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VOORWOORD

Door het Gemeentebestuur van de Gemeente D0etinchem werd
idracht gegeven een bodemkartering uit te voeren over de gehele Geent e, met het oog op de voorbereiding van een structuurplan van de
meente.
Verzocht werd gegevens te verstrekken over de bodemgesteldid, zulks in verband met de bestemming van de gronden. Daartoe wer:n haast de bodemkaart, bodemgeschiktheidskaarten voor de landbouw
i de tuinbouw vervaardigd.
Het gebied, groot ca. 5020 ha, werd in gedetailleerd over- •
.cht opgenomen. Het aantal waarnemingen bedroeg 1 à 2 boringen per

L•
Het veldwerk vond plaats in de periode van midden augustus
it eind december 1955 door opzichter J.J. Vleeshouwer, die tevens
in belangrijk aandeel in de samenstelling van dit rapport had, en
i karteerder H. Kroodsman.
De basiskaarten werden verstrekt door de Dienst Gemeente:rken van de Gemeente Doetinchem. Deze kaarten zijn op vele plaatsen
;rbeterd en aangevuld.

DE ADJUNCT-DlRECTEUR VAN
DE STICHTING VOOR BODEMKARTERING
(Z. van Doorn)
HET HOOFD VAN DE AFDELING KAR
TERINGEN T.B.V. STREEK- EN UIT
BREIDINGSPLANNEN

(Ir R.P.H.P. van der Schans)

I. Inleiding.
De land- en tuinbouwkundige waarde .van de gronden in de ge
meente Doetinchem wisselt zeer sterk, tengevolge van de zeer gevarieer
de bodemgesteldheid. Naast elkaar komen hoog boven het grondwater ge
legen zeer droge slibarme zandgronden en laag gelegen, natte zware
leemgronden voor. Hier tussen liggen nog vele overgangen. Bij de veld
opname werd direct verschil gemaakt in de granulaire samenstelling en
in de hoogteligging ten opzichte van het grondwater. Bij de enkgronden
werd bovendien nog gelet op de dikte van het humeuze dek. Mede in ver
band met de stevigheid van de grond voor bebouwing, werd tevens nage
gaan waar ondieper dan 125 om beneden maaiveld de vaste zandondergrond, veen en minder vaste lagen voorkomen. De resultaten van dit
onderzoek zijn in dit rapport beschreven en op de volgende kaarten
vastgelegd;
bijlage Is Globale bodemkaart, schaal li 25 000, waarop een overzichte
lijk beeld wordt gegeven van de in dit gebied voorkomende
gronden en hun ligging ten opzichte van elkaar.
bijlage 2% Gedetailleerde bodemkaart, schaal ls10 000, waarop de ver
schillen in bodemgesteldheid staan aangegeven.
Bij de indeling van de bodemtypen hebben vooral landbouw
kundige overwegingen een belangrijke rol gespeeld.
bijlage 3s Bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw, schaal
ls 10 000, waarop de geschiktheid van de gronden voor de
verbouw van verschillende landbouwgewassen staat aangegeven.
bijlage 4°. Bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw, schaal lslO 000,
waarop de geschiktheid van gronden voor tuinbouw is aange
geven.
bijlage 5' Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw,
waarop de geschiktheidsklassen van de onder 3 genoemde
kaart zijn samengevat in 4 groepen t.b.v. planologische
doeleinden.
bijlag© 6: Sonderingen, uitgevoerd door het Laboratorium voor Grond
mechanica te Delft.
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Het gehele onderzochte gebied wordt vrijwel ingenomen door
afzettingen, die direct of indirect door de Oude IJssel zijn aan
gevoerd. Voor een groot deel zijn deze afzettingen gedurende het
eind van de laatste- of Würm-ijstijdx'gesedimenteerd.
Aan het einde van deze koude periode maakte de Oude IJssel nog
deel uit van het stroomgebied van de Rijn. Hij had het karakter
van een verwilderde rivier, dat wil zeggen een rivier met een
zeer brede bedding, waarin een zeer grillig systeem van zich
steeds verplaatsende ondiepe geulen en zand- en grindbanken voor
kwam.
Oorspronkelijk werd door dit riviersysteem overwegend grindrijke
tot grindhoudende grove zanden afgezet, die later, door een ge
leidelijke afname van de stroomsnelheid werden afgedekt door
fijner materiaal. Dit laatste kan bestaan uit zwak lemig tot
lemig en zelfs sterk lemig matig fijn zand. Door een plotselinge
afname van de stroomsnelheid in het laatste stadium van sedimen
tatie werden tenslotte alleen zware sedimenten, de zg. rivier
lemen afgezet. Vóór, tijdens en na de sedimentatie door de Oude
IJssel heeft de wind ook een belangrijke rol gespeeld bij de
vorming van het landschap. Door de wind werd namelijk ook mate
riaal aangevoerd of verplaatst. Hierdoor vormden zich drie groe
pen van gronden namelijk de oude dekzandgronden, de jonge dekzandgronden en de Rijndekzand- en stuifzandgronden. Dit zijn de
zogenaamde aeolische afzettingen. De Oude Dekzandgronden werden
gevormd in de laatste ijstijd, dus onder zeer koude omstandighe
den. Het materiaal werd door de wind aangevoerd vanuit noordweste• lijke richting. De Jonge Dekzanden werden gevormd door materiaal
uit de naaste omgeving. Ze zijn grover dan de Oude dekzanden.
De Rijndekzandgronden bestaan uit matig grof tot matig fijn zand.
Ze zijn ontstaan door het verstuiven van de zanden uit het cen
trale deel van de rivierbedding. Langs de oostkant van de huidige
Oude IJssel heeft zich hierdoor een betrekkelijk hoge, plaatse
lijk zeer brede gordel van matig grof tot matig fijn zand opge
worpen. Ze worden Rijndekzandgronden genoemd, omdat het oorspron
kelijk materiaal door de pleistocene Rijn werd aangevoerd. Deze
gronden onderscheiden zich van de jonge dekzandgronden door een
hogere mineralogische rijkdom. Overigens is het moeilijk de Hijndekzandgronden in het veld te onderscheiden van de Jonge dekzand
gronden. Plaatselijk zijn de zandgronden opnieuw verstoven, waar
door zich stuifzandgronden hebben gevormd.
Veen wordt in de gemeente Doetinchem verspreid en veelal in de
ondergrond aangetroffen. Meestal zijn het lagen van geringe dikte(enkele centimeters tot enkele decimeters), die in diverse ge
bieden op sterk variërende diepte voorkomen. Vermoedelijk heeft
x) Een tijd, waarin het landijs ons land niet bereikte. Het ijs^
heeft zich vanaf Scandinavië niet verder zuidv/aarts uitgebreid
dan waar thans de Elbe stroomt.

- 3 het zich kunnen vormen op natte plekken, waar het rivierwater geen
of weinig invloed had. Deze veenlagen zijn vaak leemhoudend.
Slechts hier en daar wordt het nog aan de oppervlakte aangetroffen.
In het huidige vrij nauwe dal van de IJssel zijn na de afzetting
van de rivierlemen nog enige veranderingen opgetreden. Deels
werd de rivierleem waarschijnlijk weer opgeruimd en op andere
plaatsen gesedimenteerd. Daarnaast werd materiaal van elders
hier weer afgezet. Deze sterk ijzerhoudende afzettingen gelijken
veel op de rivierlemen en zijn waarschijnlijk uit het zelfde
materiaal opgebouwd, dat later weer omgewerkt werd. 2e zijn op
de bodemkaart niet apart onderscheiden, maar "bij de gewone ri
vierlemen ingedeeld.

In de loop der eeuwen heeft de mens de bodem in gebruik ge
nomen. Hierdoor werd grote invloed uitgeoefend op het aanzien
van het landschap. Grote oppervlakten bos en heide verdwenen
door ontginning, waarbij de bodem op verschillende wijze sterk
veranderde.
Waarschijnlijk dateren de oudste ontginningen in de gemeente
Doetinchem uit de Middeleeuwen. Deze oude ontginningen of oude
bouwlanden zijn nog in het veld terug te vinden als zogenaamde
enk-gronden. Ze worden ook wel "oude kampen" genoemd. De enkgronden onderscheiden zich van de jongere ontginningen door een
dikke humeuze bovengrond, die vaak meer dan 100 cm dik is.
Dit humeuze dek is ontstaan door eeuwenlange bemesting met ma
teriaal uit de potstal. Deze potstalmest bestond uit een mengsel
van koeienmest, schapenmest, heideplaggen, bosstrooisel, zand
e.d. Door deze bemesting kwam niet alleen mest, maar ook zand op
het land met als gevolg dat het telkens een weinig werd opgehoogd.
In de loop der eeuwen ontstonden zo dikke humeuze lagen.
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk, dat in het algemeen de
oudste bouwlanden de dikste humeuze dekken hebben, ofschoon hier
op soms ook andere factoren hun invloed hebben uitgeoefend.
Door een steeds sneller groeiende bevolking was men omstreeks
het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw genoodzaakt in
korte tijd veel bos en heidegrond te ontginnen. Door de invoering
van kunstmest was het mogelijk in de loop van 50-75 jaar een
zeer groot gebied in cultuur te nemen. Een en ander wordt goed
geïllustreerd uit de bodemgebruikskaart welke is afgeleid uit
een stafkaart van ca. 1850 (afb. 2.).
Na ca. 1925 was het voor ontginning in aanmerking komende areaal
tot een zeer kleine oppervlakte gereduceerd. Men werd genood
zaakt tot een intensiever gebruik van de beschikbare hoeveelheid
cultuurgrond. Dit was mogelijk o.a. door hogere kunstmestgiften.
Een zeer belangrijke beperkende factor was echter de onvoldoende
ontwatering. Grote gebieden hadden vooral in de herfst, de win
ter en het voorjaar te kampen met wateroverlast. Om hierin ver
betering te brengen, werden bestaande beken genormaliseerd, ter
wijl soms ook nieuwe afwateringssloten werden gegraven. Helaas

- 4kan echter niet worden gezegd, dat dit overal een gunstige in
vloed op het productievermogen van de grond ten gevolge heeft
gehad. Soms is hierdoor een water-tekort ontstaan. Zo is bij
voorbeeld in een strook aan weerszijde van de Bielheimerbeek
de grondwaterstand in de zomer te laag, waardoor regelmatig ver
droging optreedt, terwijl dit gebied vroeger waarschijnlijk
wateroverlast had. Door het plaatsen van stuwen heeft men dit
wel enigszins beperkt, maar vooral die gebieden langs de beek,
die stroomafwaarts van een stuw liggen, hebben in droge perioden
met watertekort te kampen.
Een factor, die op de verdroging in de zomer een belangrijke in
vloed uitoefent, is het tijdstip waarop men in het voorjaar het
water met behulp van stuwen opzet. In het algemeen zal dit in
het vroege voorjaar moeten geschieden, omdat dan het grondwater
nog op een zodanige diepte staat, dat de gewassen gedurende hun
groeiperiode nog over een zekere vochtreserve kunnen beschikken.
Worden de stuwen later gesloten, dan is de vochtreserve in de
grond zo klein, dat de neerslag, die in de zomer valt, onvol
doende is om in de waterbehoefte van de gewassen te voorzien en
kan dit tekort niet voldoende meer vanuit de beek worden aange
vuld.Tengevolge van de wateronttrekking voor de drinkwatervoorziening
is het grondwater eveneens gedaald. Op verschillende plaatsen
kon aan de hand van roestverschijnselen in het profiel worden
geconstateerd, dat de grondwaterstand 30-55 cm gezakt was. Ge
lukkig is hier een en ander echter voornamelijk beperkt gebleven
tot die gebieden, die niet in cultuur zijn of waar het grondwater
al zo diep stond, dat het toch geen of weinig invloed op het pro
ductievermogen van de grond uitoefende. Over het gehele gebied
komen gedeelten voor, die zijn afgegraven, opgehoogd, opgespoten
of geëgaliseerd, terwijl plaatselijk voor de turfwinning veen is
weggegraven.

III. De globale bodemkaart. ('bijlage l)
-pË-âïSÊi1®*}® bodemgesteldheid.
. De globale bodemkaart geeft de ligging en de spreiding van
de gronden in enkele hoofdgroepen weer.
a.
b.
c.
d.
e.

de
de
de
de
de

rivierleemgrohden
rivierzandgronden
dekzandgronden
veengronden
esgronden

sub. a. De rivierleemgronden komen voornamelijk langs de Oude
IJssel, echter ook wel verspreid in andere delen van het
gebied voor. Ze bestaan hoofdzakelijk uit zware leem, die
moeilijk te bewerken is. Deze gronden liggen dan ook voor
namelijk in grasland, met uitzondering van enkele hoog ge
legen zandige leemgronden, die gemakkelijker zijn te be
werken en 'waarop akkerbouw wordt bedreven. De meest ver
bouwde gewassen zijn dan voederbieten, suikerbieten, tar
we en aardappelen.
lussen Doetinchem en Gaanderen komen langs de Oude IJssel
rivierlemen voor, waarvan de bovengrond .zeer sterk ijzer/""worden
houdend is. Deze gronden/roodoornige gronden genoemd en
zijn als zodanig op de kaart aangegeven.
Door de lage ligging ten opzichte van het grondwater, maar
waarschijnlijk ook door het hoge ijzergehalte, waardoor be
rne sting srno eilijkheden kunnen voorkomen,. worden deze gron
den uitsluitend als grasland gebruikt.
Langs de Slingebeek worden eveneens roodoornige gronden
aangetroffen. Hoewel ze wat granulaire samenstelling be
treft tot de zandgronden moeten worden gerekend, zijn deze
gronden qua landbouwkundige waarde te vergelijken met de
ijzerrijke gronden langs de Oude IJssel en dientengevolge
ook tot deze groep gerekend.
sub. b. Rivierzandgronden.In deze groep werd onderscheid gemaakt
tussen de bruine en grijze rivierzandgronden.
De_bruine_rivierzandgronden.Naar hoogteligging boven het
grondwater~wërdëh_aëzë~gfönden in de volgende twee groepen
onderverdeeld.
De vri^_vochtige_tot vrij_droge, _bruine_2__matig_fi^nzandige rivierzandgronden. Deze gronden liggen als koppen en
rüggën~In~EëT;. rïvïerleemlandschap. De gunstige ligging ten
opzichte van het grondwater, het hoge vochthoudend vermo
gen en de goede bewerkbaarheid zijn de belangrijkste fac
toren, die tot gevolg hebben, dat goede opbrengsten wor
den verkregen. Deze gronden zijn dan ook vrijwel uitslui
tend als bouwland in gebruik. Alleen op de lichtste en

- 6 meest hooggelegen typen treedt in de zomer wel eens
vocht tekort op.
rivier-

zandgronden. Deze gronden liggen voornamelijk als min
oT'meer langgerekte laagten langs de rivierleemgronden of
vormen de overgang tussen de stuifzand- en esgronden In
de rivierlemen. Door de lage ligging zijn ze grotendeels
in gebruik als grasland.
5§_SÏÏize_rivierzandgronden. Deze gronden zijn evenals
3ë~T5füïnë_fïvïërzandgronden onderverdeeld naar de hoogte
ligging boven het grondwater. Over het algemeen hebben
deze gronden een lagere landbouwkundige waarde, doordat
ze meer structuurgevoelig zijn.
p£_yïij_Z22^iig6_i2i_~2gs_&rijze_matig_fijnzandige_rivierzandgronden. Over het algemeen liggen deze gronden als
ïcöppën_ö?~als~inin of meer langwerpige plateau' s in het
veld. De belangrijkste gewassen die op deze gronden worden
verbouwd zijn rogge, haver en aardappelen, terwijl op de
lagere delen ook voederbieten worden aangetroffen. Zijn
deze gronden als grasland in gebruik, dan geven ze fs zo
mers een sterke oogstdepressie te zien.
zandgronden.. Bëzë gronden zijn"voornamelijk in gebruik
als grasland. Grotendeels worden ze langs de beken, maar
ook wel verspreid in het veld gevonden. Op de als bouw
land in gebruik zijnde droogste gronden in deze groep,
kunnen goede opbrengsten worden verkregen.
sub. c.

De Dekzandgronden zijn in drie groepen gesplitst n.l.s
In de fijnzandige oude -, de matig fijnzandige jonge-,
en de matig fijne- tot matig, grofzandige Rijndekzanden stuifzandgronden. Op de globale bodernkaart is bij elk
van deze drie groepen weer een indeling gemaakt naar hoog
teligging ten opzichte van het grondwater.
?ij^2andige_oude_dekzandgrondeni Deze groep werd weer in
twëëgn"ôndërvëf3ëëia7
Iets_vochthoudende tot_vochtige_fijlnzandige__oude_dekzg^dgronden. Evenals dezelfde groep van de grijze rivierzandgronden liggen deze gronden hoog in het landschap.
Het vochthoudend' vermogen is vrij groot door de kleinere
korrelgrootte samenstelling, zodat er ondanks een be
trekkelijke hoge ligging ten opzichte van het grondwater,
vaak nog graslanden op voor kunnen komen met een behoor
lijke productie. Toch zijn de meeste gronden van deze
groep als bouwlanden in gebruik.

- 7oude_ dek zandgronden^
In tegenstelling met de vorige groep liggen deze gronden
grotendeels in grasland met vaak zeer goede opbrengsten.
M|iîS_ïiiî2|§ndige_1ionge_dekzandgrondeniDit dekzand wordt
ooK~wëI"IöcaaI~3ëKzan3~gënüëm37~Hët-'Bëstaat uit matig
fijn zand, waarin weinig of geen leem voorkomt. Op wis
selende diepte, tussen 40 en 90 cm, rust het op matig
fijn zand, waarin eveneens geen leem voorkomt. De grens
tussen jong dekzand en het onderliggend rivierzand is dan
ook meestal moeilijk te trekken.
Vochthoudende tot iets vochthoudende matig fijnzandige
jonge_dekzandgronden. Deze gronden worden vrijwel uitsIüil;ën3~aIsH5öuwïSnd gebruikt, omdat ze vrij hoog ten op
zichte van het grondwater zijn gelegen en daardoor zeer
droog zijn. Wanneer deze gronden in gras liggen treedt
ér 's zomers vaak een groeistagnatie op tengevolge van
vochttekort.
^^fijnzandige jonge dekzandgronden.
Deze gronden worden voornamelijk als grasland gebruikt.
^£J5§Ïig_fijne_tot_matig_grove_Rijndekzand-_en_stuifz§n^g£2n||g2~Dëzë_gröhaën~Iïggën~mïh_of~mëër-ëvënwïodIg~aah
He Oude IJssel.Landbouwkundig gezien, zijn het gronden
met de minste waarde. Meestal liggen ze hoog boven het
grondwater en bestaan bovendien uit vrij grof zand, waar
in geen leem voorkomt, waardoor het vochthoudend vermo
gen miniem is. Ze zijn weinig of niet geschikt voor
land- of tuinbouwkundig gebruik.
sub. d.

De Veengronden. De Veengronden., komen verspreid voor* in
laag gelegen gebieden. Ze zijn uitsluitend geschikt voor
weiland en zijn als zodanig ook in gebruik.

sub. e.

De enkgronden. De enkgronden zijn ontstaan onder invloed
van de mens. Door eeuwenlange bemesting met ffiöt'ëriaal
uit de potstal hebben deze gronden een flinke dikke
meuze bovengrond gekregen. Ze liggen grotendeels op äljh*|
dekzand en stuifzand. Ze wijken, wat hun landbouwkundige '
eigenschappen betreft, volkomen af van alle an4ere gron^den. Voor verbouw van rogge, haver en aardappelen zijn
deze enkgronden doorgaans zeer geschikt. Voor grasland
daarentegen weinig of niet.

'

In grote of kleine complexen over het gehele gebied verspreid
worden bossen aangetroffen. Deze zijn als zodanig op de kaart aan
gegeven. Alleen in het leemgebied wordt op een kléin hoekje na,
nergens bos gevonden. De bossen in de omgeving van het kasteel

Afb. 4-

Luchtfoto van het rivierleemlandschap

Afb. 5. Luchtfoto van het Rijndekzand- en stuifzandlandschap

/

"de Slangenburg" bevinden zich op fijnzandige oude dekzandgronden,
die tot 60-80 cm onder maaiveld zijn verwerkt. De overigen staan
vrijwel uitsluitend op stuifzand en dekzand die eveneens meestal
diep zijn verwerkt.
Apart zijn aangegeven de gronden die zijn opgespoten, geëga
liseerd, diep verwerkt of afgegraven. Deze gronden zijn om ver
schillende redenen bewerkt oa. voor aanleg van sportvelden, het
bouwen van woningen of fabrieken, berging van zand uit de Oude
IJssel enz.
Korte landschappelijke_beschrijving.
Het gekarteerde gebied van de gemeente Doetinchem kan land
schappelijk worden verdeeld in vier gebieden.
a. het rivierleemlandschap.
b. het Rijndekzand- en stuifzandlandschap .
c. het rivierzandlandschap.
d. het dekzandlandschap.
T3e verspreiding van deze landschappen is weergegeven.in afb.
3. Tevens zijn op dez.e afbeelding de enkgronden aangegeven. Dank
zij het bodemgebruik, hebben deze gebieden elk een eigen karakter.
S*

grootste deel Van dit gebied wordt
als~grasland"*gebruikt. Hier en daar komt een stuk bouwland voor*
Vooral het gebied ten westen van Doetinchem is een vrij vlak en
kaal landschap, waar weinig bomen en struiken groâen.1 De boer
derijen zijn veelal gelegen langs de enkele wegen, die door het
gebied lopen. Soms liggen ze op hoger gelegen zandgronden zoals
in het leemgebied tussen Doetinchem en Gaanderen (afb. 4).

b. Het Rijndekzand- en stuifzandlandschap^ In dit landschap komen
Hë~Rijn3ëkzand-~ën~s^üifzandgronden voor. Hiertoe moeten ook
de ertussen liggende esgronden worden gerekend. Het landschap
is rijk aan afwisseling en natuurschoon. De Rijndekzand- en ,
stuifzandgronden zijn weinig of niet geschikt voor agrarisch ge
bruik. Ze zijn met dennenbossen beplant of in het geheel niet
in cultuur. In dit landschap komt veel oud cultuurland voor.
De landbouwkundige eigenschappen van deze gronden zijn veel
beter dan die van de Rijndekzand- en stuifzandgronden zonder
mestdek. Zowel de bossen als de enken liggen hier in een sterk
geaccidenteerd terrein (afb. 5)*
c. Het rivierzandlandschap. Dit landschap vertoont het over het al~~ gemêën~vöorÈömen3ë beelcl in de Achterhoek. Bouwland en weiland
wisselen elkaar af. Ertussen bevinden zich grotere of kleinere
stukken bos. In de lagere delen komen veel populieren langs de
sloten voor (afb. 6).
d. Het Dekzandlandschap. Voor meer dan de helft is dit gebied met
~~ IööfBömen T5ëgroëïcl. Alleen op de hogere, drogere delen wordt
naaldhout aangetroffen. Voor zover het dekzand niet is bebost,
komt het landschapsbeeld overeen met dat van de rivierzanden.

-9 IV. Legendabeschrijving van de bodemkaart.
Uit het voorgaande is gebleken dat de indeling van de gronden
is geschied naar de herkomst van het materiaal.
De onderverdeling berust op granulaire samenstelling, ligging ten
opzichte van het grondwater en het vochthoudend vermogen van de
gronden.
Naar granulaire samenstelling zijn de gronden ingedeeld in zand,
zwak lemig en lemig e'n st.erk lemig.
De ligging ten opzichte van het grondwater werd geconstateerd aan
de hand van de grondwaterverschijnselen.
Naar de diepte, waarop deze verschijnselen (roest en reductie) op
treden, zijn 7 onderscheidingen gemaakt.
1. grondwaterverschijnselen
125 cm beneden maaiveld
2.
"
"
100-125 cm
3.
" '
"
75-100 cm
4.
"
"
60- 75 cm
5.
"
"
45- 60 cm
6.
"
10- 45 cm
7.
"
< 10 cm
Het vochthoudend vermogen van de gronden is onderscheiden in 8
klassen.
2. droog
3. vrij droog
4. iets vochthoudend
5. vochthoudend
6. vrij vochtig
7. vochtig
8. vochtig tot zeer vochtig
9 . zeer vochtig tot nat.
Deze twee indelingen zijn nauw met elkaar verbonden, vooral wat
betreft de zandgronden. In de meeste gevallen komen de cijfers
wel overeen, bijvoorbeeld een zandgrond met grondwaterverschijn
selen op 60-75 cm beneden maaiveld (4) is vochthoudend (4)«
Echter bij de zwak lemige en lemige en sterk lemige gronden
komen veelal afwijkingen voor (zie afb. 7).
Uit deze afbeelding blijkt, dat bij eenzelfde ligging ten opzichte
van het grond-water de matig fijnzandige zwak lemige rivierzandgronden minder vochthoudend zijn dan de fijnzandige zwak lemige
oude dekzandgronden. De reden hiervan is dat de fijnzandige gron
den meer vocht vast houden dan de matig fijnzandige door hun
fijnere samenstelling (korrelgrootte) en door de hogere capillaire
stijging van het grondwater als gevolg van een geringere poriënwijdte, eveneens veroorzaakt door de fijnere samenstelling.
De lemige en sterk lemige rivierzandgronden lopen parallel met de
zwak lemige fijnzandige oude dekzandgronden. Evenzo de jonge ma
tig fijnzandige dekzandgronden en de zwaklemige rivierzandgron
den. Waarschijnlijk komt dit doordat het rivierzand een grovere
korrelgrootte heeft.
Bij grondwaterverschijnselen van 10-45 cm beneden maaiveld speelt
de granulaire samenstelling bijna geen rol meer en worden dan

- 10 ook allemaal vochtig genoemd. Alleen de fijnzandige lemige en
sterk lemige oude dekzandgronden zijn bij deze ligging ten opzich
te van het grondwater vochtig tot zeer vochtig.
De Rijndekzand- en Stuifzandgronden zijn niet opgenomen in afb.7j
omdat hierbij vrijwel alleen combinaties van typen voorkomen.
Overigens zijn ze volgens hetzelfde "principe ingedeeld.
Rivierzandgronden.
De rivierzandgronden zijn op de bodemkaart in twee groepen
onderverdeeld, n.l. in de bruine en in de grijze rivierzarfögronden. Deze zijn beide weer onderverdeeld naar leemgehalte en
vochttype. Bovendien zijn als bijzondere onderscheidingen nog
bijzonderheden vermeld over de ondergrond, zoals bijv. het voor
komen van los zand, leem- en veenlagen.
De bruine_rivierzandgronden.
De bruine rivierzandgronden liggen meestal als koppen of
ruggen te midden van de rivierlernen. Bij voldoende ontwatering
zijn ze uitstekend geschikt voor akkerbouw, vooral de lemige- en
s.terk lemige varianten.
Wanneer bij de. hoog boven het grondwater gelegen typen los
zand ondiep voor komt, heeft dit een ongunstige invloed op de
landbouwkundige waarde. Deze gronden zijn dan ook voornamelijk
geschikt voor de verbouw van minder droogtegevoelige gewassen,
zoals rogge en aardappelen en in sommige gevallen ook haver.
Zb-.

Vri^_droge,_zwak lemige1_mati^fijnzandige_bruine rivierzandgrönaën1~gron3watërvërschi3nseIën~:ïüssen_755IÖÖ~cm.I~m1y\
KënmerEencTproiPïël.
0-40 cm
40-60 cm
60cm

Zb,

iets donkerbruin zwak lemig matig fijn zand
Bleekbruin zwak lemig matig grof zand
Bleekbruin matig grof zand. roest op 75 cm.

Iets vochthoudende, zwak lemige^jaatig fijn2andige bruine
• ?ïvïëi?zan3gr2S37~grön3wi,':EeryirschIonsëTën_^üssen_SD-75_cmil
-'mTvT
Kenmerkend profiel.
0-50
50-60
60-90
ca.65
90

cm
cm
cm
cm
cm

Bruin zwak
Iets gelig
Bleekbruin
Roest
Bruingrijs

lemig matig fijn zand
bruin zwak lemig matig fijn zand.
matig fijn zand
matig grof zand, met grindjes.
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m&tig fijnzandige 'bruine_riYierY°£ktk°uäende^zwak
:
zan3grön37~gi'on3wa EerverscEI3nsëIën"ïEüssên ?5~en~50~cm~-~m.v.
KënmërKenâ pröfïëlT
~

0-40 cm . Bruin zwak lemig matig fijn tot matig grof zand.
Enkele roestvlekken»
40-70 cm
Bleekbruin zwak lemig matig fijn tot matig grof
zand
70-85 cm
Bruingrijs matig fijn zand
85cm
Grijs matig grofzand met wat grindkorreltjes.
Zbrj

Y22fe5iSê_zwak_lemig_matig_fijnzandige_bruine_rivierzand::
rond7 grondwätirverschijnsel tussen lO-^^cm'-^m^vr"
ënmërIcen3~pröïïëIT

f

0-25
25-80
ca.35
80-95
95-

cm
cm
cm
cm
cm

Bruin zwak lemig matig fijn tot matig grof zand
Bruingeel zwak lemig matig fijn zand
Roest
Gebleekt matig fijn zand '
Bleekgrijs matig fijn zand

Zbl, Iets vochthoudende lemige_en sterk lemige matig fijnzandige
ïrüïne~rivlërzan3grÖn37_grön3wäteryerscßi3ns|len~^üssen
~
75-IÖÖ~cm~"m.vT"
Kênmër£en3~pro?ïel.
0-40 cm
40-60 cm
60-75 cm
75-100cm
100-

cm

Donkerbruin lemig matig fijn zand
Bruin sterk lemig matig fijn zand
Lichtbruin zwak lemig matig fijn zand
Iets gebleekt zwak lemig matig grof zand met
enkele roestvlekken
. Gebleekt matig 'grof zand

Zbl,- Vochthoudende_lemige en_sterk lemigejnatig fijnzandige
T5rülne_rlyiërzan3gr5n<3, grönïïwatervërscnijnselen^tussen
~ ~ "
~
"*
~
BÖ-75_cm~-~m7vT
Këï2iërïcen3 prôïiel.
0-40 cm
40-60 cm
-60-80 cm
80-100cm
100- cm

Donkerbruin lemig matig fijnzand
Bruin sterk lemig matig fijn zand
Bleekbruin zwak lemig matig fijn zand, soms
iets roestig
Gebleekt zwak lemig matig grof zand
Gebleekt grof zand tot matig grof zand.

- 12 Zblg

£ijn__zandige
Brüin^rivierzindgron^ gröndwatervërschijniilën~tüssen
^Iz'I^IssL
~
~
Kënmërîcênd profiel.
0-40 cm
40-70 cm
70-90 cm
90-

Zbly

cm

Joç|iïi^ê_lemige_en_sterk_lemige_matig_fijnzandige_bruine
riviirzand'grönd^~gron3wa^ëryërIchijnsëïen~tüssën~10-45_cm.
r
KënmërEëncI proïiëlT" ~
0-35 cm
35-50 cm
50-70 cm
70-100cm
.100
cm

Zblp
y

Bruin lemig matig fijn zand
Bleekbruin lemig matig fijn zand met enkele
sterk lemige banden. Roestvlekken op ca.
50 cm
Grijs zwak lemig matig fijn tot matig grof
zand
Grijs matig grof zand.

Donkergrijs bruin lemig matig fijn zand met
roest
Grijsbruin lemig matig fijn zand
Bleekbruin zwak lemig matig grof zand
Gebleekt matig grof zand
Blauwgrijs matig grof zand

Zeer vochtig_tot natte_lemige en sterk lemige matig fijnzan3ïge_T5rüïnë rivxerzan3gron37~ê^ön3wal;ërvërscEi2nsëïën~
Bövën~Ï0_cm_^_m7vT~
1
~
Kenmërkind~pröfTel.
0-35 cm
35-50 cm
50-60 cm
60-80 cm
80-110cm
110
cm

Grijsbruin lemig matig fijn zand met roest
Bleke sterk zandige leem met roest
Sterk lemig matig fijn zand, gebleekt
Idem, iets humeus
Grijs grof zand met leembandjes
Blauwgrijs grof zand.

5§ _Sriâ2È_ riYi ® EZ
£r
Overwegend komen de grijze rivierzandgronden voor op de
overgang van de Hijndekzandgronden naar de Oude Bekzandgronden
en in het noordoosten van het gebied. Omdat het steeds afzet
tingen van een verwilderde rivier betreft, die bovendien tij
dens en na de sedimentatie aeolisch beinvloed zijn, varieert
hun opbouw zowel horizontaal als verticaal sterk.
Bij de indeling naar zwaarte is dan ook in hoofdzaak gelet
op de granulaire samenstelling van de bovenste 50 à 60 cm.
Wanneer in de ondergrond afwijkende lagen van noemenswaar
dige dikte, zoals los zand, leem of veen, voorkomends dit op
de bodemkaart als bijzondere onderscheiding aangegeven.
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Iets^voçhthoudende^tot_drose-«rofz^dige_tot
ig grof*
zân3îgë grïjze~rïvïërian3gröna,"grön^wa^ërvêrscEïonselên
?
tüssën~75-I25 cm."
"
Kenmërkënd~prö?ïël.
0-20 cm
20-50 cm
50-70 cm
70-IQ0cm
100-110cm
,110- . cm

Bruingrijs matig fijn zand
Gelig bruin matig grof tot matig fijn zand
Gelig "bruin matig grof zand
Gelig bruin matig grof tot grof zand
Bruingeel matig grof zand met roest
Iets gebleekt zwak lemig matig grof zand met
roest.

N.B. Hier en daar komen profielen voor waar de bovengrond
zeer weinig humeus is, omdat daar tot voor kort nog
bös heeft gestaan.

rivierzandgrond,~grön3watervêrscHijnsëïën~tüssën 75-IÖÜcmT
Kënmërîcën3 prôïîël.-"
~
0-30
30-60
60-80
80-

cm
cmcm
cm

Donker bruingrijs zwak lemig matig fijn zand
Iets geelbruin zwak lemig matig fijn zand
Grauwbruin matig fijn zand met roest
Iets gebleekt zwak lemig matig fijn zand

rïvïirzan3grónc[,""grôn3wStërverscE3^sëIen_'îûis5n""50-75çmi.
KënmërEënd~pröfïëlT
"~
0-35 cm
35-60 cm
60-75 cm
75Zgj_

cm

Zeer donker bruingrijs zwak lemig matig fijn
zand
Bruingeel z-ak lemig matig fijn zand
Iets gebleekt matig fijn zand met fijnzandige
bandjes met roest
Zwak lemig matig f.ijn zand,, iets gebleekt.

«

Vochthouden.de zwak lemige matig_fi^nzandige g£i"jze_rivierzan3grön37_êrön3wi:EervêrscïiI3nseIën_^üssën_55-§Ö_cm7~~
EenmërlcënS pröïlel7~
0-35 cm
35-60 cm
60-80 cm
80-100cm
100-

cm

Zeer donker bruingrijs zwak lemig matig fijn
zand
Iets bruingeel zwak lemig matig fijn zand
Iets gebleekt matig fijn zand met^kleine grindsteentjes met enkele roestvlekjes~'
Gebleekt zwak lemig matig fijn zand met dunne
zandige leembandjes
Gebleekt lemig fijn zand met roest en matig
fijnzandige banden.
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wak lemige matig_fijnzandige grijze rivierzand
grond grônSwa^êrvêrscEionselen^füssen IÖ-T5~cm~-~m7v7
Eenmërîcen3 proïïelT
0*35 cm
35-60 cm
60-70 cm
70cm

Zg„

Donker bruingrijs zwak lemig matig fijn zand
met roest
, Iets bruingeel zwak lemig matig fijn zand met
grovere korrels
Gebleekt matig grof zand
Gebleekt zwak lemig matig fijn zand.

Zeer_vochtige tot_natte_zwak lemig matig fijnzandige
grijzijrivier2an3gröh32_grön3watërvërschïjnselen^onHieger
dân_IÔ~cm~^_m7y.~
~ ~
~
K5nmërken3 profiel.
0-35 cm
35-50 cm
50-60 cm
60-80 cm

Zeer donker bruingrijs zwak lemig matig fijn
zand met roest
Gebleekt fijn zand
Geble'ekt zwak lemig matig fijn zand
Iets grijs zwak lemig matig fijn zand

Zgl. Iets vochthoudende_lemige en sterk_lemige__matig_fijnzandige~^i3zë~riviërzan3gronden7~grön3witirvërschi22-siIen~tussin
~

Eënmerïcên3~proïïel.
0-25 cm
25-50 cm
50-70 cm
70-80 cm
80-100cm
100- cm

~

~

~

Donkergrijs, matig fijn zand met grove korrels
Iets donkerbruin lemig matig fijn zand
Donkerbruin 'lemig matig fijn zand met grove
korrels
Bleekbruin lemig matig fijn zand met grove
korrels met roest
Vlekkerig lemig matig fijn zand
Blond zwak lemig matig fijn zand.

Zgl[- Vochthoudende lemige en_sterk_lemige_matig_fijnzandige
5 gr1^zë"rïvlërzan3grÓn37_grön3waïërvërscEi^nsëlën^Tüssën
^ÖÏZSIssIEI'ïïIZ*
~
~~
Kënmërkend~pröïiel.
0-30 cm
30-50 cm
50-70 cm
70-80 cm
80-100cm
100- cm

Iets donkergrijs matig fijn zand met grove
korrels
Iets donkerbruin lemig matig fijn zand
Donkerbruin lemig matig fijn zand tot lemig
matig grof zand met roestvlekken
Bleekbruin lemig matig grof zand
Vlekkerig lemig matig fijn zand
Blond zwak lemig matig fijn zand.
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grinzë'rivierzan^gron^IirônSwâtërvIrscHi^nsêlên'ïûs3^!!
4lniÔIçm"^_m7v7
Kenmerkend profiel.
0-25 cm
25-40 cm
40-60 cm
60~100cm
100cm

Zgl_

Grijsbruin lemig matig fijn zand
Gelig bruin sterk lemig matig fijn zand
Gelig bruin sterk lemig matig gijn zand
met grove korrels
Vaalgrijs sterk lemig matig grof zand
Vaalgrijs zwak lemig matig grof zand

^a^ig fijnzandige grijze
rïvIêrzinïïgron3en7~g^2^I^J®rv®^®^^n^®*®^I^^®s®^
EënmërEên3~pröïie1.
0-30 cm
30-80 cm
80-100cm
100-110cm
110cm

Zglq

Grijsbruin lemig matig fijn zand met roest
Iets gelig grijsbruin lemig matig fijn zand
'Gebleekt matig grof zand
Sterkzandige grijze leem
Gebleekt, grijswit zwak lemig matig grof zand

Zeer
lemige en sterk lemige_matig_fijnzânciigë grï^zë~rivIêrzân3grôn37~grôn3wâ:Eervêrscïïi3nsêIën
ltënmërîcênd""prôîïeI7
0-35 cm
35-60 cm
60-80 cm
80-100cm
100cm

Zeer donker bruingrijs lemig matig fijn zand
met roest
Gebleekt zwak lemig matig fijn zand
Gebleekt sterk lemig matig fijn zand
Blauwgrijs lemig matig grof zand
Blauwgrijs zwak lemig matig grof zand

N.B. Wanneer het type Zglg in de omgeving van roodoornige
gronden voorkomt, wordt vaak een okerlaag van wis
selende dikte in het profiel aangetroffen,
De rivierleemgronden.
De rivierleemgronden zijn ingedeeld naar zwaarte, hoogte
ligging t.o.v. het grondwater en kleur. Deze factoren oefenen
ieder voor zich invloed uit op de landbouwkundige waarde van de
leemgronden.
He„t verschil in hoogteligging t.o.v. het grondwater, dat
vaak.samen gaat met een verschil in granulaire samenstelling,
bepaalt voor een groot deel de geschiktheid voor de teelt van
akkerbouwgewassen.
De kleur geeft aanwijzingen omtrent de structuurgevoelig
heid van de gronden. De structuur van de bruine rivierlemen kan

- 16 gemakkelijker in een goede toestand gehouden worden dan die van
de grijze. Bovendien liggen de grijze rivierlpemgronden over het
algemeen laag tot vrij laag in het terrein, terwijl de bruine
vrijwel steeds hoog liggen» en vrij goed tot goed zijn ontwaterd.
Het verschil in hoogteligging is niet alleen in het veld te
zien, maar kan ook worden geconstateerd in de dikte van de boven
grond, d.w.z. in de dikte van het pakket leem, waarin biolo
gische activiteit plaats vindt. In de hoogste gronden t.o.v. het
grondwater is de doorluchte zóne het dikst (meer dan 40 cm), in
de laagste gronden het dunst (dunner dan 20 cm).
De dikte van de bovengrond wordt, behalve door de hoogtelig
ging boven het grondwater, bovendien nog beinvloed door de zwaar
te van de leem. In het algemeen zullen de zandige leemgronden bij
eenzelfde grondwaterstand dieper doorlucht worden en daardoor oók
een hogere biologische activiteit vertonen, dan de zeer zware
lemen. Dit heeft tot gevolg dat de laatste daardoor steeds een
dunnere bovengrond hebben dan de eerste.
In de lage, middelhoge leemgronden en soms in de hoge komen
op enige diepte vaak banden voor, waarin extreem veel ijzer of
ijzer met mangaan is afgezet. Deze oer- of okerbanden, die in
dikte variëren van 5 cm tot 35 cm zijn over het algemeen weinig
storend voor akkerbouwgewassen en voor gras. Alleen diep worte
lende gewassen zoals fruitbomen kunnen bij hun groei hinder on
dervinden van deze oker- en oer lagen.
De bruine rivierleemgronden.
De zware en zeer zware bruine hoge rivierleemgronden liggen
over het algemeen in grasland, -omdat ze als bouwland, vooral wan
neer ze niet of onvoldoende gedraineerd zijn, moeilijk te bewerken
zijn. Wanneer de ontwatering te- wensen overlaat is bovendien de
kans op uitwinteren van wintergranen aanwezig, terwijl het oogsten
van hakvruchten in een natte herfst bezwaarlijk kan zijn.
Als grasland zijn ze vaak goed productief, terwijl de kwali
teit van het gras uitstekend is. Behalve voor het melkbedrijf
zijn deze gronden dus ook zeer geschikt voor vetweiderij.
Naarmate de bruine rivierlemen lichter worden ,worden ze meer
geschikt voor de teelt van akkerbouwgewassen, als ze tevens een
goede grondwaterstand hebben.
Verder zij nog opgemerkt, dat in de ondergrond binnen boorbereik matig grof tot grof zand kan voorkomen. Werd dit zand on
dieper dan 100 cm onder het maaiveld aangetroffen, dan is dit op
de kaart met stippen aangegeven.
Lb^

Hoge_sterk zandige bruine rivierleemgrond.
K£nmerkënd~prö?xiT7
0-70 cm bovengrond, sterk zandige bruine leem
70-80 cm bleekbruin sterk lemig matig grof zand met ijzer
mangaan concreties
80-100cm bleekbruin sterk zandige leem
100cm bleke zandige leem.

- 17 N.B» Veelal worden de profielen naar beneden sneller en
geleidelijker.zandig.
Ijbp

Hoge zandige_bruine rivierleemgrond^
EënmërEën3~prôïïëIT
~
0-60 cm
60-70 cm
70-90 cm
90-110cm
110cm

bovengrond^ bruine zandige leem
bleekbruine zandige leem
grijs bruine, sterk zandige leem
iets bruingrijs lemig matig grof zand
bleek bruingrijs matig grof zand

Er komen zowel profielen, die direct onder de bovengrond
een zwaardere laag hebben,als ook profielen die sterker
gelaagd zijn, voor.
#

Lb;
—-

*

Middelhoge^zandige en sterk zandige bruine rivierleemgrond^
Kënmërlcënc[~pröTïëI7
0-35 cm
35-75 cm
75-90 cm
90-115cm
115-

Lb.
—-

cm

Bovengrond, iets humeuze bruine zandige leem
Bruingrijze zandige leem
Oker band
Bruingrijze sterk zandige leem met ijzer concreties
Iets bruingrijze sterk lemig grof zand.

Hoge, zware en zeer_zware bruine rivierleemgrond.
KënmërKën3 pröTïëïT
0-45 cm
45-60 cm
60-80 cm
80-90 cm
90-110cm
110cm

bovengrond, iets humeuze bruine zware leem
iets grijsbruine zware leem
grijsbruine leem met ijzeroer
bleekbruine zandige leem
iets bruingrijs lemig matig grof zand
bleekgrijs zwak lemig matig grof zand

N.B. Er komen profielen voor die tot 1.20 m uit zware leem
of leem bestaan.
Lbè
—-

Middelhoge^ zware_en_zeer_zware_bruine
!£ënmerïcenc[ pröïIëlT
0-35 cm
35-50 cm
50-70 cm
70-90 cm
90cm

*

1

~

bovengrond, iets humeuze bruine zware leem
iets grijsbruine zware leem
bleekbruine zware leem met veel ijzer concreties
bleekbruine zandige leem
Grijs gebleekte sterk zandige leem.

- 18 De gri.jze rivierleemgronden.
Evenals bij de bruine rivierlemen werd oók hier weer een
indeling gemaakt naar hoogteligging en naar zwaarte.
De bruine rivierleemgronden zijn met uitzondering van de
zware en zeer zware over het algemeen wel geschikt voor akkerbouw.
De grijze zijn, mede door hun over het algemeen hogere ligging en
door hun grotere structuurgevoeligheid doorgaans meer geschikt
voor grasland.
Vooral in de lage grijze rivierleemgronden komen veel oker
banden voor, voornamelijk in zandbanden in de leem en op de grens
van leem en zandondergrond.
In de zeer laag gelegen delen, meestal een soort geul, wordt
vaak een 5 tot 15 cm dik colluviaal dek aangetroffen. Waarschijn
lijk is dit verspoelde leem. Soms maakt het ook wel de indruk
klei te zijn. In het laatste geval moet waarschijnlijk gedacht
v/orden aan materiaal dat na overstromingen van de laatste tien
tallen jaren in de laagste depressies van het landschap is achter
gebleven.
Lg

3

Middelhoge zandige tot sterk zandige grijze rivierleemgrond.
EënmërEin3~pröïïelT
0-30 cm
30-60 cm
60-70 cm
70-90 cm
90cm

Lg

6

l§ge_zandige_tot_sterk_zandige_grijze_rivierleemgroncL
EënmerEën5 profiel.
0-15 cm
15-35 cm
35-75 cm
75-95 cm
95
cm

Lg 7

Bovengrond, sterk zandige grijsbruine leem
Iets gebleekte sterk zandige leem met oerbrokjes
Sterk lemig matig grof zand, okergeel
Sterk lemig matig fijn zand, okergeel
Zwak lemig matig fijn zand, grauwgrijs

Bovengrond, zandige leem, grijsbruin met veel
roest
Zandige leem, bruingrijs, veel roest
Iets bruingrijze sterkzandige leem,met veel oker
van 55-70 cm
Iets blauwgrijs lemig matig grof zand
Blauwgrijs zwak lemig matig grof zand.

Lage zware_tot zeer_zware g£iize_£iYierleemgrond.
KenmërfcënH pröïlël.
0-15 cm
15-30 cm
30-60 cm
60-80 cm
80-95 cm
95-110cm
110cm

Bovengrond,, grijsbruine zware leem,veel roest
Bruingrijze leem, roestig
Zeer zware leem, grijs, iets slap
Oker
Sterk zandige leem, iets blauwgrijs
Sterk lemig matig grof zand, blauwgrijs
Blauw matig grof zand.

Af"b. 8. Luchtfoto van roodoornige rivierleem- en rivier
zandgronden.

I
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In het rivierleem- en rivierzandlandschap komen gebieden
voor, waarvan de bovengrond tot minstens 30 cm beneden maaiveld,
soms zelfs tot op grote diepte uit ijzerrijk materiaal bestaat.
Deze lagen zijn geel tot bruingeel van kleur.
. In het gebied langs de Oude IJssel, waar het roodoornig
materiaal over het algemeen min of meer lemig is, is de topo
grafie zeer grillig.
Dit gebied lijkt een typerend voorbeeld te-zijn voor een
afzetting van een verwilderde rivier (afb. 8).
.
Langs de Slingebeek komt eveneens een gebied voor waar roodoornige gronden worden aangetroffen. Dit gebied ligt echter
zeer vlak.
Door de lage ligging en door het hoge ijzergehalte van de
bovengrond zijn de roodoomige gronden voornamelijk geschikt
voor grasland.
Kenmerkend profiel langs de Oude IJssel.
0-5 cm
5-40 cm
40-80 cm
80-100cm
100
cm

Zode laag met veel roest
Zeer ijzerrijk oranjegeel, lemig materiaal
Okerkleurige zandige leem
Bleekgrijs lemig matig fijn zand met roestvlaumen
Iets blauwgrijs matig grof zand.

• Kenmerkend profiel langs de ülingebeek.
0-5 cm
5-35 cm
35-90 cm
90-100cm
100
cm

Zode laag met veel roest
Zeer ijzerrijk, lemig zandig materiaal, oranjegeel
van kleur
Okerkleurig lemig matig fijn zand
Bleekgrijs lemig matig fijn zand
Blauwgrijs zwak lemig matig fijn zand.

De dekzandgronden.
De dekzandgronden zijn naar hun ontstaanswijze onderver
deeld in oude en in jonge dekzandgronden. Deze indeling loopt
toevallig parallel met een verschil in granulaire samenstelling,
dat weer samengaat met verschil in landbouwkundige waarde van
de diverse gronden.
De indeling naar vochttypen is gelijk aan die van de ri
vierzandgronden.
Fijnzandige oude dekzandgronden.
De fijnzandige oude dekzandgronden kunnen zwak lemig, lemig
en sterk lemig zijn, terwijl er incidenteel zelfs profielen wen
den- aangetroffen waarin materiaal voorkomt, dat op zandige lössleem lijkt. Deze zwaardere profielen, die voornamelijk in de la
gere delen van het landschap voorkomen, werden echter niet om
grensd of op de bodemkaart nader aangeduid, omdat ze te veel
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verspreid en te incidenteel voorkomen, reden waarom deze pro
fielen tot de lemig fijnzandige groep worden gerekend.
In de ondergrond komen, vooral in de laaggelegen gebieden,
op volkomen willekeurige plaatsen kalkhoudende, soms zelfs kalkrijke lagen voor.
^5

Zouthoudende t°i^ie^s_vo£fr"fciioudende zwak lemige fijnzanïïige öu3e~3e£zan3grönan ~ grônSwâ^ervërScEîjnsëlen-tussen
B^75"cm" S.v.
EënmërEend profiel.
0-35 cm
35-75 cm
75cm

Df 6

j£ij_X2Çhtige_zwak^lemige_fijnzandige_oude_dekzandgrond,
~T2î}I^iïIl!Z®Ë®£5i2ïï®i!®^~'':ïI®In~i5~ên~BO~cm ^_m7v7
ënmerkend pröfïël7

f

0-25 cm
35-60 cm
60-70 cm
70-80. cm
80-100cm
100cm
Df 7

Zeer donkergrijs bruin zwak lemig fijn zand
Bruingeel zwak lemig fijn zand, bosprofiel,
ca. 50 cm. roestvlekken
Iets gebleekt zwak lemig fijn zand
Gebleekt lemig fijn zand
Sterk zandig leem
Grijs zwak lemig matig fijn zand.

^oc^ige_zwak_lemige_
_ _
f±jri_zaiid.±ge_ourd:e
,
:
ïïêEzandgronHi_~grön3 -a ïërverscEi3nsëIên~'|üssën~IÖ345~cm -m1v_.
KënmërKen3~prö?iëI7
~
0-30 cm
30-65 cm
65-100cm
100cm

Df 9

Zeer donker bruingrijs zwak lemig fijn zand
Iets grijsbruin zwak lemig fijn zand, roest
Iets gebleekt zwak lemig fijn zand.

Donker bruingrijs zwak lemig fijn zand
Bleekbruin lemig fijn zand met roest
Sterk lemig fijn zand, iets okerkleurig
Zwak lemig fijn zand,grijs.

Zeer vochtige tot natte zwak lemige oude dekzandgrond,
grônSwâ'ÇërvêrscIiïjnselën~önïïïëpêr~3an~10~cm~™m7v7
EënmërEën3 profiel.
- 0-35 cm
35-55 cm
55-80 cm
80-110cm
110cm

Bovengrond, bruingrijs zwak lemig fijn zand met
roest
Bleekbruin lemig fijn zand
Gebleekt zwak lemig 'fijn zand met roest
Gebleekt lemig fijn zand
Zandige lössleem, grijs.
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Yri^_I2£^î.ioë_ie5ise_en_sterk lemige fijnzandige oude dekzanagron37~grön3wa^erverschionseIën~Tüssên"BÜ-75""cm""3""m7vT
Kënmërkêna"pröïiëI7~
~~
•
~

0-30
30-60
. 60-70
70-80
80Dfl 7

cm
om
cm
cm
cm

Bovengrond bruingrijs leinig fijn zand
Bleekgeel lemig zeer fijn zand
Bleekbruin, zeer fijnzandige löss. leem
Gebleekt lemig fijn zand met roest
Gebleekt lemig zeer fijn zand

leSiSe ^iJ^andige oude_dekzandrönd , _ grönawatërverscEïjnselën~fussëli"5-5D cm~-~m7v7"
ênmërïcend proïiel.

f

0-30 cm
30-60 cm
60cm

Bovengrond, bruingrijs lemig fijn zand
Iets bleekbruin lemig fijn zand, roest.
Gebleekt lemig fijn zand

• -

Dfl 8

j22^ise_tot zeer_vochtige lemige e£_sterk_lemige fijn
zinnige oû?eIIIEIi^§î!2SlIZi.
^üssen~IÜ-45-cm -~m7v. ~ ~
~
~ ~
EenmërIcën3~pröïïëI7
0-30 cm
30-60 cm
60-90 cm
90-115cm
115
cm

'Bovengrond donker bruingrijs lemig fijn zand
Iets gebleekt lemig fijn zand met roest
Gebleekt lemig fijn zand
Grijs zwak lemig fijn zand
Grijs lemig fijn zand, kalkrijk.

N.B. Kalk komt niet steeds in de ondergrond voor.
Dfl 9

Zeer vochtige tot natte lemige en_sterk lemige fijn zandige
oü3ê~3ëKzan3grön37 'grön3waliërvêrscEï][nsêIën ön3ïëpër~3an~
lÖ^cmJ^j^Vj.
~ ~
£enmirïcën3~profie1.
0-30 cm

N

30-70 cm
70-85 cm
85-110cm
110cm

Bovengrond, donker bruingrijs lemig fijn zand
met roest
Gebleekt sterk'lemig fijn zand met roest
Grauwgrijs zwak lemig fijn zand
Grauwgrijs lemig matig fijn zand
Blauwgrijs-,lemig fijn zand, kalkhoudend.

N.B. Kalk komt niet altijd in de ondergrond voor.
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/het

Matlg fi.jnzandige jonge dekzandgronden.
De jonge dekzandgronden zijn ontstaan door verstuiving van
materiaal uit de omgeving.
In de ondergrond, wisselend tussen 40 en 90 cm onder het
maaiveld, wordt dan ook steeds het grijze rivierzand terugge
vonden.
Een scherpe grens tussen het jonge dekzand en het rivierzand is doorgaans moeilijk te trekken. Vaak kan men alleen maar
spreken van aanwijzingen, die er op duiden, dat men met/ene dan
wel met het andere zand te maken heeft. Zo is bijv. het jonge
dekzand meer uniform van samenstelling dan het rivierzand, ter
wijl de ijzerafzettingen in de eerste min of meer rood van
kleur zijn, in de laatste daarentegen meer donker bruin of zwart
bruin. Bovendien worden in het jonge dekzand nooit leemlaagjes
aangetroffen, in het rivierzand wel.
Mede door het zeer geringe leemgehalte is de mineralogische
samenstelling van het jonge dekzand vrij arm. In dit zand kon
hierdoor gemakkelijker profielvorming optreden dan in de veelal
lemige oude dekzanden. Plaatselijk wordt dan ook wel een harde
humusbank aangetroffen, die storend werkt op de waterhuishou
ding van het profiel. Vaak is deze laag echter reeds door de
grondgebruiker gebroken en soms zelfs door het gehele profiel
gemengd.
De indeling naar vochttypen is dezelfde als bij de rivier
zandgronden en de oude dekzandgronden.
4

fijnzandige jonge dekzandgrond
~_~7 §£2i?Ëa^erversehIjnsëlën~tûssën~oû-75~Ç5_2~^y7
Kënraërkend~pröfïëïT ~ ~
'
0-30 cm
30-45 cm
45-70 cm
70-90 cm
90-

D 5

cm

Bovengrond, zwartbruin matig fijn zand
Iets roodgekleurd , donkerbruin matig fijn
zand
Iets geelbruin, matig fijn zand hard, dekzand
Bleekgeel zwak lemig matig fijn zand,
, roestvlekken
Gebleekt lemig matig fijn zand, veel roest,
rivierzand.

y°2^^ë2H™2-É®_^a't^S_£^iS2andige_jonge_dekzandgrond,
groncIwatervêrscEïgnselen Füssen 45-£C_cm~-~m7v.
Kënmërkëncï pröfïëlT"
0-30 cm
30-45 cm
45-60 cm
60-90 cm
90-100cm
100cm

Bovengrond, donker bruingrijs matig fijn zand
Donkerbruin, matig fijn zand, dekzand
Geelbruin, matig fijn zand, verkit, dekzand,
soms roestvlekken
Gebleekt matig fijn zand met grindjes, dek
zand, rivierzand
Gebleekt lemig matig fijn zand
Bleekgrijs, matig fijn zand.
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fijnzandige jonge dekzandgr'ond^ grondwatercm~-~m7v~
~
"
Kenmerkend pröfïeïT ~
vfïIMi2ïïs®ïen~l^®sËn_^~^5

0-30
30-60
60-70
70-90
90-

cm
cm
cm
cm

Bovengrond, zwart bruin matig fijn zand
Bruin matig fijn zand
Iets gebleekt zwak lemig matig fijn zand
Gebleekt zwak lemig matig fijn zand met dunne,
sterk zandige leembandjes
cm Grijs lemig matig fijn zand.

Matiff grofzandige tot matig fijnzandige Rijndekzandgronden.
De Rijndekzandgronden zijn, omdat ze voor het merendeel vrij
hoog tot zeer hoog boven het grondwater zijn gelegen voornamelijk
bebost of niet in cultuur. Alleen op de lage typen wordt bouwof weiland aangetroffen. Dit zijn dan meestal jonge ontginningen.
Over het algemeen bestaan de profielen van de Rijndekzandgronden tot op grote diepte uit matig fijn tot raatig grof zand,
dat naar beneden toe vaak geleidelijk grover wordt. Een enkele
maal komt in de ondergrond leem voor. Deze leem moet dan gezien
worden als het oorspronkelijke maaiveld van de verwilderde ri
vier, waar later het Rijndekzand is opgestoven.
Het overgrote deel :van de oude bouwlanden, de zogenaamde enkgronden, wordt gevonden op de ^ijndekzanden.
Dr l/3

Droge_en vrij_droge_matig_grofzandige_tot_matig_fijnzandïgë Rijndëkzandgrond,"gronHwaterverschijnselën alleen
^üssen_75~5Dt.Ï£f~cïï-I~Z5~^
"
~~
Kenmë~kend"~profïëï.
0-30 cm
30-60 cm
60-70 cm
70-85 cm
85-115cm
115cm

Dr 4

Iets vochthoudende_matig_grofzandige_tot_matig_fijnzandigë~Rï jndek zandgrönd^^grondvvat ërvërschï^nsëlen_ tussen
^Q-II"25L~ZEiZI
Eënmerken5"pröfiel.
0- 5 cm
5-18 cm
18-40 cm
40-55 cm
55-80 cm
80-llOcm
110cm

/

Matig fijn- tot matig grof zand, loodzandachtig
Geelbruin matig fijn tot matig grof zand
Bruingeel matig grof zand
Geelblond matig fijn zand
Geelblond matig grof zand met roest
Grijs matig grof zand met zandige leembandjes

Bosstrooisellaag
Matig fijn zand loodzandachtig
Bruin matig fijn tot matig grof zand
Idem, lichtbruin
Iets gebleekt, matig grof zand, roestvlekken
Gebleekt zwak lemig matig fijn zand
Iets grijs matig grof zand.

- 24 Vochthoudende matig_grofzandige tot matig fiJnzandige_Ri jnïïëkzanlIrön^^grönïïwa^êrverscEï^nselën'ïüsserL 45-50~cm~3m7v.
Rënmerkend~proïïiï7~

Dr 5

0-25 cm
2^-50 cm
- 45 cm
50-70 cm
70-80 cm
80-100cm
100cm
Dr 7/9

Donker grijsbruin matig fijn zand
Geelbruin matig fijn tot matig grof zand
Roest
Bruingeel matig fijn tot matig grof zand
Idem, vaalbruin
Gebleekt matig grof zand
Bleekgrijs matig grof zand

Vochtige_en natte matig_grofzandige tot mmtig fijnzandige
HI^ndëkzandgrön32Ii;r2nïïwatërvërscHi2nsëIên~ön5ië£ër~3i,n
4^_cm~-_m7v1"
KënmërEenïï~profiel. .

0-25 cm
25-40 cm
40-60 cm
60-90 cm
90-lOOcm
100cm

Donker bruingrijs matig fijn tot matig grof zand
Geelbruin matig fijn zand met roest
Iets geelbruin, matig fijn tot matig grof zand
Gebleekt matig fijn tot matig grof zand
Gebleekt matig grof zand
Bleekgrijs matig grof zand.

Stuifzandgronden.
In het gebied van de Rijndekzanden komen gedeelten voor waar
het zand tot in recente tijden is door blijven stuiven. Daardoor
zijn gronden ontstaan die over het algemeen weinig geschikt zijn
voor de verbouw van cultuurgewassen, omdat ze doorgaans zeer
schraal en bovendien hoog boven het grondwater zijn gelegen. De
indeling naar vochttypen is gelijk aan die van de rivierzandgron
den.
Tot de stuifzandgronden . zijn ook gerekend gedeelten van de
Rijndekzandgronden, die plaatselijk zijn afgegraven, waardoor
zeer humusarm matig grof tot matig fijn zand aan de oppervlakte is
komen te liggen. Deze gronden zijn wat hun landbouwkundige kwali
teit betreft geheel met die van de stuifzanden te vergelijken.
S ' Stuifduinen, onderscheiden zich van de overige stuifzandgron3ën~3ööF~Kün zeer onrustige topografie. Hoog opgestoven, gril
lig gevormde koppen komen naast eveneens grillig gevormde
laagten voor.
Kenmerkend profiel op hoogtes
0- 5 cm
5- 8 cm
8cm

Strooisellaag van dennennaalden
ioodzand laagje
Los matig fijn, plaatselijk matig grof stuifzand
met humusbandjes.
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0- 5
5- 8
8-40
40-

cm
cm
cm
cm

Strooisellaag van dennennaalden
Loodzand laagje
Stuifzand, matig fijn
Iets gebleekt matig grof tot matig fijn zand

droge stuifzandgrond, grondwaterverschijnselen
Füssen 75"j>125~çm~-_mTv7
EënmërEën5~pröïïëIT~

Als S,, doch de roestverschijnselen komen hoger in het pro
fiel voor.
S 3/4

yochthoudende__en iets_vochthoudende stuifzandgrond1 grondwâ^IrvêrscHi3HseIën""^ûssên""55--75"çm""-~£Tv<1 •
• '
•Eënmerkênd~pröfïel.0-30 cm
30-60 cm

6O-8O cm

80-95 cm
95cm
S 7/9

Bruingrijs matig fijn tot matig grofzandige
bovengrond
Iets gebleekt matig grof zand, stuifzand
Gebleekt matig fijn tot matig grof zand
Zwak lemig matig grof zand
Grijs1 matig grof zand

Vo'chtige tot natte stuifzandgrondgrondwaterverschijnselen
ön3ie.5ër 3an~45~cm~3_m7v7
"
Kenmerkend profleTT
0-30 cm
30-60 cm
60-80 cm
80-115cm
115cm

Bruingrijs matig grof zand met roest
Iets gebleekt matig grof zand
Gebleekt matig grof zand met roest
Iets grijs matig grof zand
Blauwgrijs matig grof zand.

Enkgronden.
De enken of essen liggen voor het overgrote deel op Rijndekzand en stuifzand. Slechts een klein deel ligt op de hoge gedeel
ten van het grijze rivierzandlandschap en het jonge dekzandlandschap. Bij de type-indeling van de enkgronden werd gelet op de
dikte van het mestdek, de lemigheid van het mestdek en de hoogte
ligging boven het grondwater.
De combinaties van al dan niet lemig, dik of dun en de diver
se variaties in hoogteligging boven het grondwater kunnen alle
voorkomen. Hoewel hierdoor gronden werden aangetroffen die grote
verschillen vertoonden wat betreft droogtegevoeligheid, hebben^ze
toch allen één eigenschap gemeen,- n.l. dat ze overwegend geschikt
zijn voor bouwland en dan voornamelijk voor rogge, aardappelen en
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Zandige enkgronden.
De zandige enkgronden zijn in twee groepen onderverdeeld
naar de dikte van het mestdek n.l. met een mestdek van 50-75 cm
dikte en met een mestdek van meer dan 75 cm dikte. De enkgronden met de dikke humeuze dekken zijn minder droogtegevoelig
dan de dunne enkgronden. Op de lage typen kunnen zeüfs voeder
bieten worden verbouwd. Deze twee groepen zijn weer;*- onder
scheiden naar het vochthoudend vermogen en de ligging boven het
grondwater. De cijfers ls 2, 3 enz. corresponderen niet met de
cijfers van de andere reeds eerder beschreven gronden.

KënmerKen3~prö?ïëï7
0-60
60-90
90
- 120
E

cm
cm
cm
cm

Donker bruingrijs matig fijnzandig mestdek
Blond matig fijn zand
Iets gebleekt matig grof zand
Idem met iets roest.

Vrij droge_zandige enkgrond, met eenjnestdek van 50-75 cm
cliIctëT gron3wa^ërverscEï3^sëIën~:Eüssën~5D^IÖÖ~cm~-'"m7vT
Kenmërïcën5~pröïïëir IIs~ET, maar""roësT;vërscEïjnsëIën~op
ca. 70 cm beneden maaiveldenkgrond, met een_mestdek_van 50-75_cm
clik^i^ gröndwa^êrvërscFiïjnsëlen~^üssën 45^5S_cm_-_mTv.""
Kenmerkend pro?iël~~als~Ë~,"maar'röësïversclïïjnsëlën~öp
ca. 55 cm beneden maaiveld.

E.

zandige e^kgrond, met eew_mestdek van mee£_^an_75_cm
ïïiktëx~grondwarïerverscÉï3nsëIen~HIë£>ër_3an_I25_çm_-_mivj:_
Kënmërkend~pröïiël ~
~
0-100 cm
100cm

E,-

Donker bruingrijs matig fijnzandig mestdek
Bleekblond matig fijn zand

"Vrij droge zandige enkgrond^ met een mestdek van meer dan

Zul'cm~dik^e^_gron3watervêrscEïjnselën_tussën__75_ën_I^5_cm
"liïZZï~~
~
Kenmerkend profiels Als E,, maar dieper dan 100 m beneden
maaiveld gebleekt en grondwaterverschijnselen op ca. 100 cm
diepte.
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Vochthoudende_zandige enkgrond^ met een mestdek van meer dan
~JT.
-_57v7
"*
~
'
Kenmerkend profiel.
0-100 cm
ca.60 cm
100- cm

Donker bruingrijs matig fi jn-sandig mestdek
Grondwaterverschijnselen
Gebleekt matig fijn zand

Zwak lemige en lemige enkgronden.
De zwak lemige en lemige enkgronden zijn op dezelfde wijze
ingedeeld als de zandige enkgronden naar de dikte van de humeuze
bovengrond, vochthoudend vermogen en ligging boven het grondwater.
El^ Droge_zwak lemige_en lemige enkgrond, met een mestdek van
l^EÏ5_ç£~diktë,Ig?önHwatërvirscHi2nsëI5n~3iegër_3in~I23~cm
-~m7v7 1
- - Kenmerkend profiel
0-60 cm
60-90 cm
90cm

Donker grijsbruine, zwak lemig matig fijnzandig
mestdek
Blond matig fijn zand
Iets gebleekt matig grof zand

Elp Vrij_droge zwak lemige en lemige enkgrond,_get_een_mestdek
van 50-75~cm~3iIc^ë, _S?önHwa^ervërscHi3nóëIen_ïüssën"75^l25„£5
-_m7vr
Kenmerkend profiëLs Als El^» ipaar grondwaterverschijnselen
op ca. 100 cm beneden maaiveld.
y°cii^h.ou.d.eiide zwak_lemige_en_lemige_enkgrondx_met_een_mestdek
yan~50-75~cm~3ikti5 ~grondwatervirschi3nsëlën_tüssën_75-Ï25_cm
-~m7v.
~
- - - - Kenmerkend profiel? Als El-j_, maar met grondwaterverschijnse
len op ca. 60 cm.
El Vrij droge zwak lemige_en lemige_enkgrond^^met_een_mestdek
^ vân Seë:r~3ân~75~çm~3iEte7~gron3wâtëryerschionsëIën~3ïëpër_dan
*75~cm~-_m7v7 ~
~
~
KënmêrEën3 profiel; Als E., maar met lemig of zwak lemig
donker grijsbruin mestdek.

vân~meâr~dân~~75^cm~diîc:fcë, _gron3watërvërschionsêlën_tüssen
75~ën"~l25~çm~-~m.v7
KënmërlenH prôïïêïT Als E,-, maar met zwak lemig of lemig
donker grijsbruin mestdek.

- 28 ®5kgrond2 met_een_mestdek
van_mëer_3ân_75_çm_3ikte2_gron3watërvërscEï2nsëlen_'ïussën
45-75~çm~3_m7j7
Kenmerkend pröïiel? "Als Eg, maar met lemig of zwak lemig
donkergrijs mestdek.
Verwerkte bosgronden.
Verwerkte bosgronden komen voor het overgrote deel voor in
een gebied met oude dekzanden, plaatselijk echter ook wel in het
rivierzand-landschap.
De dichte begroeiing, waardoor het landschap in de bossen
slecht te overzien was en het verwerkte karakter van de gronden,
waardoor kenmerkende profiel-eigenschappen grotendeels verloren
zijn gegaan, zijn de oorzaak waarom in de verwerkte bosgronden
slechts een globale typen «indeling werd gemaakt.
B 3

Vrij droge zwak lemige_en_lemige verwerkte_bosgrond.
Het bos dat op dit type voorkomt bestaat in hoofdzaak uit
naaldhout, voornamelijk grove den, douglas spar en fijn spar.
Plaatselijk komen ook eiken voor.
Kenmerkend profiel.
0-70 cm
70-90 cm
90cm

B 5

Verwerkt zwak lemig fijn zand met bosprofiel
Bleekgeel zwak lemig fijn zand, oud dekzand
Gebleekt zwak lemig matig fijn rivierzand.

Vochthoudende zwak
De bossen op dit bodemtype bestaan voornamelijk uit eiken,
sparren-en plaatselijk ook wel uit beukenbossen.
Kenmerkend profiel.
0-75 cm
75-95 cm
95-110cm
110cm

B 7

Verwerkt zwak lemig fijn zand met zwak ontwikkeld
bosprofiel
Iets gebleekt zwak lemig fijn zand
Gebleekt matig fijn zand, rivierzand
Gebleekt zwak lemig matig fijn rivierzand.

Vochtige^ plaatselijk_zeer_vochtige_zwak_lemige_en_lemige
Hierop komen in het algemeen beuken en eikenbossen voor, op
de zeer vochtige plekken vaak met een ondergroei van elzen
struiken.
Kenmerkend profiel.

- 29 0-70 cm
70-80 cm
80-100cm
100cm
B

Verwerkt lemig fijn zand
Iets okerkleurig lemig fijn zand, dekzand
Zwak lemig fijn zand, gebleekt
Grijs zwak lemig fijn zand, kalkhoudend.

Natte en zeer vochtige veelal lemige_of sterk lemige_verwërktë~T5ôsgrônd_,~
~
~
*
~
.
Omdat de gronden in dit type veelal te nat zijn voor een
goede groei van het bos, zijn ze in de meeste gevallen op
dijkgraven gelegd, m.a.w. men heeft diepe brede greppels
gegraven en het vrijgekomen materiaal op de uitgespaarde
ruggen geworpen. Op deze opgehoogde akkers, die doorgaans
1 tot 3 m breed zijn, zijn voornamelijk populieren geplant.
Als ondergroei komt vrijwel steeds een dichte begroeiing
van bramen, elzen en berken voor.
Kenmerkend profiel.
0-50 cm
50-80 cm
80-100cm
100cm

Verwerkt lemig fijn zand, opgehoogd
Grijs lemig zeer fijn zand
Iets bleekgrijs, sterk lemig fijn zand
Iets blauwgrijs lemig fijn zand

Veengronden. In de gemeente Doetinchem komen slechts enkele ge
bieden voor waar het profiel voor een groot gedeelte uit veen be
staat. Steeds zijn dit min of meer ovale depressie's in het land
schap, die mede dank zij de lage ligging t.o.v. het grondwater
uitsluitend geschikt zijn voor grasland.
Kenmerkend profiel.
0-30 cm
30-40 cm
40-80 cm
80-100cm
100cm

Donker bruingrijs sterk zandig lemig veen
^iibhoudend veen
Veraard, zwartbruin veen
Vette blauwgrijze leem
Blauwgrijs matig grof zand

Diverse onderscheidingen.
Op de bodemkaart werden met diverse tekens bijzondere kenmer
ken van profielen aangebracht, die niet in de hiervoor beschreven
typen konden worden ingepast.
Venige bovengrond komt alleen in zeer laag gelegen stukken in het
onderzochte gebied voor. Doorgaans is deze laag niet meer dan
25 à 30 cm dik en bestaat veelal uit min of meer zandig veraard
veen.

- 30 Veen of sterk humeuze laag dieper dan 50 cm beneden maaiveld.
Doordat tijdens de sedimentatie van de rivierleem en het
rivierzand in verschillende gebieden veengroei heeft plaats ge
vonden, kan nu in het profiel op sterk wisselende diepte venig
materiaal worden aangetroffen. Doorgaans zijn deze lagen weinig
storend voor de groei van cultuurgewassen. Uit bouwtechnisch
oogpunt bekeken kunnen ze echter bezwaren opleveren.
Leemlaag of zandige leemlaag, minstens 20 cm dik, beginnend
tussen 45-00 om beneden maaiveld.
In het bruine en het grijze rivierzandlandschap worden vaak,
in het Hijndekzandlandschap een enkele keer, leemlagen of zandige
leemlagen in de ondergrond aangetroffen. Wanneer deze lagen min
stens 20 cm dik zijn en beginnen op een diepte variërend tussen
45 en 80 cm beneden maaiveld,zijn. ze op de bodemkaart aangegeven.
Daar deze leemlagen echter afgezet zijn in een verwilderd rivier
systeem is het heel goed mogelijk dat ze, ook wanneer ze op de
kaart staan aangegeven,plaatselijk ontbreken. Evenzo is het moge
lijk dat ze in het veld voorkomen, wanneer deze leemlagen niet op
de bodemkaart zijn ingetekend. Deze onderscheiding moet dus meer
gezien worden als een regel waarop vele uitzonderingen mogelijk
i
zijn.
Lichtere bovengrond van 20 tot 50 cm«

O

Zowel in het gebied van de bruine- als van de grijze rivier
leemgronden komen enkele stukken voor waarvan de bovenste 20 tot
50 cm uit lichter materiaal,nl. lemig tot sterk lemig zand be
staat. In de regel wordt hierdoor de landbouwkundige waarde van
de leemgronden in gunstige zin beinvloedt. •
Los zand, beginnend ondieper dan 55 cm beneden maaiveld.
Aangezien het losse zand, evenals de hiervoor reeds beschre
ven leemlagen een afzetting .is van een verwilderde rivier, geldt
ook hier dat deze ondergrond plaatselijk dieper voorko t of zelfs
geheel kan ontbreken.
In het gebied van de bruine rivierzand- en rivierleemgronden
is het zand meestal matig grof en bevat weinig leem. In het ge
bied ten noorden van de Rijndekzandgronden is de zandondergrond
doorgaans matig fijn en eveneens weinig lemig.
Los zand, beginnend tussen 55 cm en 100 cm beneden maaiveld.
Dat wat geldt voor los zand ondieper dan 55 cm is eveneens
van toepassing op deze onderscheiding.

- 31 Opgespoten grof zand en matig grof zand, vaak met grind..bijmenging.
Het "betreft hier voornamelijk teri^einen die ten behoeve van
de bouw van woningen of fabrieken zijn opgehoogd of opgespoten.
Ook de voormalige houthaven, gelegen langs de Oude IJssel
tegenover de stad Doetinchem^is met matig grof zand opgespoten.
Idem, maar met 20 _tot 40 cm lemi§ of sterk lemig matig grofzandig
dek.
Om de landbouwkundige kwaliteit van de opgespoten gronden te
verhogen en plaatselijk mogelijk ook om verstuiving tegen te gaan
is vrij vaak een 20 tot 40 cm lemige of sterk lemige matig grofzandige bovengrond aangebracht. De landbouwkundige waarde is hier
door inderdae.d wel enigszins gestegen, maar verdroging in het
groeiseizoen komt toch regelmatig voor.
Geëgaliseerde, vaak diep verwerkte grond.
Ten behoeve van de aanleg van sportvelden zijn op verschil
lende punten in de gemeente percelen geëgaliseerd. Vaak werd daar
bij het ene gedeelte afgegraven en met de vrijgekomen grond het
andere deel opgehoogd. Van het oorspronkelijke profiel is daar
door weinig meer terug te vinden.
Herontgonnen en geëgaliseerde gronden..
Hier en'daar komen in het onderzochte gebied percelen voor,
die om de landbouwkundige waarde te verhogen, herontgonnen en ge
ëgaliseerd zijn.
Dit is o.a. gebeurd wanneer bij percelen, waar ten behoeve
van de turfwinning, veen is weggegraven. Elders zijn percelen die
erg ongelijk liggen geëgaliseerd of zijn storende lagen, bijv.
oerbanken, gebroken en door het profiel gespit.
Tot minstens 50 cm diepte verwerkte grond.
Verspreid over de gehele gemeente worden percelen of ge
deelten van percelen aangetroffen die om uiteenlopende redenen
verwerkt zijn. Doorgaans is dit gebeurd om min of meer verkitte
oerbanken te breken of om andere storende lagen uit het profiel
te verwijderen.
Die gebieden die bebost zijn, zijn vrijwel geheel tot 60 à
80 cm diepte verwerkt.
Opgehoogd met 20 tot 40 cm zwak lemig matig fijn zand.
laag gelegen gebieden, die veel overlast van water hadden
zijn hier en daar opgehoogd met 20 tot 40 cm zwak lemig matig
fijn zand. Een enkele keer werden profielen aangeboord waarvan
het opgehoogde dek uit niet lemig matig fijn zand bestond, ter
wijl eveneens een enkele keer een sterk lemig matig fijnzandige

- 32 opgehoogde bovengrond werd aangetroffen.
Afgegraven grond.
Percelen of gedeelten van percelen die afgegraven zijn komen
verspreid in de gehele gemeente voor. In het gebied van de Hijndekzandgronden is het zand meestal weggegraven om er bouwter
reinen e.d. mee op te hogen, terwijl dit elders vaak is geschied
om hoge, vaak sterk verdrogende gronden dichter bij het grond
water te brengen.
De diepte tot waar men heeft afgegraven is niet aan te geven,
omdat dit van plek tot plek sterk kan variëren.
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Enkele opmerkingen i.v.m. de classificatie.
De landbouwkundige waarde van de gronden voor akker- en weide
bouw en tuinbouw wordt o.a. bepaald doors l) de hoogteligging t.o.v.
het grondwater; 2) de granulaire samenstelling; 3) de structuur;
4) het humusgehalte van de bovengrond.
Niet al deze factoren zijn in de verschillende gronden steeds
even belangrijk. Zo speelt in de lage en middelhoge gronden de
grondwaterstand een voorname rol, terwijl bij de hoog boven het
grondwater gelegen gronden de dikte en het humusgehalte van het
humeuze dek van belang zijn. In de leemgebieden is1, behalve een
goede afwatering, het zandgehalte van de leem, in verband met de be
werkbaarheid van de grond belangrijk.
Omdat
de geschiktheidsbeoordeling van de gronden voor de ver
bouw van verschillende gewassen niet getoetst kon worden aan exacte
gegevens van proefvelden, is deze dus min of meer subjectief. Wel
kon echter gebruik gemaakt worden van de kennis die reeds in andere
soortgelijke gebieden is opgedaan.
De geschiktheidsklassen.
De gronden werden ingedeeld naar hun meerdere of mindere ge
schiktheid voor verschillende gewassen, zoals hieronder is weerge
geven. Dit is noodzakelijk om een technisch goede indeling te ver
krijgen. Het bezwaar is echter, dat deze indeling voor planologische
doeleinden weinig doeltreffend is. Om deze reden werden aan het
einde van dit hoofdstuk de geschiktheidsklassen weer samengevoegd
in vier groepen.
0.

Gronden, die weinig geschikt zi^jn voor akker- en weidebouw.

0.1. Woeste_gronden en bossen,weinig_geschikt_voor_akker-_en_weideBouwT" ~
~
~
~
~
Alleen de stuifduinen komen in deze groep voor. Ze zijn
beplant met dennenbossen of zijn in het geheel niet in cultuur.
Door de zeer hoge ligging ten opzichte van het grond
water, het zeer geringe waterbergend vermogen en de zeer gril
lige topografie zijn deze gronden niet geschikt voor cultuur
land.
0.2. Gronden^ waaro£_plaatseli^k_bouw- en S^aslan^voorkomt^^aar
3ïë~vöörnameIIjk-ïïöor clröogte vallc
Ook deze gronden zijn niet of weinig geschikt voor de ver
bouw van cultuurgewassen, omdat het grondwater te diep onder
het maaiveld voorkomt, terwijl bovendien het waterhoudend ver
mogen van de bovengrond zeer miniem is.
Plaatselijk komen percelen bouwland voor waar een ca.
40 cm dik humeus dek aanwezig is. Deze zogenaamde oude bouw-

- 34 landen kunnen in vochtige zomers nog wel een behoorlijke rogge of
aardappelen opbrengst geven.
B.

Gronden die overwegend geschikt zijn voor akkerbouw.

®1*

ï*oggei__aardappelen1_haver_en_voederbieten,
wëïnïg to^_mä^ig~gescEIEt vöör"suikerbieten, wëinïg_gëschikt
De gronden in deze groep liggen of vrij gunstig ten op• ziehte van het grondwater en hebben een dun humeus en/of
leemhoudend dek, of liggen hoog boven het grondwater en heb
ben een dik humeus en/of leemhoudend dek. In het eerste geval
kan het gewas nog beschikken over vocht dat uit de ondergrond
wordt aangevoerd. In het tweede geval is het vochthoudend
vermogen van de bovengrond zo groot, dat het gewas gedurende
een groot deel van het groeiseizoen er voldoende water uit
kan putten. Wanneer dus gewassen verbouwd worden die niet te
hoge eisen aan de vochtvoorziening stellen, zoals rogge en
aardappelen en in mindere mate ook haver en voederbieten,
mogen als regel goede opbrengsten verwacht worden.

Bp.

Geschikt_tot_mätig geschikt yoor rog^e^en aardappelen,_matig
lI®15iEÏ_löt~gëscnlKt^vöÖr_ïiavêr7 weinig~Tö^_ma|i§~gêscEik|
De gronden die in deze groep vallen zijn iets droger dan
die in groep B.l. Daarom zal, zelfs bij verbouw van rogge en
• aardappelen, die weinig droogtegevoelig zijn, in een droge
zomer vaak oogstdepressie optreden.
Voor gewassen die hogere eisen aan de grond stellen,
zoals suikerbieten, tarwe,erwten, etc. zijn de gronden in deze
groep weinig geschikt.

B .
3

Matig geschikt voor rogge en_aardappeleni__weinig tot matig
gescTiiEt; v5ôr~nâver7~wëïHïg gescMIrfe vo5r_vöë3erbïëT'ën_en
Het betreft hier voornamelijk gronden die hoog boven het
grondwater zijn gelegen, waardoor de er op verbouwde gewassen
voor hun vochtvoorziening volkomen afhankelijk zijn van regen
water dat in de hangwaterzone kan worden vastgehouden. Vochtaanvoer vanuit de ondergrond vindt niet plaats.
Omdat de vochtcapaciteit van deze gronden gering is, kun
nen zelfs voor rogge en aardappelen in droge zomers sterke
oogstdepressie's optreden.
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G-ronden die in meer of mindere mate zowel voor akkerbouw als
voor weiland - geschikt zijn.

BG-^

Geschikt
®ui^er:
Töieïen,~T;arwe~en erwtenT matig~gischikt tot~geschïk E voor
In deze groep, vallen alleen "bodemtypen van het bruine
rivierleemlandschapi Over het algemeen zijn het zeer goede gron
den, die, wanneer ze in grasland liggen in normale jaren, zowel
voor het melkbedrijf, als voor de vetweiderij uitstekend ge
schikt zijn. In droge' zomers treedt echter een oogstdepressie
op. Ook voor de verbouw van suikerbieten, voederbieten, tarwe
en erwten zijn ze goed bruikbaar, maar dan moet voor een goede
ontwatering van de percelen gezorgd worden. Vooral in de hoge
zware en zeer zware bruine rivierleemgronden moet een goede
drainage aanwezig zijn, omdat anders het risico van uitwinteren van wintergranen zeker niet denkbeeldig is, terwijl het
oogsten van hakvruchten in de hërfst, wanneer het land te nat
is, bezwaarlijk kan zijn.

BG2

ggschikt_tot_geschikt_voor_rog'^ei__aarda£gelenx_haver,
vöederbiëtin2~süikerbïetën2_tarwe_en_erwten_1_GeschiÊ^_vöór
TBÏiJvënd^grasIandT
Ook hier zijn weer de ontwatering en bewerkbaarheid de be
perkende factoren waardoor uitwinteren en oogstmoeilijkheden
respectievelijk in een natte winter en een natte herfst voor
kunnen komen.
De middelhoge zandige en sterk zandige grijze rivierleem
gronden vallen gedeeltelijk in de groep BGp en gedeeltelijk
in groep BGn. Dit wordt veroorzaakt door de komvormige ligging
van een gedeelte van deze gronden, waardoor de afwatering die
voor akkerbouw onontbeerlijk is, onvoldoende is.
gêschIkt~vöor~vöedërbiëtenjL_suikerbiëtin, tarwe ew_blijven5
De watervoorziening van de gronden in deze groep is voor
akkerbouwgewassen over het algemeen genomen voldoende. Voeder
bieten, suikerbieten en tarwe prefereren echter doorgaans een
iets zwaardere grond, waardoor de geschiktheid voor de verbouw
van deze gewassen iets achter blijft bij die van klasse
Als grasland geexploiteerd wordt, treedt, vooral in
droge zomers een stilstandsperiode in de groei op.

- 36 --®£kikt_tot_zeer geschikt_voor_rogge, aardappelen en haver,
vöor'süiËërBIê^ën,
fârwë_en_blï2yën3~grâslan3.
~
De hooggelegen, goed ontwaterde, over het algemeen lemige
"bruine rivierzandgronden vallen in deze klasse. Voor de lich
te vruchtwisseling met rogge, aardappelen en haver zijn ze
zeer geschikt; voor tarwe en suikerbieten daarentegen slechts
matig, omdat deze gewassen beter groeien op wat zwaardere
grond, waar ze bovendien over een iets grotere vochtreserve
kunnen beschikken.
Voor grasland zijn deze gronden matig geschikt, omdat
's zomers vaak stilstand in de grasgroei voorkomt.
Geschikt__voor rogge,^aardappelen,_haver en voederbieten,
maïig_gëscEik^~tö|~geschïÊ|-y oör_ süIKerBieï en" en_T;arwë7
De gronden die in deze klasse voorkomen zijn goed vochtig
waardoor oogstdepressie's zelden of nooit optreden. Wel kun
nen echter moeilijkheden voorkomen in de vorm van laat in de
aar schieten en laat afrijpen van granen. Suikerbieten en
tarwe zullen op iets zwaardere gronden een betere opbrengst
geven.
Als grasland zijn deze gronden uitstekend geschikt.
Geschikt_voor_rogge,_aardappelen en haver, matig_geschikt tot
majïg~geschikt"voor
sûikerBIeTên""en~tEârwê.. Mä^Ig gescHiK TiöT:_gëscEiIc^~voor~
5ï^2ïe§(^IsrI®-'-anl*~
In deze groep vallen alleen bodemtypen die zwak lemig of
niet lemig zijn, waardoor ze minder geschikt zijn voor suiker
bieten en tarwe. Voederbieten kunnen 's zomers nog wel eens
last van droogte hebben, vooral wanneer de humeuze bovengrond
dun is, of wanneer oerbanken in de ondergrond voorkomen.
Ook in grasland treedt 's zomers vaak een stilstand in de
groei op.
Matig_geschikt voor rogge en aardappeleni_geschikt_voor_haver
vóe3erbietën~ën~bli2vënd_graslancl7
De vochtvoorziening van de gronden die in deze klasse val
len is goed, zodat ze zowel voor akkerbouw als voor weiland
geschikt zijn. Graangewassen zullen echter, vooral in natte
of koude zomers laat in de aar schieten, terwijl de afrijping
eveneens vaak later is dan op de drogere gronden. Dit zal
vooral het geval zijn bij rogge. Suikerbieten en tarwe pre
fereren over het algemeen een iets zwaardere grond,
In grasland treedt vrijwel nooit verdroging op. Het gehele
jaar door is het goed productief grasland.
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globaal als volgt aangeduid kunnen wordens
1. geschikt
2. matig geschikt
3- zeer matig geschikt
4. weinig geschikt.
De indeling in deze groepen heeft als volgt plaats gehad?
Naam van de groep

Symbool van de landbouwgeschiktheidsklasse

1. Geschikt

BG 1, BG 2, BG 3» BG 4» BG 5

2. Matig geschikt

BI, BG 6, BG 7, BG 8

3. Zeer matig ge
schikt

B 2, B 3, Gl

4* Weinig geschikt

0.1, 0.2.

Enkele opmerkingen over de geschiktheid van de gronden voor be
bouwing.
De drukvastheid van de gronden in de gemeente Doetinchem
varieert, zowel in horizontale als in verticale zin, op korte af
stand zeer sterk. Horizontaal omdat in een betrekkelijk klein ge
bied veel verschillende bodemtypen kunnen voorkomen? verticaal
loopt de drukvastheid sterk uiteen, omdat men vrijwel steeds heeft
te maken met sedimenten van een verwilderde rivier, met andere
woorden met afzettingen die plaatselijk sterk gelaagd kunnen zijn
en daardoor ook sterk wisselen in drukvastheid. De door het Labora
torium voor Grondmechanica te Delft uitgevoerde sonderingen langs
de Bloemerstraat en de En-sstraat geven hiervan een goed voorbeeld
(bijlage 6).
Aan de hand van de bodemkaart en de bodemgeschiktheidskaart
voor akker- en weidebouw kunnen echter wel enige aanwijzingen ge
geven worden over de geschiktheid voor het bouwen van huizen die
geen zware fundering nodig hebben.
De gronden, die in klasse 0 vallen (zie bijlage 3) zijn al
lemaal 'geschikt voor deze bebouwing? de gronden in klasse B even
eens, echter met de beperking dat, wanneer, zoals bij de Enkgronden, een dik humeus dek aanwezig is, de fundering op de weinig
humeuze ondergrond onder het oude bouwlanddek moet worden gelegd.
De gronden van klasse CL en BGn (zie bijlage-3) liggen, te
laag en dus te nat om zonder meer te worden bebouwd. In de regel
zullen deze gronden moeten worden opgehoogd, waardoor niet alleen
het grondwater dieper komt te liggen, maar waardoor tevens een
grotere drukvastheid wordt verkregen. Waar veen voorkomt, is het
wenselijk dit eerst te verwijderen voor de ophoging, omdat anders
ongelijke klink kan optreden. Van de overige gronden kan, zonder
dat een meer gedetailleerd onderzoek wordt verricht weinig con
creets worden opgemerkt.
Aan de hand van de op de bodemkaart aangegeven diverse onder
scheidingen kan echter worden gezegd welke gebieden weinig geschikt
zijn voor bebouwing. Dit zijns
a) Gronden met een venige bovengrond (Op de bodemkaart aan
gegeven met v v v )
b) Gronden met veen of een sterk humeuze laag in de onder
grond (Op de bodemkaart aangegeven met s s s s
).
Tot slot zij nog opgemerkt dat in dichtgespoten, voormalige
oude IJssel-beddingen vaak slap materiaal voorkomt.

VII.

Geschiktheidsbeoordeling voor de tuinbouw.
Welke eisen stellen tuinbouwgewassen aan de bodem ?
Tuinbouw vormt de meest intensieve agrarische bodemgebruiksvorm waarbij veel kapitaal en arbeid per eenheid van oppervlakte
aangewend worden» Hiervoor zijn de beste gronden nodig. De kwa
liteit is weinig afhankelijk van de grondsoort? Zowel zand-,
klei- als veengronden kunnen uitstekend voor tuinbouw geschikt
zijn. In dit gebied wordt weinig aan tuinbouw gedaan. Deze blijft
voornamelijk beperkt tot wat fruitteelt.
Uit diverse onderzoekingen in het zandgebied van Nederland
is gebleken dat de meest geschikte tuinbouwgronden bestaan uit
een laag homogeen zand, zonder storende lagen met een constante
waterstand van 60 à 80 cm en een goed humeus dek dat tot aan de
volcapillaire zone reikt. Naarmate het zand fijner is, mag de
waterstand lager zijn en tot 80 cm naderen.
Op deze gronden zijn bijna alle vormen van tuinbouw mogelijk,
waaronder het veel voorkomende gemengde groenten- en fruitbedrijf.
Naarmate de waterstand hoger is neemt de geschiktheid voor fruit
teelt en vroege groenteteelt af en voor zomergroenteteelt toe.
In de gemeente Doetinchem is het waterpeil niet constant.
De grondwaterstand is aan sterke schommelingen onderhevig. Door
verbetering van de afwatering en/Wateronttrekking uit de onder
grond ten behoeve van de drinkwatervoorziening heeft een belang
rijke grondwaterstandsdaling plaats gehad. Bij vele gronden is
de grondwaterstand nu zo laag dat het opstijgend vermogen van
de grond onvoldoende is om de bewortelingszone voldoende vochtig
te houden.
In gebieden met een schommelende grondwaterstand bieden de
gronden met een hoogste winterwaterstand van ca. 50 cm de groot
ste mogelijkheden. Afgezien van andere factoren is hierop zowel
groenten- als fruitteelt mogelijk, wat een grote risico spreiding
mogelijk maakt. Als de waterstand wat hoger komt, blijft de
grond in het voorjaar langer koud wat ongunstig is voor de
vroege groenteteelt. Ook fruitteelt slaagt dan minder goed door
dat de wortels die in zomer zijn gevormd in de winter voor een
belangrijk deel weer afsterven. Door een gunstige waterstand ge
durende de zomermaanden bieden ze wel goede mogelijkheden voor
de zomergroenteteelt5 vooral bladgroenten. In consumptie centra
is deze teelt zeer belangrijk. In de nabijheid van vele dorpen
en steden treft men deze bedrijfsvorm aan. Vooral de snel be
derfelijke producten van deze bedrijven zijn van grote betekenis
voor de plaatselijke voorziening. Er wordt doorgaans meer voor be
taald dan in de grote tuinbouwcentra. De producten in deze laat
ste gebieden moeten vaak over grote afstand worden vervoerd al
eer ze bij de consument komen. De kwaliteit is dan doorgaans al
belangrijk verminderd.
Naarmate in deze gebieden de hoogste wintergrondwaterstand
lager is dan ca. 50 cm , zal doorgaans ook de zomergrondwaterstand lager zijn. Als diepe bewortelingsmogelijkheden aanwezig
zijn behoeft dit voor de fruitteelt geen bezwaar te zijn, in/""plaatselijk
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waarde echter snel af, tenzij kunstmatige beregening wordt toe
gepast. Vooral bij de gronden met een lagere waterstand is het
vochthoudend vermogen van de grond zeer belangrijk. In zand
gronden is dit afhankelijk van het humusgehalte, de fijnheid en
het leemgehalte,
Naast de grondwaterstand en het vochthoudend vermogen zijn
er echter nog talrijke andere factoren die de tuinbouwkundige
waarde van een grond beinvloeden, zoals het al of niet voorkomen
van humus- en ijzeroerbanken, okerlagen enz. Tevens dient opge
merkt te worden dat hoogwaardige tuinbouwgronden worden gemaakt.
Oude tuingronden zijn door jarenlange bewerking en bemesting in
een zeer gunstige physische toestand gekomen, die doorgaans ver
uitsteekt boven die van de omliggende gronden.Ook door de landbouw vindt wel verbetering plaats, zodat
eeuwenoude cultuurgronden een belangrijk hogere agrarische waar
de hebben dan soortgelijke woeste gronden. Hoe beter echter de
oorspronkelijke profielopbouw was, hoe beter ze werden. De woon
kernen in deze gemeente zijn op zandgronden dicht langs de IJssel
ontstaan. De gronden in de omgeving hiervan waren schraler en
losser dan de fijnzandige oude dekzandgronden in de omgeving van
kasteel "de Slangenburg". Rondom de woonkernen liggen de oudste
cultuurgronden* In deze gemeente zien we dus het verschijnsel
dat de oude cultuurgronden met een dik mestdek op schrale losse
zandgronden voorkomen. Deze hebben weliswaar een rijkere mineralogische samenstelling doch een gering vochtbindend vermogen.
De betere oude dekzandgronden zijn voor het grootste deel veel
later in cultuur genomen. Deze gronden zijn daardoor meestal ver
der gepodzoleerd en zuurder geworden.
Door deze samenloop van omstandigheden komen in dit gebied
niet veel gronden voor die goed geschikt zijn voor tuinbouw. Als
de oudste cultuurgronden op de lenige oude dekzandgronden waren
gelegen, zouden er meer mogelijkheden zijn. Wanneer er nu tuin
bouw op gevestigd wordt, kunnen deze gronden in de toekomst voor
een groot gedeelte wel behoorlijke tuingronden worden, afgezien
van de minder gunstige waterhuishouding, doch hier zijn vele
jaren mee gemoeid.
Op leemgronden worden weinig tuinbouwbedrijven aangetroffen.
De stnuctuur laat meestal te wensen over. In natte toestand is
de grond taai en in droge toestand stug. Deze gronden zijn daar
door moeilijk te bewerken. In gevallen" waar de bovengrond zandi
ger is en derhalve gemakkelijker te bewerken, komt vaak reeds op
30 à 50 cm los zand voor, dat ongeschikt is voor beworteling. De
gewassen lijden hierop gemakkelijk aan droogte. Voor f-ruitteelt
liggen er nog wel mogelijkheden op deze gronden. De eerste jaren
zal de groei wel traag zijn.
Uit het voorgaande zal voldoende duidelijk geworden zijn_
dat de tuinbouwkundige mogelijkheden in dit gebied beperkt zijn,
wat zijn weerspiegeling vindt in de hierna te beschrijven classificatiekaart.
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De Geschiktheidskaart voor de Tuinbouw.
Terwille van de duidelijkheid is deze kaart zeer eenvoudig
gehouden. De gronden werden in 4 klassen ingedeeld en met ver
schillende kleuren op de kaart aangeduid n.1.2
1.
2.
3.
4.

geschikt
matig geschikt
zeer matig geschikt
weinig geschikt

Daarnaast is ook aandacht besteed aan het bedrijfstype. Hoe
wel er velerlei tuinbouwbedrijfstypen bestaan bleef deze indeling
beperkt tot de voornaamste n.l. de groenteteelt (G), de fruit
teelt (F) en een combinatie van beide, het gemengde groenten- en
fruitbedrijf (G+F). Binnen de bepaalde klasse met een eigen kleur
zijn deze tussen haakjes geplaatste letters aan het classificâtiecijfer toegevoegd. De grenzen zijn door stippeliijnen aange
geven.
Klasse 1. Geschikt.
De oppervlakte hiervan is zeer beperkt. Het betreffen voor
namelijk diepe bruine leemgronden die voor fruitteelt in aai mer
king komen. Gronden die binnen deze klasse voor groenteteelt of
voor gemengd bedrijf in aanmerking komen» blijven beperkt tot
een kleine strook tegen de stad. Dit zijn lemige gronden, plaatse
lijk met een venige laag in de ondergrond en een mooie humeuze
bovengrond. Bovendien bevindt het grondwater zich op een gunstige
diepte. Dergelijke gronden treft men vaak in de nabijheid van een
stad aan en zijn dan doorgaans reeds als tuinland in gebruik.
Elders in de gemeente komen ook nog enkele percelen voor van onge
veer dezelfde samenstelling, doch met een lagere waterstand waar
door ze beter voor fruit- dan voor groenteteelt geschikt zijn.
Klasse II- G+F. Matig geschikt voor groente en fruit.
Hiertoe behoren voornamelijk lemige oude bouwlanden met een
hoogste winterwaterstand van ca. 50 cm. Als ze voor tuinbouw in
gebruik worden genomen, kunnen ze door langdurige bewerking en
bemesting geleidelijk overgaan naar klasse 1.
Klasse II G. Matig geschikt voor groente.
Deze gronden hebben een beperkte bewortelingsdiepte. Dit
wordt veelal veroorzaakt door eedhoge waterstand. De geschiktheid
voor fruitteelt en vroege groenteteelt is daardoor minder, doch
ze lenen zich goed voor zomergroenteteelt.
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Klasse II.F. Matig geschikt voor fruit.
De meeste gronden "behoren tot deze groep. Enerzijds zijn het
bruine leemgronden met een goede profielopbouw, die bovendien
diep doorlucht zijn, zodat een diepe beworteling mogelijk is.
Anderzijds zijn het lemige oude "bouwlandgronden met een lagere
grondwaterstand zodat ze minder voor groenteteelt, doch goed voor
fruitteelt geschikt zijn.
Klasse III- G-+F. Zeer matig geschikt voor groenten en fruit.
Dit zijn gronden met afwijkingen. Meestal zijn het jongere
ontginningen. Soms worden het, nadat ze voor tuinbouw in gebruik
genomen zijn, na verloop van lange tijd volwaardige tuinbouwgronden. Dit geldt vooral voor de moderne ontginningen waarbij
een diepe grondbewerking heeft plaats gehad.
Klasse III.G. Zeer matig geschikt voor groenteteelt.
Deze klasse wordt gevormd door vochtige gronden, die vaak
sterk humeus zijn, waarin soms een venige laag in de ondergrond
wordt aangetroffen. Voor fruitteelt zijn deze gronden weinig ge
schikt. Voor het overige hebben deze gronden dezelfde mogelijk
heden en moeilijkheden als klasse III G+F.
Klasse III F. Zeer matig geschikt voor fruit.
Hiertoe is een belangrijk areaal van de fijnzandige oude dekzandgronden gerekend. Deze hebben een dikke laag, die voor beworteling geschikt is. Voor groenteteelt zijn ze minder geschikt.
De belangrijkste oorzaken hiervan zijn dat bij de jongere ont
ginningen de kwaliteit van de bovengrond te wensen overlaat (podzolhumus) en bij de oudere cultuurgronden de grondwaterstand te
laag is.
Tot deze klasse behoren ook leemgronden, die niet zo diep
doorlucht zijn, waardoor een minder diepe beworteling mogelijk
is.
Klasse IV. Weinig geschikt voor tuinbouw.
Hieronder is het grootste deel van het grondgebied van deze
gemeente gerangschikt. Hieronder vallen alle lage leemgronden en
leemgronden met veel oer en oker. Tevens bijna alle Rijndekzanden.
Deze hebben een te gering vochthoudend vermogen om een ongestoorde
groei in droge perioden te kunnen waarborgen. Een belangrijk deel
is geschikt of althans op eenvoudige wijze geschikt te maken voor
de aspergeteelt. Ook de kerstbomenteelt biedt mogelijkheden. Een
groot percentage van de andere zandgronden moest eveneens in deze
klasse ondergebracht worden, meestal omdat het humeuze dek te dun
en te schraal of van minder goede kwaliteit was of omdat er
humus en/of ijzeroerbanken in voor kwamen.
De omgewerkte bosgronden zijn meestal niet geclassificeerd.

