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Be fcoâegn&egtalâheiâ
laad ~

tui de gesùh&ktheM voor

en tuinbouw van een parcreel (lad»no. 1263)

behorend© tot het "Huis Sevenaei1" te tovenaar «,

aoorïlr.
wan âer Sohsas
en Opzichter
W.J. van der Knaap

ncmmbea? 1916.
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v©& #kwm vm Hiepea tot jMwnatisr,
x-d

"Huio iQ-venaex*" te Zovenaer, %#®ï«d öe .boclenigeêtèlitfeoM
vm. e^Bk perceel tea ^u&ëo&st^B vm ^evenaar opgsÄomea

«a ôe jgeaohikthe^â: W lan.&~ ôm tuinbouwkundig© öoe'l«
•fêiïiâem feepaalâ*
Dit oiidea?&0ote werd uitgwoerâ in oktober 195Û
ûOûr ê§ opzichter

veya 4«^

ii© Severus eô» t>ô-*

laagiîijte aandeel ia-d® samenstelling v&e dit rapport
lïad en de tokening«« aaaenstçMe*

BE ABJUHGT-DIBLCTSaR YAW DE
StitttHÖ VOOR BODfflMÏEBIKÛ.,.

(2. van Doos®)«
HîTC HOOFD VAS KSt A^B.OïEBACHMf,

let gehele j^reeoi "bestaat uit Höhte en seer
lichte öevergronden {là tot Sgf» afslllibaar ) « Bijna overal
wordt de gpeimû »aar 'feeneden gnädiger (aflopand),
0|j veel pl&ateen werden op grotere diept© swaetrderei
lagen amigetroffen, voornamelijk Toestaande uit fijn zandige
aavel en lichte klei. Oorepronkeiijk wae het gehele profiel
kalkrijk,, Boor uitloging ie de feovengrond kalkhoudend tôt
kalkarm. geworden*
ï)eze oevergronden sijn gemakkelijk te 'bewerken on
*

tot grote diepte voor toeworteling

geschikt. Daardoor ai;5n

het uitstekende gronden * aoweS. voor land- al© tuinbouwkun
dige doeleinden,
Soor de zwaardere ondergrond ie mon in staat oia
het $*ÎX in de •mrZti@mà& .«loten op d© ®eest' gewensts
staand te handhaven« Wenneer de sw&ardere onderbond dieper
v-qoÄOKtt,. hetgeen tij wîô: jpfà&âm in de ge streek het ge
val ie, ontbreekt de®â mogelijkheid, mardoor de gewassen
ia de aomer voor ä watervoorziening meestal aangewezen
aijn op het voohthoudend vermogen van de toewortelingsaone

»

lïet vodhthoudend vermogen v&» de se gronden is voldoende
om hot &GM-vsn water te v&oap&ilen tijdens de droge musst* .
periode. Hit. perceel kan daardoor 'bij de beste tuinbouw«
gronden vô& Nederland gerekend worden.«
Methode van onder goeie *
Met behulp van een grondboor werden 03? onderlinge
afstanden vs» 25 tot IÔ iketer (meestal <mu |0 meter) $ .rij
en /grondboringen verlieht tot een diepte -van

120 era.

Tseneden het maaiveld« Berne werd met 001t'veen'boor nog wat
dieper geboord* ®e gegevens van de eerete ri4 boringen wer
den direct ter plaatje in een dwarsdoorsnede verwerkt * Ts»

d© overige boringen vo;rdsn pr oif&elböschFi jviagen gemaakt,
waarvan late? eveneens dw^atooipöïtöóQö. wei*dea vervaardigd,
Boor do hoogteligging van liet la&tvivölä tea opaichtre van
het öXootwatsrpeiX Ue »chatten ier ge tracht om de hoogtevorsehilXem ia de dwarsdoorsnsöea t@ verwerken, hfaarüöós?
de boöeïaX.i jneii een aatuurlijksr verloop hebten« Bovendien
is nog een "bod^rakaaft^e vervaardigd s waarop go gmâ fiioga-

.

HJfe ée verbreiding van <äe ver&ohiXXeade typen word aangegeVQtt. '
1© l^róf l^löoQicsfiè^ea.«
Uterwilla van de duidelijfchöid is de dioptesöhaal
v®&& iWtX-ôn 'ûv&rùr&ven, Be plaafce dei» boriagon Id ar bovea

vermeld « Sr naast ie do geschatte hoogt© t.o.v« de slootwafcarstaad aaagegavaa, lie Xiefet© grûfaanâige osvorafaattia^
gen

met. groene tot gel© kXatarèn aongogevaa» Be fijii~

zaMige atrGOinafaottingaa met blauwgroQJie tot blauwe IfXeureü. laaa fi^a^aadig© lagen in âû o&dargrond körnen ev&reen
m©t cte gl^Gmruggräadsn v&a û& r&v&erlcXaigefcieda» (Betuwe
?>*?«)• te «l&i

Süchtig mat

BÔ

«truetimr $0 ïaoaotaX -g&Gû an hefc Höäf^o&aXte hoog. TeeXaX
%$,$& a© afgsdekt mot ©on aav&lige %&&$ die mek licht tot
8ôoa$.i<ïfct i$. -&®2$ laag ia doorgaaa® môr anregBÏmatÈg <m
em mmïgsél va» gspôsfasïtèige aevör~ a» fias.atxdiga stsoosimag~
af&etMngsn,, fcevlMen

aieh v^afe groC-^andige •

Qaveri^settiiigen met weinig of geen $Mh9 dâje naar hoven- .
$&Z0&â0&lâk awarder "weœdaa «1

iteÄöXiJfc tot

ggf. a&sXifcfeaar ttövatteiu
De aovenste JO à 40 m zijn hymens f ©ams $0 e©a gö**

daaXt© v«a hat humouae dek mot da temo®ar»t© ondergrond v^je*
x<*@r&t. öóto X®ga& ai Ja aXs gswak humeus aangög^vest*
Hat hqâmïkmrt/m (ec&aal X 12500)•
Hlarop ai ja da aeer Xie&ta #11 lichte oevergrandea

niet vgrscMllcmde kleuren aangeduid. Do zoor Hellte oevergronden (12 tot 18$ a£yli"bb&ar ia de "bovengrond) liggen
geraiddold wat hoge» in hst terrein

en

h©M>oii een wat ssandi-

gor ondergrond» Tj&ags de slaton ie de bovengrond meestal
wat awaardor, vooral waar de zwaardere strooragrond ondieper
voorkomt* Hior is fest

materiaal, dat M4 &ot eg?mmn en liet

latere uitdiepen vtm do sloot vrij kwam* over het oppervlak

verdeeld.
Be grond in de noordooethoeïc s alsmede rondom boring
7 Iioef t

oen loese gyofgöiXdigo laag vanaf 90 à 110 cm* Waa^

aser dejo glich vor üovon do grondwaterspiegel "bevindt is
er geoB of' onvoldoondo capillaire opstijging » Bet voc-titHoudend vermogen van het dek er "boven iß echter mee stal
groot genoeg cm de gow&oeea vsa voldoende vocht te voorzien.
Baarn&ast is amigogevon, waar

kleiige lagen te

savolige on waar

do ondergrond \mvêmt atrng©troffen*

Do «eseMktheid voor land- on tulnbouwkundi«e tioolaiaden«
GloTsaaX lean het |>e$-ooo!L Ui twee delon gesplitst W0&*
' d&n* n&raelijks

% mt

d;eel '

IX Hot fwidelijk dool

I Hot Koordol i.jfc deel»
Bit omvat oovergrondon, waarin tot ®m diepte'

125 cm "beneden laat maaiveld geoït liotato té&$L &£ ï£iêi word
aangeboord* Boge gronden £ijn M 3 mitslïok gosohikt voor do
taoït veai- èiö^Of»t$loïidé ^&wö,óö0iif sôàle dat in d& fruit tooit

eji do ö^lcor'bouw h&ii

is»

II Het Zuidelijk dael»
Door do aaaweaighoiâ mm de ïeleila&g vorrit sich
gemakkelijk oen r.ciii jngrondv/ater&piegel » waar vanuit capiM&l<
2-ö opsti jging plaats hoeft* Door kunstmatige watertoevoer
in droge perioden kan dezö scliijngrondwaternpiegel gemalckelijk gehandhaafd worden, Boor deze omstandigheid lenen des©
gronden aieh uitstekend voor de teelt van veel voehtoisende
minder diep wortelend© gewassen9 goals
teelt verbouwd vordem en voor grasland.

die in do gros&ta-

