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In 1952 werd een "begin gemaakt met de kartering van een groot
gebied ten zuiden van de Overijsselse Vecht, aansluitend aan de
kartering ten nçorden van de Vecht, in 1949 Vm 1951 uitgevoerd
door Dr.Ir.J.Schelling (intern rapport no.353)»
Deze kartering, een studie-opdracht van de Directie Akker- en
Weidebouw, werd gestaakt toen de Nebokartering alle aandacht opeiste.
Na het voltooien der Nebokartering werd het niet meer urgent geacht
de kartering ten zuiden van de Vecht te voltooien. Ten einde de in
middels verkregen gegevens niet verloren te doen gaan, werd beslo
ten deze voorlopige gegevens in een intern rapport te verwerken.
De kartering werd uitgevoerd door de opzichter J.Domhof en de
'karteerder A. H van den .Akker en stond onder leiding van
Dr.Ir. J. C.F> M. Haans. Het verslag werd samengesteld door
A.M. van den Akker, o.l.v. Ir. M.Knibbe,

\

^

DE DIRECTEUR VAN DE
STICHTING VOOR BODEMKARTERING

(Dr. Ir. F.W. G. PijIs)

-

INLEIDING
Doel- van de kartering
De opdracht voor de kartering werd gegeven om de kennis van de
aard en verbreiding van ijzerrijke gronden te vermeerderen en in het al
gemeen om gegevens over de "bodemgesteldheid te verzamelen.

Werkwijze
De opname vond op de gebruikelijke wijze plaats door middel van
boringen tot 1.20 m. Het aantal boringen was 2 a 3 per ha. Bij het op
stellen van de legenda werd aandacht besteed aan het verband planten-,
groei - bodemgesteldheid, hoogteligging, profielontwikkeling en ontwa
teringstoestand. Proefoogsten en proefschattingen zijn niet verricht.
Er is een 20-tal grondwaterstandsbuizen geplaatst op diverse boderatypen
om het' verband te bestuderen tussen de gleyverschijnselen en de grondwa
terstand. De gegevens zijn uitgewerkt door J.Domhof en Dr.üvJ.O.P.M.Haans
in stencil 1238 van de Stichting voor Bodemkartering.
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II. GEOLOGIE EN BODEHVORMING
A„ Geogenese
1. Oudere afzettingen
In het gebied komen op grotè diepte praeglaciale zanden, keileem etc*
voor. Hiervoor wordt verwezen naar "Geologische Geschiedenis van Neder
land" 1956.
2. Dekzand
De meer recente dekzandafzettingen komen vooral voor in do Dalmsholte en voorts in geringere mate in de andere gebieden. Over hun ont
staan valt niets bijzonders te vermelden.
3• Vechtaf zettingen
De Vechtaf zet tingen zijn zandig en kleiig en vallen op door hun dikwijls
roodbruine kleuren. Dit kan verklaard worden door de oorsprong van het
afgezette materiaal.'Het Vechtwater is afkomstig uit diverse afzettin
gen, nl. tertiaire kleien, dékzanden, venen en wellicht nog andere for
maties. Als gevolg hiervan bevatte het Vechtwater zand en slib en te
vens was het nogal zuur, zodat ijzer bij deze lage pH gemakkelijk in
oplossing ging. Bij afzetting ontstonden daardoor ijzerrijke gronden die
na oxydatie van het ijzer roodbruin gekleurd werden.
Bij de zwaarste afzettingen zijn de relatief hooggelegen gronden rood
en de laaggelegen grijs.
Teneinde de ouderdom der Vechtafzettingen te weten te komen, werd door
Professor Dr.F.Florschlitz een 4-tal monsters palynologisch onderzocht.
• Een korte beschrijving van dit onderzoek volgt hieronder. De punten
Pl t/m P4 zijn aangegeven op bijlage 2.
Pl

Marshoek, Boerderij Beurink;
Onder 100 cm zand; bodemtype 13, een dunne veenlaag + 15 cm.
Dit spectrum geeft vermoedelijk een koude fase van het Laatglaciaal
weer.

P2

Marshoek, Poppenallee;
Onder 60 cm zware Vechtkleis bodemtype 20, een veenlaag van 30 cm.
Uit dit spectrum"schijnt te mogen worden afgeleid, dat de geanaly
seerde monsters jong atlantisch of jonger zijn.

P3

Marshoek, Boerderij Dijk;
Onder 150 cm zand; bodemtype 21, werd een dunne veenlaag van + 15 cm
bemonsterd. Dit spectrum weerspiegelt waarschijnlijk een koude fase
in het Laatglaciaal.

P4

Hoonhorst;
Onder een bruin humeus esdek werd op + 100 cm een dunne darglaag
bemonsterd.- Het betrokken spectrum maakt de-indruk uit het Boreaal
te stammen.

Uit dit onderzoek blijkt dus, dat de gronden relatief jong zijn. Hun
kleur is dus geen gevolg van hoge ouderdom en daarmee samengaande ver
voortgeschreden verwering. Het ontstaan van de opvallende kleuren moet
in eerste instantie aan geogenetische oorzaken worden toegeschreven.

Deze moeten als vrij jong "beschouwd worden. Het IJsselwater had een vrij
hoge pH en bevatte basenrijk materiaal, de afzettingen zijn grijs of
bruin. Het ontbreken van de typisch roodbruine kleur en de sterke opho
ping van ijzerconcreties, maken het mogelijk deze afzettingen te onder
scheiden van die van de Vecht.
\

"

Pedogenese
In de zand- en kleigronden, welke in dit gebied tot afzetting zijn geko
men, heeft in de loop der tijden bodemvorming plaatsgehad, die sterk
verschilt naar de aard van het moedermateriaal, de topografie, ligging
t.o.v. het grondwater, de menselijke invloed en de tijd. Dat de natuur
lijke rijkdom van het moedermateriaal van fundamentele betekenis is voor
de aard van het profiel dat er zich in ontwikkeld heeft, komt in dit ge
bied o.a. tot uitdrukking in het ontstaan van verschillende podzolen.
In de zeer arme dekzànden zijn humuspodzolen met zwart humeuze boven
grond ontstaan, daarentegen in de Vechtzanden humusijzerpodzolen met"
bruin humeuze bovengrond.
Het grootste gedeelte van dit gebied wordt ingenomen door gronden met
AC-profielenï de gleygronden. Er bestaat in deze bodemgroep een grote
variatie wat betreft lutum- en leemgehalte, ijzerrijkdom en vochthuis
houding. De menselijke invloed op bovengenoemde gronden bestaat in het
ontwateren, verkavelen en bemesten.
De diep humeuze, oude bouwlandgronden, "de essen",' hebben hun humeuze
dek grotendeels te danken aan de eeuwenlang opgebrachte potstalmest.
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III. ALGEMEEN BODEMUNDIG OVERZICHT
In het karteringsgebied Dalfsen ten zuiden van de Vecht is bodenkun
dig en landschappelijk een viertal gebieden met een geheel eigen aard en
karakter te onderscheiden, te wetens
1. De Marshoekj
2. Hoonhorst-LenteI
3. De Sekdoornpolderj
4« Dalmsholte.
1. De Marshoek
In het zuidwestelijk deel vindt men grote, lage en vlakke komvormige ge
bieden met zware beekkleigronden. Het noordelijk deel is een sterk ver
sneden beekkleilandschap, waarin veel geulen en zandkoppen voorkomen.
In het centrum en in het zuidoostelijk deel,^langs de Marshoekersteeg
en de spoorlijn Zwolle-Emmen, vindt men meest lichte, bruine zandgronrden afgewisseld met rode, sterk ijzerhoudende, lichte en matig zware
beekkleigronden.
De ondergrond wisselt sterk en is fluviatiel beïnvloed, waardoor afwis
selend leem- en zandlenzen voorkomen. In het zuidwestelijk deel komt
onder het beekkleidek plaatselijk veen of venige leem voor ter dikte
van 10 à 30
2. Hoonhorst-Lente
Voor dit gebied is karakteristiek de hoge dekzandrug, lopende van Huize
Berg via het dorp Hoonhorst en het Brui-ne Paard naar het Landgoed Soeslo.
In deze rug komen enkele stuifzandkoppen en een drietal natuurlijke
laagten voor. Ten zuiden van de Marswetering en ten westen van de Oude
Twentseweg ligt een complex hoge, bruine esgronden. Dit complex bestaat
uit een hoge dekzandrug langs de Marswetering en de "Haete" in het noor
den en een hoge rug langs het Overijsselse kanaal, die samen komen ten
zuiden van het Landgoed Soeslo en een laag gebied met beekkleigronden
iftsluiten. Ten noorden van de dekzandrug van Hoonhorst liggen de Emmer
hooilanden, een laag, sterk versneden en geaccidenteerd gebied, waarin
zeer veel rodoornige lichte en matig zware beekkleigronden voorkomen,
afgewisseld met lichte en zware grijze beekkleigronden.
_ De ondergrond van dit beëkkleigebied is sterk wisselend (fluviatiel beinvloed) met afwisselend los zand en leemlenzen. Ten zuiden van de Hoon
horst ligt het gebied Lente, dat vrij vlak is met enkele komvormige lage
delen waarin zware beekkleigronden voorkomen. Het overgrote deel bestaat
hier uit lichte, zwak humeuze gleygronden. Het beekkleidek in Lente ver
toont veel overeenkomst met/de Emmerhooilanden en de Marshoek. De onderond is echter afwijkend en bestaat uit, normaal vast dekzand.
dat van
3. De Sekdoornpolder

f

Boderrikundig vormt deze polder tezamen met de gronden ten westen en
zuidwesten van het Landgoed Soeslo, het overgangsgebied van de Vechtklei en zandgronden, naar het rivierkleilandschap van de IJssel.
De onderscheiding mengel- en Vecht leemgrond en berust op een drietal, ken
merken. De mengelgronden hebben:
a. een milde bruine kleur van de bovengrond5 in tegenstelling tot de
beekkleigronden die een donkerbruine of rode bovengrond hebben;
b. weinig roest in de bovengrond», de zuivere leerngronden zijnxsterk
roestig en concretiehoudend;
c. een gunstiger structuur van de bovengrond, nl. ruller en zachter.

De ondergrond van dit gebied is gelijk aan die van de beekkleigronden.
Vanaf + 20 à 30 cm diepte vinden we een roestige, lemige, sterk wisselen
de ondergrond.
Het noordelijk deel van de Sekdoornpolder "bestaat uit zware klei.
4« Dalmsholte

-

Bodemkundig is Dalmsholte een zuiver dekzandlandschap, waarin de lage
gronden, de beekbezinkingsgronden, plaatselijk met slib verrijkt zijn.
Ten westen van de weg Rechteren^-Lemelerveld is het gebied vrij vlak met
enkele diep ingesneden geulen en hier en daar een kleine dekzandhoogte.
Het oostelijk deel is een sterk geaccidenteerd dekzandlandschap, met
diepe geulen, plaatselijk opgevuld met veen, afgewisseld met hoge dekzandkoppen of ruggen. De beekbezinkingsgronden zijn voor een deel ijzer
rijk (rodoornig). De ondergroùd bestaat uit normaal, vast, niet- of zwaklemig, matig fijn dekzand.
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IV. BODBHQJNDIGE INDELING; LEGENDA BODEUKAART
Op grond van hun landschappelijke ligging worden de gronden ingedeeld
in dekzandgronden, Vechtzand- en kleigronden en IJsselafzettingen.
De dekzandgronden worden volgens hun profielontwikkeling verdeeld in
humuspodzolen en gleygronden.
De Vechtzand- en kleigronden worden naar hun profielontwikkeling, humuggehalte en ijzergehalte verder onderverdeeld.
De IJsselafzettingen worden gesplitst op grond van de textuur en kleur
van de humeuze laag.
Deze indeling en de verdere onderverdeling blijkt uit de onderstaande
kaartlegenda.
De gebruikte termen (zwak humeus, lemig, etc.) zijn bij de Stichting
voor Bodenfcartering gebruikelijk.
Dekzandgronden
Humujgp_odzo_len: zwart humeuze zandgronden met ABC-profiel.
1. Droge, niet lemige, matig fijnzandige, zwarte^ ondiep
zwak humeuze .
humuspodzol.
2. Vochtige, niet lemige, matig fijnzandige, zwarte, ondiep
matig humeu
ze humuspodzol.
3« Vochtige, niet lemige, matig fijnzandige, zwarte, ondiep
sterk humeu
ze humuspodzol.
4. Natte, matig fijnzandige humuspodzol
met venige bovengrond.
Gleygronden*. beekbezinkingsgronden.
. 5. Zwarte, matig humeuze, zwak lemige zandgleygrond, roest en reductie tot
in de zode.
6. Zwarte, sterk humeuze, sterk lemige zandgleygrond, roest en reductie
tot in de zode.
7. Zwarte,
sterk humeuze, sterk zandige leemgrond, roest en reductie tot
in de zode.
8. Bode, matig humeuze, sterk ijzerhoudende, sterk zandige.leemgrond, re
ductie tot 'in de zode.
9. Natte gleygrond
met venige bovengrond, reductie tot in de zode.
Vechtzand- en kleigronden
Humusaxme jzand£rond_en ( stuif zandgronden)
10. Zeer droge, humusarme, matig fijnzandige zandgrond.
Bruine^ _diep_humeuze_zandgr0nd_eEssen
11. Bruine, diep humeuze, niet of zwak lemige, matig fijnzandige zandgrond.
12. Bruine, diep humeuze, sterk lemige, matig fijnzandige zandgrond.
»

Humusij zerpodzolen
13. Bruine, droge en matig vochtige, niet lemige, matig fijnzandige humusijzerpodzol»
.14» Eossigbruine, droge en matig vochtige, zwak lemige, matig fijnzandige
humusijzerpodzol.

Humeuze gljsygrond_ens beekzand en beekkleigronden
15. Hossigbruine,. zwak humeusa, zwak lemige zandgleygrond, roest en reduc
tie beginnend tussen 20 en 50. cm dieptV.
16. Hossigbruine,zwak humeuze sterk lemige zandgleygrond, roest en reduc
tie beginnend tussen 20 en 50 cm diepte.
17. .-Grijsbruine, zwak humeuze zwak lemige zandgleygrond, roest en reductie
beginnend tussen 20 en 50"cm diepte.
18. Bruingrijze, matig humeuze sterk lemige zandgleygrond, roest en reduc
tie beginnend in de zode.
19. Grijze, matig humeuze, sterk zandige leemgleygrond, roest en reductie
beginnend in de zode.
20. Grijze, sterk humeuze, zwak zandige leemgleygrond, sterke reductie tot
in de zode.
Rodoornige gleygronden
21. Rode, matig humeuze, sterk ijzerhoudende zwak lemige zandgleygrond,
roest en reductie beginnend tussen 50 en 70 cm diepte,
22. Rode, matig humeuze sterk,ijzerhoudendesterk lemige zandgleygrond,
roest en reductie beginnend tussen 20 en 50 cm diepte.
23. Rode, humeuze, sterk ijzerhoudende, sterk zandige leemgleygrond, reduc
tie tot in de zode.
IJ sselafzettingen
Komkleigronden
24« Grijze, humeuze, zeer zware kleigrond binnen 50 cm op zand, sterke re:
due tie tot in de zode.- •
-.
, -—
- - —
.25. Grijze, humeuze, zeer zware kleigrond, zand dieper dan $0 cm, sterke
j. reductie 'tot in de zode.
*

•

,v

•

Meng_el£r£nd_en
26. Bruine, zwak humeuze, zwak kleiige zandgrond, roest en~rëdüctie^"bëgïnnend dieper dan 70 cm diepte.
-27» Bruine, matig humeuze, sterk kleiige zandgrond, roest en reductie be
ginnend tussen 20 en 50 cm diepte.
28. Bruingrijze, matig humeuze, matig zandige kleigrond, roest en reductie
tot in de zode.
29. Grijze, humeuze, matig zware kleigrond, sterke reductie tot in de zodes
Afgegraven gronden
V; Veen: beginnend tussen 30 à 60 cm diepte, ter dikte van 10-30 cm.

V. DE VOCHTHUISHOUDING
Voor de beoordeling van de vochthuishouding zijn de gleyverschijnselen•
als maatstaf gebruikt. De diepte waarop de roest-en reductieverschijnselen
beginnen zijn bepalend voor. de vochttrap. Dit geldt in mindere mate voor
de hoogste gronden en de humuspodzolen, waarin geen roest- en reductiever
schijnselen voorkomen. Bij de hoge gronden is de dikte van het humeuze dek
bepalend voor het vochthoudend vermogen. Bij de humuspodzolen is de rela
tieve hoogteligging t.a.v„ het grondwater en het humusgehalte bepalend.
Teneinde het verband na te gaan tussen roest- en reductieverschijnse
len en de grondwaterstanden, zijn 20 grondwaterstandsbuizen geplaatst. De
ligging der buizen is op bijlage 2 aangegeven. Eenmaal per 14 dagen werden
de grondwaterstanden opgenomen. De gegevens van het profiel en de grondwa
terstanden zijn in tabel 1 samengevat (ontleend aan Haans en Domhof).
Bij de kartering werden de volgende vochttrappen onderscheiden:
4«
3«
2.
1.
0.

sterke reductie tot in de zode;
roest en reductie beginnend in de bovengrond;
roest en reductie beginnend tussen 20 en 50 cm diepte;
roest en reductie beginnend tussen 50 en 70 cm diepte;
roest en reductie beginnend dieper dan 70 cm.

•

De gegevens uit tabel 1 werden samengevat volgens bovenstaande vocht
trappen in tabel 2.
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LANDSCHAPPELIJK OVERZICHT
1.
2.
3«
4.
5.

Verkaveling
Ontwatering
Gebruik
Bosbegroeiïng
Bebouwing.

Verkaveling
De Marshoek beeft een rechte verkaveling met lange, vrij grote percelen.
De ontsluiting is slecbt te noemen. De hoge gronden van Hoonhorst hebben
een vri$ goede perceelsindeling en zijn goed ontsloten.
Het gebied van de Emmerhooilanden tot aan het Landgoed Soeslo heeft een.
zeer onregelmatige verkaveling met de meest uiteenlopende perceelsvormen.
Dit gebied is zeer slecht ontsloten.
Lente heeft goede verkavelingsvormen met lange, rechte en voldoende gro
te percelen. Er is echter een ontstellend gebrek aan wegen zowel onder
het Landgoed Aalshorst als ten zuiden en zuidwesten van Hoonhorst tot de
Oude Twentseweg. Het zuidwestelijk deel van Lente heeft onregelmatige
perceelsvormen en weinig wegen.
Dalmsholtet dit gebied heeft een goede verkaveling en is goed ontsloten.
Ontwatering
De Marshoek en de Emmerhooilanden behoren tot het verzorgingsgebied van
het waterschap Herfte en worden bemalen. "Voor de Marshoek is dit niet af
doende wegens de komvormige ligging én de moeilijke doorbraak van de afvoerwetering door een hoge stuifzandrug onder Herfte. Ook de lage gron
den in d« Emmerhooilanden hebben nog wateroverlast. De detailontwatering
'in de Marshoek en in de Emmerhooilanden is slecht verzorgd.
Lente is voor de ontwatering aangewezen op de Marswetering, een smalle,
kronkelende beek, welke een natuurlijke lozing heeft op het Overijsselsekanaal., De kronkelende loop geeft veel vertraging in de afvoer, terwijl
de lozing op het Overijsselsekanaal bij westelijke en noordwestelijke
winden moeilijkheden geeft.
De lage, komvormige delen in Lente hebben dan ook regelmatig ernstige
wateroverlast,
Dalmsholte: tijdens de opname was dit gebied aangewezen op een natuur
lijke lozing van het water beneden sluis 1 van het Overijsselsekanaal.
Er bestond veel overlast van water. Sinds 1955 is dit gebied ondergebracht
in het waterschap "Dalmsholte" en heeft een bemaling gekregen. De indruk
is, dat wateroverlast weinig meer voorkomt, alleen in uitzonderlijk lage
delen zoals in de geulen. Men heeft een aantal stuwen geplaatst om het
grondwater op peil te houden.
Gebruik
Het gehele gebied ligt overwegend in grasland. Het centrum van de Mars
hoek heeft afwisselend bouw- ea grasland. Het zuidwestelijk en noordelijk
deel is overwegend in gebruik als grasland. De hoge rug van Hoonhorst is
overwegend bouwland. De Emmerhooilanden zijn vrijwel uitsluitend grasland»
eEkele hogere percelen worden wel geploegd.
Lente heeft veel kleine bouwlandperceeltjes op de hogere delen. De Sekdoornpolder is vrijwel geheel als grasland in gebruik. Dalmsholte is
met uitzondering van enkele hoge koppen en enkele huispercelen geheel
als grasland in gebruik.
De Marshoek en Dalmsholte worden het meest extensief gebruikt. De gras
landverzorging laat hier nogal te wensen over.
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4« Bosbegroeiing
In het centrum van de Marshoek zijn veel opgaande eikenbossen en ver
spreide eiken meest laags wegen en perceelscheidingen afgewisseld met
eiken-, elzen- en wilgenhakhout. Het zuidwestelijk deel is een open land
schap met uitzondering van een eendenkooi (eikenbos).
Tussen de Marshoék en de Emmerhooilanden bevindt zich het Landgoed Mataram met veel eikenbos. De Emmerhooilanden is een open landschap, het oos
telijk deel (Huize Berg) heeft wat opgaand eikenbos en eikenhakhout. De
hoge rug van Hoonhorst heeft ten westen van Hoonhorst geen opgaande bos
sen meer. Vel ligt hier wat eikenhakhout. Oostelijk van Hoonhorst ligt
een gemengd bos, (den, eik en beuk).
Lente heeft weinig opgaand bos, meest hakhout (-wilg-els-berk) waarnaast
een ingeplant dennenbos van 8-10 ha.
De Sekdoornpolder heeft een open landschap. Dalmsholte heeft een vrij
open landschap met langs de Lange, weg singels populieren. Overigens ver
spreid enig hakhout van wilg, els en berk.
5- Bebouwing
In- de Marshoek staan de boerderijen meestal langs de MarshoekersteegIn de Emmerhooilanden liggen geen boerderijen met uitzondering van het
deel ten oosten van de weg Hoonhorst- Dalfsen. Langs de hoge rug van
Hoonhorst staan oudere boerderijen, enkele nieuwere zijn op de rug ge- .
bouwd.
;
In Lente tussen de rijksweg Zwolle-Heino en de weg Hoonhorst-Heino lig
gen kleine boerderijtjes verspreid door het gebied. Oostelijk en weste
lijk van deze weg staan overwegend grotere boerderijen meestal bij na
tuurlijke hoge gronden.
"i
In de Sekdoornpolder liggen in het hoorden 2 boerderijen en verder in
het zuiden erkele boerderijen op hoge zandopduikingen en langs het
Ovèrijsselsékanaal en de Nieuwe Wetering.
Dalmsholte heeft westelijk van de weg Eechteren-Lemelerveld vrijwel geen
boerderijen, ten oosten ervan een verspreide bebouwing op de hoge dekzandk oppen.

VII. LAN DBCUV/KUNDIGE WAARDERING
Het vaststellen van de landbouwkundige gebruiksmogelijkheden was in
dit gebied door het ontbreken van gegevens erg moeilijk.
"Proefoogsten zijn niet verricht. Van het bouwland zijn maar van een
beperkt aantal bodemtypen'opbrengstgegevens beschikbaar, voor grasland is,
afgezien van schattingen, nog geen snelle methode van opbrengstbepaling be
kend.
^
Voor het vaststellen van de landbouwkundige gebruiksmogelijkheden is
uitgegaan van de profielopbouw, waarbij vooral de waterhuishouding (vochthoudend vermogen en diepte van de grondwaterverschijnselen) en de natuur
lijke vruchtbaarheid de voornaamste factoren waren.
Een beoordeling is gegeven naar geschiktheid voor bouw- en grasland
(zie omschrijving der bodemtypen).
Een bijzonder aspect hebben in dit verband de ijzerrijke gronden. Voor
al bij gebruik als bouwland moet speciale aandacht geschonken worden aan de
pH, in verband met molybdeen gebreksverschijnselen, welke bij lage pH veel
optreden. Ook de fosfaatvoorziening verdient speciale aandacht.

/
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VIII. SYSTEMATISCHE BESCHRIJVING DER BODEMTYPEN
Dek zandgrond en
Humuspodzolen

I
Gronden met een ABC-profiel, geheel ontijzerd, met zwart humeuze bo
vengrond.
Criteria voor de indeling zijn: humusgehalte van de bovengrond en vochttype.

1. Droge,_matig_f_ijnz3;n^.i£ex £wartex _ond_iep_en £w^_h2M^u^e_humus£Od,z>ol.
Opbouw van het profiel.
Zwart, sterk loodzandhoudend, matig fijn zand. Humus
Al 0-12 cm
gehalte 3 à 4$« Leem 0- &fo.
Grijs tot blauwgrijs. Humusgehalte 1- 3$< Leem 0- &$>,
A2 12-35 cm
matig fijn zand. Meestal een zwarte, sterk humeuze
overgang naar de B-laag.
Donkerbruin of roodbruin matig fijn zand, meestal verNB
35- 50 cm
kit zand, sterk wisselend van kleur en dikte. Humusge-^
halte 2 à 3$» 'Leem 4 à 8$.
Grijs of geelgrijs matig fijn zand, humusarm. Humusge
C
50-100 cm
halte 0- 3$. Leem 0-5$«
Verontreiniging: Op de hellingen van zandkoppen komen vaak dikkere
loodzandlagen (A2) voor. Op de overgang naar de lagere
gronden is de bovengrond sterker humeus.
Grondwatertrap ; De grondwaterinvloed is zeer gering.
Hangwatertrap: Het vochthoudend vermogen is gering.
Landbouwkundige waardering; Als bouwland geschikt voor rogge en aard
appelen. Ongeschikt voor grasland. ^
Verspreiding: De hoogste zandkoppen in Dalmsholte.

\ \

2. Vochtijgej_ inatijg f i^nzand ig_e, _zwarte, _ond ie]3 en matig humeuze humusp od zol
Opbouw van het profiel.
Zwart, humeus, matig fijn. zand, matig wrede humus. Hu
A
0-17 cm
musgehalte 5 à 8$. Leem 6-10$.
Bruin tot dorker bruin, matig fijn zand. Humusgehalte
B
17-40 cm
1 à 2$. Leem 5 à 8$. Sterk wisselend van kleur en dikte
C
40-120 cm
Bruingrijs en grijs matig fijn zand. Humusgehalte 0-1$.
Leem 8$. Dieper dan 100 cm donkergrijze reductievlekken.
Verontreiniging: Plaatselijk komt een dunne loodzandlaag (A2) voor.
Kleine verheffingen in het terrein hebben een humusarme bovengrond en dikke loodzandlaag. Plaatselijk roest
vlekken in de ondergrond als leembandjes.
Grondwatertrap: Matige grondwaterinvloed.
Hangwatertrap: Matig vochthoudend.
Landbouwkundige waardering? Als bouwland geschikt voor zomergewassen.
Geschikt voor blijvend grasland.
Verspreiding: Dit bodemtype komt voor als vlakke complexen, meest in
het oostelijke deel van Dalmsholte.
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3. V_ocht_i£ej_ |aü£ £ij_nzand i^_e, _zwar te, _ ond i.e£ en sterk hume uze humuspodzol
Opbouw van het profiel.
A
0 - 20 cm
Zwart, sterk humeus matig fijn zand. Humusgehalte 8 à
12$. Leem 5 ,& 8$>
B
20 - 40 cm
Bruin of donkerbruin matig fijn zand. Hurausgehalte 1 à
f
•
2/0. Leem 5 à 6$.
C
40-120 cm
Grijs of bruingrijs matig fijn zand. Humusgehalte là2$.
Leem 5 à 8$. Dieper dan 110 cm donkergrijze reductievlekken.

M

. Verontreinigings Kleine verheffingen in het terrein hebben een lager
humusgehalte in de bovengrond en soms nog een dunne
loodzandlaag.
Grondwatertrapt Sterke grondwaterinvloed.
Hangwatertraps ' Matig tot goed vochthoudend.
Landbouwkundige waardering; Geschikt voor zomergewassen en blijvend
grasland.
Verspreiding: Comp1exsgewijze in Dalmsholte.

%'%£"• ^

4. Natte,_mati^_fijnzandi£ej_ huinujrpodzol __ met venige_boven£rond_.
Opbouw van het profiel.
A
0 - 25 om
_ Zwart, venig matig fijn zand. Humusgehalte 20 à 25$.
Leem 6 à 8$V.
,
B
25-55 cm
Donkerbruin •••of grijsbruin matig fijn zand. Humusgehal—
>
te 1 à. 3$. Leem 8 à 10$.
C
55-120 cm
Grijs tot bruingrijs matig fijn zand. Humusgehalte là
2$. Leem 6à
Donkergrijze reductievlekken dieper
" ' •
dan 70 à 80 cm.
:
Verontreiniging; Plaatselijk is de venige bovengrond tot 40 à 50 cm
dik. Kleine: verheffingen irr het terrein hebben een
, .
sterk humeuze bovengrond'
Grondwaterinvloed s Zeer sterk.
Hangwater trap: Zeer goed-vochthoudend.
Landbouwkundige waardering: Ongeschikt voor bouwland, te natjmatig geschikt voor grasland, veel vertrapping van de zode.
Verbetering mogelijk door bezanding.
Verbreiding: Meest kom- of geulvormige laagten,

«Cmm

'• ' • ' • *

•

•

••

/

Gleygronden: Beekbezinkingsgronden.
5. Zwarte^ matig, humeuze_,_zwak ^em£e_zandg_le^grond_met_roest_en reductie
tot in_d_e zode^
•
Opbouw van het profiel.
A
0 - 12 cm
Zwart, mild, matig fijn zand. Humusgehalte 4-6$..
Leem 8 à 10$.
C
12-120 cm
Grijs, matig fijn zand, zwak roestig van 40-60 cm.
Humusgehalte 0$. Leem 5 - 8$.
Verontreiniging: Enkele kleine kopjes komen voor met een humuspodzolprofiel. Plaatselijk is de ondergrond (C-laag) bruin
grijs getint met enige humusinspoeling. Enkele kleine
lage plekken met zwaardere gleygronden.
Grondwatertrap: Sterke grondwaterinvloed.
Hangwatertrap: Slecht vochthoudend.
Landbouwkundige waardering: Als bouwland geschikt voor zomergewassen.
Geschikt voor blijvend grasland.
Verspreiding: Verspreid door Dalmsholte als kleine verheffingen
tussen lage gronden.
—
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6. Zwarte^ .sterk humeuze_,_sjterk_l£m^g£,_zandg_le^grond^ roesjt _en_red_uc_ti_e
tojt jlnjle zpde^
Opbouw van het profiel.
_
A
0 - 25 cm
Zwart, mild, humeus matig fijn zand. Humusgeh. 8àl0$i)Lutungeh.
5à7^.Leem l8à25$*Hoest en reductie tot in dezöde.
• , • '.] C
25-120 cm
Grijs, humusarm matig fijn zand. Humusgehalte 0$. Leem
{.<%-u<x/pi.A.>j pZ<^2.(
6 à 10$. De meeste roest komt voor tussen 40 en 70 cm.
'
! * jEt \
Reductievlekken tot 90 cm, daaronder permanent geredu'
'
.
ceerd.
\f

P
[J
^

t

n

L

7. Zwarte_en sterk humeuze_,_s^erk_zandi£e_l_een]grondj_ roest. j3n_rjäduc tie _tot_
i_n_die zode._
•
Opbouw van het profiel*
-V
A
0 - 17 cm
Zwart of donkergrijs matig fijn zand. Humusgehalte l0^TC °|:EL
._
12$. Lutumgehalte 6-8$. Leem 25-30$»
V
011 17-35 cm
"Grijs, matig fijn zand. Humusgehalie 2 à 3$* Lutumgehalte 6 - 8$. Leem 30-40$. Matig roestig met reductievlekken.
Cl2 35-120 cm
Grijs, matig fijn zand. Humusgehalte 0$, Leem 5-8$.
fv •
Soms zwak roestig met sterke reductieverschijnselen,
t
Permanente reductie komt voor vanaf + 70 cm.

'

[

F:

x

Verontreiniging? Kleine verheffingen in het terrein hebben meestal
een humuspodzolprofiel. Plaatselijk vinden we onder de
zwart humeuze zode veel ijzerconcreties. (
^.
Grondwatertraps Sterke tot zeer sterke grondwaterinvloed«
Hangwatertrap: Goed vochthoudend.
Landbouwkundige waardering; Als bouwland matig geschikt voor zomergewassen, als grasland zeer goed.
Verspreiding? Hoofdzakelijk in grotere vlakken in het westelijk deel,
sóms als geul tussen hogere gronden.

;

~

Verontreiniging! Kleine verheffingen in het terrein hebben een lichtere bovengrond.
%
Grondwatertraps Sterke grondwaterinvloed.
Hangwatertrap! Goed vochthoudend.
Landbouwkundige waardering; -Voor bouwland ongeschikt, te nat. Boor
grasland.zeer geschikt.
Verspreiding; Hoofdzakelijk vlakke complexen en ook als geulen tus
sen de hogere gronden.
8. RojLej_ mati£ humeuze,_sjterk_ijz_erhoud.ende^ .sterk _zandige leemgrond, roest
_en_re_duc_ti_e tot in_de jzo^ie^
Opbouw van het profiel.
A
0 - 30 cm
Bood tot bruinrood matig fijn zand, meestal met zwarte
JÏzodelaag van 2 à 3 cra dikte. Humusgehalte 4-5$« Lutump Q
gehalte 6-8%. Leem 25-30$«
v
C
30-60 cm
Grijs, sterk roestig matig fijn zand. Humusgehalte 0$.
Leem 8-10$.
G
60-120 cm
Donkergrijs matig fijn zand. Humusgehalte 0$. Leem 8—
10$. Permanent gereduceerd.

t

Verontreiniging; De hoeveelheid ijzerconcreties wisselt van enkele
concreties tot een verkitte bank. Plaatselijk is het
leemgehalte wat lager.
Grondwatertraps Zeer sterke grondwaterinvloed.
Hangwatertrap; Matig vochthoudend vermogen.
Landbouwkundige waardering; Als bouwland ongeschikt, te nat. Voor
grasland matig tot goed geschikt.
. Verspreiding! Verspreid als complexen door Dalmsholte.

9» Natte g_le7£T_ond _ met veni£e_b£V£rgr£nd.,_r_educ_ti£ tot in_d£ zode,
v /
Optouw van het profiel.
y\Jz
-A.1 0-20à60 cm
Zwart, sterk veraard veen, Humusgehalte 25-40$. Leem
15-20?«, zwak roestig.
G 20à60-l20 cm
Blauwgrijs, matig fijn zand. Humusgehalte 2 à 3$• Leem
• -•T.

•-

y

•

.

5"8?5-.

Verontreiniging; De veenlaag is plaatselijk verschillend in dikte en
varieert van 20 cm tot soms meer dan 100 cm. Plaatse
lijk komen ijzeroerbanken voor.
Grondwatertraps Zeer sterke grondwaterinvloed.
Hangwatertraps Goed vochthoudend vermogen.
Landbouwkundige waardering: Voor bouwland ongeschikt$ voor grasland
' slecht tot matig geschikt. Vertrappen van de zode.
Verbetering door bezanding mogelijk.
Verspreiding: Meest in geulen door Dalmsholte.

Veohtzand- en kleigrondenHumusarme zandgronden (stuifzandgronden)
10. Zejerjdroge^ humu£arm£,_mati_g_fijnzandi£e_zanàgrond_i_
Opbouw van het profiel.
- [ À .
0- 7 cm
Bruin, matig f i j n zand. Humusgehalte1à 2$. Leem 4$.
cil 7 - 60 cm
Bruingeel, matig fijn zand. Humusgehalte 0-3$. Leem 4$.
Cl2 60-120 cm
Grijs, matig fijn zand. Humusgehalte 0$. Leem 4$.
v
l ;/
2^52jiiV
'vT;,
«-* ' •

•

mi*

v

Verontreiniging: Plaatselijk is het bruine dek 20 à 30 cm dik, vooral langs aangrenzende bouwlandpercelen. Veel verwerkte (gerioolde) gronden, omgezet voor bos.
~
Grondwater trap: Geen grondwater invloed.
Hangwa ter trap: Zeer gering vochthoudend vermogen.
Landbouwkundige waardering: 3)eze gronden zijn ongeschikt voor bouw^land en.grasland.
Verspreiding: Enkele hoge delen van de zandrug Hoonhorst- Soeslo.

Bruine, diep humeuze zandgronden
11. Bruine^ ^iep^umeuze^ mati£ fij_nzandige_,_ai e_t £f_zwak lemige zandgrond
Opbouw van het profiel.
All 0 - 20 cm
Bruin, matig humeus, matig fijn zand. Humusgehalte 3
à 4$« Leem Q-12$. Kleur 10YB3/3 - 3/4«
Al2 20 - 50à80 cm Lichtbruin, zwak humeus, matig fijn zand. Humusgehalte 2$. Leem 0-12$. Bijmenging van houtskool-baksteen-*
en leemresten.
Alb 50à80-l00 cm Grijsbruin, matig fijn zand. Humusgehalte 1-2$. Leem
0-4$. A-laag van zeer zwak ontwikkeld humusij zerpodzolprofiel.
Cl 100-120 cm
Geel, matig. fijn zand. Humusgehalte 0$. Leem 0-5$.
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Verontreiniging en afwijkingen in de profielopbouw: Binnen dit bo
demtype komen enkele afgegraven percelen voor. De dik
te van het bruine humeuze dek varieert van 50-100 cm.
'Plaatselijk heeft het zand onder het bruine humeuze
dek een duidelijk stuifzandkarakter. Soms komt onder
•
het humeuze dek een dun veenlaagje voor, terwijl op
enkele plaatsen een zwak ontwikkelde -humuspodzol Blaag werd aangetroffen.
Grondwatertrap; Geen grondwaterinvloed.
Eangwatertrap: Matig vochthoudend.
Landbouwkundige waardering; Als bouwland geschikt voor rogge, haver,
aardappelen, kunstweide, voor grasland ongeschikt.
Gebruik:
Hoofdzakelijk bouwland, wel enkele percelen in gras,
n.l. dicht bij de boerderijen.
Verspreiding: Grotendeels op de hogere dèkzandruggen en Hoonhorst.
Soeslo.
. .
12. Bruine^ d_iep_humeuzex matig f ij^jï andige,_sjterk_l_emige_ zandgrond.
Opbouw van het profiel.
A
0 - 20 cm
Bruin, matig fijn zand. Humusgehalte 3-4$« Leem 20$.
20 - 50a80cm Bruin, matig fijn zand. Humusgehalte 255. Leem 20-25$.
bE2s3,
50â80-l00cm Grijsbruin, matig fijn zand. Humusgehalte 1-2$. Leem
B

-,

0-5$.

100-120 cm
Bruisageel, matig fijn zand. Humusgehalte 0*-0.5$. Leem
-:.V .
,4-0$.
' •
; 'y
Verontreiniging: Langs de randen van de hoge gronden komen'soms
roest- en/of reductievlekken in het humeuze dek voor
tussen 50- lOO cm. Soms is het humeuze dek laJags de
^
•
hellingen tot 100 of 120 cm dik.
Grondwaterinvloed: Geen grondwaterinvl-oed.
\
Hangwatertrap: Matig tot goed vochthoudend.
V
. _
.
Landbouwkundigè waardering: Als bouwland geschikt voor rogge, haver,
gerst, aardappelen, kunstweide$ voor graslasid ongeSCMkt.

Verspreiding: De hoge bouwlandgronden (essen) van Huize Berg, Hoon&orst- Bruine Paard.

I

Humus i.i zerpodzolen

Cl»

13. Bruine^ drogje £n_nmtig_vochtigje, _matig_fi jnzand ige humusi jzerpodzolOpbouw van het profiel.
A
0 - 20 cm
Bruin, zandig, matig fijn zand. Humüsgehalte 2-3$.
Leem 4-6$.
B
20-50a70cm
Lichtbruin matig fijn zand. Humusgehalte 1-2$. Leem
4-6$.
C
50a 70-120 cm Grijs, huniusarm matig fijn zand. Humusgehalte 0$.
Leem 4-6$. Bij de matig vochtige profielen komen
Zk ei \V
roest- en reductieverschijnselen voor tussen 50 en
70 cm. Bij droge profielen dieper dan 70 cm.

""

Verontreiniging: Kleine verheffingen en kleine afgegraven stukken
bij de boerderijen hebben meestal een humeus dek van
lu.
20-40 cm. Plaatselijk, vooral in de matig vochtige
profielen, komen tussen 70 en 120 cm leembandjes voor.
Plaatselijk komt een dun veenlaagje of humeuze band
voor op + 70 cm.

Grondwaterinvloeds Geen invloed of gering tot matig.
Hangwatertraps Matig vochthoudend.
Landbouwkundige waardering: Als "bouwland geschikt voor rogge, haver,
aardappelen, kunstweide; als grasland ongeschikt tot
matig geschikt.
Verspreiding? De droge gronden van dit bodemtype komen voor op de
hoge dekzandruggen van Hoonhorst- Soeslo-Lente en op
de hoogste delen in de Marshoek. De matig vochtige
in het centrum van de Marshoek.
14. EOj3sigbruine_j_ droge ^n_mtig_vochti_g_e,_zwak lemige^ matig £ijinjza£di_ge_
humusijz£r]3odz£l
,
. Opbouw van het profiel.
p" yfr** A
0 - 20 cm
Eossigbruin, matig fijn zand. Humusgehalte 2-4$« Leem
^
10-15$.
'k B
20-50à70 cm
Bruin tot rossigbruin matig fijn zand. Humusgehalte
Wr*]'
1-2$. Leem .-10-120.
I •• ™ f*.
50à70-l20 cm Grijs, matig fijn zand. Humusgehalte 0$. Leem 4-6$.
Bij de droge profielen komt roest en reductie dieper
dan 70 cm voor. 3ij de matig vochtige profielen tus-*
„WA
sen 50 en 70 cm.

m'
/ .,

Verontreiniging; Kleine verheffingen in het terrein hebben een dun
nere humeuze laag en bevatten meestal weinig leem
(<l0$). De gronden Tan dit bodemtype zijn ten zuiden
van Hoonhorst iets minder rossigbruin dan in de Mars'
hoek-.
'•
- ;
Grondwaterinvloedt Gering, of gering tot matig.
Hangwatertraps Matig.vochthoudend.
•
Landbouwkundige waardering. Als bouwland geschikt voor rogge, haver,
gerst, aardappelen, kur.stweide. Matig geschikt voor
bieten en voor grasland,
Verspreiding: In de noordoosthoek en het centrum van de Marshoek en
^— '3
in het oostelijk deel van Hoonhorst komen aaneenge" , . sloten complexen voor. Overigens versrpeid als kleine
t"
verheffingen -bussen lagere gronden.

,

Humeuze gleygronden. Beekzand- en beekkleigronden.
15. Bos^sigbruine^ zw^^umeuze^ zwak_lemig_e,_zandgle£gr ondroesjt £n_reduc_tie_ beginnend jtuss_en_20 enjj0_ £m_di_e£t2..
Opbouw van het profiel,
i
Ai 0 - 20 cm
Eossigbruin, matig fijn zand. Humusgehalte
Leem
0 5K^1
10-12$.
0>Zq20 - 50 cm
Grijsbruin, matig fijn zand, zwak roestig + reductievlekken. Humusgehalte 1-2$. Leem 10-15$.
50-120 cm
Grijs, matig fijn zand, zwak roestig met reductievlekken. Humusgehalte 0$. Leem 5-8$«

V 'i

i\

Verontreiniging: Plaatselijk, vooral in de Marshoek, komen beneden
50 cm leembanden voor. In kleine slenken komt roest
en reductie boven 20 cm voor. In Lente, plaatselijk
onder kleine verheffingen in het terrein, komt een
zwak ontwikkelde« humuspodzol B-laag voor.
Grondwater invloed: Matig.
/
Hangwatertrap: Matig vochthoudend vermogen.
Landbouwkundige waardering: Als bouwland geschikt voor zomergewas
sen. Matig geschikt voor blijvend grasland, enige zomerdepressie.
Verspreiding: In de Marshoek kleine oppervlakten, in Lente grotere
complexen.

- 20 -

16. Bossigbruine_j_ ^wak_huin£uz_ex sterk l_emige_j_ £a£d^le£grondj_ ro_es_t en_re-_
^U£t^e_t^^rmend_tus_sen 20_en ^0_cm d.iep_te_;_
(
I •
Ar,V^„.. van Vhet
~-t- profiel:
^*1 •
Opbouw
•£.
Ax 0 - 20 cm
Rossigbruin, matig fijn zandi Humusgehalte 3-4$» Lutumgehalte 8-10$. Leem 20-2495.
3
20-50 cm
Rossigbruin tot grijsbruin matig fijn zand. Humusgej
J___ , (7
halte 1-2$. Lutumgehalte 3-5$« Leem l8-20$. Zwak tot
XaZqoS ^ '
matig roestig afgewisseld met reductievlekken.
1
C
50-120 om
Grijs, matig fijn zand. Humusgehalte 0$. Leem 8-10$
t

Verontreiniging: Plaatselijk komt een sterk lemig, zeer fijnzandige
ondergrond voor.
Grondwaterinvloed: Matig tot sterk.
Hangwatertrap: Goed vochthoudend. .
Landbouwkundige waardering: Geschikt als bouwland voor zomergewas
sen. Als grasland goed geschikt.
Verspreiding; Deze gronden komen voor in de Marshoék op de overgang
van de humusijzerpodzolen naar de grijze leemgronden.

£

17. Gri_j_8brui ne, _zwak humeuz£, _zwak lemige^ z_a^d-gl_ei2grondJL roeat £n_reduc/
tie_ beginnend. iHssen_20 enj>0 cm_ diepte^-~"
/
' Opbouw van het profiel.
'
oX* *5
A
0 - 20 cm
Bruingrijs, matig fijn zand. Humusgehalte 4-5$. Leem
VWOUO/U
10-14$. ,
Lv I 0
20-40à50 cm
Grijs, matig fijn zand. Humusgehalte là2$. Leem 10-15$,
roest-en reductieverschijnselen, i
.-'sGtOir* 0
40à50-l20 cm Grijs, matig fijn zand. Humusgehalte 0$. Leem 5$»
"
I
Donkergrijs permanent" gereduceerd op + 130 cm.
a
\
Verontreiniging: Kleine verheffingen in het terrein hebben een T O S - -'
HL
. (~=^§)
sigbruine bovengrond. In enkele lagere plekken komen
'J: . —-4t
_ .
roest- en reductieverschijnselen voor, ondieper dan
'
-f 20 cm. De ondergrond van 50-120 cm vertoont in de
Marshoék en Emmerhooilaaaden enige gelaagdheid.
•
- -Grondwatertrapr Vrij-sterke grondwaterinvloed.
- y
~ ~
à},
- •- Hangwater trap: Matig vochthoudend.
Landbouwkundige waardering: Als bouwland geschikt voor zomergewas•
Vsen. Zeer geschikt voor blijvend grasland.
'
Verspreiding: Dit bodemtype komt verspreidt als vlakken en geulen
voor.

-ft T '

n

o

18. Bruingrij_zje, _mtjJg_h^euzeJ_ .sterk ,lemi£ex z.and-gl^e^grond^ roesjb en reductie^'be£jLimend_in de_z£dje.
—
—
—
Opbouw van het profiel.
A
0 - 20 cm
Donker bruingrijs, matig fijn zand, zwak roestig afwrüe-X v
gewisseld met reductievlekken. Humusgehalte 4-6$'
sl<>~
Lutumgehalte 8-10$. Leem 25-30$.
. 4^ \Öv—
0
2O-40à50 cm
Grijs, matig fijn zand. Humusgehalte 0$. Lutum 8àl0$.
Leem 25-30$. Zwak tot sterk roestig met veel reèuctievlékken.
1
C
40a50-120cm Grijs, matig fijn zand, Humusgehalte 0$. Leem 5-8$»
.
Zwak roestig, permanente reductie op + 110 cm.
r
I
?
1 "
Verontreiniging: Kleine verheffingen in het terrein met bruine bo\ 3Œvengrond en minder ieemhoudend.
Grondwaterinvloed: Sterke grondwaterinvloed.
^ c"~"!
Hangwatertrap: Goed vochthoudend.
Landbouwkundige waardering: Als bouwland geschikt voor haver, bie
VH
ten. Zeer geschikte graslandgronden.
Verspreiding: Grotere en kleinere complexen verspreid door de Marshoek, Emmerhooilanden en Lente.
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19. Gri_j zex matig_ humeuze,_sjt e rk_zandi^e^ le^rt^gl^grond^ roest. ^njrjeduotie
t. .
beginnend _in_à_e zode^
1 4 Opbouw van het profiel.
Grijs, matig fijn zand mét roest- enreductievlekken.
0 - 15 cm .
Humusgehalte 6-8$. Lutumgehalte ,lO-l5$0 Leem 30-35$Grijs, matig fijn zand, roest en reductievlekke"n,bont.
15-30È50 cm
Humusgehalte 0-1$. Lutungehalte 10-15$. Leem 35-4C$.
30à50-l20 cm Grijs, matig fijn zand.*Zwak roestig met sterke reduc
tie. Humusgehalte 0$. Leem 8-12$. Permanente reductie
op + 110 cm.

L.

Verontreiniging: Kleine verheffingen in het terrein met lager leerogehalte. De ondergrond vooral in de Marshoek en Emmer
hooilanden heeft afwisselend leembanden.
Grondwaterinvloed: Sterke grondwaterinvloed.
Hangwatertraps Goed vochthoudend vermogen.
Landbouwkundige waardering s Als bouwland te nat en te zwaar. Als
~
grasland zeer'geschikte gronden.
Verspreiding: Meest in grotere complexen in Marshoek, Emmerhooilan^
den en Lente, echter ook in smalle geulen tussen hoge
re gronden.
j -iU^O. GrjLjjze^ st£rk hume uze,_zwak jsandjige l-e^m-g^le^grond^ _st_erke_r£duc_tie_ to_t
in_djé ^zojde^
I V *s\< m*. 2.
Opbouw van het profiel:
Donkergrijs, iets roest, sterk gereduceerd. HumusgeA
0 - 15 cm
'4**2,
halte 12-15$. Lutuirçgehalte 20-25$; Leeni 40-50a6C$.
Donkergrijs, iets roest, sterk gereduceerd. HumusgeC
I5~40à60 cm
halte 2 à 3$' Permanente reductie in deze laag» Lutum*• ft ft • »- '
gehalte 25-30$. Xeem -60-r70$. ;
G
40à60-l20 cm Donkergrijs. Humusgehalte 0$. Leem 8-12$. Perçiaaent
"gereduceerd. :
35 X

8

-

vv-

0

"?%r'

- -

Verontreiniging: In de Marshoek en op enkele plaatsen in de Enmer-,
_L—
hooilanden komt ie en veenlaag of humeuze band voor, op
v . \ Mj * ;
de overgang leem-zand. Diepte in het profiel beginI;
nend op + 40 a 50 cmj dikte veenlaag 10-30 cm.
1'LJf Gro^wa"keriinrloeds Zeer sterk,
"a
Hangwatertraps Goeé vochthoudend vermogen.
*—1 Landbouwkundige waardering: Als bouwland ongeschikt, te nat en te
*>
zwaar. Als grasland-matig geschikt.
Verspreiding: Deze gronden vormen de laagste kommen en geulen in de
Marshoek, Emmerhooilanden en Lente.
Bodoornige gleygronden

21. B.0de^ mati£ humeuzjs,_sterk^^zerhoude^ndè^ jwak_l£mige ^and-g^ejgrond^
ro_es_t £n_reducti_e beginnend _tussen_5_0 _en_70 -ciju.
tl 1 »f MÎM.U ^ Opbouw van"het profielT ~~
Bruinrood, matig fijn zand, sterk ijzer- en-concretieA
0 - 15 cm
I jkiölhoudend. Humusgehalte 3 à4$. Leem 10-12$.
C
l5-35à40 cm
Bood, matig fijn zand, sterk ijzer- en concretiehoudend. Humusgehalte 0-1$. Leem 10-12$.
_ï- M
35M0-120 cm Grijs, Matig fijn zand, zwak roestig met reductie-,
vlekken vanaf 50-70 cm, Humusgehalte 0$. Leem 12$.
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Verontreiniging: Enkele kleine verheffingen in het terrein hebben een
dunne rode bovengrond ±_ 15 cm.
Grondwaterinvloed: Matige grondwaterinvloed.
Hangwatertraps Matig tot gering vochthoudend.
Landbouwkundige waardering: Voor bouwland geschikt voor zomergewas
sen, matig geschikt voor rogge, matig geschikt voor
blijvend grasland.
Verspreiding: In de Marshoek en Emmerhooilanden vrij vlakke hogere
delen.
22. Eodej_ mat_ig humeuz_e,_s_terk_ijz£rhoudende_j_ .sterk _lemi£e_j_ ^and^gle^grond^
ro£st ^n_r£duc_tie _be£innend _tu_ss_en_20 e_n_50_ £m_d_ie£t£.
Opbouw van het profiel.
.
A
0 - 20 cm
Bruinrood tot rood sterk ooncretiehoudend. HumusgehalII
te 3-4$• Lutumgehalte_10-12$. Leem 20-30$.
Cil 20-40à60 cm
Bood, sterk ooncretiehoudend met reductievlekken. Hu
mt
'musgehalte 0-1$. Lutumgehalte 10-12$. Leem 25-30$«
jÄ."2as5_
40à60-l00 cm Grijs, zwak roestig matig fijn zand. Humusgehalte 0$.
"ij
I
Leem 5-l5$> afwisselend leembanden en ijzer oer banden.
G
100-120 cm
Permanente reductie, beginnend tussen 100-120 cm.
^
T**"î

Verontreiniging: Sterke wisseling in het ijzergehalte n.l. veel of
. .i. i weinig concreties. Kleine verheffingen in het terrein
~
zijn meestal het sterkst ijzerhoudend. Kleine geulen
MV2.of slenken bevatten minder ijzer.
" '
Grondwaterinvloed: Matig tot sterke grondwaterinvloed.
Hangwatertraps Goed vochthoudend.
Landbouwkundige waardering: Als bouwland geschikt voor zomergewas
sen, voor grasland goed geschikt.
^ .
Verspreiding: In het oostelijk deel van de Marshoek, Hoonhorst en
.
Emmerhooilanden. Deze gronden vormen de hogere koppen
*
1
en ruggen tussen de lage grijze gronden.

23. Rode^ matig hume uzeyt sterkijzer houdendex sterk zandige 1een>-gl eg^*ond « ,
reducti^e__tot_in _de_z_odie. - ^
Opbouw ^an het profiel.
l<Êb i
. A
0 — 15 cm
Bruinrood, sterk ooncretiehoudend, met reductievleky
ken. Humusgehalte 4 â 5$. Lutumgehalte 8-12$. Leem 3OVjpb -Pf-*'*
40$.
^5021.2.
m
n*r»n n
Cu 15-50 cr>ro
Grijsrooa,
sterk ijzer- en ooncretiehoudend. Humusgehalte 0-1$. Lutumgehalte 8-15$. Leem 30-40$.
^
Cl2 5O-9O cm
Grijs, matig fijn zand. Humusgehalte 0$. Leem 8-12$.
^
Afwisselend leem en ijzeroerbanden.
G
90-120 cm .
Donkerblauw, matig fijn zand. Leem 8-12$. Permanent
gereduceerd, afwisselend leem en ijzeroerbanden.
Verontreiniging: De kleine verheffingen in het terrein bestaan meest
al uit bodemtype 22. Lage slonken zijn minder ijzer
rijk.
Grondwatertrap: Sterke grondwaterinvloed.
Hangwatertrap: Goed vochthoudend.
*
Landbouwkundige waardering: Als bouwland matig geschikt voor zomer
gewassen; goede graslandgronden.
Verspreiding: Enkele grotere complexen in de Marshoek en de Snmerhooilanden. Vaak als verheffingen tussen de grijze
^
9*
leemgronden.

IJ sselafzettingen
Komkleigronden
24« Grijze^ hume uze^_z eer zware kljei£ro_nd,„biimen ^0_cm J^_zand_,_sterke reductie_t£t_in _de_z£d_e.
Opbouw van het profiel.
A
0 - I0àl5 cm Donkergrijs, zwak roestig met sterke reductie. Humus
gehalte 6-8$. Lutumgehalte 30-33$ (55-60$ <l6mu).
0
l0àl5-45 cm
Grijs, zwak of sterk roestig. Humusgehalte 1-3$. Lu
tumgehalte 30-35$ (55-60$ <16 mu).
45- 70 cm
Grijs, matig fijn zand, sterk roestig met reductie
verschijnselen. Humusgehalte 0$. Leem 10-15$.
G
70-120 cm
Grijs tot donkergrijs matig fijn zand. Veel reductie
verschijnselen. Humusgehalte 0$. Leem 5-10$.
Verontreiniging; Er is binnen dit bodemtype enige variatie in de
* -"
dikte van het kleidek. De ondergrond vanaf 40à50 cm
wisselt vaak door het voorkomen van leembanden en
/'soms öók ijzeroerlagen.
Grondwaterinvloeds Sterke grondwaterinvloed.
Hangwatertrap; Goed vochthoudend vermogen.
Landbouwkundige waardering; Voor bouwland ongeschikt, te nat en te
1 zwaar. Voor blijvend grasland zeer geschikt.
Verspreiding; De gronden komen voor in het noordwestelijk deel van
de Sekdoornpolder. v
25. Gr^j^ze^ humeuz^e,_z£er_ zware kleigrond dikk£r_dan_50 ^m^ op_z^jd?_s^erke
redu£tjle_to't_in _de_zoda.
.
Opbouw van het profiel» " ; , _
A
0-l0àl5 cm
Donkergrijs, swak roestig, veel reductieverschijnse
len. Humusgehalte 8 à 10$. Lutumgehalte 35-40$ (50-60$
<l6 mu).
C
lOàï5-65 era
Blauwgrijs, zwak of eterk roestig. Humusgehalte 1-3$.
Lutuingehalte 35-40$ (60-70$ <16 mu).'
;
G
€5-120 cm
Donkergrijs, matig fijn zand, sterk gereduceerd. Hu
musgehalte 0$. Leem l0-l5$*
Verontreiniging; De dikte van de kleilaag wisselt iets. Plaatselijk
komen in de ondergrond dieper dan 70 cm leembanden
of sterke ijzerophopingen voor.
Grondwaterinvloed; Sterke grondwaterinvloed.
Hangwatertrap; Goed vochthoudend vermogen.
Landbouwkundige waardering; Voor bouwland ongeschikt, te nat en te
zwaar. Voor blijvend grasland zeer geschikt.
Verspreiding! In het noordwestelijk deel van de Sekdoornpolder als
complex en verder als geul tussen de hogere gronden
in deze polder.

-.24-

Mengelgronden
26. Bru inex ^wak_humeuz_zw^c_kl_ei_i£e_zandgron_dJ_ roe_s_t £n_r_educ_ti_e begin£LeS4-_^J;eEe£,
ZO_cm.
Opbouw van het profiel.
A
0-50 à 60 cm
Bruin, matig fijn zand. Humusgehalte 2 à 3$• Lutumgehalte 3 a 4$» Leem 10-15$.
3
50à60-80 cm
Bruingeel, matig fijn zand. Humusgehalte 0-3$. Leem
5-8$ (zwakke B-laag van humusijzerpodzol),
l
0
80- 120 cm
Grijs, matig fijn zand met reductievlekken vanaf +
100 cm. Humusgehalte 0$. Leem 5-8$•
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Verontreiniging: Le dikte van de humeuze laag wisselt iets. Plaatselijk 3O-4O cm dik. Langs de randen van deze vrij
hooggelegen gronden liggen profielen, waarin de roest
en reductie boven 50 cm voorkomt.
Grondwaterinvloed: Zeer gering.
Hangwatertrap; Matig vochthoudend.
Landbouwkundige waardering? Als bouwland geschikt voor rogge, haver,
gerst, aardappelen en kunstweide. Voor grasland onge
schikt.
Verspreiding: De hoogste delen van de Sekdoornpolder en bij Laag
Zuthem, meestal vrij kleine zandopduikingen.
21. Bruinej_ matig humeuze,_sjterk_k2_e^i£e_zandgrondj_ £oes_t £n_reduc_ti£ begin
nendJtusj3en 20__en %0_cm diepte^
Opbouw van het profiel.
\
-A
0 - 20 cm
Bruin, matig fijn zand. Humusgehalte 3-6$« Lutungehalte
»<6-10$. Leem 20-25$CU 20-40à50 cm
Brijs, matig fijn zand, zwak roestig met reductlevlékken. Humusgehalte 0$. Leem 20-25$. \
Cl2 40à50-l00 cm Grijs, matig fijn zand. Humusgehalte, 0$. Leem 10-12$.
Afwisselend zwak of sterk roestig. 4
G 100-120 cm
Dorkergrijs, matig fijn zand. Humusgehalte 0$. Leem
10-12$. Permanent gereduceerd..
Verontreiniging: Pleksgewijze komen kleine lagere plekken voor,
waarbij dan het luturo- en leen®ehalte hoger is.
Grondwatertrap: Sterke grondwaterinvloed.
Hangwatertrap: Matig tot goed "vochthoudend.
Landbouwkundige waardering: Voor bouwland, geschikt voor zomergewas
sen. Geschikt voor grasland.
Verspreiding: Verspreid door de Sekdoornpolter en ten westen van
het landgoed Soeslo.
28. ^uingrij_z£,_matjig_humeuze1_ matig £and ige kl«igrjçjnd»_r°eJLt__en reductie
tot inji£ _zode._
Opbouw van het profiel.
A
0 - 15 om
Bruingrijs, zwak roestig met reductieverschijnselen.
Humusgehalte 6-8$. Lutun^ehalte 10-15$ (30-35$ <l6mu).
Oil l5-40à50 cm
Grijs, sterk roestig afgewisseld met reductievlékken.
Humusgehalte 0-3$. Lutumgehalte 15-20$ (35-40$ <16 jbu)<
Cl2 40à50-90 cm
Grijs, matig fijn zand. Al of niet sterk roestig met
reductieverschijnselen. Humusgehalte 0$. Leem 10-15$
G
90-120 cm
Donkergrijs, matig fijn zand. Permanente reductie.
Humusgehalte 0$. Leem l0-l5$«

Verontreiniging! Langs randen van lagere geulen hoger slibgehalte.
Kleine verheffingen in het "terrein hebben een bruine
bovengrond.
Grondwatertrap: Sterke grondwaterinvloed.
Hangwatertraps Goed vochthoudend.
Landbouwkundige waardering: Als bouwland geschikt voor zomergewas
sen; Zeer goede graslandgronden.
Verspreiding: Verspreid door de Sekdoornpolder en ten westen van
het landgoed Soeslo.
Grijze^ sterk humeuze,_^tig_zwaxe_kl_eigrond^
Opbouw van het profiel.
A
0-15
Grijs, zwak roestig, sterk gereduceerd. Humusgehalte
8-10$. Lutumgehalte 15-20$ (30-35$ <l6 mu).
Cil l5-60à70 cm
Donkergrijs, zwak of sterk roestig, sterk gereduceerd.
Humusgehalte 0-2$. Lutun^ehalte 25-30$ (± 40$ <16 mu).
Cl2 60à70-120 cm Grijs, matig fijn zand. Humusgehalte 0$. Leem 10-15$.
Permanent gereduceerd, beginnend tussen 80 en 100 cm.
Verontreiniging: Deze kaarteenheid bevat kleine oppervlakten lage
plekken, waarin kontrond voorkomt.
Grondwatertrap: Sterke grondwaterinvloed.
Hangwatertrap: Goed vochthoudend vermogen.
Landbouwkundige waardering: Voor bouwland ongeschikt, te nat en te
zwaar. Voor grasland zeer goed.
Verspreiding: Vlakliggende gronden in kleine en grotere complexen,
soms in geulen de lichtere mengelgronden.

