vooreendeelbijdeontginning isopgebracht)isdittypebetervochthoudenddandezojuistgenoemde.
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LaraJbouffkundigs Taaardering;
Verwacht mag worden dat dit matige tot v r i j goed« graalandgrenden zijn.
Jonge ratgiming&aponden QJ[
fot deze subreeks behoren die gronden, die in recente t i j d zijn ontgonnen uit heide en bos.
Doordat b i j de huidige cntginningsaethoden dergelijke gronden sterk
worden geëgaliseerd en tevens v r i j diep worden gespit of geploegd, is nagenoeg de gehele natuurlijke profislopbouw verstoord.
De indeling In bodestypen is vrijwel uitsluitend gebaseerd op de htanshoudendheid en de dikte van de doorgewerkte bovengrond. Dit, omdat de
vroeger hoger gelegen koppen en ruggen, die b i j de ontginning zijn geslecht,
meestal een dunnere en lichtere humeuze bovengrond hebben behouden.
° J i Jonge, matig droge entgiminfflfirqad
Gemiddeld profiel: ± 25 à 50 ca dikke, bruin tot dlnkerbruine, gevlekt«, licht hurseuze bovengrond, rustend op grijstoruin en bruingrijs
matig grof send.
Pia JoRgq, matig vochtige ontginnji^grend
Gemiddeld profiel: ± SOà SO ca dikke, bruinawarte tot smarte huraeuze
doorgewerkte bovengrond, rustend opbruingrijs en grijs niet aelden stak
roestig sand.
Wat de kleur van het onder de bovengrond liggende zand betreft, d i t i s
meestal zoals voor de gemiddelde profielen is aangegeven, doch plaatselijk
komt b i j type 0J1 g r i j s zand en b i j type 0J2 bruin zand voor. Bij d i t laatst«
i s het bruine zand dan wel i e t s zachter en vochthoudehder.
Landbouwkundig waardering;
?oor jonge ontgi&ningsgronden zijn het matig t o t v r i j vochtig« gronden,
goed geschikt a l s bouwland voor matig vochteisende gewassen. De verbouw van
bieten en het gebruik als kunstweide is mogelijk, doch sterk afhankelijk
van de regenval in de zomer.

-IS*

Vooral de meer vochteilende gemsaan sullen op type 0J1 eerder last
v?ui droogt» hebben dan optype 0j2. Hier keet nog bij dat de
gronden vatbaarder sijn voor veretuiving.
V Bnpeuse ^«iiidiypi»^ast vsnifle mdergr^d ,Hy
Alhoewel het areaal van des« groep gronden gering ia, moeten se toch
apart veraeld worde», codai se bodeakoadigniet tol» «en hiervoor gonoeade
groep gerekend ktxonen worden«
1st zijn oatig diepe, vrij sterk huneuze gronden, met «en sterk
tot venige ondergrond. Waarschijnlijk sijn dit vroeger laagten of sterk
begreppelde delen geweest, die later ast htsasua sand *ija opgevuld*
Smis, ^ s lifta» iffr3riifwtfiBTT.^T.i1.iS^^a*^*ffri ffsr M

I T T H P *T»7iffBfrmiraBi

Gemiddeld prof3*1: ± 45 à 60 cm se&rt tot grijaowart humeuasand.
rustend opstork -veraard sandig won, overgaand« op80 à 90 cmin -«uil
grijabrui» zand.
Dostrook graad behorende tot dit type ligt op do grens tease» do
hoge enmiddelhoge osbouwlandgrondeo. Dohoogteligging van deze strook is
ongeveer gelijk ast de middelhoge osbowrlandgrondon, oodat van een hoogte
die kier vroeger voorksaBaam hot oppervlak «iet •ooi »oer te bespeuren ia.

Doorhot vrij diepefexraeusedek, nlsaodo door de venige cndergrond is
het een goed voehthoudende grond, die neer mogelijkhedenbiedt dam de
middelhoge
^wff

mw^jipp, .»*en*iey^w. w^* v .w*»«n.. a^iHMtiiiHw v ^ ^ * « ^ wwii'yjfrfc'yy

Dohiertoebehorend«grondenwisselenopkorteafstandinprofielopbouw.Plaatselijkbestaathotprofieluit30à55cagrijswartbasée«
sand,rustendopgrijsbruinaand,enkeleastersvorderuit40a«0cm
hinaustotsterkhuoeussand,overgaande insandigveemofvenig«and.
Detopografie U enigszinsgebobbeld,sodathotsterkdo indrukm a k t ,
dathiervroegergreppelsoflaagtenhebbengelegen,waarinzichvenig

-aolaateriaalbevend,welkelaterzijaopgevuld.
Landbouwkundigewaarderang:
Goedevochtaoudendegrond,zowelgeschiktvoorbouw-alagrasland.Als
gevolgtandegebobbeldeligging,waardoor indelaagtenzichwaterkan
verzamelen,houdenzeenigeteeltrisico's invoorwintergranen.
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V I BUZQHDERECBPgBCHKIDBKg»
Sterk ijzerhoudendeondergrond
Oitdetype-beschrijvingenvandebeekbezinkingagrondenblijktdatde
ondergrondvaaksterki4serhoudendkanzijn,waardoordekleurervanoranjeroodwordt.Opdieplaatsenwaarditvoor70à100$vandeoppervlaktehet
gevalis,isditasteenaparttekenopdekaartaangegeven.Vanafde
humeusebovengrondtotop60à80cadiepteishetprofieldanegaaloranje*
roodgekleurd.
Çoncretieridkeensterkijaerhottdendeondergrond
Behalvedatdeondergrondvanbeekbezinkingsgrondensterkijzerhoudend
kanzijn,kunnenerdaarnaastveelconcretiesinvoorkomen.Ookditisast
eenaparttekenopdekaartaangegeven.
Deondergrondheeftdezelfdekleuralshiervooronder"sterkijzerhoudend,,beschreven.Hierinkomendanharde,donkerbruineijserconereties
voor,somsIjzeroerbrokken.Ookindebovengrond kunnendezeconcreties
voorkomen.
Boswallen.

Bij de bedrijfsgebouwen en langs de wegen koraen boswallen voor; deze
zijn op de kaart aangegeven. Gedeeltelijk staan ze op esprofielen.

