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V O O R W O O R D

Het rapport over de bodemgesteldheid van het
ruilverkavelingsgebied Ransdalerveld werd samengesteld in
opdracht van de Cultuurtechnische Dienst
Onder leiding van Ir J.M.M. van den Broek,
karteringsleider in de provincie Zuid-Limburg, werd het veldwerk
uitgevoerd door de Bodemkundig Ambtenaar H.G.M. Breteler en de
Karteerder A

T.C. Teunissen van Maanen in 1955« Laatstgenoemde

karteerde eveneens de eerste uitbreiding van de karteringsopdracht
in 1956, terwijl de Hulpkarteerder J.H. Damoiseaux de kartering
van de tweede uitbreiding verzorgde (1957)«
De samenstelling van het rapport geschiedde door
Ir J.M.M. van den Broek vnd.

DE DIRECTEUR VAN DE
STICHTING VOOR BODEMCARTERING

(Dr Ir P.W.G. Pijls)

INLEIDING
De bodemkundige opname van het ruilverkavelingsgebied
"Ranadalerveld" werd uitgevoerd in opdracht van de Cultuurtech
nische Dienst te Utrecht.
Het ruilverkavelingsgebied omvat kadastraal gedeelten van
drie gemeenten (Klimmen, Voerendaal enWijlre).
De omgrenzing wordt gevormd doors
1. de spoorlijn Schin-op-Geul - Voerendaal,
2 » de weg Klimmen - Kunrade,
3» de weg Kunrade - Ubachsberg,,
4. de weg Ubachsberg - Eiserheide,
5. de gemeentegrens WijIre - Wittern van Eiserheide tot aan de
spoorlijn Schin-op-Geul - Simpelveld en verder de weg tot
kadteel Cartiels.
6» de weg Wittern - Schin-op-Geul»
De grootte van het gekarteerde gebied is 1955 ha° Hiervan
werd + 15OO ha gekarteerd in de zomer van 1955 en + 270 ha in
het voorjaar 195^ ^a een uitbreiding van het ruilverkavelings
gebied 5 in het voorjaar 1957 werd een tweede uitbreiding van het
gebied gekarteerd, gelegen tussen de spoorlijn Schin-op-Geul Simpelveld en de weg Schin-op-Geul tot Cartiels, waardoor het
totaal gekarteerde oppervlak op 1955 ha werd gebracht.
De dichtheid van de boringen bedraagt 3,5 à 4 pe:r ha.
Topografische gegevens als holle wegen, terraswandjes en krijtgroeven zijn tevens in kaart gebracht.
Als basis voor de bodemkaart is gebruikt een kadastrale
kaart ls5000, die aan de hand van luchtfoto's gecompleteerd werd
met perceelsscheidingen en wegen.
De boorpunten werden vastgelegd op een boorpuntenkaart,
waarop de beschrijving van de boorgegevens in code is opgenomen.
De hieruit afgeleide krijtlieptekaart geeft de gebieden aan,
waar krijt voorkomt binnen 1,20 m5 bij de afzonderlijke boorput
ten is op deze kaart de krijtdiepte aangegeven in dm.
De erosiegevoelig1-.eidskaart ls25.000 geeft een schematisch
beeld van de mate, waarin ten gevolge van terreinhelling en
grondsoort erosie kan optreden^ hieruit kan een indruk verkregen
worden ten behoeve van aard en omvang van toe te passen cultuur
technische erosiebestrijdingsmaatregelen.
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HOOFDSTUK I
KORTE GEOLOGISCHE BESCHRIJVING
a. De geologische_formaties
De verschillende geologische sedimenten,, die in het Ransdalerveld aan de oppervlakte worden aangetroffen of op geringe diepte
(l,5 m) voorkomen, zijns
>} loess
Yhoogterrasafzettingen
?/fijne tertiaire zanden en lemen (waarschijnlijk Oligoceen)
(,/krijtge steenten.
Het voorkomen op geringe diepte van de oudste afzettingen is te
verklaren doordat er geen jongere formaties over afgezet zijn,
of doordat deze later (eventueel ten dele) geërodeerd zijn.
Soms ook kwamen deze aude afzettingen als gevolg van breuktektoniek aan de oppervlakte.
De Krijtformaties, die in het Ransdalerveld voorkomen, worden
gerekend tot de afzettingen van het Kunrader Krijt en het Gulpens
Krijt.
Het Kunrader Krijt is gekenmerkt door een afwisseling van
harde en zachte lagen. De zachte lagen hebben een losse, brosse
en korrelige structuur met een grijswitte of oranje-achtige
kleur f de oranje kleur wordt veroorzaakt door limoniethuidjes
(limoniet is een gehydrateerd ijzeroxyde, dat overal voorkomt,
waar ijzerhoudende gesteenten verweren). De harde, in deze krijtsoort/liggende lagen hebben een gemiddelde dikte van 20-30 cm.
De hardheid is wisselend § de kleur varieert van geel tot grijs,
de hardste lagen zijn gewoonlijk grijs. De overgang van harde
en zachte lagen is zeer scherp, fhorizontaal
Het Kunrader Krijt bevat veel silexknollen, die voorkomen
vlak boven de harde banken.
Het Gulpens Krijt wordt onderscheiden in diverse facies.
Hiervan komen in het Ransdalerveld slechts het Boven- en MiddenGulpens Krijt voor.
Het Boven-Gulpens Krijt is zacht, zeer fijnkorrelig en wit
tot grijswit van kleur. Het bevat glauconiet. Verspreid komt er
zwarte vuursteen in voor, vandaar dat deze krijtsoort ook wel
"tijgerkrijt" genoemd wordt.
Een deel van het Boven-Gulpens Krijt is grover van korrel
en bevat ook veel vuursteen.
Het Midden-Gulpens Krijt is eveneens grijswit van kleur.
Tengevolge van verwering is het horizontaal gespleten, ligt in
platen op elkaar en doet denken aan stapels "flagstones". Dit
Krijt wordt "bakovensteen" genoemd, omdat deze platen wel ge
bruikt zijn om broodovens aan de binnenzijde te bekleden. Ook dit
Krijt is glauconiethoudend. Het bevat geen vuursteen.
De grens tussen Kunrader Krijt en Gulpens Krijt is- in dit
gebied ten dele goed aan te geven, ten dele slechts vaag. Een
duidelijk gedeelte van deze grens wordt gevormd door de. laagte
zuidelijk ©n wostelijk van de Eikenrader berg. Waar <Je scheiding
ligt bij de Vrakelerberg is aan de hand van de bodemopname alleen
niet juist aan te geven. Het oostelijk deel bevat evenwel Gulpens
het westelijk deel Kunrader Krijt.

Het deel;,, dat Gulpens Krijt bevat, ligt westelijk en zuidelijk
van genoemde lijn en is te splitsen in twee gedeelten, namelijk
in zuiver Boven-Gulpens Krijt en een deel, dat een overgang vormt
van Boven-Gulpens naar Midden-Gulpens Krijt. Laatstgenoemde for
matie bevindt zich aan de zuidwestrand van het gebied nabij de
Eiserbossen. In verzakkingen langs de holle wegen aldaar is plaat
selijk het Midden-Gulpens Krijt nog waar te nemen. Daarboven bevindt
zich het grover-korrelige Boven-Gulpens Krijt.
Nabij Fromberg ligt een ontsluiting met een verlaten kalkoven,
waar het tijgerkrijt zeer goed te zien is.
De tertiaire zanden en lemen worden in het karteringsgebied in
beperkte oppervlakte gevonden? deels op een diepte van 60-100 cm
onder een loessdek. De zandige varianten bestaan uit zeer gelijkmatig
fijne zanden (M 75 & ^5 mu) me"^ een gering leemgehalte en zeer
weinig slib^ de lemige afzettingen zijn eveneens zeer fijnzandig,
doch bevatten een zeer grote leemfractie met zeer weinig klei
(<2 mu)°f door dit laatste onderscheiden ze zich van de terraskleien,
die een grote hoeveelheid klei "bevatten.
Het materiaal is lichtgeel of in de sterk lemige varianten
bruingrijs of grijs van kleur. Lemige en zandige afzettingen komen
in complexen voor, waarbij over korte afstand lemigheid en diepte
sterk wisselen. Zeer lokaal wordt het tertiaire zand aan de opper
vlakte gevonden^ een enkele maal bestaat het materiaal op enige
diepte uit zware, blauwgrijze leem.
De terrasafzettingen worden gerekend tot het hoogterras van de
Maas. Op verschillende plaatsen komen ze aan de oppervlakte of onder
een dun loessdek voor. Deze sedimenten kenmerken zich door.een grote
heterogeniteit van het materiaal. Overwegend zijn het grofzandige
en grindrijke afzettingen met een hoeveelheid klei en ijzer, die als
eer ±ruidje om de grove zand- en grindkorrels zit en hieraan een
zekere kleverigheid geeft.
Behalve dit uitgesproken grove materiaal komen in de terras
afzettingen ook sterk-kleiige sedimenten voor, die naast een grote
hoeveelheid klei een grove zandfractie bezitten. Evenals de vorige
zijn deze overwegend sterk rood van kleur. Zowel in horizontale
als verticale richting is de wisseling van grofzandig en kleiig
terrasmateriaal zeer sterk. Tussen de zeer grove en de uiterst
zware varianten komen vele overgangen voor. Hoogterrasafzettingen
worden in het Ransdalerveld hoofdzakelijk aangeboord langs de
bovenrand van de diepere dalen, waar de dalhelling overgaat in een
vlakker plateau. Op de vlakke terreinen zijn ze (voorzover aanwezig)
waarschijnlijk bedekt met loess, waardoor ze binnen 120 cm niet
meer zijn aan te boren.
De lager gelegen strook in het noorden van het karteringsgebied
langs de grote weg van Klimmen naar Kunrade, is een Middenterrasafzetting, bedekt met loess van enkele meters dikte, waardoor dit
Middenterrasmateriaal niet meer werd aangeboord.
Loessafzettingen worden in grote delen van het Ransdalerveld
aangetroffen. Theoretisch kan de loess als een pakket van gelijk
matige dikte over alle andere formaties zijn afgezet, doch het is
ook mogelijk, dat op bepaalde punten, die te sterk geëxponeerd
lagen in de harde wind en geen vegetatie tijdens de afzetting
droegen, nooit loess-sedimentatie heeft kunnen plaats vinden.
Door latere erosie is op veel plaatsen het loessdek verdwenen,
vooral op de steile hellingen, waar dit dek bovendien slechts
dun was. De loessafzetting vond plaats na de Middenterrastijd^
het Hoogterras had in die tijd reeds een sterk geaccidenteerd

relief, terwijl het Middenterras nog vrij vlak was» In het alge
meen heeft het loessdek daardoor op het Middenterras een grote
gelijkmatige dikte, op het Hoogterras is dit veel minder het geval.
De loess is zeer homogeen van samenstellingj 80 à 90$ van het'
materiaal is kleiner dan 50 mu, waarvan 10 tot 20$ klei (<2 mu).
Langs de uiterste oostgrens van het gekarteerde gebied rond Ubaohsberg komt een zandige loess voor. Hier is een duidelijke bijmenging
van iets grover zand (met mediaan van + 120 mu) merkbaar. De totale
hoeveelheid van de fractie boven 50 mu bedraagt 15-30% en kan op
lopen tot 50$ aan. de onderzijde van het loesspakket. Een klein deel
van het zand heeft een korrelgrootte van 150 mu. Deze zandige loessleem is ontstaan door bijmenging van tertiair materiaal door solifluctie en vermenging (door windwerking) tijdens de afzetting.
b. Het ontstaan van het gebied
De oudste geologische formaties in het gekarteerde gebied zijn
de verschillende krijtformaties. Deze zijn ontstaan als zee-afzet
tingen in de Senone Krijtzee door bezinking van afgestorven zee
dieren, zowel kleinere (radiolari'én, foraminiferen, diatoraeeën)
als grotere (motLusken), tezamen met anorganische hestanddelen
(klei en fijn zand).
De
eeuwenlange sedimentatie van kalkskeletten veroorzaakte
dikke pakketten van kalkformaties, die zich later verhardden tot
het krijtgesteente, zoals dit nu wordt aangetroffen. Langs de kust
lijn, die zich gedurende deze tijd, afwisselend enigszins naar het
zuiden of het noorden verplaatste, ontstonden zandige of kleiige
strandformaties in de vorm van kalkrijke, zandige strandwallen,
kleiige strandvlakten en duinpannen.
Door de wisselende kustlijn zijn deze formaties sterk met Krijtmateriaal vermengd. De Senone kustformaties en afzettingen uit de
ondiepe zee zijn gekenmerkt door het voorkomen van glauconiet
(een marien kleimineraal, dat aan de sedimenten, waar het in voor
komt, een groene of groenzwaï-te kleur geeft). De zandige en kleiige
strandformaties bevatten een grote hoeveelheid glauconiet (groenzand en groene klei)°9 het Krijt uit de buurt van de kust is glauconiethoudend met bijmengingen van zand en klei.
In het tertiaire tijdvak lag de kustlijn meestentijds veel noorde
lijker. De krijtformaties kwamen daarbij boven het zeeniveau te liggen
en al naar gelang het regime van de rivieren vond in het krijtland
schap erosie van het krijtgesteente of .afzetting van riviersedimen
ten plaats. Deze afzettingen zijn in hun grove bestanddelen zeer
kwartsrijk.
Later zijn op veel plaatsen de tertiaire afzettingen door erosie
practisch geheel verdwenen, waarbij zich geulen, ook nog vaak in de
krijtondergrond, hebben ingesneden.
Tijdens de Hoogterrastijd van de Maas werd een deel van de
tertiaire afzettingen opgenomen in het terrasmateriaal en een ander
deel er door overdekt. Slechts de Ubachsberg werd door zijn grote
hoogte niet met terrasafzettingen bedekt, zodat deze als een ter
tiaire opduiking temidden van terrasafzettingen is blijven liggen.
In het begin van het kwartair stroomde de Hoogterras-Maas oostelijk
langs de Ubachsberg5 door de stroomverlegging van de Maas in weste
lijke richting ontstonden de latere hoogterraaafzettingen westelijk
van de Ubachsberg,
Door verlaging van de erosiebasis en insnijding van de Maas in
zijn eigen (Hoogterras-)sedimenten ontstond door sedimentatie op
een lager niveau het zogenaamde Middenterras. In de Middenterrastijd werden hoog boven water komende afzettingen van het Hoogterras

sterk geërodeerd (erosiedalen). Het gevolg hiervan was een sterk
versneden Hoogterraslandschap.
Na de Middenterrastijd volgde de afzetting van de loess, die,
al naar gelang de locale omstandigheden, als een dikkere of dunnere
laag over het landschap werd afgezet. Het relief van het landschap
werd hierdoor min of meer afgevlakt, aangezien de opvulling in de
dalen het sterkste was. Op het niet ingesneden, vrij vlakke Middenterras ontstonden de dikste en gelijkmatigate loessdekken, die
plaatselijk 15 meter en meer bedragen. Door het geringe relief is
erosie van de loess op het Middenterras van zeer geringe omvang
geweest^ bij de Hoogterrasafzettingen is deze erosie veel sterker
geweest, zodat hier op veel plaatsen het loessdek geheel verdwenen
is.
Deze regelmatige opeenvolging van afzettingen, afgewisseld met
perioden van erosie wordt in Zuid-Limburg verstoord door breuken.
Deze vorm van tektoniek heeft een zeer sterke invloed gehad op
sedimentatie en erosie. Gedeelten die langs een breukrand omhooggeheven werden, werden sterker blootgesteld aan erosie dan de dalen
de gedeelten, waarop weer veel van het geërodeerde materiaal sedimeaateerde.
De voornaamste in het gebied voorkomende breuk is de storing
van Kv^rcde' in het uiterste noorden van het gebied. Deze is in
het huidige relief van het terrein duidelijk zichtbaar, zuidelijk
van en evenwijdig aan de weg Kunrade - Klimmen. Langs de noord
kant van deze breukrand is het Krijt diep weggezakt en bedekt
door di' ':c tertiaire sedimentpakketten en Middenterrasafzettingen.
Deze breuk zou ontstaan zijn in het Oligoceen^ door selectieve
erosie zijn deze sedimenten aan de hoge zijde geërodeerd en moge
lijk in de lage slenk secundair gesedimenteerd.
Een tweetal andere, doch minder belangrijke storingen loopt
in oost-west
richting, eveawijdig en dicht bij elkaar,
midden door het gebied van Schin-op-Geul naar Windhagen. Aan de
oppervlakte worden zij min of meer gemarkeerd door rudimenten van
tertiaire en/of kwartaire afzettingen. Tussen beide breuken be
vindt zich een kleine, van Hansdaal naar het zuiden lopende, breuk
ten westen waarvan het Krijt weggezonken is. In het huidige relief
is deze storing niet merkbaar.

HOOFDSTUK II
ALGEMEEN LANDSCHAPPELIJKE BESCHRIJVING
1. Geomorfologie
Het gebied van het Ransdalerveld is een onderdeel van het
Zuidlimburgse landschap, dat beschouwd wordt als een naar het
noordwesten zwak afhellend plateau, als overgang van de Ardennen
naar het lage deltagebied in Midden-en West-Nederland.
Vrij sterk versneden door erosie en tektonische werking veranderde
dit plateaulandschap tot een heuvellandschap. Hoewel gelegen tegen
de voet van het zuidelijk gelegen plooiingsgebied van Condrot- en
Ardennen is het hiervangeen uitloper. In feite is het een met
abrasie-prpducten van deze gebergten gevulde, door rivieren ge
vormde schiervlakte, die secundair versneden is tot het huidige
heuvellandschap. Afgezien van de invloed van de breuken, die het
beeld versterkt hebben, vertonen de afzettingen alle een naar het
noorden of noordwesten gerichte helling van enkele procenten.
In het Ransdalerveld is deze geleidelijte helling van zuidoost
naar noordwest ook aanwezig. Het hoogste punt (200 m + NAP) is bij
Ubachsberg, vanwaar het land geleidelijk daalt naar de weg Klimmen
- Kunrade (+ 100 m + NAP) over een afstand van 4 à 5 ta*1»
Dit betekent een verval van gemiddeld 2 à 2.5$« Deze algemene
helling is in het gekarteerde gebied nog aanwezig op verschillende
plateaux, die als eilanden tussen de vele erosiedalen zijn blijven
bestaan.
Het.detailbeeld wordt echter overwegend bepaald door de.mate
waarin het landschap versneden werd. Zwak hellende gebieden worden
plotseling onderbroken door steile hellingen,, Het Ransdalerveld
waar geen jonge fluviatiele pleistocene afzettingen hebben plaats
gevonden, heeft gedurende het laatste deel van het Pleistoceen
blootgestaan aan erosie.
In de opeenvolgende stadia van verlaging van de erosiebasis
sneden de rivieren en hun zijrivieren zich steeds dieper in de
dalen in.
Het gebied van het Ransdalerveld behoort' tot het wateraanvoergebied van de Maas-zijrivieren Geul en Geleenbeek. De waterschei
ding van deze twee riviertjes loopt dwars door het karteringsgebied
over het plateau tussen Ransdaal en Termoors, over het plateau
tussen Akerstraat en Karstraat, naar het plateau van de Kruishoeve,
waar zij in oostelijke richting ombuigt en over het plateau naar
Kolmond gaat en vandaar naar Ubachsberg.
De zuidelijk en westelijk van de waterscheiding gelegen terrei
nen behoren tot het stroomgebied; van de Geul, de andere tot dat van
de Geleenbeek. De Geul zelf stroomt juist langs de zuidwestelijke
rand van het karteringsgebied. De oorspronkelijke oeverrand van
het Geuldal heeft waarschijnlijk gelopen langs de bovenzijde van
de Geuldalhelling op + l60 m + NAP. De eerste indruk is, dat in
deze brede dalhelling enkele (gedeeltelijk gedenudeerde) erosie
terrassen zijn terug te vinden*
De morfologie van het terrein lijkt hier analoog aan het zuide
lijk deel van het Geuldal, tussen Vittem en de Belgische grens,
waar zich soortgelijke erosieterrassen langs de Geul laten aanwij
zen.
Opmerkelijk in het dalpatroon van het Ransdalerveld is de
asymmetrie van het aanvoergebied van alle geulen. De hoofd-vervalrichting van de gailen is naar het noordwesten, waaruit ook min of
meer de algemene helling van het gebied blijkt.
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Het grote diepe dal van Kolmond naar Fromberg verdeelt het
gebied als het ware in twee volkomen afzonderlijke delen.
Met uitzondering van een paar kleine geulen in het lagere terrein
gedeelte, komen alle geulen uit het zuidelijk deel in dit grote
dal uit. Het gehele noordelijk deel van het gebied watert naar
het noorden en noordwesten af, daar de waterscheiding tussen het
zuidelijk en noordelijk deel van het Ransdalerveld vlak ten
noorden van dit grote dal ligt. In het noordelijk deel ligt de
waterscheiding van Geul- en Geleenbeeksysteem.
De grote geul? die langs Termoors loopt, heeft oostelijk van
Ransdaal een typische afbuiging in noordelijke richting .naar het
Geleenbeeksysteem. Op verschillende gronden krijgt men de indruk
dat dit dal oorspronkelijk tot het Geulsysteem heeft behoord en
als zodanig waarschijnlijk door de laagte van het dorp Ransdaal
heeft gelopen, om zich daar te verenigen met het op de Geul af
waterende dal. Door aantasting tengevolge van de terugschrijdende
erosie vanuit de laagte van de Geleenbeek zou de omkering van de
dalrichting bij Termoors ontstaan zijn.
Practisch alle grote en diepe dalen in het Ransdalerveld zijn
asymmetrisch. Deze asymmetrie is voor een groot deal veroorzaakt
door een eenzijdige loessopvulling van brede krijtdalen, waarvan
de wanden vrij steil zijn. De oost- en noordhelling is de steilste,
met hellingen van vaak meer dan 12$, langs het dal van Kolmond Promberg, zelfs tot 30Op dergelijke steile hellingen is een
eventueel aanwezig loessdek nagenoeg tot op het substraat geërodeerd,
zodat deze asymmetrie ook van invloed is op de bodemgesteldheid
en duidelijk op de bodemkaart tot uitdrukking komt. Door het grote •
aanvoergebied is de waterhoeveelheid die door de geulen afgevoerd
moet worden, periodiek zeer groot, vooral in de lagere gedeelten. j~
Temidden van het sterk vertakt systeem van erosiedalen vallen de
vlakke plateaus op, die als vxij grote "eilanden" hiertussen gele
gen zijn.
Ten opzichte van elkaar vertonen ze grote niveauverschillen.
Het plateau van Eiserheiée ligt op + 190 m + NAP, dat van Elkenrade
en Kruishoeve op + 180-170 + NAP, van Schaaps Dries + 163 ra + NAP,
tussen Akerweg en Karstraat 155-140 m + NAP en het plateau ooste
lijk van de Karweg op 160-143 m + NAP| het vlakke gebied rond
Ransdaal ligt op 130-120 m + NAP. De maxlmumhelling van de plateaus
bedraagt 2 à 2j0ó. De plateaus zelf zijn niet geheel vlak, maar
bezitten een zeer zwak golvend relief.
Van de geologische breuken of storingen is de storing van
Kunrade de markantste in het terrein-relief. Zij verloopt ongeveer
evenwijdig aan de weg Klimmen - Kunrade, doorbroken door een kleine
bijna noord-zuid lopende dwarsbreuk nabij Lindelaufer Gewande.
Noordelijk van de storing van Kunrade bevindt zich de gezonken
schol, waardoor tertiaire en kwartaire sedimenten voor erosie
gespaard bleven en het terrein een veel minder versneden karakter
heeft. De storing van Kunrade vormt tevens de noordgrens van het
ondiep voorkomende Kjrijt^ verder noordwaarts is het overal over
dekt door dikke pakketten van jongere formaties.
Van de twee kleinere storingen die evenwijdig aan elkaar uit de
richting Schin-op-Geul in de richting Windhagen lopen, is de zuide
lijke de belangrijkste voor de geomorfologie van het terrein.
Ten zuidwesten van Ransdaal houden zand-(en grind-) opduikingen
rechtstreeks verband met deze breuk. De zand-en grind-complexen
vlak ten zuidwesten en ten zuidoosten van Windhagen liggen bij
het oostelijk deel van de storing.
f Het verhang van d^e geulen is plaatselijk zo groot, dat diepe uit
schuring en erosie plaatsvindt.
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Dé opmerkelijke oost-westelijke richting van het dalstuk bij
Tien Bunders Graaf? dit volgt precies het verloop van de zuidelijke
breuk en is er waarschijnlijk geheel door veroorzaakt.
De korte noord-zuid lopende breuk van Ransdaal tot aan de zui
delijke breuk van Schin-op-Geul is waarschijnlijk de grens van
een verzonken westelijk gelegen schol, daar in het westelijke ge
bied geen Krijt meer gevonden wordt.
Houdt een deel van de ondiep aangetroffen tertiaire en kwartaire
afzettingen blijkbaar verhand met de aanwezigheid van breuken, de
op andere plaatsen voorkomende kwartaire terrasafzettingen geven
de indruk van te dagzomen in de dalwanden van de erosiedalen.
Zij treden op asn de bovenkant van de helling en duiken op het
vlakke deel weg onder het loessdek. Over de dikte en de versprei
ding van het kwartaire terrasmateriaal is weinig te zeggen. Het
is niet onmogelijk dat, voorzover afgezet, het grootste deel van
dit materiaal reeds was geërodeerd vóór de loessafzetting en er
slechts hier en daar relicten van aanwezig zijn. Geologisch en
geografisch wordt een gebied als het Rahsdalerveld dan ook niet
als een Hoogterrasgebied aangegeven, omdat continue terraspakkeiten
van enige dikte ontbreken. Dat het nooit door Hoogterrasmateriaal
bedekt is geweest wordt hiermee niet beweerd.
Het terrein om Ubachsberg met zijn zandige en grindhoudende
gronden wordt beheerst door de tertiaire heuvel.
2. Bewoning
De bewoning van het gebied is gaheel geconcentreerd in de
dorpen, die nagenoeg aan de randen van het ruilverkavelingsgebied
f
zijn gelegen. Hiervan zijn Bansdaal, Overs'voerendaal en Windhagen
van het type, dat in Zuid-Limburg zeer veel voorkomt, namelijk in
een dal gelegen. Deze voorkeur voor het dal moet waarschijnlijk
gezocht worden in de beschikbaarheid van het watery dorpen in de
dalen vertonen vaak het beeld van een straatdorp (lintbebouwing),
zoals bij Bansdaal duidelijk het geval is.
Ook de grote, buiten het karteringsgebied in het Geuldal gelegen
dorpen Wijlre, Etenaken en Schin-op-Geul, hebbencfeze straatdorpvorm.
Ubachsberg, Kolmond, Ulingersberg, Elkenrade en Eiserheide
liggen hoog in het terrein. De historische achtergrond hiervan,
tegenover de meer gebruikelijke ligging in het dal, is niet bekend.
Promberg neemt min of meer een tussenpositie in, daar het ge
legen is tegen de dalhellirg van de Geul. Mogelijk is een bouwniveau
hier van belang geweest.
Door het ontbreken van boerderijen in het grote gebied tussen
de dorpen, is de afstand van de boerderij tot de in het centrale
deel gelegen percelen gemiddeld zeer groot.
Op grotere afstand van de dorpen worden de wegen steeds slechter
en lopen vaak min of meer dood in het land, zonder dat alle per
celen goed bereikbaar zijn. De verbinding tussen de dorpen onder
ling bestaat uit een aantal grote wegen die als een grote ring
om het gebied liggens Wijlre - Elkemade - Eiserheide - Ulingersberg
- Ubachsberg, Kunrade - Klimmen - Ransdaal - Schin-op-Geul/Etenaken
- WijIre 5 van Ubachsberg loopt een grindweg naar Kolmond, tussen
Ubaehsberg en Kunrade loopt een gedeeltelijk verharde rondweg
over Windhagen en Oversvoerendaal. Etenaken is door een verharde
weg met Promberg verhonden.
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Het dieps en steile dal van Kolmond - Promberg is een grote
hindernis voor een rechtstreekse verbinding tussen het noorde
lijk en zuidelijk deel van het Ransdaler Veld. Zowel het noorde
lijk deel als het zuidelijk deel is via Ubachsberg en via het
Geuldal bereikbaar.
De nooid-zuidverbinding is dus zeer slecht. Ten noorden van
het dal van Kolmond - Promberg is de voornaamste noord-zuidverbinding de Karweg van Ransdaal naar Kolmondf deze weg is zeer
slecht en ten dele hol met treden van ruim 20 cm hoogte in het
krijt van het wegdek.
Ook de verbinding in oost-westelijke richting binnen het
gebied is zeer beperkt. De belangrijkste is de Heugdenweg
noordelijk van het dal Kolmond - Promberg, die echter op het
plateau van Kruishoeve willekeurig door de percelen loopt en
tegelijk met deze bewerkt en bezaaid wordt, zodat het behoud van
het wegtracé aan de gebruikers zelf is overgelaten.
De weg door het dal Kolmond - Promberg is als oost-west
verbinding onbereikbaar.
3. Menselijke beinvloeding van het natuurlijke landschap
a. Terrassen
De meest in het oog vallende verandering die het natuurlijke
landschap heeft ondergaan bij de in cultuurname van de gronden
in het Ransdalerveld is de vorming van terrassen op de steilere
hellingen.
Het voorkomen ervan is gebonden aan een helling van minstens
+ 5i° en aan een zekere lengte. Hun aantal neemt toe met toenemende
steilte en lengte van de helling.
De terrasranden zijn hoger naarmate de helling steiler is.
Door het terrasseren van de helling wordt de snelheid van het
afstromende water geremd en aldus de erosie beperkt
Het ontstaan van deze terrassen is gedeeltelijk kunstmatig
door de aanleg van een houtwal of begroeide dam, waarna door
natuurlijke sedimentatie van erosiemateriaal deze wal hoger werd^
aan de onderzijde ervan spoelde tevens geleidelijk materiaal naar
beneden, dat op zijn bert door een lagœ op de helling gelegen
graft werd opgehouden. Het regelmatig naar één zijde ploegen
van het land (naar de lage kant van de helling) is bij de vorming
van graften het belangrijkste proces. Waar de graften dicht bij
elkaar liggen zijn op deze wijze vrij vlakke terrassen ontstaan.
b. Holle wegen
In een geaccidenteerd terrein zijn de wegen uit een oogpunt
van erosiegevaar het meest kwetsbaar door het ontbreken van een
beschermend grac' \% Is eenmaal enige uitspoeling opgetreden,
waarvan wagensporen het eerste begin kunnen zijn, dan gaat de
erosie in versneld tempo voort door de concentratie van een grote
hoeveelheid neerslagwater over het pad, dat als afvoergeul gaat
fungeren.
Holle wegen komen in het gebied zeer veel voor. Men zou ze
kunnen vefdelen in drie categorieën.
a) Holle wegen in loessleem tegen de hellingen^ deze zijn perio
diek zeer modderig.
b) Holle wegen, uitgeslepen in het krijtgesteente°? deze hebben
een zeer ongelijk hobbelig wegvlak en kunnen pleksgewijs
periodiek zeer kleverig zijn.
c) Holle wegen in diepe erosiedalen (o.a. de meanderende weg
westelijk van Elkenrade)5 ook deze zijn gedurende lange tijd
zeer nat.
Op de plateaus komen geen holle wegen voor.

- 10 -

o. Groeven
Vooral langs breukranden vond de winning van krijtsteen
plaats, zowel voor bouwdoeleinden als voor kalkbranderijen.
Deze krijtwinning is reeds zeer oud| in veel Romeinse bouwwerken
is de "Kunrader steen" aangetroffen. Waarschijnlijk is de krijtwinning als kalkmeststof voor de landbouw omstreeks de eeuwwisse
ling ook van enige omvang geweest (Wereldoorlog i).
Momenteel zijn in het gebied van Ransdaal nagenoeg alle
+ 30 kleinere en grotere krijtgroeven verlaten. In het groot
vindt winning van krijtsteen nog plaats in de grote groeve bij
Kunrade aan de weg naar Ubachsberg.
Deze verlatai groeven bestaan uit een horizontale ingraving
langs steile krijthellingen en hebben daardoor meest verticale
wanden, die de landbouw ongemak kunnen veroorzaken in verband
met de bereikbaarheid van de akkers.
d. Erosie
De onbeschermde hellende terreinen (ontbreken van walletjes
of een goed vegetatiedek) vertonen sporen van meer of minder sterke
erosie. Dit is de in de Amerikaanse literatuur genoemde "man-made
erosion", dus veroorzaakt door activiteit van de mens. Hij is
onderscheiden van de z.g. "natuurlijke" of "geologische" erosie
die ontstaat onafhankelijk van enig menselijk ingrijpen, zoals
de rivier- en grotere erosiegeulen.
De "man-made" erosie is direct op de bodemkaart terug te vin
den, daar waar het in natuurlijke omstandigheden ontwikkelde
bodemprofiel slechts in resten nog aanwezig is, doordat de
bovenste horizonten afgespoeld zijn. Vaak kan deze erosie katastrofaler zijn dan de geologische erosie omdats
1. met het afspoelend materiaal veel voedingsstoffen en humus
uit de teeltlaag verloren gaan.
2. de natuurlijke vruchtbaarheid veranderen kan, doordat een
steriele of weinig vochthoudende ondergrond, vaak met een
slechtere structuur, dicht of geheel aan de oppervlakte komt.
Genoemde schadelijke gevolgen kunnen in een zeer kàrte tijd
ontstaan zonder dat van voldoende regeneratie sprake kan zijn.
Aan te velde staande gewassen kan ernstige schade worden toe
gebracht door losspoelen of zelfs wegspoelen der jonge
planten.
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HOOFDSTUK III
ALGEMEEN LANDBOUWKUNDIGE BESCHRIJVING
Het Ransdalerveld is een zuiver agrarisch gebied, waarin uit
sluitend landbouwbedrijven voorkomen. De bedrijfsvorm is het ge
mengde bedrijf. Hierin is een klein deel fruitteelt opgenomen.
Deze bestaat praotisch geheel uit de teelt van hard fruit (appels,
peren) in hoogstamboomgaarden in de weilanden rond de bewoningscentra (fruitweiden). Hier en daar wordt een fruitaanplant op
grote afstand van de dorpen aangetroffen? voor het merendeel
behoren deze echter aan niet-agrariërs.
Het grootste deel van de weilanden is geconcentreerd rond de
dorpen en bij voorkeur gelegen in de colluviale laagten.
Door de sterke concentratie van de bewoning, de grote opstanden
tussen de dorpen en de slechte verbindingswegen is in het grote
centrale deel tussen de dorpen zeer weinig grasland gelegen.
Het Ransdalerveld maakt dan ook de indruk van een uitgesproken
akkerbouwgebied.
Verkaveling en ontsluiting zijn over het algemeen slecht.
De kavelgrootte is vrij klein,niet alleen in het geterrasseerde
land, doch ook op de minder steile en vlakke terreinen. Hierdoor
zijn veel percelen niet rechtstreeks vanaf de bestaande wegen te
bereiken. Doordat vele weggedeelten bovendien hol zijn, is de toe
gang hier vandaan naar het land alleen mogelijk, indien een oprit
aanwezig is. Deze doet' vaak dienst voor meerdere percelen, die aan
dezelfde holle weg gelegen zijn. Het gebruik van "overpad" verlenen
is in het Ransdalerveld dan ook een normaal verschijnsel.
Ook de aanwezigheid van terraswandjes (graften) maakt veel per
celen moeilijk bereikbaar, vooral waar de graften dicht bij elkaar
liggen. Naarmate de terrassen smaller worden, zijn de percelen
kleiner, zodat voor een goede bereikbaarheid van elk der percelen
het aantal wegen groot zou moeten zijn. In een steil en geterrasseerd
gebied is dit echter moeilijk uitvoerbaar.
Behalve voor de bereikbaarheid leveren de geterrasseerde per
celen moeilijkheden op bij de bewerking.
Op smalle en vaak korte terrasjes is machinale bewerking practisch uitgesloten- Bovendien bestaat op de steilere terrasjes
steeds de neiging om naar beneden te ploegen, zelfs bij bewerking
langs de hoogtelijnen. Bij ondiepe gronden komt aan het boveneind
daardoor steeds verse ondergrond, al of niet uit het substraat,
naar boven en aan het lage deel wordt het "graftencolluvium" steeds
dikker. Voorzover hierdoor op de duur een vrij vlak terras ont
staat, is de kwaliteit van de grond aan het hogere deel steeds
minder dan tegen de graft aan in het lagere deel.
Bewerking van het land in de richting van de tranches wordt,
behalve bij de smalste terrasjes, niet gedaan. Overwegend ziet men
bewerking van boven naar beneden^ voor een deel is de algemene
richting van de percelen hiervoor verantwoordelijk.
Stenige gronden komen voor bij de krijtgronden en bij een aantal
gronden met ^errasmateriaal. Uitzonderlijke moeilijkheden bij de
bewerking komen echter slechts pleksgewijs voor, vooral bij de
ondiepe loess- en krijtgronden.
Bijzonder moeilijke gronden, wat de bewerking betreft, zijn de
kleefaardegronden. De bewerkbaarheid hiervan is geheel afhankelijk
van de vochtigheid. Voor een goede aanàag van het zaaizaad is het
verkrijgen van een goed zaaibed noodzakelijk. Voor zomergewassen
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vallen van de grond tot kleine kluitjes slechts een zeer kort
vochtigheidstraject benut kan worden, hetgeen aan de vakkennis
van de boer hoge eisen stelt. In de regel bereiken alleen boeren,
die met deze gronden goed bekend zijn, goede resultaten. De risico
factor blijft dan echter nog groot t.o.v. de weersinvloeden.
De verzorging van het land is sterk afhankelijk van de afstand
tot de boerderijen. Ondanks de ongunstige omstandigheden van grote
afstand en onvoldoende toegankelijkheid der percelen is over het
algemeen die zorg voor grond en gewas nog zeer redelijk te noemen.
Over het algemeen kan men een vrij grote inschikkelijkheid
constateren, wat betreft het verlenen van overpad ten behoeve van
de vele ingesloten liggende percelen.
De verbouwde gewassen en vrucht\„isseling zijn, voorzover de
bodem- en terreingesteldheid dit toelaat, vrij ruim, zoals die
wordt aangetroffen bij dé^Zuidlimburgse bedrijven.
Verbouwd worden hakvruchten (aardappelen, suikerbieten, voeder
bieten), granen (tarwe, rogge, haver) en navruchten (winterknollen,
wortelen en wikke). Soms zijn lucerne en klaver in de vruchtwisse
ling opgenomen .
Een zekere mate van aanpassing van de gewassenkeuze aan de
bodemgeschiktheid is wel aanwezig. Wat de krijtgronden betreft,
is de graanverbouw sterk overheersend^ tarwe neemt hierbij een
grote plaats in. Loessgronden vertonen een ruimere vruchtwisseling.
Stellagelegen en niet-geterrasseerde dunne loessleemgronden worden
veelal hooïdzakelijk in grasland gehouden, in de zomer kan hier
echter verdoging optreden. Wanneer deze gronden op grotere afstand
Tan de dorpen zijn gelegen, worden ze met wisselend resultaat toch
als bouwland gebruikt, daar het bezwaarlijk is om het grasland op
te grote afstand van de boerderij te hebben.
De drinkwatervoorziening in de weilanden is in het heuvelachtige
terrein een moeilijk probleem. Slechts op enkele percelen in de dalen
is het mogelijk afstromend water in vergaarbakken op te vangen.
In langdurig droge perioden en verder op alle hoger gelegen per
celen moet water met tanks naar de weilanden gebracht worden.
Op verschillende plaatsen is in de wailanden een drinkwaterlei
ding aangelegd.

HOOFDSTUK IV
BODEMÜNDIGE GEGEVENS
Inleiding
In een gebied als het Ransdalerveld, waar zeer grote verschillen
in aard en verspreiding van het geologisch moedermateriaal voor
komen, vertonen de gronden
eveneens een sterk uiteen
lopend. karakter.
De ouderdom van de voorkomende afzettingen is zodanig, dat
hierin chemische en/of physische veranderingen zijn opgetreden
(verwering), die mede bepalend zijn voor de aard van het bodem
profiel
dat in de sedimenten is ontstaan*
Vervormingen van het landschap door erosie of door menselijke
invloed bij grondgebruik kunnen de natuurlijke bodemprofielen
sterk beinvloed hebben.
Jonge afzettingen komen in het gebied niet voor, met uitzonde
ring van het in recente tijd door erosie verplaatste materiaal,
dat als colluvium in de dalen is afgezet.
Onderscheidingen in bodemtypen zijn gebaseerd op verschillen in
profielvorm (profielmorfologie) en de ontstaanswijze ervan (profielgenese)» Deze twee factoren gaan niet altijd samen. Som^f zijn
onderscheidingen alleen gebaseerd op morfologische kenmerken zonder
dat een verschil in profielgenese aantoonbaar is (b.v. de bodem
typen H en P op niet geërodeerde vlakke terreinen)^ in andere
gevallen is in morfologisch overeenkomstige profielen een onder
scheid gemaakt naar verschil in genese (b.v. het onderscheid.in
aan aantal gevallen tussen de bodemtypen A en Kl).
1. Profielmorfologie
Grond bestaat uit een groter of kleiner aantal onderling ver
schillende lagen (horizonten), die tezamen het profiel uitmaken.
De indeling van de verschillende profielen in bodemtypen is af
hankelijk van het aantal en soort der profiellagen en hun physische
en chemische eigenschappens
1. kleur, als maat voor humositeit, ijzergehalte, vochthuishouding
(gleyverschijnselen), verwering van het moedermateriaal, enz.
textuur, van belang voor de vochtcapaciteit, acLsorptiecäpaciteit,
cultuurmogelijkheden, e.d.
structuur, van belang voor doorlatendheid, doorwortelbaarheid$
consistentie, aangevend de mate en soort van cohesie en adhesie
waarbij vooral het vochtgehalte van belang is.
2. aard van een afwijkende ondergrond, waar deze voorkomt binnen
120 cm (substraat).
3. dikte van het profiel tot op het vaste moedermateriaal, dichte
lagen of afwijkend substraat,
iioöveeJheid grind of stenen^
helling, soort helling, erosie, e.d.
1)

De term bodemprofiel is hier gebruikt in de betekenis van
"pedogeen profiel", d.w.z. een bodemopbouw gevormd onder invloed
van bodemvormende processen (verwering, uitspoeling,,verplaatsing
en accumulatie van bodemelementen e.d.) voorzover hierdoor morfo
logisch verschillende lagen of horizonten zijn ontstaan.
Profielvorm kan zodanig zijn, dat een duidelijk bodemprofiel
waarneembaar is (gronden met bodemprofiel), of dat dit afwezig is
(profielloze gronden)»
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2. Profielgenese
Voor het ontstaan van een bodemprofiel zijn van belang de aard
en de intensiteit van de bodemvormende processen.
De voornaamste bodemvormende processen in het Bansdalerveld
zijns
1. ontkalking (voornamelijk van belang bij het ontstaan van de
krijtverweringsgronden) en
de diepte van de ontkalking (bij de loessleemgronden)
2. verplaatsing van klei uit de "bovengrond naar een diepere hori
zont (voorkomend bij de loessleemgronden)
3. erosie, waarbij bepaalde profielhorizonten verdwenen zijn en
erosiemateriaa.1 op lager gelegen terreingedeelten gesedimenteerd is (coiluviatie).
3» Indeling der gronden
Uitgaande van de morfologie en genese der profielen is een in
deling der gronden gemaakt, gebaseerd op bodemkundige eigenschap
pen en landbouwkundig- belangrijke criteria.
De gronden van het Bansdalerveld zijn ingedeeld in drie groepen,
elk met een of meer series.
I. Loessleemgronden
a. gronden met "Gray Brown Podzolic" profiel en hun erosiephasen.
b. gronden zonder bodemprofiel.
II. Gronden van tertiaire afzettingen en terrasmateriaal
a. zwak lemige of lemige zandgronden zonder bodemprofiel.
b. complex van min of meer zandige, soms grindrijke, mati^f
tot sterk kleiige gronden met sterke wisselingen in tex
tuur o
III. Krijtgronden en krijtverweringsgronden
a. zeer ondiepe krijtgronden (rendzina's) en zeer ondiepe
krijtverweringsgronden.
b. diepe krijtverweringsgronden (kleefaardegronden).
I. Gronden, gekenmerkt door het overheersen van de leem- of
loessfractie. De texturele samenstelling is zeer uniform als ge
volg van windafzetting.
Van de onder la en 1b genoemde series komen niet-zandige en
zandige typen voor, respectievelijk met <20^ van de fractie)* 50 mu
en 20-50^ van de fractie >50 mu.
Ia. Loessleemgronden met klqi-B
,
, , ,
,
'Hel in ue luesaleumgToiiuexr'met klei-B voorkomend bodemprofiel
is dat van een "Gray Brown todzolic Soil", gekenmerkt door ehzi
horizont, beginnend op + 40 cm diepte, die een accumulatie van
klei vertoont (B horizont), met daarboven een klei-uitspoelingslaag (A -horizont) van lichtere textuur.
Varianten van deae bodems komen voor als geërodeerde phasen,
onderscheiden in typen, waarbij de A horizont of de B horizont
is geërodeerd.
(Niet-zandige typen A, B,
zandige typen Az, Bz).
Ib. Loessleemgronden zonder bodemprofiel zijn colluviale loess
leemgronden en ondiepe loessleemgronden (op substraat).
bl. Colluviale loessleemgronden worden aangetroffen in de dalen
ën~tirrëindëprëssïës7-ïï5:t-colluviale materiaal kan door
locale bijmengingen van ander materiaal iets minder homo
geen van samenstelling zijn dan zuivere loessleem. Onder
het colluvium is nagenoeg steeds een oud profiel aanwezig,
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doch niet altijd binnen 120 cm. De onderverdeling in typen
is gebaseerd op de dikte van het colluviale dek.
In principe kunnen de z.g. "graften" ook bij deze serie
gronden gerekend worden als "graften colluvium".
(Niet-zandige typen Kl, K2 en K3? zandige typen Kzl, Kz2, Kz2>).
b2. Ondiepe loessleemgronden treft men aan langs hellingen en
Sôms-ôp~5nîcëIë~vIâîEEërë-terreinen. De ondergrond bestaat
uit krijt of krijtverweringsklei, plaatselijk ook uit ter
rasmateriaal. Het loessleemdek kan soms bijmengingen be
zitten Tan het onderliggende substraat.
(Niet-zandig type Lj zandig type Lz).
II. Gronden van tertiaire afzettingen en terrasmateriaal
Tot deze groep behoren gronden waarvan het bodemprofiel zeer
onduidelijk en vaak niet ontwikkeld is. Wel is vaak duidelijke
verwering aantoonbaar aan de grote hoeveelheid vrij ijzer en ijzeraccumulatie op textuurovergangen»
IIa. Lemige of zwaklemige zandgronden van tertiaire afzettingen
bezitten een zandfractie met mediaan + 150 mu. De afzettingen zijn
in de regel diep en profielloos.
(Type Zl).
IIb. Gronden van terrasafzettingen bestaande uit de componenten
grindt (grof)zand en klei met zeer geringe leemfracties. De aanof afwezigheid en de hoeveelheid van een of twee componenten kan
over korte afstand en binnen één profiel zeer sterk wisselen,
evenals de morfologie van een evantueel bodemprofiel.
(Type T)«
Hl » Krijtgronden en krijtve-'weringsgronden
Verwering van krijt ontstaat door oplossing van CaCO^f
de mate waarin ontkalking is opgetreden bepaalt het gevormde
bodemprofiel.
Illa. Krijtgronden, zeer ondiepe gronden, die in het eerste stadium
van bodemvorming verkeren, doordat zich een ondiepe humeuze boven
grond gevormd Leeft in de allerbovenste laag van weinig verweerde
krijtsteen. Het krijt is alleen onderhevig geweest aan een sterke
verbrokkeling, vooral in de bovenste decimeters en aan een opper
vlakkige ontkalking, waardoor in de humeuze bouwvoor behalve
krijtbrokken ook residuaire verweringsklei gemengd kan zijn. Tus
sen humeuze bovengrond en onverweerd krijt is in veel gevallen een
enkele centimeters dikke laag verweringsklei aanwezig. Zodra ster
kere ontkalking gaat optreden, ontstaan overgangsvormen naar de
kleefaardegronden.
(Type P).
Illb. Krijtverweringsgronden, gronden ontstaan door oplossing en
uitspoeling van kalk (CaCO^) uit het krijt, waarbij een kalkloos,
over het algemeen roodbruin, kleiig residu achterblijft. De dikte
van dit kleiig materiaal (kleefaarde) kan variëren van een 10-tal
cm onder de bouwvoor tot ongeveer een meter.
(Type H).
4. Type-onzuiverheid en kaart-onzuiverheid
Niet alle variaties in morfologie en genese van de bodemprofie
len zijn in een afzonderlijk bodemtype weer te geven.
Naarmate deze variaties binnen een bodemtype geringer zijn
kan de typebeschrijving zuiverder zijn.
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Onzuiverheden in het bodemtype als kaarteenheid zijn aanwezig
door het voorkomen van andere bodemtypen binnen de type-omgrenzing.
Dit is een gevolg van de uitbeeldingsmogelijkheid in verband met
de kaartsohaal en het aantal boringen.
Zo is b.v. binnen het type van de ondiepe krijtgronden (type P
op de bodemkaart) de type-onzuiverheid het gevolg van verschil
len in intensiteit van de profielvorming en de complexe verschij
ningsvorm als gevolg van de erosie^ de kaart-onzuiverheid bij dit
type ontstaat, doordat pleksgewijs een dunne deklaag van loessleem
aanwezig kan zijn (zie 6).
Van andere typen (b.v. type A) is zowel de type-onzuiverheid
als de kaart-onzuiverheid nihil. In onderstaande lijst is van alle
typen een korte karakteristiek van type-onzuiverheid en kaartonzuiverheid aangegeven.
type-onzuiverheid

kaart-onzuiverhe id

door variatie in genese of
morfologie

door voorkomen van
andere bodemtypen
binnen het type

A

aB
B
C

Az
Bz
kl
k2
Ë3
kzl
kz2
kz3

Lz
Zl
T

H

Complex van geërodeerde loessleemgronden, waarin kalkrijke loess ont
breekt, op enige diepte in het pro
fiel voorkomt of aan de oppervlakte
ligt.
Gronden met duidelijke of zwakke
profielontwikkeling
Idem? verschillen in zwaarte en
dikte van de B-horizont

Plaatselijk met gleyverschijnselen

Variatie in dikte van de loessleemlaag
en in bijmenging met ander materiaal
Variatie in dikte van de zandige loessleemlaag
Textureel en naar het voorkomend mate
riaal zeer heterogeen complex
Verschillen in dikte en humositeit van
de bovengrond5 aan- of afwezigheid van
een verweringskleilaagjef al of geen
bijnenging van loessleem
Mogelijke bijmenging van -relatief veel
loessleem in de bouwvoor^ verschil in
dikte en aard tussen verweringsklei
van Kunrader- en van Gulpens Krijt

Lz
Lz

, (kl)
(kl en k2)

H. P. T. B. Co
ZI, Bz (P. T)

Lj Lz, (A.B.H.)
L. H<

L. P. B.
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5» Beschrijving der bodemseries en bodemtypen
Loessleemgronden met Gray Brown Podzolic bodemprofiel
Het Gray Brown Podzolic bodemprofiel is ontwikkeld in loess
leemgronden met een minimale dikte van + 80 cm» Deze profielen
zijn overal ontstaan in het oorspronkelijke loessdek.
Door recente erosie kunnen verschillende horizonten van het
bodemprofiel geheel of gedeeltelijk
geërodeerd zijn. De onder
scheiding in bodemtypen is gebaseerd op de profielhorizont, waar
de bouwvoor in pntstaan is. Zandige loessleemgronden komen voor in
hsfc oostelijke deel van het karteringsgebied. in de nabijheid van
Ubachsberg, waar tijdens de loessafzetting waarschijnlijk reeds
vermenging is opgetreden met het daar aanwezige tertiaire zand.
In dit zandige loessmateriaal heeft zich hetzelfde bodemprofiel
kunnen ontwikkelen als in de niet-zandige loessafzettingen.
Het onderscheid tussen de verschillende lagen van het Gray
Brown Podzolic bodemprofiel is gebaseerd op textuur-, structuuren kleurverschillen»
De A horizont heeft in niet geërodeerde gronden een dikte van
40-60 cm, in de zandige loessleemgronden van 50-70 cm. Het kleigehalte (<2 mu) is 12-15$, de structuur is zwak ontwikkeld tot
afwezig, de kleur is gee'lbruin.
De B horizont is wisselend in dikte, variërend van 40 tot 80 cm?
het kleigehalte (< 2 mu) bedraagt 18-22$^ de structuur is duidelijk
in sterke elementen met scherpe ribben en hoeken, de kleur is
donkerbruin. De onderzijde van de B horizont gaat geleidelijk
over in een losse, kalkloze en structuurloze horizont van bruin
gele kleur, die een kleigehalte (<2 mu) heeft van + 15$» Een
scherpe grens scheidt deze horizont van de dieper gelegen loess
met een kalkgehalte van 15 à 17$ CaCO^ het kleigehalte van deze
kalkrijke loess bedraagt + 12 à 16$. De kalkgrens ligt op 3»00 à
3«50 m beneden de bovenkant van niet geërodeerde profielen (op
plateaus). Bij geërodeerde profielen ligt de kalkgrens hoger in
het profiel of nagenoeg aan de oppervlakte»
Niet zandige loessleemgronden
A. Loessleemgronden met niet geërodeerd bodemprofiel
tGriy~Er5wn~Fó3zöIïc7
Bij niet geërodeerde loessleemgronden met bodemprofiel ligt de
textureel lichte A horizont aan de oppervlakte» Zij komen voor op
de vlakke plateaus en zeer zwak hellende terreinen, waarvan de
hellingsgraad niet meer dan + 2$ bedraagt.
De bouwvoor is ondiep (+ 20 cm) matig tot zeer matig humeus
(2-3$ humus in bouwland, in grasland soms tot 5$)« I>e oude cul
tuurgronden om de dorpskernen, die momenteel hoofdzakelijk als
fruitweiden in gebruik zijn, zijn tot + 40 cm diepte humeus mei,
een humusgehalte van 4-8$.
De B horizont begint op 40 à 50 cm diepte^ de overgang tussen
A en B horizont is vrij scherp. Door de vlakke topografie en de
lichte bovengrond zijn deze gronden gemakkelijk te bewerken.
Dit type gaat zijdelings over in geërodeerde gronden (langs de
hellingen) of in colluviale gronden^ dit laatste vooral bij lange
flauwe hellingen, tussen het vlakke plateau en de depressie, die niet
steil genoeg zijn om geërodeerde typen te dragen.
aB. Loessleemgronden met gedeeltelijke of geërodeerde A horizont
Dit type is als een overgang tussen type A en B te beschouwen.
Van de oorspronkelijke A horizont is nog 20 à 30 cm over. De bouw
voor is ontstaan in de lichtere A horizont, waardoor de bewerk-,
baarheid gemakkelijker is dan van gronden, waar de B horizont aan
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de oppervla.kte ligt» Dit type komt voor bij een helling van 2 à jfo.
In het karteringsgebied is het slechts op een tweetal plaatsen
gekarteerd.
B. Loessle emgrond.en, waarvan_d e_A_horizont_van_he t_bodera£rofie1
gëerô3"5ër5~ïs~TB~hôrizont aan de oppervlaktej
De B laag van het Gray Brown Podzolic profiel is bij deze gron
den aan de oppervlakte gekomen^ hierin heeft zich de bouwvoor ge
vormd. Door iet hogere lutumgehalte en de meer uitgesproken struc
tuur van de B horizont is bij deze gronden de bouwvoor zwaarder
en minder rul dan van de overige typen op loessgronden. De bewer
king is vaak wat moeilijker, terwijl de neiging tot het vormen
van grotere kluiten duidelijk aanwezig is.
Deze profielen komen --/oor op terreingedeelten met hellingen van
3 tot 8$» Ze worden aangetroffen langs de flanken van de plateaus
en als ruggen tussen dicht bij elkaar gelegen geulen^ in dit laat
ste geval hebben zij naar beide geulen een helling^ de waterschei
ding loopt in dergelijke gevallen over de rug.
Op sterk hellende terreinen, waar erosie actief is, verdwijnt
regelmatig een deel ^an de bovengrond- Daardoor wordt steeds iets
van de ondergrond meegeploegd. In dergelijke gevallen treedt een
verlaging van het humusgehalte op en achteruitgang-van het biolo
gisch leven met als gevolg een structuurverslechtering»
C. Loessleemgronden, waarvan de A en B horizont

geërodeerd is

Deze gronden liggen onder een helling van 8 à 12% en zijn van
de loessgronden het steilst gelegen type. De textuur komt ongeveer
overeen met de bovengrond van type A°, de zwaardere B laag is ech
ter afwezig. De structuur van deze gronden is veel zwakker dan
die van type A; de binding van de bodemdeeltjes is zeer los, waar
door deze grond zeer zacht aanvoelt. De grond kan zo sterk geerodeerd zijn, dat op geringe diepte of plaatselijk aan de opper
vlakte kalkrijke loess wordt aangetroffen.
Pleksgewijs komen op de steilste helling gedeelten met kalkrijke
loess aan de oppervlakteop de kaart vormt dit binnen het type C
een niet te karteren onzuiverheid.
Ook bij déze gronden wordt door erosie de bouwvoor dun en het
humusgehalte en biologische activiteit vejrlaagd, door het aanploe
gen van de humusarme ondergrond»
Het kalkgehalte van kalkrijke loess is + 17^5 het vochthoudend
vermogen is beduidend minder dan van ontkalkte loessj naarmate
kalkrijke loess hoger in het profiel voorkomt, wordt de invloed
op de gewassen sterker û&yr de geringere hoeveelheid beschikbaar
vocht en het gevaar voor chlorose. Behalve in natte zomers worden
de gewassen hier vaak noodrijp.
Zandige loessleemgronden
Loessleemgronden met 15-50^ zand (^50 wu)• Het zand is zeer
gelijkmatig van korrelgrootte met een mediaan tussen 110 en 130 mu.
Daar de verdeling door het gehele profiel vrij gelijkmatig is, zal
de menging van zand en loess waarschijnlijk tijdens de loessafzetting ontstaan zijn.
Aan de zuidelijke rand van het zandige loessleemgebied (zuide
lijk van de weg Ubachsberg naar Kolmond) neemt het zandgehalte.
in het profiel van boven naar beneden toe» Plaatselijk wordt na
genoeg zuivere loessleem boven in het profiel aangetroffen, terwijl
de lagen onder de B horizont zeer zandig zijn. Naarmate de bouw
voor zandiger is, is zij donkerder gekleurd en bevat iets meer
humus (3-4%)»
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Gemiddeld bedraagt het zandgehalte in de A horizont 15-25!$? het
kleigehalte 10-12^$ in de B horizont komt het kleigehalte niet
boven 18$.
Az. Zandige loessleemgronden met niet-geërodeerd bodemprofiel
(A horizont aan de oppervlakte)
Het bodemprofiel is als bij type A, doch de B horizont be
vindt zich op 70 a 80 cm diepte en is minder sterk ontwikkeld
naarmate de loessleern zandiger is. De zandigheid neemt naar bene
den meestal toe, waardoor de ondergrens van de B horizont moei
lijk te bepalen is.
Bz. Zandige_loessleemgronden, waarvan de A horizont van het bodemgrofiel
geërodeerd is (B horizont aan de oppervlakte)
Deze gronden worden naar beneden toe lichter en gaan in de
ondergrond in zand over. Evenals het type B wordt dit type aan
getroffen op hellingen van 3-+
Op nog steilere hellingen,
waar ook de zandige/ondergrond vrijwel een loesshoudende zand
grond over, waarin de oorspronkelijke C horizont van het Gray
Brown Podzolic profiel niet meer te herkennen is. Dergelijke
gronden zijn daarom opgenomen in het type Lz en Zl, al naar ge
lang de grootte van de loessfractie.
Loessleemgronden zonder bodemprofiel
Colluviale loessleemgronden
Niet zandige loessleern
Tot de colluviale loessleemgronden worden die gronden gerekend,
die gelegen zijn op plaatsen, waar materiaal afkomstig van geerodeerde hellingen gesedimenteerd is. Voor het grootste deel
komen deze gronden in kleinere en grote geulen voor en verder
in terreindepressies waar, langs een of meer van de begrenzende
randen, geërodeerde gronden voorkomen.
Het colluviale dek is in het diepste punt van de geul of de
depressie het dikst, wordt dunner naar de randen en wigt verder uit
tegen de helling of tegen vlak liggende terreinen.
Dikke colluviale dekken wijzen op grote toevoer van erosie- ,
materiaal.
De dikte van het colluviale dek wordt bepaald naar de diepte,
waarop het niet verplaatste onderliggende materiaal voorkomt.
Dit kan zijns
a. de B laag van het oude loessleern profiel,
b. krijt of verweringsviia'-criaal van krijt,
c. in enkele gevallen terrasmateriael.
Het colluviale materiaal kan pleksgewijs vrij heterogeen zijn
afhankelijk van het materiaal, dat van de helling naar beneden
getransporteerd isj behalve loessleern kan zand en/of krijtmateriaal in het erosiemateriaal meegevoerd zijn.
In de regel zijn colluviale gronden iets humeuzer en iets
dieper humeus dan niet geërodeerde gronden, daar het erosiemate
riaal in hoofdzaak afkomstig is var. de bovengrond der geërodeerde
gronden. Textureel komt het colluviale materiaal ongeveer over
een met dat van de A horizont van het loessleemprofiel (van type A).
Colluviale gronden zijn ingedeeld naar de dikte van het dek,
reap. 40-80 cm, 80-120 cm en dikker dan 120 cm. Voorzover collu
viale dekken dunner zijn dan 40 cm bestaan ze uit de smalle over
gangsstroken tussen de dikkere colluviale gronden en de geëro
deerde gronden.
rB geërodeerd is, houdt men door de sterk zandige

- 20 -

Een onderverdeling in aparte subtypen naar de aard van de
ondergrond bij de dunne colluviale dekken, is niet gemaakt.
Vaar de ondergrond uit krijt- of terrasmateriaal bestaat, is
dit met aparte notaties op de bodemkaart aangegeven»
Aan de bovenzijde van de steilwandjes en graften bevindt
zich in de regel een smalle strook colluviaal materiaal, dat
zich tegen de graft opgehoopt heeft. Dit z.g. "graften-colluvium"
is niet apart op de kaart vermeld.
Plaatselijke bijmenging in de bovengrond met krijtbrokken of
klçefaarde is op de bodemkaart met een aparte notatie aangegeven.
KI. Golluviale_loessleemgronden_van_40-80_cm_dikte op de_S_horizont_van een begraven_profiel of_op__krijt
Dit bodemtype vindt men in flauwe terreindepressies, al of
niet het begin vormend van geulen^ verder komt het voor in kleine
en in vrij ondiepe geulen. Bij brede geulen is het mogelijk langs
de hellingranden dit bodemtype aan te geven als overgang tussen
de geërodeerde hellingen en de dikkere colluviale gronden. In ver
gelijking met de dikkere colluviale gronden komt van dit type
een vrij grote oppervlakte voor, daar de dikkere colluvia gecon
centreerd zijn in de diepe dalen.
Het type KI ligt ook vaak op de overgang tussen colluviale
laagten en niet geërodeerde gronden (type A)f de afgrenzing met
deze laatste is dan overwegend een topografische scheiding en
minder een bodemkundig onderscheid.
K2. Colluviale_loessleemgronden van^80-120_cm_dikte_op_de
5
k£g£aven_profiel of
Dit type komt voor in vrij ondiepe geulen^ de oppervlakte
is kleiner dan van het type K3. Theoretisch vormt het ook de
overgang tussen de typen KI en K3«
K3» Colluviale loessleemgronden dikker dan 120 cm
Alle diepe geulen en geulen met een groot aanvoergebied heb
ben dikke, colluviale profielen. In de smalle, diepe geulen
gaan de dikke, colluviale gronden vrij scherp over in de geërodeerde gronden^ slechts in de bredere geulen met een vlakker ver
loop naar de dalhelling is het mogelijk dunnere colluviale typen
te onderscheiden op de overgang naar de geërodeerde gronden*
In brede asymmetrische dalen kan de steile dalwand direct vast
gesteld worden door het ontbreken van een overgang naar dunnere
colluviale typen. De gronden van dit type zijn steeds sterk
vochthoudend°9 plaatselijk komen natte varianten voor met sterke
gleyverschijnselen in het profiel.
Zandige loessleemgronden
In het gebied van de zandige loess zijn de colluviale gronden
eveneens zandig. Het zandgehalte kan vrij sterk wisselen binnen
de grenzen van 20-50^ zand (>50 mu).
De mediaan van het zand komt veelal overeen met dat van de
typen Az en Bz, dus H 110-130 mu. Door secundaire bijmenging van
terraszand kan het M-cijfer plaatselijk verschuiven tot 150-200 mu.
Zandig colluviaâl materiaal is beperkt tot de laagten in het
gebied van de zandige loessleemgronden.
Kzl. Colluviale_zandige_loessleemgronden_van_40-80_cm_dikte_o£_de
B horizont_van een_begraven jxrofiel of_o£ krijt
Een zandgehalte (>50 mu) van 20-50^ onderscheidt deze gronden
van het type KI. Het type Kzl komt voor nabij Ubachsberg. Plaat
selijk komt in de ondergrond krijt voor en een enkele keer terrasgrind.
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Kz2o Colluviale zandige l°£ssleemgronden_van_80-120_om_dikte_O£
de B horizont_van_een begraven profiel of op krijt
De oppervlakte van dit type is geringer dan de oppervlakte
van Kzl en Kz3»
In tegenstelling met het type Kzl wisselt hier de hoeveelheid
zand nogal eens. Soms is het colluvium bovenin zandiger dan
onder in het profiel, elders is het juist omgekeerde Hieruit
blijkt, dat de oolluviatie zeer locaal is geweest en de aard van
het colluvium afhankelijk is van de aangrenzende hoger gelegen
gronden»
Kz3- Colluviale zandige loessleemgronden dikker dan 120 cm
Hetgeen gezegd is over het type Kz2 over de wisseling in
zandigheid geldt ook voor het type Kz3.
Ondiepe loessleemgronden
Niet zandige loessleem
^• Ondiepe? profielloze loessleemgronden op krijt of terrasmateriaal
Dunne loessleemdekken worden aangetroffen op plaatsen, waar
weinig loess is afgezet, verder langs steile hellingen waar- •door2Ea'
sterke erosie, het loessdek nagenoeg verdwenen is, of waar loess
leem afkomstig van hoger gelegen punten wordt opgehouden (als een
"bellingcolluvium") op ondiepe krijtgronden of op kleefaardeprofielen. Welk van deze drie processen in elk afzonderlijk punt
het belangrijkste is geweest, is niet altijd aan te geven. Over
wegend komen deze gronden voor langs hellingen. Ze zijn soms iets
humusrijker dan de overige loessleemgronden en bevatten vaak
bijmengingen van andere sedimenten^ beide verschijnselen wijzen
op het enigszins verspoelde karakter van deze gronden.
Een onderverdeling naar dikte van het loessdek is, hoe belang
rijk uit landbouwkundig oogpunt, niet te maken. De dikte van het
loessdek wisselt hiervoor op korte afstand te sterk.
Zandige loessleem
Lz. Ondiege,_profielloze1_zandige loessleemgronden op_krijt of
terrasmateriaal
De karakteristiek van deze profielen is dezelfde als die
van het type L, doch het loessdek heeft een zandgehalte van
20 à 50#? de mediaan van zand is wisselend, afhankelijk van het
substraat.
Lz op krijt heeft een M 110-130. Is het substraat echter terras
materiaal, dan is het M cijfer 150-200.
Gronden van tertiaire afzettingen en terrasmateriaal
Z1 Zwaklemige of lemige zandgronden zonder bodemprofiel
Opduikingen van tertiair zand komen op enkele plaatsen aan
de oppervlakte. Het zijn profielloze lemige, soms zwaklemige,
zanden van bruingrijze kleur. Het leemgehalte varieert van 10 tot
30#, gemiddeld is het 20 à 25#! ket zand is zeer fijn zand met
een mediaan van + 105 mu. De profielen zijn steeds zeer diep zandig
en gelijkmatig van textuur. Plaatselijk kan de bovenste laag van
* 20 cm iets grindhoudend zijn.
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T. Complex van min_of meer zandige, soms grindrijke_,_matig tot
sterk kleiige gronden met_sterke wisselingen in textuur
De gronden die tot dit complex gerekend zijn, bezitten de
typische kenmerken van terrasafzettingen door de sterke hetero
geniteit in textuur en de sterke wisselingen op korte afstand. De
terraskleien zijn als regel matig tot sterk (grof) zandhoudend,
stug en practisch ondoorlatend. Met uitzondering van de zusere
grindlagen is het materiaal vrij sterk ijzerhoudend.
Een zeer dun loessleemdek of een bovengrond met loessleembijmenging is bij gronden van dit type steeds aanwezig»
Krijtgronden en Krijtverweringsgronden
Po Zeer ondiepe krijtgronden en zeer ondiepe krijtverweringsgronden '(rendzina^sj
De nagenoeg onverweerde krijtondergrond komt voor op zeer ge
ringe dieptes op ongeveer 20 cm onder een sterk kalkrijke, humeuze
of licht humeuze bovengrond met krijtbrokken. Het standaardtype
van een rendzinaprofiel bestaat uit een kalkrijke, humeuze boven
grond van + 20 cm op krijt. Op geërodeerde profielen en op plaat
sen met sterke humusverbranding (in bouwland) kan de humeuze
bovengrond practisch geheel ontbreken. Pleksgewijs komen profielen
voor, die tussen de humuslaag en het onverweerde krijt een dunne
laag verweringsklei bezitten; in de regel is deze nog kalkhoudend
en ook morfologisch verschillend van de verweringsklei in de
kleefaarde-profielen (type H) door de geringe dikte, donkergrijze
kleur en minder goede structuur.
Tot in de bovengrond zijn de profielen van het type P kalkrijk.
Het eerste begin van verwering manifesteert zich in het kalkgehalte
van de humeuze bovengrond, dat tot + 25% gedaald is (onverweerd
krijt heeft een CaCO^-gehalte van 80 à 90$).
H. Diepe krijtverweringsgronden (kleefaardegronden)
Sterk kleiige profielen met een gemiddelde granulaire samen
stelling vant + ^Ofo <2 mu, + âSyfo 2-50 mu en + 10^.50-110 mu.
Het gehele profiel is kalkloos tot op de krijtondergrond.
De bouwvoor is matig humeus (2.-2,%) en de kleur is donkerder dan
van de onderliggende lagen. Textureel vertoont de bouwvoor weinig
verschil met de ondergrond. Structureel wijkt zij hiervan echter
sterk af. Een algemene aanduiding voor de structuur van de boven
grond is niet precies te geven, daar deze zeer sterk wisselt met
de vochtigheidstoestand. Het beste is de structurele toestand
van boven- en ondergrond aan te geven in matig vochtige toestand.
De bovengrond is dan grofkruimelig en zwak plastisch, terwijl de
ondergrond dan nog zeer sterk plastisch is.
In droge toestand bezitten deze gronden zeer harde structuur
aggregaten, in natte toestand is de grond zeer vast en plastisch
met een grote kleefkracht. De overgang tussen deze beide toestanden
is zeer scherp. Het aggregatiebeeld in droge toestand (grote harde
aggregaten of kleine kluitjes) hangt geheel af van de vochtigheid
bij de bewerking.
De gemiddelde diepte der profielen, tot op het onverweerde
krijt, bedraagt + 60 cm. De kleur van de verweringsklei is typisch
donkerroodbruin en kan op de overgang naar het krijt meer helder
geelrood zijn. In het zuid-oostelijk deel van het gebied, ten
zuiden van Elkenrade, komen zeer diepe kleefaardeprofielen voor
(vaak dikker dan 100 cm) met vlekkerige bruingele kleuren. Op enige
diepte in het profiel (meestal niet boven 70 cm) kunnen kalkzandsteehbrokken voorkomen die glauconiet-houdend zijn. Een en ander
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Midden-Gulpens Krijt. De overwegend horizontale gelaagdheid van
deze krijtsoort zou een belemmering voor de verticale waterbewe
ging kunnen zijn, wat ook de oorzaak kan zijn van de blekere kleur
en de gevlektheid van deze kleefaardevorm.
Bijzondere onderscheidingen
Dolinen
De naam doline wordt gegeven aan oplossingsholten in kalksteen
en krijtformaties. Deze oplossingsholten zijn'rond of ovaal van
vorm met een diameter van enkele meters tot meerdere tientallen
meters en een diepte die vele malen de diameter kan overschrijden.
De holten zijn gedeeltelijk opgevuld met zijdelings ingespoeld
materiaal (zand, grind, krijtverweringsklei en loessleem).
Terrassen, steilwandjes, graften
Natuurlijke of kunstmatig aangelegde steilranden in het terrein
vormen zeer duidelijke en raak ook zeer belangrijke bodemgrenzen.
De oppervlakte van de direct aan de boven- en benedenkant voorko
mende bodemeenheid is echter vaak te smal om op de kaart te kunnen
afbeelden. Op terreinen met zeer veel en kort bij elkaar ge^jen
steilwandjes wordt dan ook een complex van door steilwandjes en
terrasjes gevormde bodemtypen aangetroffen.
In het Limburgse spraakgebruik bestaat het woord "graft", welk
begrip synoniem is met steilwand en terraswand (zowel langs holle
wegen als in bouw- en weiland). Het is beperkt tot die terreinver
hogingen, die door hun helling en hoogte niet met landbouwwerk
tuigen bewerkt kunnen worden. Ken onderscheidt hierbij hoge en
lage, steile en vlakke, begroeide en onbegroeide graften, waarbij
de laatste aanduidingen wijzen op de aan^resp. afwezigheid van
een houtbegroeiing op de bovenkant van de steile wand.
De steile wand of graft is ontstaan door erosie van materiaal
van de onderzijde van de graft en sedimentatie van materiaal,
afkomstig van hoger gelegen gronden tegen de bovenzijde van de
graft. Door deze ophoping tegen de steile kant (die zeer good
mogelijk is bij een houtvegetatie op de graft) ontstaan daar in
een strook langs de steilwand colluviale profieleri"("graftencolluvium"), die geleidelijk in dikte uitwiggen tegen de helling
waar geërodeerde profielen worden gevonden. Dit graften-colluvium
is op de bodemkaart niet aangegeven, daar het betrekkelijk smalle
colluviale stroken zijn. Door het regelmatig naar beneden ploegen
tussen de graften kan de mens dit proces van grondverplaatsing
aanzienlijk versneld hebben. Is de afstand tussen twee opeenvol
gende steilwandjes gering, dan ontstaan, door de erosie en sedi
mentatie langs de graften, op de duur min of meer v1akiiggende
terrasjes tussen de Steilwänden.
Afwijkende ondergrond (substraat) dieper dan 120 cm.
Onder substraat voi-at ver-staan een sterk afwijkend© ondergrond
w»'ler een deklaag van ander materiaal, waarin evenbinnen 120
«en bodemprofiel aanwezig is.
Als substraat kunnen de diverse geologische formaties voorkomens
onverweerd krijt} (tertiair) fijn zand, terrasgrind en terrasklei.
Op de bodemkaart zijn dee© verschillende substraatsoorten aan
gegeven door symbolen. Waar het substraat een aaneengesloten com
plex vormt is dit schematisch omgrensd.
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Onverweerd krijt binnen 120 cm
Boven het krijt kan voorkomens
alleen een humuslaag (type P)
- verweringsklei (type ü)
-p terrasmateriaal (type T)
- terrasmateriaal onder loessleem (type L en Lz)
loessleem en zandige loessleem
Kleiig terrasmateriaal van type T binnen 120 cm
Dit komt voor onder een dek van loessleem of zandige loessleem.
Op enkele plaatsen wordt binnen 120 cm onder dit substraat onver
weerd krijt aangetroffen. Eveneens is het mogelijk, dat kleiig
terrasmateriaal boven terrasgrind voorkomt.
Grind binnen 120 cm
Terrasgrind komt voor onder loessleem of zandige loessleem
eventueel met een laag van kleiig terrasmateriaal onder de loess
leem.
Fijnzandig substraat binnen 120 cm
De bovengrond bestaat merendeels uit loessleem of zandige
loessleem. Soms bevindt zich tussen de loessleem en het fijne
zand een dunne laag kleiig terrasmateriaal. Bet fijne zand wordt
opgevat als tertiair zand. Het komt overeen met het materiaal van
het type Zl.
Bijmengingen in de bovengrond
Bij de colluviale typen in de dalen is aangegeven, waar erosie
materiaal van krijt of van verweringsklei in het colluviale dek
voorkomt. Bijmengingen met krijtbrokken of verweringsklei (kleefaarde) is sterk plaatselijk en afhankelijk van de dalhelling,
waar kleefaarde en/of krijt eroderen. Hieruit volgt ook, dat
het voorkomen van dese bijmengingen verticaal in het colluviale
dek sterk wisselend is. Het kan verspreid in het gehele profiel
voorkomen of slechts in het bovenste of onderste deel. Ook kan
de bijmenging van kleefaarde en krijtbrokjes laagsgewijs zijn
tussen zuivere loessleem.
Vergraven gronden
Sterke verstoringen van het bodemprofiel als gevolg van
menselijke activiteit komen op verschillende plaatsen voor.
Ze zijn verdeeld ins
a. Ter plaatse vergraven gronden zonder duidelijke aan- of afvoer
van grond. De aard van het bodemprofiel is hier niet steeds
meer aan te geven.
b. Opgehoogde gronden door opbrenging van materiaal van elders.
Dit komt voor in de buurt van krijtgroeven, waar een vroegere
deklaag en de afval van de krijtwinning op een nabijgelegen
perceel is gebracht. Langs de spoorlijn van Schin-op-Geul naar
Voerendaal komen terreinen voor, waar ipateriaal opgebracht is
dat bij het uitgraven van de spuorlijn is vrijgekomen.
c. Uitgelaagde gronden. Afgraving van gronden heeft plaats gevonden
nabij Ubachsberg. Hier is een smal hoog deel afgegraven ver
moedelijk om twee redenen;
le. ter verhoging van een diepe laagte in een weg,
2e. ter voorkoming van sterke erosie, waardoor opstopping van
afstromend regenwater op beide wegen.

6. Beschrijving der iaarten
A. Je geografische verspreiding van de bodemtypen
Het relief van het landschap komt in de bodemkaart sterk
tot uitdrukking. Vele bodemtypen zijn gebonden aan een bepaalde
ligging in het terreinsommige ontlenen hieraan hun onderscheiding.
In bepaalde gevallen zijn bijzondere eigenschappen van de
bodemtypen een gevolg van de nabij voorkomende gronden.
Loessleemgronden
In deze groep is de terreinligging sterk bepalend voor het
aangetroffen bodemtype.
Daar de topografie van de formaties onder het loessdek anders
is dan die van het loessoppervlak zelf;, komen op plaatsen waar
het loessoppervlak en het substraatniveau convergeren,orergangs-*vormen voor.
De terreinmorfologie voor de bodemiypen van de loessleemgroep is als volgts
A en Az. Vlakke plateau-achtige delen met een loessdek van mini
maal 80 cm. Helling 0-2fo°
aB; Vlakke, zwak hellende terreinen met hellingsgraad van 1-3fo.
B en Bz. Hellende terreinen^ hellingsgraad van 3 à 4 tot maximum
8%. Vaak als grotere of kleinere ruggen tussen twee dalen, waar
door een waterscheiding over dit type l'oopt en het terrein naar
twee zijden afhelt.
C. Terreingedeelten met hellingen van 8-l2|$. Op de steilste ge
deelten komt kalkrijke loess zeer hoog in het profiel voor.
KI en Kzl. Ten opzichte van de omliggende terreinen in iets lager
gelegen delen, waar een geringe tot matige hoeveelheid colluviaal
materiaal is afgezet^ aan het begin van de geulen tegen het pla
teau of de centrale waterscheiding? verder in relatief lager
gelegen depressie-achtige terreingedeelten, welke in de regel
aanmerkelijk breder zijn dan de geulen en meestal ook een andere,
meer willekeurige vorm hebben (b.v. bij het dorp Eansdaal,
nabij Cversvoerendaal).
K2 en Kz2. Diepe geulgedeelten en terreindepressies met een groot
aanvoergebied van colluviaal materiaal? in de geulen vaak de
overgangsstrook tussen ondiepe en diepe colluviale gronden.
K3 en Kz3» In grote en diepe dalen de eigenlijke dalbodem vormend.
Bij de uitmonding van smalle diepe geulen op lager gelegen vlakke
terreinen zeer brede stroken vormend (streek OversvoerendaalKlimmen). Vesder bestaat de bovenzijde van de terraswandjes steeds
uit dik colluvium (graften-colluvium), hoewel dit niet als zo
danig op de kaart is aangegeven.
Alle colluviale gronden worden beinvloed door nabij voorkomende
gronden» Bijmenging met krijtbrokken en/of kleefaarde is een
direct gevolg van het voorkomen hiervan langs de dalhelling.
In de reg^-1 is deze invloed beperkt tot een vrij smalle strook
aan de kant van de betreffende dalwand. Ook de zandige, colluviale
loessleem komt niet voor buiten het gebied van de zandige loessen.
L en Lz. Hoofdzakelijk zeer steile terreingedeelten met hellingen
tot + 20fo, zoals de steile kant van asymmetrische dalen en zeer
sterk geërodeerde gronden , die daardoor moeilijk als type C
gekarteerd kunnen worden. Plaatselijk echter ook minder steile
gedeelten op hoge terreingedeelten, waar (waarschijnlijk) weinig
loess is afgezet.
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Krijtgronden en krijtverweringsgronden
De oorzaken, waarom op veel plaatsen geen loess voorkomt, zijn,
behalve in gevallen, waar dit aan erosie moet worden toegeschre
ven, nog niet geheel duidelijk. Expositie in de wind, steile
hellingen en het ontbreken van een vegetatie zijn waarschijnlijk
belangrijke factoren.
Aan de terreinmorfologie kan wordén vastgesteld, dat krijtgronden met vrij lange hellingen van meer dan + 8$ bestaan uit
het type P. Is de helling geringer, dan kunnen ze zowel het type P
als type H bezittenf op zeer korte hellingen kan kleefaarde soms
een grotere hellingsgraad dan 8fo hebben. Verschillende hellingen,
o.a. die met veel graften, geven de indruk uit kleefaarde te be
staan, hoewel ze als krijtgronden (type P) op kaart zijn aangege
ven. Dit wordt veroorzaakt, doordat de laag verweringsklei (kleef
aarde) door erosie en afploegen zeer dun is en alleen maar bestaat
uit een humeuze bovengrond. Deze is hier echter bruiner van kleur
dan bij de echte krijtgronden op de vlakke plateaus.
Krijt als ondergrond wordt aangetroffen op de overgang van
krijtgronden naar loessleemgrondenj verder als meest voorkomend
substraat bij het type L en hier en daar pleksgewijs als opdui
kingen van de krijtondergrond.
Zandgronden en terrasgronden
Deze groep van gronden manifesteert zich als willekeurig voor
komende opduikingen van tertiaire en kwartaire eesten, waar een
eventueel aanwezig loessdek
geërodeerd is.
Zl. In de nabijheid van geërodeerde gronden en colluviale laagten
en als ondergrond van de zandige typen rond Ubachsberg.
T. Pleksgewijs voorkomend, nagenoeg steeds langs de bovenzijde
van de dalhelling van geulen op de overgang naar het vlakkere
deel.
Als ondergrond van terrasmateriaal en grind in dezelfde positie
voorkomend in een betrekkelijk smalle strook aan de bovenzijde
langs de helling en het daaraangrenzende plateaugedeelte.
Dolinen. Verspreid voorkomend in de gronden van type P en H.
B. Kaarteenheden^
De kaarteenheid is het op de bodemkaart omgrensde gebied
dat bodemkundig een eenvormig complex vormt. De zuiverheid van
de kaarteenheid hangt af van de zuiverheid van het bodemtype en
de zuiverheid van de kaart (zie hfdst.IV )„
Voor een zuivere omgrenzing van de kaarteenheden is de gebon
denheid van de verschillende typen aan een geografische positie
een belangrijk gegeven. In gevallen, waar geografische informaties
ontbraken, werden de boringen naar aantal en ligging steeds dus
danig , dat de bodemgrenzen goed aangegeven konden worden met een
zeer geringe kaartonzuiverheid.
a. Loessleemgronden
De grenzen tussen de verschillende typen van de loessleemgronden
onderling zijn nagenoeg geheel zuiver weer te geven.
De omgrenzing van het substraat binnen 120 cm kan echter niet
anders.dan schematisch zijn. Behalve locale wisselingen in diepte
van het substraat is de geringe correlatie tussen deze diepte
en geografische positie hieraan de ooraaak. Een ónderverdeling
naar diepte van het substraat is door de complexe wisseling niet
gemaakt, zodat voor betreffende terreingedeelten verwezen moet
worden naar de boorpuntenkaart, resp. krijtdieptekaart, waar het
de krijtondergrond betreft.
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De overgang van de loessleemgronden naar andere' typen kan, al
naar gelang de wijze van uitwiggen van het loessleemdek geleide
lijk of snel zijn. In het eerste geval zal een overgangsstrook
van loessleemtypen op substraat aanwezig zijn? een enkele maal
is de uitwigging van het loessleemdek zo geleidelijk, dat ook de
overgang door het type L kan worden aangegeven. Aan de randen van
dergelijke overgangsgebieden zijn pleksgewijze kaartonzuivêrheden
niet te vermijden, indien er geen morfologische terreinkenmerken
aanwezig zijn. In het geval van een abrupte overgang van loessleem
naar ander materiaal ontbreekt de overgangsstrook en is de grens
^rij scherp vast te stellen.
b. Afgezien van de type-onzuiverheid is bij de zandige loessleem
gronden de zuiverheid der omgrenzing tussen de typen A2 en B2,
d.w.z. de geografische ligging van deze typen ten opzichte van
elkaar goed weer te geven. Tussen de typen Bz, Lz en Z1 is dit
iets meer schematisch.
c»

Krijt,groiaden

Tussen de gronden van type H en P zijn theoretisch alle over
gangsstadia mogelijk. In de praktijk echter blijken de gronden van
beide typen steeds in grotere complexen van elkaar gescheiden te
liggen. De grens tussen beide typen is dan meestal landschappelijk
bepaald, Bij een helling van meer dan + 8$ is deze moeilijkheid
gering, daar type H dan slechts weinig voorkomt.
Op de mogelijke onzuiverheid der begrenzing tegen de loessleem
gronden bij een geleidelijke overgang naar deze'gronden is reeds
gewezen.
d. Zand- en terrasgronden
Overgangen van de typen T en Z1 naar typen met sterke type
variatie en kaartonzuiverheden (zoals L, Lz en Bz) zijn meestal
niet goed aan te geven, zodat de grenzen daar schematisch worden.
Dit komt alleen voor in het gebied van Kolmond-Ubachsfoerg. In alie
andere gevallen is de omgrenzing, mede door het feit, dat de terreinmorfologie er nauw mee verbonden is, nauwkeurig te bepalen.
C. De bodemkaart (bijlage l)
Behalve de in hoofdstukXV omschreven bodemtypen is op de
bodemkaart ook aangegeven het voorkomen en de aard van een af
wijkende ondergrond, voorzover deze binnen 120 cm werd aangeboord.
De oppervlakte van gronden met dieps loessprofielen is vrij
groot, voornamelijk in het centrale deel, dat een brede strook
vormt van BansdaaLOversvoerendaalnaar Elkenrade - Eiserheide.
Hier vindt men grote plateaus van het type A, gelegen als eilanden
tussen vele, het gebied doorsnijdende, geulen.
De geulen beginnen alle hoog tegen de verschillende plateaus
als ondiepe terreindepressies, die zich verder van de plateaus
af, steeds sterker in het terrein insnijden en zich tot enkele
grote geulen verenigen. De waterscheiding tussen deze grote
geulen loopt over de verschillende plateaus en de verbindende
stroken geërodeerde loessleemgronden. Langs de dalwanden van de
grote geulen is het loessdek dunner , zodat het krijt aan de
oppervlakte komt, soms nog bedekt door een dunne loessleemlaag.
De grote geul van Ubachsberg - Kolmond - Promberg doorsnijdt
dit gebied met dikke loessprofielen en vertoont langs de dal
hellingen veel krijt- en kleefaardegronden. De steilste (noorde
lijke) dalwand van dit asymmetrische dal bestaat praktisch geheel
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uit type Po Langs deze helling* die plaatselijk 30^ kan bedragen,
liggen s|eer veel terrasjes. In de directe nabijheid van de terrasrandenj'nog een vrij dikke laag teelaarde voor, maar verder van
de terrasranden omhoog ploegt men het krijt aan.
De zuidelijke helling is een zwak glooiend terrein met dikke geerodeerde loessleemgroncLen, die hoger tegen de helling via een overgangsstrook van ondiepe loessprofielen op krijt, geleidelijk
uitwiggen tegen krijt- en kleefaardegronden.
Deze gaan op het plateaugedeelte van Elkenrade - Eiserheide
weer over in loessgronden (type. A en B), die langs de randen
van het plateau ondiep zijn en krijt in de ondergrond hebbenBehalve krijt komt nabij Elkenrade ook terrasmateriaal
en grind voors hoewel niet precies vastgesteld kon worden of
dit dikke lagen zijn» Opmerkelijk is, dat het loesspakket van
type B westelijk van Elkenrade slechts 40-50 cm dik is.
De brede strook tussen de spoorlijn naar Simpelveld en het
centrale deel van het karteringsgebied bestaat voor een groot
deel uit krijt- en kleefaardegronden.
In het gebied tussen Schin-op-Geul en Fromberg vindt men overwe
gend krijt- en kleefaardegronden;; opmerkelijk is dat de krijtgronden (type P) op het plateau-achtige deel voorkomen? waar ze weinig
geërodeerd en van goede kwaliteit zijn§ de kleefaardegronden komen
hier op het sterker hellende terrein voor.
Tussen Fromberg en de Vrakelerberg, langs de steile helling van
het asymmetrisch dek is het type P sterker geërodeerd en van min
dere kwaliteit. Het grote aantal terrasjes veroorzaakt hier een
sterke Wesseling in bouwvoordikte. Zuidelijk van deze geul treft
men naast kleefaardegronden ook geërodeerde en ondiepe loessleemgronden aan. De diepe laagte westelijk van Elkenrade heeft een
sterk asymmetrisch karakter. De oostelijke helling bestaat op de
steilste delen uit krijtgronden (type P)>
kleefaardegronden
(type H) worden aangetroffen op de vlakkere stukken met geringer
helling dan 8^? de vlakkere westelijke helling bestaat uit geëro
deerde, diepe gronden met talrijke met colluvium opgevulde geulen.
Langs de bovenzijde van deze geulen loopt de waterscheiding, waar
achter het terrein naar het westen helt en bedekt is met kleefaarde- en krijtgronden.
Het lagere gedeelte langs de spoorlijn naar Simpelveld vormt
praktisch de grens tussen krijtgronden en ondiepe loessgronden.Soms is de overgang van krijt- naar diepe loessgronden scherp,
maar ook wordt plaatselijk de overgang gevormd door een strook on
diepe loessgrond op krijt.
In de strook tussen de spoorlijn en de rijksweg Valkenburg Wijlre worden nog slechts diepe loessgronden aangetroffen.
Het lage gedeelte rondom Eansdaal bestaat geheel uit loessleem.
Op enkele uitlopers vanaf het hogere oostelijke gebied wordt nog
krijt binnen 120 cm gevonden.
Het dorp Eansdaal ligt in het diepste deel van een zeer brede
laagte, waarin een groot deel van de geulen, afkomstig van het
centrale plateau, uitkomt. De laagte zelf wordt geflankeerd door
een brede strook vrij vlak gelegen dunne colluviale gronden.
In de richting van Schin-op-Geul ligt dit dal dieper in het
terrein en wordt de dalwand gevormd door een steilrand, die over
wegend uit krijtgronden bestaat, plaatselijk afgedekt door een
dun loesslaagje.
Langs de spoorlijn naar Heerlen liggen verschillende hopen
gestorte grond, afkomstig van de aanleg van de spoorlijn.
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colluviaal gebied "tussen het zich noordwaarts uitstrekkende Middenterrasgebied en het hoge centrale deel van het Ransdalerveld.
Langs de hellingen worden geërodeerde loessgronden gevonden met
krijt vrij hoog in het profiel.
Het lage colluviale deel zal eertijds vrij vochtig zijn ge
weest. Dat het veel water te verwerken kreeg, blijkt uit de vaak
sterke gleyverschijnselen, die hier worden aangetroffen. Het
natste deal heeft nabij Oversvoerendaal gelegen, waar (in het als
D op kaart aangegeven gebied) verschillende geheel gereiuceerde
gronden met een + 50 cm dikke venige deklaag voorkomen.
De vergraven gronden in de nabijheid bevatten op 100 cm diepte
nog steenpuin.
Zuidelijk van Oversvoerendaal wordt binnen 120 cm nagenoeg
steeds krijt aangetroffen. Op de steile hellingen naar het dal
van Windhagen is het loessdek plaatselijk zeer dun.
Het gebied tussen Windhagen - Ubachsberg - Mingersberg - Kolmond
is gekenmerkt door de zeer gevarieerde samenstelling van het bodem
materiaal. Hier bevindt zich de rand of het overgangsgebied van de
Molenberg te Ubachsberg, welke geheel uit zand en grind bestaat.
De grootste oppervlakte bestaat uit zandige loess, pleksgewijs
komt lemig zand voor. De colluviale gronden zijn hier ook alle
zandig. Niet geërodeerde gronden bevatten een normaal Gray Brown
Podzolic profiel, op enkele plaatsen iets minder sterk ontwikkeld.
Naar de diepte worden de profielen zandiger. De zandfractie is
zeer gelijkmatig van korrelgrootte (M 110-130 mu). Het fijne zand
in de ondergrond kan variëren in kleur van lichtgeel tot oranje
achtig.
Zuidoostelijk van Windhagen komt een complex typische kleiige
leemgronden voor (op de kaart als type T aangegeven), in tweeën
gedeeld door een met colluvium opgevulde geul. Het materiaal is
over het. geheel zeer stug en grofzandiger (M + 200 mu) dan soort
gelijk materiaal elders, terwijl het ook enkele rolstenen bevat
en een grote leemfractie kan bezitten. Ofschoon even plastisch
als kleefaarde onderscheidt dit materiaal zich hiervan behalve
door de zandfractie en de hoeveelheid zand, door de rode kleuren
en de witte vlekken, die er in voorkomen.
Deze kleiige leem komt voor direct aan de oppervlakte of afge
dekt door zandige loess of lemig zand in zeer grillige wisseling.
Het kleiige leempakket kan tot 120 cm dik zijn, op krijt rusten
maar ook overgaan in het fijne zand.
Noordelijk van de weg Ubachsberg - Kolmond wordt een kleine
oppervlakte normale loess (type A) aangetroffen temidden van
zandige loess. Deze afzetting moet gezien worden als een hoger
opgewaaide loesskop, waarin in het bovenste deel geen zandbijmenging meer plaats heeft gevonden. De zandige loessleemgronden
worden alle naar beneden toe zandiger.
D. De krijtdieptekaart (bijlage 2).
Van de bodemkaart is een afgeleide kaart vervaardigd ,
aangevende waar krijtondergrond binnen 120 cm voorkomt.
Een gyatomaiiach onderzoek naar de krijtondergrond op grotere
diepte dan 1.20 m was in het kader van de opname niet mogelijk.
Voor bepaalde punten, waar omtrent de absolute krijtdiepte nadere
informaties nodig zijn, is dit door een onderzoek met diepere
waarnemingen uitvoerbaar.
Door de sterk wisselende topografie van de krijtondergrond
geeft een beperkt aantal waarnemingen tot grote diepte weinig
houvast voor de vaststelling van de absolute krijtdiepte.
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Op de plateaus wisselt de diepte van de krijtondergrond van.
+ 1 m tot meer dan 5 m. In d.e met colluvium opgevulde geulen
kan deze diepte zelfs meer dan 7 ni bedragen^ bij de diepe colluviale gronden is de diepte gemiddeld wel aanmerkelijk meer dan
2 m,

Op de krijtdieptekaart is van alle afzonderlijke boor-punten de ,
krijtdiepte aangegeven in dm. Een onderverdeling in groepen van
ongeveer gelijke krijtdiepte is niet gemaakt, daar dit voor het
beoogde doel niet nodig is» Bovendien zou een dergelijke indeling
een nauwkeurigheid suggereren, die in het terrein niet bestaat.
Ook buiten de op de bodemkaart omgrensde gebieden is verspreid
krijt aangeboord. Deze punten zijn als losse waarnemingen op de
kaart vermeld.
E. De boorpuntakaart (bijlage 3)
"Van alle boringen zijn de gegevens in code vastgelegd en
op de boorpuntenkaart bij de betreffende boorpunten vermeld. .
Bij de codering is het systeem van lagen-notatie gevolgd.
Van elke laag in het profiel is aangegeven de aard (door een
vaste letter) en de onderkant in dm onder het maaiveld (het
decimeter-getal achter de letter). De dikte van elke laag kan
hieruit direct worden afgelezen.
De verklaring van de lettertekens en bijzondere vermeldingen
is als legenda op de boorpuntenkaart opgenomen.
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HOOFDSTUK V
HYDROLOGISCHE GEGEVENS
Algemeen
De beschikbare hoeveelheid vocht in de grond voor de planten
groei hangt af van de eigen vochtcapaciteit van de grond en van
de mate y waarin de grond binnen de bewortelingszone voorzien wordt
van vocht vanuit het grondwater. In een gaacddaateerd terrein kan
pleksgewijs op de helling uittredend water, dat over een onder
grondse ondoorlatende laag afvloeit, de vochthoeveelheid in de
gronden beneden het uittredingspunt (bronniveau) beinvloeden.
Bovendien is langs de geulen oppervlakkig afvloämie neerslag- en/of
bronwater een factor? die de waterhoeveelheid in de gronden van
de geulen beinvloedt.
In het Eansdalerveld is het overgrote deel van de gronden voor
de vochtvoorziening van de planten aangewezen op neerslagwater,
dat als hangwater in de grond wordt vastgehouden. Het grondwater
oefent slechts pleksgewijze invloed uit.
1. grondwater
De grondwaterdiepte is zodanig, dat deze landbouwkundig van
weinig belang is. De watervoerende lagen in het Eansdalerveld
waarop het grondwater zich beweegt zijn krijtlagen (Kunrader Krijt)
uit het Boven Senoon.
In grote lijnen bevindt zich het grondwater zeer diep.
Vanaf het Geuldal neemt de grondwaterdiepte toe van + 20 m - ra.v.
nabij de spoorlijn tot 40 à 50 m - m.v. bij Ubachsbergp van hier
tot aan de weg Kunrade - Klimmen neemt zij af tot + 10 m - m.v.
Op het plateau westelijk van Kruishoeve is de grondwaterdiepte
60 à 70 m - m.v.
Grondwaterinvloed die zich in de gronden openbaart door gleykenmerken (reductie-en oxydatie-verschijnselen) komen slechts
pleksgewijze voor.
De hoogste grondwaterstanden komen voor langs de weg Kunrade Klimmen. In het noordoostelijk deel van het gebied (nabij Oversvoerendaal) worden in de lagere delen van de colluviale vlakte
x
gleyverschijnselen aangetroffen 'beneden 80 cm en in het laagste
deel op ca 40cm. Eertijds heeft dit gebied blijkbaar veel water,
moeten verwerken °9 thans is de wateroverlast opgeheven door de
pompinstallatie van het oostelijk mijngebied, waardoor de grond
waterstanden laag blijven. Gratis waterleverantie, hoofdzakelijk
voor het vee, aan de boeren in een bepaalde straal rond het pomp
station is hieruit voortgevloeid.
a. Schijngrondwaterspiegel
Ondoorlatende lagen op geringe diepte kunnen schijngrond
waterspiegels veroorzaken, waardoor in de profielen gleyverschijn
selen voorkomen.
Naarmate het ondoorlatende substraat ondieper voorkomt en door
een vlakke of komvormige ligging geringe zijdelingse afvloei van
water plaats heeft, zijn fluctuaties van het water hoger in het
profiel merkbaar.
Een enkele maal komen dergelijke gronden met een stagnerende
laag vporj deze is dan steeds een kleefaardelaag (maestal met
vuursteenbijmenging) onder een loesadek.
In de loess vindt men dan op geringe diepte lichte gleyverschijnselen.
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Van Teel betekenis zijn deze gevallen niet, daar de kleefaarde
onder loess niet geheel ondoorlatend is, doch slechts een veel
geringer "infiltration rate" heeft dan de bovenliggende loess.
De zeer tijdelijke waterstagnatie en oververzadiging van de loess
heeft hier de gleyverschijnselen veroorzaakt„
b. Oppervlakte water in geulen
Gronden met gleyverschijnselen treft men eveneens pleksgewijze in geulen aan, waar het min of meer oppervlakkig afstromend
water om de een of andere reden wordt opgehouden, b.v. een ver
nauwing van het dalf in het bredere vlakke deel voor deze ver
nauwingen hebben de gronden vaak gleyverschijnselen.
Ook waar een aantal geulen zich verenigt, vertonen de gronden
plaatselijk wat gleyverschijnselen.
2. Hangwater
Indien geen aanvoer vanuit het grondwaterniveau plaats vindt is de vochtvoorziening van de grond geheel afhankelijk van het
neerslagwater.
De vastlegging van regenwater in het doorwortelde deel van de
grond hangt af van het waterbergend vermogen van de grond in de
bewortelingszone en van de oppervlakkige afstroming. Verliezen
aan regenwater worden dus veroorzaakt door afvloeiing naar het
(zeer diepe) grondwater en door oppervlakkige zijdelingse af
stroming op hellende terreinen, voordat het water in de grond
kan dringen. Deze laatste factor is in het Eansdalerveld zeker
aanwezig, maar is kwantitatief moeilijk te bepalen, daar hij
behalve van de hellingsgraad afhangt van de aard van de helling
(al of niet onderbroken door obstakels als graften, greppels
e.d.) en de intensiteit en hoeveelheid van de neerslag. Bovendien
is de "infiltration rate" van de grond hierbij ook nog van belang.
Het waterbergend vermogen (vochtcapaciteit) daarentegen is
van de meeste gronden vrij nauwkeurig te meten.
Van de totale hoeveelheid vocht, die door een grond wordt vast
gehouden, kan slechts een deel door de planten worden opgenomen
(het z.g. "beschikbare water"), n.l. dat deel, waarvan de vochtspanning lager is dan pF 4-2«
Als richtbedrag voor de hoeveelheid beschikbaar vocht in de
gronden van het Eansdalerveld kan uit de eerste onvolledige gege
vens gesteld worden
loessleem
18-26 vol./?> vocht overeenkomend met 18-26imylOctr
zandige loessleem 15-20 "
(dikte
lemig zand
8-12
kleefaarde
30-40
terrasmateriaal
10-35
krijtgronden
?
Rekening houdend met de algemene aanname, dat in het voorjaar
200 mu beschikbaar vocht in de wortelzone aanwezig dient te zijn
om het neerslagdeficit t.o.v. de waterbehoefte van de planten
in de zomer te kunnen aanvullen, kan uit bovenstaande tabel de
dikte worden berekend van de grondlaag , waarin deze 200 mu
aanwezig zijns
loessleem
110-77 'cm
zandige loessleem 130-100 cm
lemig zand
250-170 cm
kleefiarde
70-50 cm
terrasgronden
200-130 cm
krijtgronden
(Dikte van het vochthoudende dek
beperkt tot maximaal 30 à 40 cm)

- 33 -

Rekening houdend met de bewortelingsdiepte op de verschillende
bodemtypen van het Ransdalerveld kan het volgende overzicht van de
vochttekorten gegeven worden (voor gevallen zonder afwijkend sub
straat)s
Type

A
B
aB
G
L
Az
Bz
Lz
Z1
KI
K2
K3
Kzl
Kz2
Kz3
H
P
T
X

Bewortelingsdiepte

Gemiddeld vochttekort
1 = geen verdroging
4 = sterke verdroging

>80 cm
>80
>80
50-100
20-60
>80
>50
20-60
>50
>80
>80
>80
>80
>80
>80
40-60
0-30
50-80
<?

1
1
1
2
2-4
1
1-2
3-4
3-4
1
1
1
1
1
1
1
3-4
1-3
?

3. Invloed van een afwijkende ondergrond
Een ondergrond, die afwijkt van het bovenliggende bodemmateriaal
kan zowel de intensiteit van de beworteling als de vochthoeveelheid
van het bodemtype als geheel beinvloeden.
De doorwortelbaarheid kan door een afwijkend substraat ver
minderd worden b.v. bij scherpe overgangen en indien het substraat
ondoordringbaar is voor wortels.
Kleefaarde als substraat (steeds onder loess) vergroot de hoe
veelheid beschikbaar vocht van het gehele profiel sterk, zodat
de planten van de aanwezigheid ervan kunnen profiteren. Is de
kleefaarde op grote diepte aanwezig, dan is het gunstige effect
geringer, daar het bovenliggende loessdek zelf ook reeds een
groot vochtleverend vermogen heeft.
Komt kleefaarde daarentegen op zeer geringe diepte voor, dan
levert zij een wezenlijke bijdrage voor de vochtreserve van de
grond. Deze toestand doet zich voor bij de bodemtypen L en Lz,
die ondanks de geringe profieldikte boven het krijt, soms een
aanzienlijke vochtreserve bezitten door de aanwezigheid van
kleefaarde.
Krijt. Bij aanwezigheid van krijt in de ondergrond is de wortel
ontwikkeling beperkt tot de laag boven het krijt. Wel kunnen nog
enige wortels binnendringen langs de scheuren in het krijt (vooral
als deze gevuld zijn met verweringsklei - kleefaarde- ), doch
dit is van geringe betekenis voor de vochtleveranties. Bovendien
komen deze scheuren niet overal voor§ met name bij het Kunrader
Krijt bestaat het bovenste deel van het krijt uit droog, poedervormig (soms oranjekleurig) verweerd krijt.
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Terrasmateriaal als substraat is voor de vochtreserve in de
profielen sterk afhankelijk van z'n samenstelling»
Zware,kleiige varianten hebben een grote vochtcapaciteit, doch
zijn moeilijk doorwortelbaar, sterk grofzandige en grindrijke
varianten zijn wel doorwortelbaar, doch hebben geen waterhoudend
vermogen van betekenis»
De zware klei kan echter in zoverre ook nog gunstig werken,
doordat in het voorjaar een tijdelijke oververzadiging van vocht
in het bovenliggende loessmateriaal wordt veroorzaakt.
Deze heeft dan een grotere hoeveelheid beschikbaar vocht,
doordat 'het water niet geheel kan uitzakken»
Zand heeft steeds een beduidend geringere vochtreserve dan
loess, zodat een dergelijk substraat de hoeveelheid beschikbaar
vocht sterk verlaagt.
De bodemtypen Lz, Bz en in geringere mate Az worden naar.de
diepte steeds zandiger? de vochtvoorziening van de planten is
op deze gronden dan ook meestal niet optimaal.
Kalkrijke loess» Hoewel niet apart als substraat aangegeven
komt op enkele plekken binnen het bodemtype C kalkrijke loess
op geringe of zeer geringe diepte voor. Daar dit materiaal een
zeer geringe vochtreserve heeft, treedt reeds in normale jaren
op deze plaatsen snel verdroging van de gewassen op. Het ongunstige
effect van deze kalkrijke loess wordt nog versterkt door het feit
dat deze plekken steeds op de sterkst hellende gedeelten in het
loessgebiëd voorkomen (10-12$), waar de oppervlakkige afstroming
van het neerslagwater zeer groot is»

HOOFDSTUK VI
GESCHIKTHEID Vffl DE BODEM VOOR DE LANDBOUW
Aangezien het Ransdalerveld een uitgesproken landbouwgebied
is, wordt hier volstaan met een opgave van de landbouwkundige
waarde der bodemtypen, de z.g. iandfaouwgeschiktheid. Daaronder
wordt verstaan de relatieve potentiële landbouwkundige toestand
der gronden, gebas5ë?3~öp~5ë~ïn"3xi~gë5ïe3-vöörïEömëncfë groepen
van gewassen, kenmerkend voor het gemengde bedrijf, onder goede
omstandigheden van ontsluiting en exploitatie»
De actuele landbouwkundige_toestand kan met name door de
verkavelingstoestand, ontsluiting en "kwaliteit van de boer" op
veel plaatsen sterk afwijken van de potentiële toestand, waardoor
binnen eenzelfde bodemtype grote verschillen optreden in land
bouwkundige resultaten.
Pactoren als terreinhelling en bewerkbaarheid der gronden
zijn van belang voor de mogelijkheid van exploitatie. Zij zijn
vaak gebonden aan bepaalde bodemtypen en beinvloeden de landbouw
kundige mogelijkheden.
Uit de groepering der gronden naar hun landbouwkundige moge
lijkheden, gebaseerd op hun potentieel en hun inhaerente exploi
tatie-factoren, ontstaat een landbouwkundige classificatie
(landclassifioatie in engere zin), die voor de gemengde bedrijven
neerkomt op een waardering van de vruchtwisselingsmogelijkheden.
In de volgende tabel is de landbouwgeschiktheid van de bodem
typen aangegeven voor de groepen? granen, hakvruchten en grasland
in een beoordelingsschaal van 1 t/m 4»
Voor alk der exploitatie-factoren helling en bewerkbaarheid
afzonderlijk is de .beperking van de geschiktheid vermeld in
negatieve cijfers in een schaal van 0 tot -3«
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2)
Geschiktheid van de bodemtypen
voor s
granen

hakvruchten

gras

3)
Beperkingen in exploitatie
doors
helling

bemerkbaarheid

A

4

4

4

0

0

aB

4

4

4

0

0

4

4

4

-1

-1

4

3

2

-2

0

Az

4

3

3

0

0

Bz

4

3

2

-1

0

KI

4

4

4

0

0

K2

4

4

4

0

0

K3

4

4

4

0

0

Kzl

4

4

4

0

0

Kz2

4

4

4

0

0

Kz3

4

4

4

0

0

L

3

2

1

-3

0

Lz

3

2

1

-2

0

Z1

2

2

2

0

0

T

3

3

2

0

-2

H

4

4

4

-1

-3

P

4

3

1

-1

0

2

1

1

-3

-1

B

„\

C $

1) Bij kalkrijke loess op geringe diepte, resp. 3. 3» 1
2) 1
2
3
4

ongeschikt tot zeer weinig geschikt
matig geschikt
geschikt
zeer geschikt

3) 0
-1
-2
-3

geen beperking
matige beperking
sterke beperking
zeer sterke beperking

- 37 -

Ben hoge waarde voor de som der geschiktheidscijfers van de
drie groepen van gewassen duidt op een geschiktheid voor een
ruime vruchtwisseling.
Lagere waarden voor de som der geschiktheidscijfers worden in
de eerste plaats veroorzaakt door een mindere geschiktheid voor
grasland en daarna voor hakvruchten. Dit wijst op een rechtstreeks
verband van deze geschiktheid met de hoeveelheid beschikbaar vocht
in de bodemprofielen.
Natuurlijke vruchtbaarheid is in deze beoordelingen niet ver
disconteerd. Deze is er voor dit gebied bewust niet in betrokken,
aangezien als uitgangspunt de "goede boer" genomen is. Voor een
gedetailleerder beschrijving zal men moeten uitgaan van het
netto rendement, waarin dan o.a. ook de aangewende hoeveelheid
meststoffen mede is verdisconteerd.
Naarmate de in genoemde
tabel vermelde (negatieve) waarden
van de beperkingen? veroorzaakt door helling en minder goede
bewerkbaarheid, groter zijn, worden de mogelijkheden van vrucht
wisseling geringer. Het vruchtwisselingsschema wordt daarbij steeds
meer verschoven naar granen en grasland om in de uiterste gevallen
(n.l. zeer steile helling en door zwaarte of stenigheid weinig
bewerkbare gronden) alleen nog ruimte te laten voor grasland.
De gronden echter met sterke beperkingen t.g«.v. helling en
bewerkbaarheid vertonen (behalve bij bodemtype H - kleefaardegronden -) tevens geringere geschiktheid voor grasland.
Om voor dergelijke gronden binnen de landbouwsector geëigende
gewassen te vinden is moeilijk. Als meerjarig gewas wordt hier en
daar wel lucerne gebruikt. Hoewel de opbrengst van dit gewas bij
goede verzorging vrij goed kan zijn, blijft de moeilijkheid, dat
in de huidige bedrijfsvorm een vruchtwisseling noodzakelijk blijft,
waarvan de meest geëigende vorm (met grasland) slecht uitvoerbaar
is.
Gaat men in deze gevallen niet over op bos, dan bestaat door
terrassering van de helling hier en daar nog de mogelijkheid om
landbouw te blijven uitoefenen.
Door het voorkomen van substraat onder verschillende bodem
typen wordt vaak de beschikbare vochthoeveelheid geringer,
waardoor de geschiktheid voor grasland en een enkele maal ook
voor hakvruchten, afneemt. De mate, waarin de geschiktheid voor
grasland vermindert, hangt af van de diepte van het profiel en van.
de aard van het substraat. Deze is wegens het complexe voorkomen
in de beoordelingsschaal en de landclassificatie niet verwerkt.
Over het algemeen kan men zeggen, dat voor loessgronden deze
verminderde geschiktheid pas belangrijk is bij het voorkomen van
een weinig of niet vochthaudend substraat, ondieper dan + 80 cm.
Elke 10 cm vermindering in dikte van het vochthoudende (loess)dek
geeft een verlaging van de hoeveelheid beschikbaar vocht van
ruim 20 mm.
In onderstaand overzicht is een landclassificatie gegeven van
de gronden in het Bansdalerveld in 4 klassen.
Klasse I.

Zeer geschikt voor akkerbouw met ruime vruchtwisseling.
IA. Zonder beperkingen wegens helling of bewerkbaarheid.
Bodemtypen A-aB-Ki-K2-K3~Kz]_-Kz2-Kz3
IB. Met beperkingen voor de verbouw, voornamelijk bij
hakvruchten, door helling of bewerkbaarheid.
Bodemtypen B - H.
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Klasse II. Geschikt voor akkerbouw met ruime vruchtwisseling.
IIA. Zonder beperkingen wegens helling.
Bodemtypen Az - Bz.
IIB. Met beperkingen wegens helling en het voorkomen
van een substraat met gering vochthoudend ver
mogen.
Bodemtype C.
Klasse III. Matig geschikt voor akkerbouw en met beperkte vrucht
wisseling (minder geschikt voor grasland en hakvruchten)
UIA. Met geringe beperkingen wegens helling of bewerk
baarheid.
Bodemtypen T en P, voorzover voorkomend in vlakke
ligging met goed humeuze bovengrond.
IIIB. Met beperkingen wegens terreinhelling en het veel
vuldig voorkomen van een substraat met gering
vochthoudend vermogen.
Bodemtypen L - Lz - Zl.
Klasse IV. Weinig geschikt voor akkerbouw en met zeer beperkte
vruchtwisseling (ongeschikt voor grasland en hakvruchten)
Bodemtype P.
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HOOFDSTUK VIIEROSIE
Onder erosie verstaat men het mechanische proces, waardoor
bodemmateriaal wordt losgemaakt en oppervlakkig afgevoerd door
uitwendige krachten. De in het Zuidlimburgse landschap voorkomen
de erosie is watererosie. De omvang van de erosie en de nadelige
gevolgen ervan kunnen gemakkelijk overdreven worden. Toch ver
oorzaakt ook een geringe afvoer van materiaal steeds een zekere
verarming van de bodem, doordat het afgevoerde materiaal veel
waardevolle plantenvoedingsstoffen bevat, hetgeen o.a. blijkt,
doordat in verhouding meer organische stof wordt afgevoerd dan
achterblijft. Het secundaire effect van schade aan de gewassen
door losspoelen of overdekking is eveneens belangrijk.
Grondverlies door watererosie gaat steeds gepaard met waterverlies, waarvan droogteschade het gevolg kan zijn. Bovendien
betekent elke vorm van erosie een aanslag op het waterbergend
vermogen van de grond.
1. Vormen van erosie
Al naar gelang de aard en intensiteit maakt men onderscheid in;
vlakte-erosie, rillenerosie en geulerosie.
Onder de bestaande omstandigheden in het Bansdalerveld is de
eerste het belangrijkst ; rillenerosie komt incidenteel voor bij
ongunstige omstandigheden.
a. Vlakte-erosie (oppervlakte-erosiej sheet erosion) is een min
of meer gelijkmatige verplaatsing van dunne lagen bodemmateriaalj meestal is dit proces niet erg opvallend, totdat zoveel van
de humeuze bovengrond verdwenen is, dat de ondergrond aan de
oppervlakte komt.
De A horizont van de loessleemgronden is door gebrek aan
structuur en binding door deze vorm van erosie verdwenen op
plaatsen waar de terreinhelling meer dan + 2fo gedraagt. De E
horizont biedt door zijn structuur en hoger kleigehalte meer
weerstand, maar is op veel plaatsen toch onderhevig aan afvoer
van materiaal,getuige de dunne bouwvoor op die plaatsen.
Grondverplaatsing van de hoge kant der terrassen naar de lage
kant is eveneens een vorm van deze moeilijk zichtbare erosie.
b. Billenerosie (rill erosion) is een sterkere erosievorm, waar
bij grond wordt weggevoerd, doordat afstromend water talrijke
kleine en smalle geultjes vormt. Als deze bij de bewerking ver
dwijnen, is het resultaat gelijk aan dat van vlakte-erosie. /
c. Geulerosie (gully erosion) treedt op,als door grondafvoer brede,
diepe geulen ontstaan, die bij normale grondbewerking niet meer
te herstellen zijn. Deze geulen snijden vervolgens steeds verder
in.
Deze vorm van erosie komt voor waar taluds worden doorbroken.
Holle wegen zijn in zekere zin ook voorbeelden van dit desastreus
proces van grondverlies.
2. Colluviatie
Het erosieproces wordt geaccentueerd door een (laagsgewijze)
afzetting van het afgevoerde materiaal op lager gelegen terrein
gedeelten, waarbij de fijne minerale en organische bestanddelen
het verst, worden weggevoerd. Hoewel enerzijds deze afzetting
f Behalve op de loessleemgronden van het type B met de steilste
hellingen (5-8%) vertonen vooral de sterk geërodeerde gronden
(type e) en de profielloze loessleemgronden (type L) deze vorm van
erosie als gevolg van de losse bodemopbouw met geringe structuur
binding.
Ook in colluviale geulen waar zich stromend water verzamelt, vormen
zich deze erosie-greppels vaak van grote afmetingen.
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van materiaal een chemische verrijking van de grond kan betekenen?
is anderzijds de laagsgewijze afzetting minder gunstig, doordat
de structuur en de porositeit slechter worden.
3. Factorenj_ die erosie bepalen
Voorwaarden voor het optreden van watererosie zi jni sterke regen
val of het snelle smelten van sneeuw en een zekere helling. Omvang
en intensiteit van de erosie worden bepaald door; neerslag? hellings
graad? lengte van de helling, bodembedekking en structuur van de
grond.
a. Neerslag
De hoeveelheid? intensiteit (hoeveelheid per uur of -per 24 -uur),
duur en tijdsverloop tussen de buien zijn maatgevend voor de afspoe
ling.
De tijd, verlopen tussen twee buien, is van belang voor de ver
zadiging van de bouwkruin.
Al naar gelang de physische toestand van de bovengrond is de
indringsnelheid van het water in loessleemgronden 0.4 tot 1.2 mm/min.
Regenbuien van meer dan 0.4 mm/min. kunnen dus gevaarlijk zijn.
De absorptie-capaciteit voor water is omgekeerd evenredig aan het
vochtgehalte van de loess. Buien van grote intensiteit kunnen door
de grond niet verwerkt worden en veroorzaken een sterk uiteenvallen
van de gronddeeltjes, die door het afstromende water weggevoerd
worden.
Zeer snel afsmelten van sneeuwlagen hebben hetzelfde effect op
het ontstaan van afspoeling en erosie.
b. Helling
Bepaalde grenzen voor de hellingsgraad, waarbij erosie optreedt?
zijn moeilijk te geven. Afstroming van water kan reeds optreden
bij een zeer geringp helling! grondverlies neemt pas toe bij sterke
re hellingen. Behalve dat op hellingen het water gaat afstromen,
kan bij kortdurende buien minder water door de grond geabsorbeerd
worden. Daardoor zullen op steile hellingen snelle afvloei en ge
ringe absorptie elkaar versterken.
c. Lengte van de helling
Deze is veel belangrijker, doordat de afstroomsnelheid van het
water en de dikte der afstromende waterlaag toenemen met de lengte
van de helling. Bij hellinglengten vanaf 20 à 30 m nemen afstroomsnelheid en grondverplaatsing sterk toe? vooral in hellende geulen.
De grote toestroming van water, dat op de hogere delen niet in de
bodem kan dringen,is daarbij mede de oorzaak van het ontstaan van
rillen of geulen in het land.
d. Bodembedekking
Vooral bij cultuurgewassen zijn verschillen aanwezig in het
effect van de vegetatie op de afstroming en erosie. In het algemeen
is afstroming? zowel als grondverlies, bij grasland aanmerkelijk
geringer dan bij akkerbouwgewassen, die onderling nog al verschil
len vertonen, naar gelang plantafstand, zaairichting? enz. Door het
systeem van vruchtopvolging zijn bovendien veel velden gedurende
het winterhalfjaar zonder bedekking.
e. Structuur van de grond
De invloed van de vorm van de bodem-structuur op de erosie is
tweeledig, n.l. weer.stand tegen desintegrerende krachten v.an het
water en de
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grootte van de absorptiecapaciteit voor water.
Onbeschermde grond kan in dichtgeslagen toestand verkeren en
daardoor een geringe doordringbaarheid hebben, hetgeen een ver
groting van de afstromende watermassa tengevolge heeft. Zodra
het hierdoor afstromende water ergens bodemdeeltjes losspoelt
zet ook de erosie in.
Zeer sterk losgewerkte grond kan een grote doordringbaarheid
en vochtcapaciteit bezitten, doch door te zwakke binding der bodem
deeltjes bijzonder erosie-gevoelig zijn.

4. De erosiekaart
Met betrekking tot de erosie moet in het Ransdalerveld onder
scheid gemaakt worden tussen werkelijke erosie en erosiegevoelig
heid van de gronden. Yverkelijke erosie (ook wel actuele erosie
genoemd) is een kwantitatieve weergave van de erosie in een zekere
tijdsperiode of onder bepaalde omstandigheden. Concrete gegevens
hieromtrent in het Ransdalerveld bestaan niet.
Op de erosiekaart is daarom aangegeven de erosiegevoeligheid
van de gronden in afhankelijkheid van hellingsgraad, hellinglengte
en bodemtype (voornamelijk erosieresistentie als gevolg van be
paalde structuur).
Bij de weergave van de erosiegevoeligheid is geen rekening ge
houden met bestaande erosiebestrijdende maatregelen (terrassering,
strooksgewijs planten volgens de hoogtelijnen, etc.)
De werkelijke erosie zal daardoor op veel plaatsen een gunstiger
beeld geven dan op de erosiekaart is aangegeven.
Voor de erosiekaart is de schaal 1;25.000 gebruikt om de kaart
een globaal karakter te geven. Voor informaties omtrent het erosiegevaarop bepaalde terreingedeelten zijn veel gedetailleerder
waarnemingen noodzakelijk.
Het overzicht op de erosiekaart doet uitkomen, dat het over
grote deel der gronden
niet of weinig erosiegevoelig is
(klasse I en li). Klasse I omvat de vlakke terreinen. Tot klasse II
zijn gerekend de gronden op terreinen met lange, zwakke hellingen
en gronden met stabiele bodemstructuren (bodemtype. B en S),
In klasse III zijn die gronden gegroepeerd die'door hun helling
en hun geringe weerstand tegen erosie snel aan erosie onderhevig
zijn.
De klassen IV en V (resp. sterk en zeer sterk erosiegevoelig)
vertonen een regelmatige sterke erosie, ze zijn echter qua opper
vlakte duidelijk in de minderheid en worden uitsluitend op de steil
ste hellingen van de grote dalen gevonden.
De grote en diep ingesneden dalen met een groot wateraanvoergebied zijn op de erosiekaart nog afzonderlijk aangegeven, aange
zien hier tijdelijk grote hoeveelheden uitstromend water uitschuringvan erosierillen naast sterke colluviatie kunnen veroorzaken.
In de regel treden deze verschijnselen niet over de volle breedte
van het dal op. Uitschuring vindt plaats in de steilere dalgedeelten
en colluviatie in het benedendeel, op minder hellende dalgedeelten
of bij obstakels (walletjes, weilanden, e.d.).
5. Erosiebestrijding
Erosie heeft steeds twee facetten? de erosie in strikte zin,
waarbij bodemmateriaal wordt verplaatst en de afzetting van dit
materiaal op lager gelegen terreinen. Bij het eerste gaan steeds
voedingsstoffen, humus en soms zaad of j@nge planten verloren,0
bij de afzetting van materiaal kunnen veldgewassen bedekt worden
door een grondlaag en treedt structuurverslechtering op, daar het
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aangevoerde materiaal zich horizontaal gelaagd in een zeer dichte
pakking afzet. Het theoretische voordeel van verrijking met voe
dingsstoffen en humus wordt meer dan tenietgedaan door de struc
tuurverslechtering, waardoor de water- en luchthuishouding en het
biologisch leven verstoord worden.
De belangrijkste maatregelen ter voorkoming van erosie moeten
ten doel hebben de verhindering van de verplaatsing van gronddeeltjes door stromend water en het breken van de snelheid van het
afstromende water.
Het eerste is te realiseren door een goed en dicht vegetatiedek, het tweede door het aanbrengen van obstakels langs de gehele
helling.
'Landbouwtechnisch is het een moeilijkheid, dat de sterkste
erosie optreedt in herfst en voorjaar? wanneer de gewassen op de
velden ontbreken of de planten nog klein zijn. Op dergelijke per
celen moet bestrijding van de erosie gevonden worden in beperking
van de snelheid van het afstromende water door het uitvoeren van
bewerkingen (ploegen, zaaien? lage walletjes, e.d.) volgens de
hoogtelijnen.
In het algemeen kan gezegd worden, dat bij hellingen tot + 12$
erosiehestrijding geheel kan plaats vinden door bedrijfstechnische
maatregelen. Bij grotere hellingen is op veel plaatsen een cultuur
technisch ingrijpen noodzakelijk.
Tot de maatregelen, die binnen het kader van de afzonderlijke
bedrijven kunnen uitgevoerd worden, behoren bewerkingen en strooksgewijze verbouw volgens de hoogtelijnen, eventueel alternerende
stroken bouwland en grasland, lage langs de hoogtelijnen op te
ploegen contourwallen, enz. Voorwaarde is echter wel, dat de per
celen van één grondgebruiker voldoende groot moeten zijn. Bovendien
zijn voor de steilere hellingen vaak speciale werktuigen vereist.
Een effectieve bestrijding van de erosie raakt direct de bedrijfs
voering en het bedrijfsplan. Het systeem van strooksgewijze ver
bouw en lage contourwallen houdt in, dat locale erosie en sedimen
tatie tot eenzelfde bedrijf of groepen van percelen hiervan beperkt
blijft. Contourwallen kunnen, indien goed aangelegd, normaal be
werkt worden en hebben enige gelijkenis met de lage kleine graften,
doch missen de steile kant. Behalve de breking van de snelheid van
stromend water bevorderen zij de absorptie van water in de grond,
doordat dit vóór een dergelijke wal verticaal in de grond moet
zakken.
Voor het Hansdalerveld kan gesteld worden, dat de gronden van
de erosieklassen I en II alle op deze wijze tegen erosie beschermd
kunnen worden. Op veel plaatsen komen hier al graften of terras
wandjes voor. Deze kunnen voor dit doel direct benut worden, indien
de verkaveling hieraan aangepast wordt.
Voor de gronden van de erosieklassen IV en V zal door bedrijfstechnische maatregelen alleen de erosie niet geheel kunnen worden
tegengegaan. Hier zijn voorzieningen nodig door middel van kunst
matig aangelegde terraswandjes en wel destemeer naarmate de hel
lingen steiler zijn. Voorzover het vlakke of nagenoeg vlakke ter
rassen betreft, zijn de exploitatiemogelijkheden het grootst op
brede terrassen. De aanlegkosten van brede terrassen zijn echter
hoger dan van smalle, daar het benodigde grondverzet voor een breed
terras vier...maal zo groot is als voor twee terrasjes met de halve
breedte. Bovendien levert de dan onontkoombare profielverstoring
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bij brede en steile terrassen een reële moeilijkheid op, aange
zien slechts een dunne? geschikte teeltlaag aanwezig is.
Het is voorlopig niet zeker of onder de huidige omstandigheden
de aanleg van dergelijke terrassen rendabel is.
Voor de erosieklassen IV en V betekent dit, dat op plaatsen,
waar terrassering reeds heeft plaats gevonden, deze zo goed
mogelijk benut dient te worden. In een aantal gevallen zullen
de terrassen te smal zijn voor een goede exploitatie, terwijl
ze over het algemeen van te geringe lengte zijn om als smal
terras toch nog voldoende geëxploiteerd te kunnen worden.
"Waar deze terrassen aanwezig zijn, betekenen ze in ieder geval
een werkzaam element in de erosiebestrijding, hoewel ze met be
trekking tot een rendabele exploitatie vaak minder gunstig zijn.
Voor die terreinen van de erosieklassen IV en V, die niet ge
terrasseerd zijn, lijkt het aanbrengen van een permanente vege
tatie (b.v. bos) voorlopig de meest juiste oplossing. Landbouwkundig zijn deze gronden bovendien van weinig betekenis door de
sterke erosie tengevolge waarvan deze gronden nagenoeg geen
bovengrond meer bezitten.
Wat de geulen betreft zal rekening gehouden moeten worden met
twee elementen, n.l. Ie. het voorkomen van rillenerosie en het
willekeurig deponeren van erosiemateriaal en 2e. de functie, die
de dalen bezitten als natuurlijke afvoerbanen van het overtollige'
water, dat ondanks erosiebestrijdingsmaatregelen langs de opper
vlakte zal blijven afstromen.
Beide facetten zijn min of meer aan elkaar gekoppeld.
Tegengaan van erosie anders dan afvoering van water.langs aange
legde goten, kan verkregen worden door het aanhouden van een
permanente vegetatie (b.v. gras) in de stroombaan van het water
(grassed outlet) of door middel van kleine lage dammetjes dwars
door de geulen, waardoor het water wordt opgehouden en zijn snel
heid wordt geremd. Tegen deze•dämmetjes kan erosiemateriaal
sedimenteren. Ook voor deze dammetjes in de geulen geldt, dat
ze op eenvoudige wijze opgeploegd en normaal bewerkt moeten
kunnen worden.
Het aanleggen van afvoergoten zal beperkt blijven tot punten,
waar de waterstroom langs een dalweg loopt en gevaar oplevert
voor vernieling van het wegdek. Aangezien dit een zeer dure
maatregel is, zal deze bovendien beperkt dienen te blijven tot
die punten, waar zich regelmatig veel water verzamelt, dat op
geen andere wijze over een groot oppervlak in het dal verspreid
kan worden en aldus zoveel mogelijk door de grond geabsorbeerd
wordt.

4
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HOOFDSTUK VIII
CULTUURTECHNISCHE VERBETERINGEN
Verschillende voorzieningen, die een betere bedrijfsvoering
tengevolge kunnen hebben, zijn door de individuele boeren niet
te realiseren. Enerzijds omdat ze (hoewel beperkt tot de gronden
binnen het bedrijf) te specialistisch van aard of te kostbaar
zijn, aolerzijds omdat het (buiten het kader van een enkel bedrijf)
maatregelen betreft van algemeen belang of problemen van de
terreinen in een bepaalde geografische positie.
Tot de eerste groep behoren grondverbetering en terrassering^
tot de tweede de ontsluiting, verkaveling, waterafvoer en terreinmodellatie (opvulling van holle wegen, oude groeven en delfputten).
a. Grondverbetering
Grondverbetering door profielverandering is in het Ransdalerveld niet urgent. Storende lagen of ondoorlatende banken komen
in de gronden niet voor.
Problemen betreffende de productiviteit van de gronden liggen
alle in het vlak van de vochtreserve met name de dikte van het
vochthoudende dek.
Profielverdikking ter verkrijging van een grotere vochtcapaciteit is theoretisch mogelijk, maar practisch moeilijk uitvoerbaar
wegens de hoge kosten van grondverplaatsing. Bovendien moet een
dergelijke maatregel gekoppeld worden aan de mogelijkheid van
terrassering, aangezien het steeds gaat om terreinen langs, meestentijds geërodeerde -, steilere hellingen.
b. Terrassering
Op die terreingedeelten, waar erosiegevaar niet tegengegaan
kan worden met eenvoudige bedrijfstechnische maatregelen, kan
aanleg van terrassen nodig zijn. Van belang is daarbij of, in,
verband met de hoge kosten, de agrarische bestemming van derge
lijke terreinen rendabel is.
Voor de flauwste hellingen kan volstaan worden met de aanleg
van contourwallen, zonder dat de perceelsbreedte te klein wordt.
Naarmate de helling steiler wordt en 10 à 12fo aanmerkelijk te
boven gaat, zal men tot de aanleg van vlakkere terrassen
moeten overgaan. Hierbij doet zich echter de moeilijkheid
voor, dat met het oog op de verkaveling en de bewerkbaarheid
de terrassen zo breed mogelijk dienen te zijn, terwijl verdubbe
ling van de terrasbreedte een twee keer zo groot grondverzet met
zich medebrengt. Effectieve terrassering is daarom een vrij dure
maatregel, die in het bestaande bedrijfstype weinig rendabel is.
Handhaving en eventueel verbetering van de bestaande terrassen
met aanleg van een enkel terras op een bedreigde helling, die
in het akkerbouwareaal betrokken blijft, is voor de steilere
hellingen wel wenselijk. Op een enkele, zeer lange en flauwe,
helling is ter onderbreking ervan, de aanleg van een of meer een
voudige contourwallen nog aanbevelenswaardig.
c. Ontsluiting en verkaveling

Het hoofdprobleem van het gebied is gelegen in de slechte
bereikbaarheid en de gemiddeld geringe grootte van de percelen.
Een goed wegenplan, al dan niet met gebruikmaking van de be
staande wegen met een daarop aansluitende verkaveling, is primair

noodzakelijk. Van de bestaande wegen zijn er verschillende met
een zeer geringe gebruiksintensiteit, zodat deze bij een ver
anderde verkaveling kunnen vervallen.
Voor de wegconstructie is belangrijk, dat hol worden door
uitslijping wordt voorkomen;, aangezien daardoor de zijdelingse
toegang tot de percelen bemoeilijkt wordt.
Behalve de vergroting van de gemiddelde perceelsgrootte zal
op de hellende terreinen de lengterichting der percelen volgens
de hoogtelijnen moeten zijn. Eventueel nodige erosiebestrijding
is daardoor beter uitvoerbaar.
d. Waterafvoer
De natuurlijke waterafvoer geschiedt momenteel door de
bestaande droge dalen en holle wegen.
Voorzover het neerslagwater niet door gecombineerde land
bouwkundige en cultuurtechnische maatregelen wordt vastgehouden
en verticaal in de grond verdwijnt, zal het afstromende water
zodanig afgevoerd moeten worden, dat het geen schade veroorzaakt
aan grond of wegen. Afremming van de snelheid door kleine dwarsdammen of drempels in de geulen en/of aanleg van begroeide af
wateringsgeulen is de eenvoudigate oplossing, Wanneer echter
meerdere gebruikers percelen bezitten in een bepaald stroomgebied
en ook bij wegen met een sterk verval zullen beklede afvoerleidingen nodig kunnen zijn.
e. Opvulling van_holle_wegen en oude groeven
Veel holle wegen leveren grote belemmeringen op voor de
landbouw. Verbetering in deze toestand is echter afhankelijk van
de mogelijkheid van opvulling ervan. Slechts in enkele gevallen
is in de nabijheid materiaal aanwezig voor opvulling, n»l. uit
krijtgroeven, mits het krijtmateriaal geschikt is voor het be
oogde doel. In andere gevallen zal vrij veel grondverzet nodig
zijn om deze opvulling te kunnen verwezenlijken. Bij de eenzijdig
holle wegen zal men de bestaande toestand weinig kunnen verbeteren,
zodat hier evenals bij de tweezijdig holle wegen <ie afweg naar
de percelen verzorgd moet worden.
Oude en verlaten groeven zouden hier endaar in talud gebracht
en eventueel vrijkomend materiaal voor wegopvulling gebruikt
kunnen worden. Het aldus verkregen talud is zonder behoorlijk dikke
vochthoudende laag nagenoeg landbouwkundig weinig geschikt.
Ook met het oog op het landschapsschoon zou een beplanting hiervan
het meest aangewezen zijn.

HOOFDSTUK IX
LANDBOOTTECHNISCHE VEEBETERINGEN
Een verbetering van de landbouwkundige toestand is eerst
in het kader van een ruilverkaveling mogelijk.
Deze culmineert in een verhoogde productiviteit van de gron
den door betere verzorging en bemesting, ruimere vruchtwisseling
en geringere arbeidskosten (kortere rijtijden, mechanisatie, e.d.).
Een overgang naar intensievere teelten zal echter gedeeltelijk
mogelijk zijn, n.l. op de smalle terrassen, die steeds moeilijk
machinaal bewerkbaar zullen zijn.
Verbetering van de verkavelingstoestand schept ook de moge
lijkheid om binnen het kader van de bedrijfsvoering de erosie
effectief te bestrijden.
Eenvoudige bedrijfstechnische maatregelen als bewerking
volgens de tranches, stroot^ewijze verbouw (strip cropping) of
aanleg van grasstroken kunnen vooraf bij de perceelsindeling
ingecalculeerd worden.
Zelfs met eenvoudige middelen is het mogelijk om contourwallen
aan te leggen. Belangrijk is echter, dat het gehele terrein, waar
op deze aangelegd worden, door één gebruiker verzorgd wordt.
Voor de hoog gelegen terreinen, die door hun steile helling
het meest geëigend zijn voor grasland, is een drinkwatervoorzie
ning door middel van waterleiding een middel tot betere exploi
tatie.
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