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INLEIDING
Inverband metde ophandenzijnderuilverkavelinginde
GemeenteNieuwstadt,werd inopdrachtvandeCultuurtechnische.
Dienst eenbodemkundige opnameverricht indezegemeente.Hetveldwerkhiervoorwerd verricht indemaandenJuni enJuli 1954«\
Hetgekarteerde gebied beslaat degehelegemeenteNieuwstadtenkleine.delenvande aangrenzende gemeentenSittard en
Bornmeteentotale oppervlakte vancirca800ha.
De opnamegeschiedde opeenkadastrale basiskaart Is5000
metgemiddeld drieboorpuntenperha.

ALGEMENEBODEMGESTELDHEID
Sterke topografische verschillenkomen inhetruilverkavelingsgebied nietvoor.Het terreinheltvanzuidnaarnoord. Het
hoogstedeel ligtnabijhoeve "deSlack"en"OpRoer"(39»lm +HA?).
De 35mhoogtelijnlooptoost-west overhetdorpNieuwstadt.De
hoordwestrand vandegemeente ishet laagstgelegen'(31,2m *NAP).
TenzuidenvanNieuwstadt,indegemeente Sittard,loopt
de storingvandeFeldbiss,die eenduidelijkhoogteverschilveroorzaaktheeft.Verschillende bekenkomenvanafde zuidelijke heuvels
uit inhetgebied vanNieuwstadt.Zijhebbenhiergeendiepe dalen
meergevormd enveroorzaaktenveelwateroverlast indezestreek.
Debodemkundige toestand isdanooktotvoorkortgekarakteriseerd
geweestdooreenzeernatte ligging.
Waarschijnlijk isdoordebekenveel loess-materiaalvanuithet zuideninhetvlakkegebied vanNieuwstadt afgezet.In
hoeverre echter ooknogaeolische loessaanwezig is,isnogniet
duidelijk.Slechtsvande recente alluviale afzettingen langsde
bekenishetduidelijk,dat zeaanverspoeling zijntoeteschrijven.
DegemeenteNiou-.vstadtligtopdeovergangvan loessleem
naaroudereMaas-enbeekafzettingen(hierrivierleemgenoemd).
Vanzuidnaarnoordwordthet loessdèkgeleidelijkdunner
enwigt uitoverdezerivierafzettingen,terwijlhet loessmateriaal
tevenszandigerwordt.
De oudere rivier-enbeekafzettingen,die inhet noordelijk
deelvandegemeente aande oppervlakte komen,wisselenvrijsterk
inzwaarte.Tennoordenvande 35^hoogtelijntreftmenonderde
rivierlemen zeervaakgrind aanboven120cminhet profiel.Naarde
west-ennoordrand vandegemeentewordtditgrind reedsaangeboord
binnen80cmenkomthetgeleidelijkhogerinhetprofiel.
NabijhetdorpNieuwstadtkomenenkelefijnzandigeopduikingenvoor.Dekorrelgrootte vanhet zand isca105-150mu.Ook
hetdorpzelfschijntoorspronkelijkgebouwd te zijnopeendergelijkezandkop.
Langsdeverschillende beken (Geleenbeek,Vloedbeek,Rode
BeekenSluisbeek)treftmeneenstrook loessleemvanalluviaal
karakter aanmeteenietshogere ligginginhetterrein.Waardit
alluviale materiaaloprivierafzettingen rust,bereikthetover
het algemeeneendikte vanca60cm.Vlak langsdeGeleenbeekis
hetplaatselijkdikker.
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Geziendewenselijkheidvanhetbeschikbaarzijn
vandeBodemkaart vandeG8iu&enteNieuwstadt tenbehoevevan
devoorbereidingen bijderuilverkaveling? isdebodemkaart
metvoorlopig rapportgereedgemaakt.
Daarverschillende puntenbetreffende debodcakundigeenlandbouwkundige waardering derverschillendegrondennog
instudiezijn,kanhierover slechtsinhetalgemeeniets
gezegdworden.
Zodradezebeoogdegegevensbeschikbaarzijn,zullen
zeinhetdefinitieve rapport opgenomenworden.

DEADJUNCT-DIRECTEURVANDE
STICHTINGVOORBODEMKARTERING,

(Z.van D o o r n ) ^ ^ >
DE ÉBODEMKUNDIGE BIJ DE
STICHTING VOOR BODEMKARTERING,

J.M.M.van den Broek)

- 2-

Inhetnoordwestelijkdeelvandegemeentebezitditmateriaaleenietsgrotere slibfractie(^16mu)dandenormale loessleem,zodathethierapartwerd onderscheiden alsalluviale loessleem.
Denormale loessleembezit inditgebiedeenpercentageafslibbaarvanmaximaal25à30$$ dealluviale loessleemgrondenbevattenmeerdan30$slib,terwijlzebovendiensomseenbijmenging
met zandkunnenbezitten.
Profielontwikkeling indeverschillende sedimentenkomt alleen
voor ind6 loessleemgronieninhet zuidenvanhetgekarteerdegebied eninde zandopduikingen.
Inde loessleemkenmerktzichdebodemvormingdooreeneluviale
A-horizon van40 h,50cmdikte eneenzwaardereklei-inspoellngalaagvanca50cmdikte onderdeA-horizon.Dezeprofielvorming
wordt onduidelijkernaarmate hetmateriaal zandigerwordtenhet
loessleemdek indikteafneemt.
Inde zandgrondenheeft zichmeestaleenheidepodzol-profiel
gevormd,dateen loodzandlaag bezitboveneenzwart-bruine inspoelingsbank.Somsisbovenditpodzolprofieleenoud-bouwlanddekontstaan,waardoor eenhumeuze bovengrond van40-70cmaangetroffen
wordt.
Dewaterstaatkundigetoestand,diemomenteelvrijgoed istenoemen,
isdoorderecente normalisatie vandebekenopveelplaatsenaanzienlijkverbeterd.Vóórde normalisatie isditgebied zeernat
geweest,getuige dekenmerkendiedaarvaninde bodemprofielen
tevindenzijn.Slechtsinhet zuidoostelijkdeelvanhetgekarteerdegebied isdewaterhuishouding minder slechtgeweest.

BODEMKUNDIGËINDELINGDe inhetkarteringsgebiedvoorkomende gronden,waaropdehoofdindeling berust,zijns
loessleemgronden
rivierleemgronden
zandgronden
alluviale loessleemgronden.
De loessleemgrondenzijngekarakteriseerd dooreen loessfractie
(16-50mu)variërend van70tot 30$.Bijdetoename,vanhetpercentage zand(^50mu)inde loessleemgrondenneemthetperoentage
afslibbaar (-16 mu).endekleifractie(^.2mu)steedsaf.Deslibfractie varieert inde loessleemgrondenvanca25$inde B-lagen
vande zwaardere loessleemgrondentotca15$indesterkzandige
loessleemgronden.
De rivierleemgrondenbestaanhoofdzakelijkuiteencombinatievan
afslibbaar(^16mu)metveelkleifractie(^2mu)enzand,dat
meerheterogeenvankorrelgrootte isdaninde loessleemenvaak
bijmengingvangrofzand engrindvertoont.De verhoudingvanloessfractie (I6-5Omu)enafslibbaar(-^16mu)isandersdanbijde
loessleemgronden.
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Zandgrondenkomenslechtsinenkelekleineplekjesvoor.Dezebestaanuitfijnzandvanhomogene samenstelling met zeerweinig
slibfractie.
Alluviale loessleemgronden.Hoewelveelloessleemgrondenalluviaalofcolluviaalgeachtmoetenworden,vooral langsdebeken,
komen inhetnoordwestelijkdeelvanNieuwstadt loessleemgronden
voormeteenpercentage afslibbaardathogerisdan30$,diedaarom
apartwerdenonderscheiden.
Deonderscheiding inbodemtypenisgebaseerd opdetextuur,deprofielontwikkeling (inde loessleemgronden)endevochtklassevanhetprofiel?
bijderivierleemgrondenendealluviale loessleemgrondenistevens
dediepte vanhetgrind inhetprofielhierbijbetrakkeji.
Voordetextuurvande loessleemgrondenwerd eenindelinggemaakt
naarhetpercentage zand (fractie-50mu)s
Ijminderdan20$(vrijzware loessleem)
2? 20-50$(zwakzandige loes3leem)
3» 50-70$(sterkzandige loessleem).
De rivierleemgrondenwerdenvolgenshuntextuuringedeeld naarhet
percentage afslibbaar (^16mu)s
1?minderdan15$(zeerlichterivierleem)
2f 15-30$(lichte rivierleem)
3?meerdan30$(zware rivierleem).
De profielvorming isnormaalindevrijzware loessleemgronden.
Indesterkzandige loessleemgronden isgeenprofielvormingmeer
opgetreden.
De zwakzandige loessleemgrondenkomenvoormetprofiel
enz&nderduidelijkbodemprofiel.Vooreendeelisbijdezelaatsteookdealluviale loessleem langsdebekengerekend,waardeze
grondenniethet slibrijke karaktervande alluviale afzettingen
vertonen.
Inhet zuidoostelijkdeelvanhetgekarteerde gebiedkomenenige
plaatsenvoormet een"begravenprofiel".Overhetoorspronkelijke
profiel,dat enigszinsineendepressiegelegenheeft,ishiereen
laagverspoelde loessleemafgezet.Dezeplaatsenzijnalsoolluviale loessleemgrondenaangegeven.
Devochtklassen zijnopgesteld naarhetoptredenvangleyverschijnselen(oxydatie enreductie)openigedieptes
l;80-120cm
2»T50-80cm
3?boven 50cm.
De grinddiepte isbijdegronden oprivierleem enalluviale loessleemineenafzonderlijkbodemtypevermeld,wanneergrind boven
80cminhetprofielaanwezigis.
Wanneergrindwerd aangetroffentussen80en 120cmdiepte,
isdatbijdeverschillende boorpuntenmeteenafzonderlijkcirkeltje opdebodemkaartaangegeven.
Geenonderscheid isgemaakt naardeaardvandeondergrond (behoudenshetvoorkomenvangrind boven80cm)fdeze isindebeschrij~ingvanhetbodemtype opgenomen.

-4Ookisgeenindelinggemaakt naardediktevandebovengrohd,die
eveneens indebeschrijvingderafzonderlijkebodemtypenisopgenomen.
•
Wel iseenapartbodemtypegemaakt vaneenstrookdiepere
zandige loessleemvlaklangsdeGeleenbeek (typeDc]_),die -hoewel
waarschijnlijkalluviaal- tochhet slibrijkekaraktervandealluviale loessleemmist.
"J/anneerdedikte vande bovenste laagineenprofielminder
dan30à40cmbedraagt,isdeze buitenbeschouwinggelaten enis
hetbodemtype bepaaldnaarhetdaarondervoorkomendmateriaal.
Dit ismetname hetgevalbijde zeerdunneenuitwiggende dekken
van loessleemoprivierleem.Meestalgeschiedt deovergang tussen
beide materialen ineentraject van20à30cmswanneerdezeovergangslaag,aandeoppervlakte komtishetmoeilijkuit temaken,
wat het overheersende karakter is.Bovendienwordtde vaststelling
vaneenovergang indebovengrond bemoeilijkt doorde aanwezigheid
van eenbouwvooreneveneenswanneerboven-enonderliggend materiaal
enige overeenkomst bezitten (vooralbijde lichte loessleemenlichterivierlemen).
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LBGEEDABESCHRIJVING

A

Vrijzware loessleemgrondenmetminderdan20$,zand(>50mu)en
met normale profielontwikkeling.Opca100cmgeleidelijkovergaand inzware--oflichte rivierleem.
Ab Reductieverschijnselen beginnend tussen80- 120cm
Ac
"
"
" 50- 80cm

DA Zwakzandige loessleemgrondenmet20-50$zand(^50mu)
enmetnormaleprofielontwikkeling.Op80-100cmdiepte rustend
op zware-oflichte rivierleem.
DAbReductieverschijnselenbeginnend tussen80-120cm
DAc
"
"
" 50- 80cm
DAd
" . •' '
"
" boven 50om
DK Colluviale zwakzandige loessleemgrondenmet 20-50$zand(>50mu).
Op 70cmdiepte B-horizonvanbegravenprofiel.Overgaand inrivierleembeneden100cm.
DKbReductieverschijnselenbeginnend tussen80-120cm
D

Zwakzandige loessleemgronden met 20-50$zand (>50mu)zonder
profielontwikkeling.
Pb Loessleemdek 70-90cmdikopzware-oflichte rivierleem.
Reductieverschijnselenbeginnendtussen80-120,cm
DolLoessleemdek80-100cmdikopzware rivierleem.
Reductieverschijnselenbeginnend tussen50-80cm.
Dc2Loessleemdek 50-80cmdikopzwareoflichte rivierleem.
Reductieverschijnsclenbeginnend tussen50 -80cm.
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PdLoessleemdek 50-80omopzware-oflichterivierleem.
Reductieverschijnselenbeginnend horen 50cm.
2

Sterkzandige loessleemgrondenmetmeerdan50$zand (>50nm)
zonderprofielvorming.
EbLoessleemdek60-80cmdikopzand? opca 90 cmlichterivierleem.
Reductièverschijnselenbeginnend tussen80-120cm.
Ec Loessleemdek 50-70cmoplichte rivierleem,dienaarbeneden
lichterwordt en/ofrust opgrind op80-120cm.
Reductieverschijnselenbeginnend tussen 50-80cm.
EdLoessleemdek 50-70cmop lichte rivierleem,dienaarbeneden
lichterwordt en/ofrustopgrind op80-120cm.
Reductièverschijnselenbeginnend boven 50cm.

Za Zwaklemige zandgrondenmetpodzol-profiel? plaatselijkeen
humeus oud-bouwlanddekvan40à70cm.Lichte-ofzeerlichte
rivierleem opca100cmdiepte ofafwezig.
ZabReductieverschijnselenbeginnend tussen80-120cm.
Zac
" '
"
• " 50- 80cm.
Rd Zeer lichterivierleemgrondenmetminderdan15$afslibbaar,op
50-80cmrustend opzwarerivierleem,zandofgrind.
RdcReductieverschijnselen beginnend tussen50-80cm.
R.e Lichte rivierleemgrondenmet'r15-30$afslibbaar.
ReeRivierleemdek70-100cmdik,daaronder lichterwordend en/of
rustend opgrind beneden80cm.
Reductieverschijnselenbeginnend tussen50-80cm.
RediRivierleemdek 50- 90 cmdik,daaronder lichterwordend
en/ofrustend opgrind beneden80cm.
^eductieverschijnselenbeginnend boven50-cm.
Red2Rivierleemdek4Ô-80cmdikopgrind.
Reductieverschijnselenbeginnend boven50cm.
Rf Zwarerivierleemgrondenmetmeerdan30$afslibbaar.
Rfc Rivierleemdek80-120cmdik,daaronder lichterwórdend
en/ofrustend opgrind.
N
Reductieverschijnselenbeginnend tussen 50-80cm.
RfdiRivierleemdek 50-9.0cmdik,daaronder lichterwordend
en/ofrustend opgrindbeneden80cm.>
Reductieverschijnselen beginnendboven50om.
Rfd2Rivierleemdek 40-80cmdikop' grind.
Reductieverschijnselenbeginnend boven 50cm.
M

Alluviale slibrijke loessleemgrondenmetmeerdan3O70
afslibbaar.
Mc Loessleemdek 50-90cmopzware rivierleem.
Reductieverschijnselenbeginnend tussen50-80-cm.

^
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Moi loessleemdek50-120cmoplichte-ofzwareriviërleemj
'plaatselijkgrindbeneden80cm.
Reductieverschijnselen beginnend boven50cm«
Mo2 Loessleemdek30-50cmoplichte-ofzwarerivierleemmet
grind boven80cm.
Reductieverschijnsalenbeginnend boven50cm«
Bijzondere onderscheidingen;
0
Plaatselijkvoorkomenvangrinddieperdan80cm.
=
Plaatselijkvoorkomenvanzware ijzeroerbankvan5-20cm
dikte opeendieptevan70-100cm.
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ENIGEOPMERKINGENOVERDEBODEMKUNDIGETOESTAND
Hoewelde'inbodemkaartonderscheiden vochtklassen
geenbeeld gevenvandehuidigewaterhuishouding, geven zijtoch
reedseenkwalificatievanhetprofiel.
Voorlopige beschikbare cijferstonen reedsaan,dat
depH-waardenendebasenbezettingvande (eertijds)natteprofielenlaag zijn.Nadeontwateringvandezegronden,ismomenteelde
grondverbetering danookzeerbelangrijk,geziendeongunstige
chemische-enphysische conditie,waarindezegrondenkunnenverkeren.
Landbouwkundig openbaart zichhetverschilbv.tussen
de typenAbenAcdooreenzwaardere bewerking vande laatste.
Deze zwaardere bewerkingkannietwordentoegeschrevenaaneen
textureelzwaardermateriaalvanditbodemtype,dochaaneenongunstigere physische toestand vandezeeertijdsnatterebodem.
Het sterkst openbaartdezeongunstige toestand zich
inde zandige loessleemgrondeninhet zuidwestelijkdeelvande
gemeente nabijhetLimbrichterBos,waardeondergrond niet-zelden
op30cmreedsgrijs-wit begint teworden.Inhoeverremeteen
goodedoorluchting,bekalking enorganische bemesting verbeteringen
tot standkunnenkomen,dientbestudeerd teworden.Hetbestedeel
vanhetprofielishiermomenteeldehumeuze bovenste laagvanhet
profiel,zodatmenvoorzichtig zalmoeten zijnmetdiepegrondbewerkingen.Ookde rivierleemgronden,waarvande zwaardere meestal
inde laagstevochtklassenvallen,verkerenvoorhetovergrote deel
ineenmatige tot slechte toestand.Ditwordt bijde zwarerivierleemgrondennoggeaccentueerd doordeongunstige physische conditie,
diehetgevolg isvandeverhoudingvanfijne fractie engrofzand,
"'waardoor indezegrondeneensoortbetonstructuuroptreedt.
Inhoeverrehiereenverbeteringmogelijkisdoor
diepploegen ofwoelen,iseenopenvraag,aangezienhetgevaarbestaat,datdegrond zichspoedigweer zal"zetten".
Tochzalelkemaatregel,diededoorluchting endoorworteling'bevordert (bv.ondergronden)voordelig zijn.Uithet
onderzoeknaarde chemische toestand vancèondergrond moetblijken,
ofhetwenselijk is,debouwvoordooreendÉpegrondbewerking
diepertemaken.Overhetalgemeenzalmenditdeelvandegemeente,
datmomenteelnogtenatis,nietdiepmoetenontwateren,omdat
voor hetovergrote deeldeondergrond uitzeerdoorlatend materiaal
bestaat,waardoor devaakondiepebovengrond het contactmethet
grondwater zalverliezen.De verbetering zalmeergezochtmoeten
wordenineengoede oppervlakte-afwatering.
De lichteregronden (sterkzandige loessleemenlichteenzeer lichte rivierleemgronden)kunnenaanleidinggeventotverdrogen.Inhoeverre de lichte rivierleemgronden (Re-typen)doorhun
ietsgrotere slibfractie daartegenresistenter zijndandesterk
zandige loessleemgronden (E-typen)ismoeilijktezeggen.Het profiel
vandezerivierleemgrondenwordt naarbenedentamelijksnel lichter
enrustmeest opgrind.Dooreentediepegrondwaterstand zullenveel
vandeze grondengeheelophangwater aangewezen zijnennogsterker
droogte-gevoeligworden.
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Opdegrondenmetde laagste vochtklassenwordt
meestalblijvend grasland aangetroffen,datvaakuitsluitend als
hooiland gebruiktwordt.Hetgevaarvoorploegzool-vorming isbij
dezegrondentamelijksterk,zodat eenwisselende ploegdiepte zeer
belangrijk is.Geziendeprofielopbouwvandezegronden,zouna
eenbetere ontsluitingvanhetgebied meerhet toepassenvankunstweide aangeradenkunnenworden,hetgeenaandegrond tengoede zal
komen.

