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Bodemgesteldheid ontleendaandebodemkaartvanhetLandvanMaasenHaal
eneengedeeltevanhetRijkvanHijmegen,samengesteldinopdrachtvande
D.U.W« ZiebodemkaartvandeBedijkingKeent:bijlageinditrapport.
DegrondenvandebedijkingKeentzijnallerivierafaettingen,diein
zwaartevariërenvanzandigekleitot ietskleihoudendsand.HetzijnafzettingenvandeH A A Sendegrondenzijnallekalkarm.
2hdediepereondergrond (op50cmendieper)komtonderdemeeste
grondenzwaarderekleivoor«DeindelingvanderivierkleigrondenvanKeent
berustophetslibgehaltevandebovengrondendeopverschillendediepte
voorkomendekleiondergrond.
Deprofielopbouwvandezegrondenisnieteengevolgvandijkdoorbraken
maarisveelvroegerontstaandooreenplotselingeverleggingvaneenMaasana.
Opdebodemkaart (ziebijlage)zijndevolgendebodemtypenvermeld:
RMax: Zeerlichte,ondiepekalkarmeoevergrondoprivierzand (kleidieper
dan100cm)
BMa2t Lichte,vrijondiepeendiepekalkarmeoevergrondoprivierzand
(kleiopeendieptevan50-100cm)
H&ïas: Zeerdiepekalkarmeoevergrond (kleiopeendieptevan50-100cm)
EMp : Zwartekalkarmeoevergrond (kleiopeendieptevan50-100cm)
RKsx: Verbeterdegronden.
Zoalsreedsuitdeomschrijvingvandebodemtypenvolgtheefttype
BMaidelichtstebovengrond,Hetkomtvoorlangsdewestzijde.Dekleionder-
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grondligtbijdifctypehetdiepstenweldieperdan100cm.
Ooktenwesten-vandeMiddenwegkosteenstrookgrondvoor,dieeen
bovengrondbezit,welkezeerlichtis(typeBUag)maarwaardekleiondergrond
reedsondiepervoorkomtnml.op50-100cmdiepte.Zievoordezwaarteinde
verschillendehorizontaltabel1.

Hetgehalteaanbonus,afslibbaarenzandvanenigelagenvaneenbodemprofielvantype3fs2.
Laag

pH

Hamia

Afslibbaar

Zand

0-20

6.1

1.8

14

84

30-50

6^2

0.7

12

86

80-300

7.5

0.8

40

59

2hhetalgemeenvindtoentenoostenvandewegBiddendoordebedijking
typeBias,waarvandebovengrondaanzienlijkmeerslibbevat(ca20à ZS%)en
waarbijdekleiondergrondeveneensvoorkon*opeendieptevan50-300cm.
DitzijnmettypeEMp,datmeerhumusbevat,maarverderovereenkomtmettype
BK&2<**oorspronkelijkebodemtypen.Daarnaastkomenenkeleplaatsenvoor,
waarmendoorgrondverbetering(waarschijnlijktijdensdeMaaskanalisatie)
getrachtheefthetcultuurlandteverbeteren.Dezegrondenwerdenaangegeven
metsymboolHMax.
3hhetnoordentenwestenvandeMiddenwegenlangsdeoostelijkedijk
heeftmengrondentrachtenteverbeterendoorvaneldersaangevoerdekleimet
dezandbouwvoortevermengen.
3hhetmidden-aoordenheeftmenzogoedmogelijkhetzandweggeruimd,
zodatdekleiondergrondhierblootkwam,waaropmennuhetcultuurlandheeft.
Landbouwkundigewaarde
DebodemtypenBMaien2Hs£eninwatminderemateBipzijnzeerdroogtegevoelig.AlleeninvochtigeJarenkrijgtmenenigszinsnormaleoogsten.Zij
zijngelijktestellenmetvrijdrogezandgronden.
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Het type HHasheeft uit landbouwkundigoogpunt eenTeelhogere waarde»
Verdroging treedt hier InTeelBinderemat« op en daarbij isde structuur
-vand e bovengrond »eer goed,terwijlde grond gemakkelijk te bewerken is»
Op overeenkomstige profielen vindt men overal elders in het rivierkleigebied
de intensieve tuinbouw,
D e verbeterde profielen (typeHKsx)zijn iahet algemeen seer ongelijk.
Hier en daar zijn zij zwaaren somsmoeilijk te bewerken,maar vlak daarnaast
komen zandigebanenvoor« Zij zijn goed geschikt voor akkerbouwgewassen,
vooral hetmiddelste complsx.Hier is ook goed graslandmogelijk»D e beide
complexen inhet noorden en oosten zijnwat droger.
yerbetaringsaogelllkheden
B e verbeteringsmogelijkheden schuilenhierin dat men door diepploegen
of diepspittende inde ondergrond voorkomende uitstekende kleigrond naar
boven kan brengen.Men dient daarbijte bedenken,dat bij de gronden, dis
hetmeesthiervan zullen profiteren de klei het diepst zit»
.

Wijachtenhetmogelijk de grondenvan bodenrtypeHttai, ffl&z « BUp in

zeerbelangrijkemate te verbeteren.Deze gronden zijn voer landbouwkundige
doeleinden te licht» Bet bovenhalen van goede klei enhet vermengen van deze
kleimet het bouwvoorzand tot eenmenglaagvanminstens SO cm Isdan noodzakelijk» Het losseoverblijvende zandmoet zo diepmogelijk weggewerkt worden
D e kleidient dan zo goed mogelijkmet het zand vermengd teworden» De vochtcapaciteltvan het bodemprofiel zaldaardoor zeer toenemen.
Vat betreft het bodemtype WS&5 staat de zaakwel iets anders» & h m
huidige vorm zijn deze gronden zeerwaardevol»Weliswaar zoumen henmet het
oog op.deteelt vanakkerbouwgewassen nog ietskunnenverbeteren door wat
kleinaar boven te halen entevermengen met de bouwvoor,maardaaraee zou
weer schade toegebracht wordenaan demogelijkheid om deze gronden voor intensieve culturen te gebruiken (zoalskleinfruitteelt,groente teelt en andere
intensieve teelten),waar het typeRMa3 zo uitenaate geschikt voor is.D e
structuur en de bewerkbaarheid worden dannamelijkminder goed»
W i j achten dituit algemeen oogpuntniet gewenst»

Conclusie
0aopbijgevoegdkaartjeonderscheidenbodemtypen M&X, W&z enHïp
könnenaanmerkelijkverbeterdwordendoorhetdoormiddelTandiepspitten
ofdiepploegenbovenbrengenvangoedeklei,diehieropverschillendediepte
indeondergrondvoorkomt*BodemtypeHüa3isreedseenzeergoedecultuurgrond,dievooralgeschiktisvoorintensieveculturen.Doorhetbovenbrengenvankleiuitdeondergrondzoumenweliswaarde«aardevoorakkerbouwgewassenIetskunnenverhogen,maarintensieveculturenzoudenhierdan
aietgoedneermogelijkzijn.
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