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In de waterputten op de Sint Jansberg staat het grondwater wel 40 m diep.
Hoe kunnen de gewassen op deze berg nog zo goed groeien? Een dikke laag zan
dige loessleem blijkt heuvels en dalen te bedekken. Deze houdt voldoende water
vast om er de gewassen het hele jaar van te voorzien. De grote watercapaciteit
wordt veroorzaakt door de typische samenstelling: meer dan 50 % van de gronddeeltjes heeft een korrelgrootte tussen 10 en 50 mu. Aan de andere kant veroor
zaakt het hoge watergehalte het lang koud blijven van de grond in het voorjaar.
Men kan er pas een à twee weken later op het land komen dan op goede leem
gronden, b.v. in Ottersum. Deze loessleemgronden vinden we in het zuiden, op de
Plak, en in het noordwesten.
In het centrum van het Groesbeekse gebied vinden we zandgronden. In dit
zandgebied zijn alleen de oude bouwlanden met hun dikke, zwarte, humeuze lagen
en de gronden die het grondwater op een gunstige diepte hebben, van redelijke
kwaliteit.
De lage zandgronden, die vroeger met heide begroeid waren, vinden we tussen
Kranenburgsestraat en Hoge Horst als weilanden terug.
In het noordoosten ligt een loesslcemhoudende zandgrond, die hier de over
gang van de loessleem naar het zand vormt. De lage gronden, waarin het grond
water hoog staat, vinden we langs de Leigraaf in het Bruuk. Dezelfde loessleem
van de hoge gronden is hier grijswit gebleekt en taai.
We kunnen ons het ontstaan van het landschap in grote lijnen als volgt voor
stellen. Het landijs stuwde door zijn enorme gewicht de Groesbeekse heuvels uit
een grofzandige. grintrijke rivierafzetting op. Daarna werd in een droge tijd de
loess in grote stofwolken door de wind aangevoerd. Het materiaal werd in een
dunne laag van 40 tot 130 cm dikte op de hellingen en in de laagte afgezet. Bij
deze afzetting werd een materiaal van vrij uniforme samenstelling gevormd. Alleen
aan de randen van het gebied werd de loess met zand gemengd. Dit mengsel vorm
de in het terrein enkele kleine koppen en ruggen.
Door de begroeiing en de invloed van de mens werd de grond verder ver
anderd. Het bos en de heide brachten humus in de grond, en veroorzaakten ver
zuring. De mens ontgon het bos tot bouwland. De langdurige potstalbemesting was
de oorzaak van de zwarte of donkerbruine kleur die we tot op 50 à 100 cm diepte
in de oudste bouwlanden aantreffen. De jongere ontginningen missen deze kleur,
of hebben hem in geringere mate en tot geringere diepte.
De goede, hoge loessleemgronden zijn uitstekend geschikt voor bouwland en
fruitteelt. Groenteteelt is- mogelijk, maar de gewassen zijn er vrij laat. De lage
loessleemgronden zijn vrijwel alleen geschikt voor weiland. Loessleemgronden
met middelhoge ligging hebben ongeveer dezelfde mogelijkheden als de hoge
gronden.
Van de zandgronden zijn alleen de oude zwarte bouwlanden van goede kwali
teit. De bosontginningsgronden zijn slecht bouwland, terwijl de gronden, die uit
lage heide zijn ontgonnen, vrijwel alleen als grasland kunnen worden gebruikt.
De loessleemhoudende zandgronden vormen, wat eigenschappen en geschikt
heid betreft, een overgangsgroep. Op de overgang naar de loessleem hebben ze een
kwaliteit, die deze nabij komt. De dunne lagen, die aan het zand grenzen, staan in
kwaliteit vrijwel gelijk met de zandgronden.
De grote hoogteverschillen en steile hellingen geven aanleiding tot verspoeling
van de bovengrond. Bij hevige regen en smelten van sneeuw zien we vaak geulen
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in het land uitslijpen. Op de helling lijden de gewassen schade door wegspoeling
van grond. Onder aan de helling wordt de verspoelde grond afgezet, en bedekt dan
vaak het jonge gewas.
De ontwatering brengt hier ook bijzondere problemen met zich mee, door de
plaatselijk zeer verschillende aanvoer van water uit het hoger liggende achterland.
De laaggelegen loessleemgronden, met hun voor de groei van de gewassen storende
lagen in de ondergrond, verdragen geen diepe ontwatering, terwijl ze in tijden van
sterke regenval nu meestal te nat zijn.
De kartering geschiedde door boringen tot 1,20 m diepte. Aanvankelijk werd
een gedeelte op de Plak en in het noordwesten langs de Wijlerbaan in detail ge
karteerd met 6 à 7 waarnemingen per ha. Het bleek later mogelijk om verder te
werken met 2 waarnemingen per ha, waarbij de boringen in rijen lagen met afstan
den van 100 m tussen de rijen en van 50 m in de rij.
Een woord van dank aan allen, die aan de tot standkoming van de bodemkaart
en het rapport medewerkten, mag hier niet ontbreken.
Dank zij de veelzijdige bodemkundige kennis van Ir H. EGBERTS en de aangename wijze,
waarop hij deze op excursies in en buiten het karteringsgebied wist over te dragen, werd onder
getekende grondig ingewerkt. Bij het opstellen van de legenda en bij het veldwerk was de
opzichter J. A. HULSHOF een grote steun. Dank zij het enthousiaste werk van de heren BRETELF.R,
JAGER en TEUNISSEN VAN MANEN had het veldwerk een vlot verloop. Tijdens de extreme
droogte in de zomer van 1947 werkte de Ottersumse ploeg, bestaande uit de heren J. DOMHOF
en G. W. FROON, zich snel in, en bracht het zuidelijkste deel van Groesbeek in kaart.
Mej. Dr A. W. VLAM verleende op prettige wijze medewerking, door uit archieven oude
kaarten en gegevens over de ontginningsgeschiedenis van Groesbeek bijeen te brengen.
Last not least verdienen vele boeren in Groesbeek onze welgemeende dank voor alles wat
zij ons wisten te vertellen over hun land.

In October 1947 werd een voorlopig rapport uitgebracht aan het Landbouw
Economisch Instituut, in Maart 1948 gevolgd door een verkort rapport, dat ge
publiceerd werd.
Voor degenen, die nadere bijzonderheden willen weten over het gekarteerde gebied, is
materiaal in het archief van de Stichting voor Bodemkarlering beschikbaar, bestaande uit:
veldkaarten met beschrijving, analyseverslagen, profielbeschrijvingen en plaatsaanduiding van
de bemonsterde profielkuilen. De nummers bij de profielbeschrijvingen in de tekst komen
overeen met de plaatsaanduidingen op de kaart en in de analyseverslagen, welke in het ar .>f
van de Stichting voor Bodemkartering worden bewaard.
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II.

INDELING VAN DE GRONDEN EN BESCHRIJVING VAN
DE BODEMTYPEN

De bodemtypen van Groesbeek kunnen worden verdeeld in drie grote groepen:
1. de loessleemgronden, L
2. de loessleemhoudende zandgronden, Z L
3. de zandgronden, Z.
1.

DE LOESSLEEMGRONDEN, L

De loessleemgronden hebben een dek van loessleem, in dikte variërend van
40 tot 130 cm, rustend op grof zand met grint. Op de grens van leem en zand
vinden we vaak een zuivere grintlaag van 0—40 cm dikte.
De kwaliteit van de loessleemgronden verschilt, naargelang het grondwater
meer of minder diep ligt, de loessleemlaag dunner of dikker is, en de humeuze
bovengrond in dikte en aard varieert. De detailindeling van de loessleemgronden
berust op zodanige combinatie van deze eigenschappen als juist geoordeeld werd
voor het weergeven van de kwaliteit van deze gronden.
Het belangrijkste in de indeling verwerkte kenmerk is de ligging van de grond
ten opzichte van het grondwater, zodat allereerst onderscheid is gemaakt in hoge,
middelhoge en lage loessleemgronden.
De hoge loessleemgronden liggen zeer hoog tot vrij hoog boven het grond
water. Als grens is aangenomen een minimale diepte van de gleyverschijnselen van
120 cm. Hieronder wordt verstaan een grijswitte bleking, tezamen voorkomend
met roestvlekken. Op de hoge loessleemgronden zijn de gewassen aangewezen op
het water, dat de loessleemlaag in het begin van het groeiseizoen bevat, voorts op
de neerslag tijdens de groeiperiode. Op sterk hellend terrein profiteren de relatief
lagere gronden bovendien van zakwater, afkomstig van hoger gelegen land. Slechts
bij uitzondering ontvangen de gronden enig afstromend water, eveneens afkomstig
van hogere gronden. Op capillair water kan in deze gronden niet worden gerekend,
aangezien de gleyzône, behalve in grensgevallen, in het zeer doorlatende zand- en
grintpakket is gelegen.
De middelhoge loessleemgronden vertonen de grondwaterverschijnselen tussen
50 en 120 cm diepte. Dit betekent, dat de gewassen over het algemeen profijt van
het grondwater hebben.
De lage loessleemgronden hebben de gleyverschijnselen ondieper dan 50 cm,
en zijn dientengevolge reeds op geringe diepte sterk gereduceerd en grijs tot wit
van kleur.
Naar de aard en dikte van de humeuze horizont werden de loessleemgronden
onderscheiden in oude bouwlanden en jonge bosontginningsgronden.
De oude houwlandgronden vertonen een humeuze bruine bovengrond, dikker
dan 50 cm, die naar onderen toe geleidelijk lichter van kleur wordt. Deze laag
dankt zijn eigenschappen aan de eeuwenlange bemesting met potstalmest.
De oude bouwlanden onderscheiden zich hierdoor in gunstige zin van de jonge
bosontginningsgronden.
De jonge bosontginningsgronden missen deze dikke humeuze laag, zij hebben
meestal slechts een zwak-humeuze bouwvoor van een licht-bruingele kleur. Bij de
kartering is de grens gelegd bij de reeds genoemde dikte van 50 cm van de bruine
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humeuze bovengrond. Uit de aard der zaak komen in het laatstgenoemde type
overgangen voor naar de oude bouwlandgrond. De jonge bosontginningsgronden
zijn tijdens de ontginning meer of minder diep omgezet. Op 40 tot 100 cm diepte
vindt men vaak resten van het oude strooiseldek of van het typische vaal-paarse
strooiselprofiel van eikenbos terug.
Het derde criterium, dat in de detailindeling is gebruikt, is de dikte van de
loessleemlaag. Dat de totale beschikbare hoeveelheid bodemvocht hierdoor in hoge
mate wordt bepaald, behoeft nauwelijks te worden toegelicht.
De gebruikte symbolen ter aanduiding van de bodemtypen zijn zodanig ge
kozen, dat de hoofdletter de grondsoort aanduidt; b.v. de L voor loessleem. De
kleine letters e en ob duiden de dikte van de humeuze laag aan, terwijl de cijfers
de kwaliteit in verband met de vochthuishouding aangeven. Deze cijfers zijn zo
danig gekozen, dat binnen een bepaalde groep (met gleyverschijnselen op een be
paald niveau) de kwaliteit toeneemt met het hoger worden van de getallen. De
groep van de lage loessleemgronden vormt hierop een uitzondering.
Voor een korte opsomming van de criteria, die voor de afzonderlijke typen
geldin, wordt verwezen naar het schema aan het einde van dit hoofdstuk.
We zullen de eigenschappen van verschillende bodemtypen nu wat uitvoeriger
bezien.
De hoge loessleemgronden
Le 2.

Diepe, hoge, oude bouwland-loessleemgrond

De typische kenmerken zijn: een loessleemlaag van 70 tot 100 cm dikte, rustend
op zand en grint, met een humeuze bovenlaag dikker dan 50 cm. Gleyverschijn
selen treden niet op boven 120 cm diepte.
Aangezien dit type niet over grote oppervlakten voorkomt, zullen we de overige
kenmerken bij het nauw verwante, hieronder volgende, zeer diepe type bespreken.
Le 3.

Zeer diepe, hoge, oude bouwland-loessleemgrond

De typische kenmerken zijn: een loessleemlaag, dikker dan 100 cm, rustend op
zand en grint, met een humeuze laag van meer dan 50 cm dikte; gleyverschijnselen
treden niet op boven 120 cm diepte. Een kenmerkend profiel is het volgende:
Nr. 24.

Op de Plak bij van Krugten :

0—28

cm

bruingrijze loessleem, vrij los, zeer sterk beworteld; structuur: zachte nootjes;

28—60

cm

bruingrijze loessleem, die naar beneden• vaster
struc'.uur : iets scherpere nootjes ;

wordt;

veel

fijne wortels;

60—103 cm

bruingele loessleem, aan de bovenzijde matig vast, naar beneden losser wordend;
structuur: zachte, zeer poreuze nootjes; vrij veel fijne wortels;

103—130 cm

de bovenste 10 cm lichtbruingele loessleem, aan de bovenzijde los, naar beneden
vaster wordend ; structuur : zachte, poreuze nootjes ; daaronder lichtbruine loess
leem met roestvlekjes; structuur: scherpe nootjes met een glad oppervlak;

dieper dan 130 cm

sterk grinthoudende, roestbruine, zandige loessleem.

11
We zien in deze beschrijving de typische lagen-opeenvolging van alle oude
bouwlandgronden: donkerbruine tot grijs-bruine bovengrond, naar onderen lichter
wordend, tussen 50 en 90 cm overgaande in lichtbruingele tot gele loessleem; daar
onder komt boven de overgang naar grint en zand dikwijls een sterk roestige, soms
witgevlekte, min of meer taaie loessleemlaag voor.
Lob 1.

Ondiepe, hoge, jonge bosontginnings-loessleemgrond op zand

De typische kenmerken zijn: een zeer zandige, vaak iets grinthoudende loess
leemlaag van lichtgeel-bruine kleur, dunner dan 50 tot 70 cm, rustend op grint en
zand; gleyverschijnselen treden binnen de aan te boren diepte van 50 à 100 cm
niet op. Een kenmerkend profiel van een slechte variant is het volgende:
Nr. 25.

Op de Plak bij van Krugten :

0—20 cm grijsbruine, iets zandige loessleem met grint, vrij vast ; structuur : zachte poreuze
nootjes; in de bovenste laag sterke beworteling;
20—45 cm geel zand met smalle, donkerroestbruine bandjes, zeer vast; de laagjes aan de
bovenzijde soms loessleemhoudend ;
45 cm en dieper : geelwit los zand met enkele roestbruine vlekjes.

Dit type is, evenals type Lob 4, veel zandiger dan de overige Ioessleemtypen.
Lob 2.

Diepe, hoge, jonge bosontginnings-loessleemgrond

De typische kenmerken zijn: een lichtbruin-gele loessleemlaag van 70 tot 100
cm dikte, rustend op grint en zand, met een brume bovengrond .dunner dan
50 cm; gleyverschijnselen komen niet boven 120 cm diepte voor. Een kenmerkend
profiel, dat de sporen van recente ontginning draagt, is:
Nr. 7.

Tussen Kamp en Buitenbosch:

0—25 cm lichtbruine iets zandhoudende loessleem, plaatselijk lichtgeel, gevlekt, zwak humeus;
25—56 cm omgewerkt bosprofiel, tot 70 cm diepte gespit; plaatselijk lichtgeel met enkele
zwak-roestbruine plekken, plaatselijk donkerbruingrijze loessleem met vermolmd
hout, houtskool en onvolledig verteerd bosstrooisel ;
Î6—90 cm licht-roestbruine loessleem met veel kleine lichtgele vlekken, vrij vast; structuur:
zachte nootjes ; de onderste 10 cm. zandig, sterk roestbruin en zeer vast ;
90 cm en dieper: geelgrijs grof zand.

De bovengrond is bij dit type, evenals bij de typen Lob 3, 4 en 5, van licht
bruine tot bruingele kleur. Daaronder volgt een lichtgele laag, die op sterk
variërende diepte in een min of meor taaie, roestbruine, witgevlekte loessleemlaag
overgaat. In de regel begint deze laag enkele tientallen cm boven de overgang naar
grint en zand. Soms kan hij hoger voorkomen. Waar dit type aan het loessleemhoudende zand grenst, is het zandiger dan normaal.
Lob 3.

Zeer diepe, hoge, jonge bosontginnings-loessleemgrond

De typische kenmerken zijn dezelfde als bij het vorige type, behalve dat de
loessleemlaag dikker is dan 100 cm.
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De middelhoge loessleemgronden
Le 5.

Diepe, middelhoge, oude bouwland-loessleemgrond

De typische kenmerken zijn: een loessleemlaag van 70 tot 100 cm dikte met
een bruine bovenlaag, dikker dan 50 cm, rustend op grint en zand; gleyverschijnselen komen voor tussen 50 en 100 cm.
De bovenste lagen vertonen dezelfde eigenschappen als bij de hoge oude bouwland-loessleemgronden.
De gleyverschijnselen vertonen zich hier in een vaalwitte loessleem met roest
vlekken, die als regel minder vast is dan bij de lage loessleemtypen.
Lob 4.

Ondiepe, middelhoge, jonge bosontginnings-loessleemgrond op zand

De typische kenmerken zijn: een zeer zandige loessleemlaag, dunner dan 70 cm,
rustend op grint en zand, met een humeuze bovengrond, dunner dan 50 cm;
gleyverschijnselen treden op tussen 50 en 120 cm.
Dit type komt slechts in smalle stroken voor.
Lob 5.

Diepe, middelhoge, jonge bosontginnings-loessleemgrond

De typische kenmerken zijn: een loessleemlaag, dikker dan 70 cm, met bruine
bovengrond dunner dan 50 cm, rustend op grint en zand, met gleyverschijnselen
tussen 50 en 120 cm in de loessleem.
Hoewel de dikte van de loessleemlaag plaatselijk meer dan 100 cm kan zijn,
is er voor die gronden toch geen apart type gemaakt, terwille van de overzichte
lijkheid van het kaartbeeld. Het grondwater beperkt toch de bewortelingsdiepte
van de gewassen. Een kenmerkend profiel is:
Nr. 21.
0—36

Op de grens van Plak en Brauk:
cm bruingrijze loessleem met zeer veel fijne worteltjes, vrij vast ; structuur : zachte
nootjes; veel wormgangen;

36—56 cm

grijsbruine loessleem met gele vlekken, die iets vaster zijn, veel roest ; structuur :
zacht kruimelig, zeer veel fijne worteltjes;

56—82 cm

witgele loessleem met grote roest- en zwarte ijzermangaanvlekken, die plaatselijk
zeer dicht opéén liggen en daar een vaste bank vormen. Zeer vaste roestbanden
wisselen af met zachte banden met zachte nootjesstructuur;

82—98 cm

de bovenste 3 cm bestaan uit vaste, door ijzer verkitte, bruine loessleem met
veel grint; daaronder ligt geelwit, plaatselijk lichtbruin, zand;

98—120 cm geelwit zand, licht gevlekt, aan de bovenzijde vrij vast, naar beneden minder vast;
120 cm en dieper: geelwit zand met enkele roestvlekken. De vrij diepe bruine bovengrond
wijst op een vrij oude ontginningsgrond.

De lage loessleemgronden
Lob 6.

Lage, grijze, bosontginnings-loessleemgrond

De typische kenmerken zijn: donkerbruine, humeuze bovengrond op een grijze
tot witte ondergrond in een loessleemlaag van wisselende dikte, rustend op grint
en zand; de gleyverschijnselen treden op tussen 20 en 50 cm diepte.
De wit gereduceerde laag is in vochtige toestand taai, in droge toestand kei
hard. Deze laag werkt storend op de waterhuishouding van de grond, en kan bij
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diepe ontwatering gevaar voor verdroging opleveren. Een kenmerkend profiel met
een vaste laag is:
Nr. 31.

Nabij de Leigraaf op de hoogte van de Plak:

0—28 cm grijze loessleem met kleine roestvlekjes, naar beneden in aantal toenemend, matig
vast, naar onderen vaster wordend ; sterk doorworteld ;
28—36 cm plaatselijk witte loessleem met enkele roestvlekjes, plaatselijk met grote roestvlekken,
zeer vast; structuur: enigszins poreuze nootjes;
36—57 cm lichtbruine roestige loessleem met donkere roestvlekken, zeer vast; structuur: vrij
scherpe nootjes;
57—79 cm donkerbruin, iets loessleemhoudend, grof zand met weinig grint, zeer vast, naar
beneden losser wordend ;
79 cm en dieper : grijswit, los zand.

In tegenstelling tot de geleidelijke kleurovergangen in de hoge bodemtypen valt
hier de scherpe overgang van de donker grijsbruine, humeuze bouwvoor naar de
witgebleekte ondergrond op.
Lob 7.

Zeer lage, grijze, bosontginnings-loessleemgrond

De typische kenmerken van dit type zijn; een loessleemlaag van wisselende
dikte, meestal dikker dan 50 cm, met gleyverschijnselen boven 20 cm diepte. De
bleking ligt hier meestal wat hoger dan in het vorige type, er komen duidelijke
roestvlekken in de bruingrijze bovengrond voor; de humus in de zode is wat don
kerder bruin, soms zelfs venig; overigens komt dit type met het vorige overeen.
Lob v.

Zeer lage, venige loessleemgrond

De typische kenmerken zijn; een laag veen van 50 à 100 cm dikte, rustend op
venige loessleem, waaronder zand en grint ligt.
Wat de samenstelling betreft, is dit een veengrond. Met het oog op de ligging
is hij, terwille van de eenvoud van de kaart en legenda bij de groep van lage loessleemgronden gerekend. Het veen is een soort elzenbroekveen, dat een deel van het
jaar onder water staat en gedurende de overige tijd zeer nat is.
2.

DE LOESSLEEMHOUDENDE ZANDGRONDEN, ZL

De gronden, die in samenstelling het midden houden tussen loessleem en zand,
dus zandgronden zijn met een bijmenging van loessleem, vormen, ook wat hun
eigenschappen betreft, een overgangsgroep. Alle overgangen van iets loessleem
houdend zand tot sterk zandige loessleem komen in deze groep voor. Evenals bij
de loessleemgronden varieert bij het loessleemhoudend zand het dek, dat uit dit
materiaal bestaat, van 30 tot 130 cm dikte. De kwaliteit verschilt ook hier naar
gelang de diepte van het grondwater, de dikte en daarmede de samenstelling van
de loessleemhoudende zandlaag en de dikte van de humeuze laag varieert.
De detailindeling berust op dezelfde kenmerken als bij de loessleemgronden
werden besproken. Enkele verschillen met de loessleemgrond verdienen de aan
dacht, en wel de verschillen in granulaire samenstelling en de aard van de humeuze
lagen. Terwijl de loessleemgrond geen belangrijke verschillen in granulaire samen
stelling vertoont, is dit bij het loessleemhoudend zand wel het geval.
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In het algemeen bestaan de zeer diepe typen uit sterk zandige loessleem; hoe
dunner de loessleemhoudende zandlaag wordt, hoe zandrijker dit materiaal is. Het
ondiepe, loessleemhoudende zandtype, rustend op zand, bestaat nog slechts uit een
iets loessleemhoudend zand. Ook binnen ieder bodemtype zijn profielen aan de
zijde van de loessleemgrond meer loessleemhoudend en aan de zijde van het zand
zandiger. Uitzonderingen op deze regel worden bij de kaartbeschrijving nader
besproken.
De humeuze bovengrond van de oude bouwlanden is hier bruinzwart tot zwart
van kleur, dus veel donkerder dan over het algemeen bij de loessleemgronden
voorkomt.
We zullen nu de eigenschappen van de onderscheiden bodemtypen nader om
schrijven.
Hoge, loessleemhoudende zandgronden
ZLf 3.

Zeer diepe, hoge, oude zwarte loessleemhoudende bouwland-zandgrond

Deze gronden hebben een sterk loessleemhoudende zandlaag van meer dan
100 cm dikte, rustend op grint en zand. De zwartbruine humeuze laag reikt dieper
dan 50 cm. Gleyverschijnselen treden niet op binnen 120 cm diepte.
Over het algemeen zijn deze gronden beter doorlatend dan de loessleem.
Plaatselijk kunnen sterk zandige of uit loessleem bestaande lagen in het profiel
voorkomen. In de laatstgenoemde kunnen min of meer taaie roestige lagen op
treden. Over het algemeen is de kwaliteit goed. Naar de zijde van de zandgronden
wordt het profiel zandiger. Een kenmerkend profiel is:
Nr. 39.

Ten noorden van de Kranenburgse straat :

0—25

cm donker grijsbruin, iets loessleemhoudend grof zand, zeer los, veel fijne wortels;

25—71

cm lichtbruin, loessleemhoudend grof zand, naar beneden toenemend loessleemgehalte
en fijner zand, vrij veel fijne wortels, houtskoolresten ;

71—119 cm geelbruin sterk loessleemhoudend zand, naar beneden overgaande in zandige
loessleem, tot op 110 cm diepte veel fijne wortels;
119—143 cm aan de bovenzijde witgebleekte, iets zandige loessleem, na enkele cm overgaande
in roestbruine, iets zandige loessleem met veel kleine ijzer-mangaanvlekjes, zeer
vaste laag, vrijwel geen fijne wortels;
143—150 cm keienvloertje van grint, waaronder zeer grof zand met grint.

ZLf 2.

Diepe, hoge, oude zwarte loessleemhoudende bouwland-zandgrond

Dit type komt weinig voor, het is zandiger dan het voorgaande. Op 70 tot
100 cm diepte gaat het loessleemhoudende zand over in grint en zand. De humeuze
laag reikt tot 50 à 75 cm diepte, gleyverschijnselen komen in de loessleemhoudende
laag niet voor.
ZLob 1.

Ondiepe, hoge, jonge loessleemhoudende bosontginnings-zandgrond op
zand

De loessleemhoudende zandlaag is nier dunner dan 70 cm, en zeer zandig,
soms grinthoudend. Gleyverschijnselen treden tot 120 cm niet in het profiel op.
Dit is een slechte grond, die in kwaliteit de droge zandgronden nabij komt.
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ZLob 2.

Diepe, hoge, jonge loessleemhoudende bosontginnings-zandgrond

De gronden, die tot dit type behoren, hebben een loessleemhoudende zandlaag
van 70 tot 100 cm dikte, rustend op grint en zand.
De humeuze bovengrond is dunner dan 50 cm, en gleyverschijnselen komen
niet in het profiel voor.
Binnen dit type kan enige wisseling in granulaire samenstelling voorkomen,
plaatselijk is de bovengrond zeer zandig en de ondergrond vrijwel zuivere loessleem, soms is het profiel fijn- of grofzandiger.
ZLob 3.

Zeer diepe, hoge, jonge loessleemhoudende bosontginnings-zandgrond

De loessleemhoudende zandlaag is dikker dan 100 cm, terwijl het loessleemgehalte wat hoger is; overigens heeft deze grond dezelfde eigenschappen als het
vorige type (ZLob 2). Deze grond grenst aan de goede loessleemgronden en komt
deze in kwaliteit nabij.
Middelhoge loessleemhoudende zandgronden
ZLf 5.

Diepe, middelhoge, oude zwarte loessleemhoudende bouwland-zandgrond

Dit bodemtype heeft vrijwel dezelfde eigenschappen als de ZLob 2, behalve
dat de bruine humeuze laag hier tot dieper dan 50 cm reikt, en gleyverschijnselen
tussen 50 en 120 cm voorkomen.
De bovengrond is zeer zandig en intens zwart van kleur; in de ondergrond
komen plaatselijk taaie loessleemlagen voor, vooral langs de grens met de loessleem. Soms is de loessleemlaag dikker dan 100 cm.
ZLob 4.

Ondiepe, middelhoge, jonge loessleemhoudende bosontginnings-zand
grond op zand

De typische kenmerken van deze grond zijn: een iets loessleemhoudende zand
laag, dunner dan 50 à 70 cm, rustend op grint met zand of zand, met gleyverschijn
selen tussen 50 en 120 cm diepte.
De humus in de bouwvoor is gewoonlijk vrij intens zwart gekleurd. De kwali
teit komt vrijwel overeen met die van de droge, dunne bosontginningszandgrond
van type Zob 4.
ZLob 5.

Diepe, middelhoge, jonge loessleemhoudende bosontginnings-zandgrond

Dit type heeft als kenmerken een loessleemhoudende zandlaag dikker dan
70 cm, rustend op grint en zand, met een humeuze bovengrond dunner dan 50
cm, en met gleyverschijnselen tussen 50 en 120 cm diepte.
De humeuze bovengrond is vrij donker van kleur; dit bodemtype behoort tot
de oudere ontginningen. Plaatselijk komen vrijwel zuivere loessleemlagen in de
ondergrond voor.
Lage loessleemhoudende zandgronden
ZLob 6.

Natte, jonge, loessleemhoudende bosontginnings-zandgrond

Deze gronden zijn gekenmerkt door een loessleemhoudende zandlaag van wis
selende dikte, welke rust op zand. Gleyverschijnselen komen voor tussen 20 en
50 cm diepte.
Plaatselijk kunnen taaie loessleemlagen in de ondergrond voorkomen.
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ZLob 7.

Zeer natte, jonge, loessleemhoudende bosontginnings-zandgrond

Het enige verschil met het voorgaande type bestaat hierin, dat de gleyverschijn
selen boven 20 cm diepte voorkomen.
3.

DE ZANDGRONDEN, Z

De zandgronden bestaan vrijwel alle uit grof zand. Plaatselijk komen fijnere
zanden en zeer grintrijke zanden voor, die wegens het geringe oppervlak niet apart
op de kaart zijn aangegeven. De meeste zandgronden hebben een zeer gering ge
halte aan loessleem.
Bij afwezigheid van dikke, sterk humeuze lagen of voor de plant bereikbaar
grondwater zijn deze gronden van geringe waarde. De typenindeling is dan ook op
deze beide criteria gebaseerd.
De vroegere begroeiing hangt nauw samen met de waterhuishouding en de
menselijke invloed. Deze drie factoren tezamen geven aanwijzingen over de aard
van de voorkomende humeuze lagen. Het bos op de hoge gronden heeft weinig of
geen humus in de grond gebracht. Na de vrij recente ontginning is er slechts een
licht humeuze bouwvoor ontstaan. Komt het grondwater binnen de 120 cm voor,
dan is het bostype, onder invloed van de betere waterhuishouding, enigszins
veranderd.
De lage heide, die dikwijls al tot het moerasstadium begint te naderen, met o.a.
erica en gagel, geeft een pikkerig zwarte, sterk humeuze zode, waaronder het grijs
gereduceerde zand ligt. De mens bemestte het oude bouwland reeds eeuwen lang
met potstalmest. Het oude bouwland vertoont dan ook dikke, zwart humeuze
lagen, die naar onderen in een donker-bruingrijze kleur overgaan. Waar soortgelijke
gronden een hoger grondwaterpeil bezitten, zijn ze tot de oude graslandgrond
gerekend.
We zullen deze groepen van bodemtypen nu iets nauwkeuriger bekijken.
Zf.

Oude, zwarte bouwland-zandgronden

Het gemeenschappelijk kenmerk is, dat deze gronden een donkere, humeuze
laag bezitten, welke dikker is dan 50 cm. Een gering loessleemgehalte verhoogt de
watercapaciteit van het profiel.
Zf 2. Droge, oude zwarte bouwland-zandgrond
De donkere sterk humeuze bovengrond is dikker dan 50 cm, plaatselijk 70 tot
100 cm dik. Gley verschijnselen komen niet voor boven 120 cm diepte. Een typisch
profiel is:
Nr. 62.

Ten zuiden van de spoorwegovergang aan de Kranenburgse straat :

0—43 cm zwart bruingrijs, sterk humeus, grof zand, iets loessleemhoudend, weinig verspreid
grint ;
43—57 cm zwartgrijs, grof zand met veel loodzandkorrels, plaatselijk resten van heidehumus;
57—90 cm de bovenste 10 cm bruin grof zand, geleidelijk overgaande in licht roestbruin grof
zand ;
90 cm en dieper : geelgrijs grof zand.

Zf 4. Vochthoudende, oude zwarte bouwland-zandgrond
In dit type komen de gleyverschijnselen tussen 50 en 120 cm voor. Overigens
komt het in eigenschappen overeen met het vorige type.
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Deze gleyverschijnselen bestaan hier uit een vaalgrijze bleking, tezamen met
kleine roestvlekjes. In deze zeer grove zanden heeft het grondwaterpeil alleen op
diep wortelende gewassen een gunstige invloed.
Zw.

Oude, zwarte grasland-zandgronden

De gronden, die tot deze groep behoren, hebben de donkere humeuze laag
van de oude bouwlanden, tezamen met gleyverschijnselen ondieper dan 50 cm.
Zw 1.

Natte, oude zwarte grasland-zandgrond

Deze altijd vochtige grond heeft een donkere humeuze laag van meer dan
50 cm dikte en gleyverschijnselen tussen 20 en 50 cm. Een typisch profiel is:
Nr. 61.

Bij het Vilje:

0—35 cm donker grijsbruin humeus vrij grof zand ;
35—85 cm de bovenste 30 cm licht grijsbruin grof zand, vanaf 45 cm diepte, plaatselijk grijs
gevlekt en met kleine roestvlekjes, de onderste 20 cm lichtbruin grof zand ;
85 cm en dieper: licht roestbruin grof zand.

Zw 2.

Zeer natte, oude zwarte grasland-zandgrond

Dit type komt vrijwel overeen met het vorige, maar heeft gleyverschijnselen
boven 20 cm diepte. Het is een grond, die tijdelijk zeer nat kan zijn, maar ook bij
de sterkste droogte nog vochthoudend blijft.
Zob.

Bosontginnings-zandgronden

De bosontginnings-zandgronden hebben een dunne, zeer licht humeuze grijs
bruine bouwvoor.
Zob 1. Uiterst droge, dunne bosontginnings-zandgrond
De zwak humeuze bouwvoor van deze grove zandgronden is meestal slechts
20 cm dik, plaatselijk iets dikker, tot maximaal 50 cm. Een kenmerkend profiel
is no. 60:
0—30 cm zwak humeus grof zand met zeer weinig verspreid grint ;
30—80 cm verwerkte grond, plaatselijk bruingrijs, zwak humeus, overigens geelgrijs zand;
80 cm en dieper: geelgrijs tamelijk fijn zand.

Zob 4.

Droge, dunne bosontginnings-zandgrond

Gleyverschijnselen beneden 50 cm diepte wijzen op een iets betere watervoor
ziening. Overigens komt dit type vrijwel met het vorige overeen.
Zoh.

Heide ontginnings-zandgronden

De lage gronden van deze groep zijn gekenmerkt door een sterk humeuze
pikkerig-zwarte bouwvoor, met gleyverschijnselen ondieper dan 50 cm.
Zoh. 5.

Natte heide-ontginnings-zandgrond

Deze grond heeft een typische diepzwarte pikkerig-humeuze bouwvoor, welke
dunner is dan 50 cm. Gleyverschijnselen komen tussen 20 en 50 cm voor als roest
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vlekken boven een vaalgrijs gereduceerde zandlaag. Fen voorbeeld van een derge
lijk profiel is:
Nr. 63.

Ten zuiden van de Kranenburgse straat :

0—30 cm grijsachtig zwart humeus grof zand, met weinig verspreid grint, kleine donkere
roestvlckjes ;
30 cm er. dieper: gebleekt, geelwit grof zand met weinig verspreid grint, plaatselijk lich'.e
roestvlekken. Op 70 cm diepte grint met weinig zand.

Zoh 6.

Zeer natte heideontginnings-zandgrond

Dit type wijkt van het vorige af door gleyverschijnselen tot in de zode en een
nog intenser zwarte kleur van de meestal iets dunnere bouwvoor. Het grenst plaat
selijk aan het veen, en heeft daar een venige bovengrond. Door het plaatselijk
voorkomen van grintbanken kan pleksgewijs 's zomers sterke verdroging optreden.
Van de in Groesbeek gekarteerde zandgronden komen enkele typen ook in
Didam voor. De bodemtypen Zwl en Zw2 zijn in Didam echter fijnzandiger en
tevens bruiner van kleur, en daardoor zijn zij daar van een betere kwaliteit.
De typen Zobl en Zob4 komen eveneens overeen met de gelijknamige typen
in Didam. Ook deze typen zijn in Groesbeek van iets mindere kwaliteit dan in
Didam, doordat het zand grover van samenstelling is.
De voor de profielbeschrijvingen geplaatste nummers komen overeen met de
nummers in tabel 1 (bijlage). De resultaten van het korrelgrootte-onderzoek van
deze monsters worden in hoofdstuk IX besproken.
LEGENDA VAN HET K.ARTERINGSGEBIED GROESBEEK
1.

L.

LOESSLEEM GRONDEN

Kenmerk: een loessleemdek van 40—130 cm dikte, rustend op grof zand en grint.

Le. Oude bouwland-loessleemgronden
Kenmerk : bruine humeuze bovengrond, dikker dan 50 cm.
Le. 2.

Diepe, hoge, outle bouwhnd-loessleemgrond.

Kenmerk: gleyverschijnselen beneden 120 cm, loessleemlaag 70—100 cm dik.
Le. 3.

Zeer diepe, hoge, oude buuwland-loessleemgrond.

Kenmerk: gley als vorige type, loessleemlaag dikker dan 100 cm.
Le. S.

Diepe, middelhoge, oude bouwland-Ioessleemgrond.

Kenmerk : gleyverschijnselen tussen 50 en 120 cm diepie, loessleemlaag 70 tot 100 cm dik.

Lob. Jonge bosontginnings-loessleemgronden
Kenmerk : bruingele zwak humeuze laag, dunner dan 50 cm.
Lob. I.

Ondiepe, hoge, jonge bosontginnings-loessleemgrond op zond.

Kenme:k: gleyverschijnselen dieper dan 120 cm, zandige loessleemlaag dunner dan
70 cm.
Lob. 2.

Diepe, hoge, jonge bosontginnings-loessleemgrond.

Kenmerk : gleyverschijnselen dieper dan 120 cm, loessleemlaag 70 tot 100 cm dik.
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Lob. 3. Zeer diepe, hoge, jonge bosontginnings-loess'eemgrond.
Kenmerk : gley als Lob 2, loessleemlaag dikker dan 100 cm.
Lob. 4.

Ondiepe, middelhoge, jonge bosontginnings-Ioessleemgrond op zand.

Kenmerk : gleyverschijnselen tussen 50 en 120 cm diepte, zandige loessleemlaag dunner
dan 70 cm.
Lob. 5.

Diepe, middelhoge, jonge bosontginnings-Ioessleemgrond.

Kenmerk: gleyverschijnselen als Lob. 4, loessleemlaag 70 tot 100 cm dik.
Lob. 6.

Lage, grijze, bosontginnings-Ioessleemgrond.

Kenmerk: gleyverschijnselen lussen 20 en 50 cm diepte, grijswitte bleking.
Lob. 7.

Zeer lage, grijze, bosontginnings-Ioessleemgrond.

Kenmerk : gleyverschijnselen boven 20 cm diepte, grijswitte bleking.
Lob. v.

Zeer lage, venige loessleemgrond.

Kenmerk: veenlaag, dikker dan 50 cm, rustend op loessleem, overgaande in grof zand.

2.

ZL.

LOESSLEEM HOU DEN DE ZANDGRONDEN

Kenmerk: een loessleemhoudend zanddek van 40 tot 130 cm dikte, rustend op grof
zand en grint.

ZLf.

Oude zwarte loessleemhoudende bouwland-zandgronden
Kenmerk : donkere humeuze laag. dikker dan 50 cm.
ZLf. 2.

Diepe, hoge oude zwarte loessleemhoudende bouwland-zandgrond.

Kenmerk: gleyverschijnselen beneden 120 cm diepte, loessleemhoudende zandlaag,
70 tot 100 cm. dik.
ZLf. 3. Zeer diepe, hoge, oude zwarte loessleemhoudende bouwland-zandgrond.
Kenmerk: gley als ZLf. 2, loessleemhoudende laag, dikker dan 100 cm.
ZLf. 5. Diepe, middelhoge, oude zwarte loessleemhoudende bouwland-zandgrond.
Kenmerk: gleyverschijnselen tussen 50 en 120 cm diepte, loessleemhoudende laag.
dikker dan 70 cm.

ZLob. Jonge loessleemhoudende bosontginnings-zandgronden
Kenmerk : bruingele zwak humeuze laag, dunner dan 50 cm.
ZLob. 1.

Ondiepe, hoge, jonge loessleemhoudende bosontginnings-zandgrond op zand.

Kenmerk : gleyverschijnselen beneden 120 cm diepte, zwak loessleemhoudende zand
laag dunner dan 70 cm.
ZLob. 2.

Diepe, hoge, jonge loessleemhoudende bosontginnings-zandgrond.

Kenmerk: gleyverschijnselen als ZLob. 1, loessleemhoudend'; zandlaag, 70 tot 100 cm
dik.
ZLob. 3.

Zeer diepe, hoge jonge loessleemhoudende bosontginnings-zandgrond.

Kenmerk: gleyverschijnselen als ZLob. 1, sterk loessleemhoudende zandlaag, dikker
dan 100 cm.
*
ZLob. 4. Ondiepe, middelhoge, jonge loessleemhoudentle bosontginnings-zandgrond
op zand.
Kenmerk: gleyverschijnselen tussen 50 en 120 cm diepte, zwak loessleemhoudende
zandlaag, dunner dan 70 cm.
ZLob. 5.

Diepe, middelhoge, jonge loessleemhoudende bosontginnings-zandgrond.

Kenmerk : gley als ZLob. 4, loessleemhoudende zandlaag, dikker dan 70 cm.
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ZLob. 6.

Natte, jonge loessleemhoudende bosontginnings-zandgrond.

Kenmerk : gleyverschijnsclen tussen 20 en 50 cm diepte.
ZLob. 7.

Zeer natte, jonge Ïoessleemhoudende bosontginnings-zandgrond.

Kenmerk: gleyverschijnsclen boven 20 cm diepte.

3.

Z.

ZANDGRONDEN

Kenmerk : grove zanden, plaatselijk fijner of grintrijk.

Zf.

Oude zwarte bouwland-zandgronden
Kenmerk: zwarte humeuze laag, dikker dan 50 cm.
Zf. 2. Droge, oude zwarte bouwland-zandgrond.
Kenmerk: gleyverschijnselen beneden 120 cm diepte.
Zf. 4. Vochthoudende, oude zwarte bouwland-zandgrond.
Kenmerk: gleyverschijnselen tussen 50 en 120 cm diepte.

Zw. Oude zwarte grasland-zandgronden
Kenmerk: donkere humeuze laag dikker dan 50 cm, gleyverschijnselen boven 50 cm
diepte.
Zw. 1.

Natte oude zwarte graslarui-zandgrond.

.Kenmerk : gleyverschijnselen tussen 20 en 50 cm diepte.
Zw. 2.

Zeer natte, oude zwarte grasland-zandgrond.

Kenmerk : gleyverschijnselen boven 20 cm diepte.

Zob.

Bosontginnings-zandgronden
Kenmerk: zwak humeuze bovengrond, dunner dan 50 cm.
Zob.l.

Uiterst droge, dunne bosontginnings-zandgrond.

Kenmerk : gleyverschijnselen beneden 120 cm diepte.
Zob. 4.

Droge, dunne bosontginnings-zandgrond.

Kenmerk: gleyverschijnselen tussen 50 en 120 cm diepte.

Zoh.

Heide-ontginnings-zandgronden
Kenmerk : intens zwarte humeuze bovengrond en gleyverschijnselen boven 50 cm diepte
Zoh. 5. Natte heide-ontginnings-zaitdgrond.
Kenmeik: gleyverschijnselen tussen 20 en 50 cm diepte.
Zoh. 6. Zeer natte heide-ontginnings-zandgrond.
Kenmerk : Gleyverschijnselen boven 20 cm diepte.
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III.

BESCHRIJVING VAN DE BODEM KAART EN VAN DE
BODEMKUNDIGE OVERZICHTSKAART

1.

BESCHRIJVING VAN DE BODEMKAART I : 25.000 (KAART I)

Voor het begrip van de kaart is enige kennis van de topografie gewenst.
Wanneer we de hoogtelijnen (kaart VII) bezien valt ons op, dat het laagste
deel van Groesbeek, met een hoogte van 10 tot 20 m + A.P. is gelegen rondom
de Boersteeg. Deze laagte begint tussen Bredeweg en Bruuksestraat, en verwijdt
zich naar de zijde van Kranenburg en Wijier trechtervormig. In deze laagte vormt
de omgeving van de Leigraaf de laagste strook. Rondom deze laagte liggen hoge
heuvels in het westen, zuiden en oosten, die alleen onderbroken worden door een
breed dal op de hoogte van de Ketelstraat. De waterscheiding op deze heuvels ligt
overal buiten het karteringsgebied. In het zuiden en westen stijgt het land binnen
een strook van 1 tot 1,5 km breedte van 30 tot 60 m hoogte. In de zuidwest hoek
van het gebied ligt het hoogste punt, een zandkopje, dat tot 73,4 m + N.A.P.
reikt. Deze steil hellende strook is doorsneden door een groot aantal dalen; ten
zuiden van het dorp Groesbeek liggen er acht, ten noorden hiervan nog zeven.
Aan de zuidoost zijde reikt het gebied weinig hoger dan 20 m + N.A.P. Onmid
dellijk ten oosten van de rijksgrens stijgt het terrein plotseling steil omhoog. Binnen
een afstand van 500 m komen we hier van 20 op 60 à 70 m + N.A.P. Naar het
noordoosten daalt het gebied zwak,en alleen een paar heuveltjes van enkele meters
hoogte langs de Kranenburgsestraat verstoren deze regelmaat.
Het fundamentele verschil in bodemtype, dat ons het eerst op de kaart (kaart I)
opvalt, is het onderscheid tussen de vochtige en natte typen, en de drogere typen,
die de gleyverschijnselen beneden 1,20 m hebben.
De eerstgenoemde liggen in het lage deel van Groesbeek: het midden-oosten,
uitgezonderd de Plak. Het is kenmerkend voor de waterhuishouding in dit gebied,
dat de verbreiding van het grondwater niet aan een bepaald hoogteniveau gebonden
is. Gebrek aan snelle afvoer en de sterke aanvoer van water uit hoger liggend
achterland zijn de voornaamste oorzaken van dit verschijnsel.
Een tweede, sterk opvallend feit, is het voorkomen van loessleem in het zuiden,
oosten en noorden, en van zand in het midden, tussen Kranenburgsestraat en
Horst en in het noordoosten en zuidwesten. Op de overgang tussen deze beide
grondsoorten en in twee geulen die de Wijlerbaan snijden, vinden we loessleemhoudend zand.
De loessleemgronden en loessleemhoudende zandgronden liggen grotendeels
buiten het gebied van de grondwaterverschijnselen, behalve in het Bruuk en in bet
noordoosten.
Van de belangrijkste delen van Groesbeek zullen we nu de verspreiding van de
bodemtypen iets nauwkeuriger nagaan.
a.

De gronden, gelegen in een strook van -} km breedte ter weerszijden
van de Wijlerbaan

Dit sterk geaccidenteerde terrein wordt grotendeels door de diepe, jonge bosontginnings-loessleemgronden ingenomen. Het zijn meest vrij kort geleden ont
gonnen gronden. De gedeelten langs de bosrand in het westen, en ten zuiden van
de strook ZLob ten westen van Buitenbosch zijn pas ontgonnen. De bouwvoor is
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hier lichtgeelbruin, en gaat op 20 à 25 cm diepte al in geel over. In het overige deel
is de bouwvoor 25 tot 35 cm dik, en daaronder kan nog een lichtbruine laag voor
komen. Resten van bosstrooisel en van het strooiselprofiel vinden we terug op een
diepte variërend tussen 25 en 70 cm. Oude bouwlanden vinden we in de Lubert en
op de Molenberg, een klein oppervlak bovendien in het Lage Wald.
De loessleem wordt over het algemeen zandiger in het westen en in het oosten
nabij de grens van het loessleemhoudend zand. Op 60 à 70 cm diepte begint een
roestlaag, die op de overgang naar het zand en grint van de ondergrond vrij vast is.
Plaatselijk is deze laag ondoorlatend. De dalvoet en die delen van het loessleemgebied, die een hoger liggend achterland van loessleemgrond bezitten, hebben een
betere watervoorziening dan de overige gronden.
De zeer diepe loessleemgronden lopen in smalle stroken door de diepe loess
leemgrond, gedeeltelijk gelegen in de dalen, gedeeltelijk ook halverwege de
hellingen.
Negen koppen en enkele kleine kopjes zijn bedekt met ondiepe bosontginningsloessleemgrond op zand. Deze zijn meestal zandig en grintrijk. Het zijn niet alleen
de hoogste punten in het omliggende terrein; ook aan sterke afspoeling onder
hevige hellingen of koppen in de ondergrond kunnen aanleiding geven tot de aan
wezigheid van dit type. Vooral het centrum van de kop ten noorden van Voxhill
is zeer slecht.
Enkele zeer kleine zandkopjes en een groter stuk zandgrond bij de Molenberg
vormen de slechtste delen van dit gebied. Deze gronden hebben een zeer dunne,
zwak humeuze bouwvoor en liggen gedeeltelijk braak. Even ten noorden van
Voxhill heeft een van deze zandkopjes aanleiding gegeven tot het ontstaan van een
strook verspoeld loessleemhoudend zand, dat hier de loessleem bedekt met een
40 tot 60 cm dikke laag. Behalve het meest oostelijke deel, dat plaatselijk uit vrij
wel zuiver zand bestaat, is het goede grond.
Twee diepe dalen, van de Waldgraaf naar Vossendaal lopend en tussen de
Kamp en de Molenberg gelegen, zijn bedekt met verspoeld loessleemhoudend zar.d.
Ook tegenwoordig voeren deze geulen nog veel smelt- en regenwater af, waarbij
erosie en sedimentatie van zandig materiaal plaats vindt (zie hoofdstuk V). Plaat
selijk zijn deze geulen zeer zandig en soms grintrijk. Het feit, dat de stroken van
zeer diepe typen zich soms dwars over een geul heen voortzetten, spreekt tegen
zeer sterke erosie na de vorming. In dat geval zou van het relief van de onder
grond weinig meer te zien zijn. Rondom deze ZLob stroken is de Lob ook zandiger
dan normaal. Het noordelijk gelegenf'dal heeft geen afwatering waar het tegen de
Rijksgrens dood loopt.

b.

De strook ten zuiden en oosten van het gebied van de Wijlerbaan, ten noorden
van de Kranenburgsestraat in het westen en de spoorlijn in het oosten,
en ten westen van de landsgrens

Dit gedeelte omvat het overgangsgebied van de loessleemgronden rondom de
Wijlerbaan naar de zandgronden langs de Rijksgrens en de Kranenburgsestraat.
Langs de loessleem bevat het loessleemhoudend zand het minste zand, terwijl het
naar het zand toe geleidelijk zandiger wordt en de loessleemhoudende laag in dikte
afneemt.
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De loessleem wordt plaatselijk omsloten door een smalle strook ZLob 3, die
gedeeltelijk uit oud bouwland bestaat. De ZLob 2 in het noorden heeft een donker
bruine bouwvoor van 30 cm welke via lichtbruin in geel overgaat; aan de oostzijde
is dit type zeer zandig. De ZLob 1-kopjes zijn zandiger en meestal grintrijker
dan het vorige type. De grintlaag in de ondergrond komt van west naar oost
steeds ondieper te liggen. De strook ZLob 1 en 4 rondom het zand aan het einde
van de Boersteeg is zeer zandig en grintrijk. De ZLob 4 heeft de grondwaterver
schijnselen op ongeveer 50 cm diepte liggen en is goed vochthoudend. Langs de
Rijksgrens is dit type tot pl.m. 50 cm diepte sterk humeus en van goede kwaliteit.
De zandtypen aan het einde van de Boersteeg zijn zeer slecht, behalve het strookje
Zf 4 langs de grens. De Zob 1 en 4 verschillen niet sterk in kwaliteit; de zuidelijke
kop van Zob 1 is zeer fijnzandig, en daardoor beter van kwaliteit.
De loessleemhoudende zandgeul die bij het Buitenbos uitkomt is daar plaatse
lijk vrij sterk zandig en grintrijk. De ZLf 5, die langs de Boersteeg is gelegen,
vlak ten noorden van de spoorlijn, is van goede kwaliteit. De ZLob 5, die eraan
grenst, komt dit type in kwaliteit nabij, door de 40 à 50 cm dikke, sterk humeuze
bovenlaag. Het hoogste deel hiervan ligt boven de grondwaterinvloed.
Deze typen rondom de Boersteeg, vlak ten westen van de spoorlijn, hebben
een dek van tamelijk fijn zand, met loessleem in de ondergrond. Plaatselijk komen
hier nattere stroken voor. De kaart van dit deel is enigszins vereenvoudigd. De
strook ZLf 3 langs de Kranenburgsestraat is een grond van uitstekende kwaliteit:
humeus tot 60 à 80 cm diepte en voldoende loessleemhoudend. Naar het oosten
toe wordt deze grond zandiger. De ZLf 2, die hieraan grenst, is nog een goede
grond, maar in de smalle strook ZLob 1 langs de weg ligt het grint hoog; de laat
ste is van slechte kwaliteit, aanplanten van fruit moet er worden ontraden.

c.

Het gebied ten zuiden van de Kranenburgsestraat in het westen, en de
spoorlijn in het oosten, ten westen van de Rijksgrens, ten noorden van
de Hoge Horsterweg, met de zandgrond zuidelijk van de Horst
en rondom de kern van het dorp Groesheek

Dit gebied bestaat vrijwel geheel uit zandgrond, behalve het Schildbroek en de
Drul. Bij het Schildbroek vinden we een gebied van loessleemgronden.
Ten oosten van de Boersteeg ligt een klejn oppervlak oude cultuurgrond van
goede kwaliteit. Ten westen hiervan vindSn we een klein stukje lage loessleemgrond. Het Schildbroek, waarvan we de trapeziumvorm op de kaart terugvinden,
bestaat uit lage loesleemgronden, met een vrij vaste, gebleekte loessleemlaag in de
ondergrond. De kleine perceeltjes Lob 6 ten oosten van het Schildbroek bestaan
gedeeltelijk uit Lob 5, wegens de grillige wisselingen is dit op de kaart vereen
voudigd weergegeven. De middelhoge gronden hebben ook een sterk roestige,
tamelijk vaste laag in de ondergrond. In het noordelijk deel van het Schildbroek
treffen we beneden 85 cm diepte een laag aan van pl.m. 30 cm dikte, welke is
opgebouwd uit afwisselende zand- en loessleemlaagjes.
Het zand- en loessleemhoudend zandgebied ten noorden van de Kranenburgse
straat is gekenmerkt door zeer geleidelijke overgangen. Zelfs de zeer droge zand
gronden hebben dikwijls nog een zeker loessleemgehalte, echter niet voldoende om
deze tot een betere groep te kunnen rekenen. Langs de noordelijke rand van het
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loessleemhoudend zand boren we hieronder plaatselijk weer een storende loessleemlaag aan. De zandgronden liggen hier als een hoge rug in het terrein. Vhk
ten noorden van de Kranenburgsestraat ligt een zeer smalle strook grintrijke, iets
lager gelegen gronden.
Tussen de Kranenburgsestraat en de Hoge Horsterweg vinden we lage en zeer
lage heide-ontginningsgronden (Zoh 5 en 6). In het midden van dit gebied vinden
we plaatselijk iets hogere kopjes, met een profiel van middelhoge heide, echter
zonder storende lagen. Deze gronden zijn zeer grintrijk, en ter weerszijden van de
Boersteeg komen zelfs storende grintbanken voor, die in de zomer verdroging ver
oorzaken. Naar het oosten helt dit gebied af, en op 400 m afstand van de Rijks
grens vinden we taaie leemlagen in de ondergrond van het type Zoh 6, dat in het
laagste deel dan ook in veen overgaat.
De hoge Horsterweg loopt over een droge zandrug. Onder deze rug door loopt
een leemlaag. Het grondwater stagneert op deze laag.
De oude bouwlandgrond bij de Mies is van goede kwaliteit; nabij de spoor
wegovergang is hij zeer goed, diep, sterk humeus en iets loessleemhoudend.
De oude bouwlanden nabii de kern van het dorp Groesbeek zijn van iets
mindere kwaliteit, ze liggen geheel buiten het bereik van het grondwater, en heb
ben een bruinzwarte, humeuze bovengrond van pl.m. 30 cm dikte, die naar onderen
toe in bruine, zwak humeuze zandgrond overgaat. Het gedeelte ten westen van de
Herwendaalsestraat is plaatselijk iets beter. Deze grond gaat geleidelijk over in de
oude loessleemhoudende zandgrond op de Drul, welke sterk humeus en van goede
kwaliteit is, hoewel deze wat zandiger is dan ten noorden van de Kranenburgse
straat.
Ten noorden van de Kloosterstraat zijn de zandgronden zeer zwak humeus.
De zeer natte, oude zwarte weiland-zandgrond is vooral nabij het klooster zeer
zwart. Het uiterste westelijke en oostelijke deel van dit type is jong en slechter
ontwaterd.
De natte, oude zwarte weilandzandgrond wordt van noord naar zuid droger
en is in het zuidelijk deel vrijwel gelijk aan de Zf 4.
De zanduitloper oostelijk van het Nijerf ligt in het midden hoog, zodat we hier
een bosontginningsgrond vinden. Naar de kanten gaat dit type in natte heideontginningsgronden over. Door een diepere ontwatering zijn deze vooral in het midden
wat droger dan normaal; ze vertonen ook niet zo'n intens zwarte bovengrond.
De loessleemhoudende zandgronden, die deze uitloper omringen, hebben een
loessleemhoudend dek van 40 tot 70 cm dikte.
d.

De lage loessleemgronden van het Bruuk en westelijk van de plak

Dit gebied wordt ingenomen door zeer natte loessleemgronden, een soort
broekgronden, zoals de naam „Bruuk" al aanduidt. Onder de humeuze bouwvoor
vinden we vrijwel overal een min of meer taaie loessleemlaag. De totale dikte van
de loessleemlaag is vrijwel overal meer dan 70 cm, slechts enkele delen, waaronder
een strook direct oostelijk van het veengeultje, hebben een loessleemdek, dunner
dan 70 cm.
Op de Plakse hei vinden we nog bouwland van matig goede kwaliteit, hetgeen
waarschijnlijk te danken is aan de vrij sterke helling van het terrein, de wat betere
ontwatering en het voorkomen van grintlagen in de ondergrond. In de zomer van
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1947 veroorzaakten de grintbanken op de hoger gelegen delen echter verdroging.
Op de iets hoger gelegen gronden langs de Bruuksestraat, welke over het algemeen
dikkere loessleemlagen vertonen, vinden we nog kleine perceeltjes bouwland van
matige kwaliteit.
Enkele delen van het Bruuk zijn met bos beplant, of vormen een moeras met
gagel- en wilgenbegroeiing. Een klein gedeelte van enkele hectaren werd hier niet
gekarteerd met het oog op de landmijnen. Het is wel als Lob 7 op de kaart aan
gegeven. In het laagste deel van dit gebied langs de Leigraaf vinden we een veengeultje van het type Lob v.
e.

Het gebied van de Plak en de Ketelstraat

In het zuidwestelijk deel van dit gebied vinden we oude bouwlandgronden van
uitstekende kwaliteit. Het oude bouwland rondom de Ketelstraat ligt zo verspreid,
dat het niet op de kaart kon worden aangegeven. Hieruit blijkt wel, dat ook deze
zeer diepe en diepe bosontginnings-loessleemgrond van zeer goede kwaliteit is. De
grens tussen middelhoge en hoge gronden had misschien iets hoger gelegd kunnen
worden. Door de ligging aan de uitmonding van een breed dal in het Rijkswoud
is waarschijnlijk de watervoorziening wat beter en zijn de blekingsverschijnselen in
de ondergrond wat intenser. De gebleekte lagen liggen echter diep en zijn niet
storend voor de plantengroei.
Een aantal smalle stroken Lob 1, 4 en 6 doorsnijden de goede grond. Het grint
zit hier ondiep. Tijdelijk kan er veel water langs worden afgevoerd, maar er treedt
in de meest westelijk en oostelijk gelegen stroken wel verdroging op. De middelste
voert het meeste water, en is dan ook terecht als weiland in gebruik.
/.

Het gebied ten zuiden van de Herwendaalse en Bruuksestraat

Afwijkend van de rest van dit gebied zijn twee delen, n.l. tussen Bruuksestraat
en Bredeweg en het zandgebied in het westen.
Tussen Bruuksestraat en Bredeweg vinden we lage en zeer lage loessleemgronden, omringd door enkele stukken middelhoge loessleemgrond. Er komen
enkele verspreide stukken oud bouwland voor, speciaal op de middelhoge en hoge
gronden, die echter niet op de kaart werden aangegeven. De lage loessleemgronden
zijn gedeeltelijk als grasland in gebruik, gedeeltelijk als bouwland van vrij slechte
kwaliteit. Zowel de lage als de zeer lage loessleemgronden vertonen storende, taaie
loessleemlagen in het profiel.
De zandgronden in het westen van dit gebied, met hun overgangsstrook van
loessleemhoudend zand, vormen een slechte strook. Ze behoren tot de zeer jonge
ontginningen, en bezitten dan ook slechts een dunne, zeer licht humeuze bouwvoor.
Plaatselijk is het zand fijn en daardoor is de grond iets beter van kwaliteit.
Een sterk grinthoudende kop in het midden van de zandstrook is iets beter vochthoudend. De loessleemhoudende zandgronden worden beter in kwaliteit van
west naar oost. Ook in de loessleemgronden, die hier aan grenzen, komen
plaatselijk nog sterk zandige delen voor. Bij Klein Amerika is de loessleem plaat
selijk zeer fijnzandig.
Het grootste deel van dit gebied bestaat uit diepe en zeer diepe loessleemgrond.
Slechts enkele koppen van Lob 1 verstoren deze regelmaat. Tot deze laatste werden
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ook gerekend twee plaatsen, waar de grond is afgegraven, langs de Grafwegsestraat en direct zuidelijk van de Herwendaalsestraat nabij het dorp.
De oude bouwlandgrond is hier beperkt tot het Grafwegense veld met enkele
aansluitende percelen ten zuiden hiervan, en de kop ten zuiden van Nijerf. De laat
ste is wat zandiger dan Grafwegen.
Grafwegen behoort, naast de Plak en de oude gronden langs de Kranenburgsestraat, tot de beste grond van Groesbeek. Enkele verspreid liggende percelen oud
bouwland op de Sint Jansberg werden niet op de kaart aangegeven. Allerlei over
gangen tussen oude en jonge ontginningsgronden komen hier voor. De gronden
ten westen van de Schietbaan behoren tot de jongste bosontginningsgronden.
De diepe dalen, die dit gebied doorsnijden, vertoonden in de zomer van 1947
in de dalvoet de beste groei van de gewassen. De taaie, roestige lagen in de onder
grond komen in vele gevallen in het profiel voor nabij de overgang naar grint en
zand, maar in taaiheid en diepteligging is veel wisseling. Ten noorden van het
midden van de Anthoniusstraat begint deze laag direct onder de bouwvoor op
pl.m. 40 cm diepte en is daar storend voor de landbouwgewassen.
2.

BESCHRIJVING VAN DE BODEMKUNDIGE OVERZICHTS
KAART 1 : 25.000 (KAART II)

Het samenvoegen van de bodemtypen tot bodemseries kan volgens verschil
lende norm;n geschieden. Aangezien de agrarische gebruiksmogelijkheden, de ge
schiktheid van de gronden voor bepaalde gewassen, zo eenvoudig mogelijk uit de
kaart moeten kunnen worden afgelezen, werd de indeling hierop afgestemd. Iedere
samenvatting blijft echter een compromis.
Tenslotte blijft de detailkaart noodzakelijk om een goede landclassificatie op te
stellen. De opgestelde indeling komt zo nauw mogelijk overeen met de landclassi
ficatie voor bouw- en grasland.
De indeling in bodemseries is als volgt gekozen:
serie 1. Middelhoge en hoge oude bouwlandgronden op loessleem: Le 2, 3 en5.
serie 2.

Middelhoge en hoge oude bouwlandgronden op loessleemhoudend zand:
ZLf 2, 3 en 5.

serie 3.

Middelhoge en hoge bosontginningsgronden op loessleem: Lob 2, 3 en 5.

serie 4.

Middelhoge en hoge bosontginningsgronden op loessleemhoudend zand:
ZLob 2, 3 en 5.

serie 5.

Oude zwarte bouwlandgronden op zand: Zf 2 en 4.

serie 6.

Slechte bosontginningsgronden op dunne loesslesm, op dun loessleem
houdend zand en op zand: Lob 1 en 4, ZLob 1 en 4, Zob 1 en 4.

serie 7.

Oude zwarte graslandgronden op zand: Zw 1 en 2.

serie 8.

Lage heideontginningsgronden op zand: Zoh 5 en 6.

serie 9.

Lage loessleemgronden en lage loessleemhoudende zandgronden: Lob 6
en 7, ZLob 6 en 7.

serie 10.

Zeer lage veengronden: Lob v.
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IV. HET GEBRUIK EN DE GESCHIKTHEID VAN DE VERSCHILLENDE
BODEMTYPEN VOOR BEPAALDE TEELTEN, MET EEN BESCHRIJVING
VAN DE BODEM GESCHIKTHEIDSKAARTJES
1.

DE LOESSLEEMGRONDEN, L

Over het algemeen worden de hoge en middelhoge loessleemgronden als bouw
land gebruikt. Rogge, haver, aardappelen, bieten, knolgroen en klaver worden er
het meest op verbouwd. De aardappelen zijn van zeer goede kwaliteit en komen
de klei-aardappelen in smaak nabij. Tarwe wordt weinig verbouwd. Mogelijk liggen
de minder goede ervaringen met dit gewas gedeeltelijk aan de, over het algemeen
slechte, bemestingstoestand, en aan het uitwintcren op deze koude grond.
De lage loessleemgronden zijn grotendeels als weiland in gebruik, de hogere
delen hiervan gedeeltelijk als bouwland. Groenteteelt komt er nog weinig voor.
De grond is over het algemeen „laat".
De oude bouwland-loessleemgronden, Le
Le 2.

Diepe, hoge, oude bouwkmd-loessleemgrond

Deze grond is evenals de Le 3 en Le 5 zeer geschikt voor bouwland. Voor
fruitteelt leent hij zich ook goed. De structuur en bewerkbaarheid is er wat beter
dan op de Lob. Voor groenteteelt is de grond minder geschikt, omdat de producten
laat rijp zijn.
Le 3.

Zeer diepe, hoge, oude bouwland-loesslcemgrond

Deze grond is in droge tijden iets beter dan de Le 2. Voor fruitteelt is het de
beste grond in Groesbeek.
Le 5.

Diepe, middelhoge, oude bouwkmd-loessleemgrond

Dit type is uitstekend bouwland, geschikt voor alle gewassen. De vochtvoorziening is er wat beter dan op de vorige typ;n. Speciaal voor bieten is het geschikt.
Groenteteelt is er mogelijk, maar ook hier geldt het bezwaar van „laat" zijn. Voor
fruitteelt is de grondwaterstand vaak wat te hoog, zodat struiken de voorkeur
verdienen boven hoogstammen.
De jonge bosontginnings-Ioessleemgronden, Lob
Lob 1. Ondiepe, hoge, jonge bosontginnings-loessleemgrond op zand
Dit is de slechtste bouwlandgrond in deze groep, waarop minder eisende gewas
sen verbouwd dienen te worden. De bieten hebben hier spoedig van droogte te
lijden. Voor fruit- en groenteteelt en grasland is hij ongeschikt. Kersenteelt is er
mogelijk, speciaal wat de Brabantse soorten betreft.
Lob 2. Diepe, hoge, jonge bosontginnings-loessleemgrond
Deze grond leent zich goed voor alle landbouwgewassen. De meer vochteisende
gewassen, als bieten, groeien in de dalen het beste. Voor fruitteelt leent deze grond
zich goed, mits geen vaste, storende roestlagen aanwezig zijn. Ook groenteteelt is
mogelijk, maar om de reeds genoemde reden niet aan te bevelen. Voor grasland
kan hij gebruikt worden, terwijl men hiervoor bij voorkeur de dalen zal uitzoeken.
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De grasmat geeft dan tevens een goede erosiebestrijding. Het humusgehalte is
soms zeer gering. Groen-bemesting is aan te raden.
Lob 3.

Zeer diepe, hoge jonge bosontginnings-loessleemgrond

Deze grond is bijna gelijkwaardig aan de Lob 2, maar in tijden van sterke
droogte iets beter. Voor fruitteelt verdient deze de voorkeur boven de Lob 2, mits
geen ondiepe storende roestlagen aanwezig zijn.
Lob 4.

Ondiepe, middelhoge, jonge bosontginnings-loessleemgrond op zand

Dit type komt vrijwel niet voor; het is als bouw- of grasland in gebruik, en
van matige kwaliteit.
Lob 5.

Diepe, middelhoge, jonge bosontginnings-loessleemgrond

Dit type is vrijwel gelijk aan de Lob 2, maar de vochtvoorziening is er wat
beter. Het is beter geschikt voor meer vochteisende gewassen. Voor fruitteelt dient
men rekening te houden met het hoge grondwaterpeil.
Lob 6.

Lage, grijze, jonge bosontginnings-loessleemgrond

Deze natte grond is voor landbouwgewassen minder geschikt. Ze is 's-winters
te nat en in de zomer vaak te droog, terwijl storende lagen voorkomen. Voor gras
land is deze grond beter geschikt. Groente- en fruitteelt zijn hier niet op hun
plaats.
Lob 7. Zeer lage, grijze, jonge bosontginnings-loessleemgrond
Deze grond is alleen voor grasland geschikt. Voor alle andere teelten is ze on
geschikt. Van de vruchtbomen zal alleen de pruim er misschien kunnen groeien.
Als bosgrond voldoet deze grond uitstekend, speciaal voor eiken. Ontwatering zal
ook voor het grasland nodig zijn, mits men rekening houdt met de hard opdrogen
de laag. Het gras is thans van matige kwaliteit, er is vaak te veel water.
Lob v. Zeer lage, vertige loessleemgrond
Deze gronden zijn alleen als grasland te gebruiken. Wateroverlast en verzuring
van de grond geven aanleiding tot het ontstaan van een zeer slecht grasbestand met
veel biezen.
2.

DE LOESSLEEMHOUDENDE ZANDGRONDEN, ZL

De goede typen komen in kwaliteit de goede loessleemtypen nabij, maar vergen
een zwaardere bemesting. De bewerkbaarheid is beter dan op de loessleem.
De oude, zwarte, loessleemhoudende bouwland-zand
gronden Zlf
ZLf 2.

Diepe, hoge, oude zwarte loessleemhoudende bouwland-zandgrond

In kwaliteit komt deze grond de goede loessleemgronden nabij, hoewel hij van
de loessleem naar het zand geleidelijk slechter wordt. Voor alle landbouwgewassen
is hij geschikt, evenals voor fruitteelt. Grove groenteteelt is eventueel mogelijk.
ZLf 3.

Zeer diepe, hoge, oude zwarte loessleemhoudende bouwland-zandgrond

Over het algemeen is deze grond wat beter dan het vorige type, het gehalte aan
loessleem is groter. Voor fruitteelt is hij wat beter geschikt.
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ZLf 5.

Diepe, middelhoge, oude zwarte loessleemhoudende bouwland-zandgrond

Door hun grotere vochthoudendheid zijn deze gronden iets beter voor bouw
land geschikt.
Voor fruitteelt geeft de hoge grondwaterstand enige beperking. Grove groente
teelt is mogelijk.
De jonge, loessleemhoudende bosontginningsgronden
ZLob
ZLob 1.

Ondiepe, hoge, jonge loessleemhoudende bosontginnings-zandgrond

Dit type staat vrijwel gelijk met de slechte zandgronden, en is alleen geschikt
voor weinig eisende landbouwgewassen, als bijv. rogge en aardappelen.
ZLob 2.

Diepe, hoge, jonge loessleemhoudende bosontginnings-zandgrond

Een bouwland van matige kwaliteit, hoewel het aan de grens van de loessleem
vrij goed is. Voor kersen is het een geschikte grond, mits geen storende roest- of
grintlagen in de ondergrond aanwezig zijn.
ZLob 3.

Zeer diepe, hoge jonge loessleemhoudende bosontginnings-zandgrond

Voor bouwland en fruitteelt is deze grond goed geschikt, vooral aan de zijde
van de loessleem.
ZLob 4.

Ondiepe, middelhoge, jonge loessleemhoudende bosontginnings-zand
grond op zand

Deze grond kunnen we met een vochthoudende zandgrond gelijk stellen. Het
bouwland is er van matige kwaliteit, mits het grintgehalte niet te hoog is.
ZLob 5.

Diepe, middelhoge, jonge loessleemhoudende bosontginnings-zandgrond

Een bouwlandgrond van vrij goede kwaliteit, vooral omdat het hier al vrij lang
bouwland is. Het laaggelegen deel is meestal als grasland van vrij goede kwaliteit
in gebruik. Ook voor een beperkt fruit-sortiment en grove groente zijn de hogere
delen wel geschikt.
ZLob 6.

Natte, jonge loessleemhoudende bosontginnings-zandgrond

Een bouw- en tuingrond van matige kwaliteit, die beter als bouw- of grasland
te gebruiken is.
ZLob 7.

Zeer natte, jonge loessleemhoudende bosontginnings-zandgrond

Deze grond is alleen geschikt voor grasland.
3.

DE ZANDGRONDEN, Z

De oude bouwlandzandgronden zijn, ondanks hun vrij goede kwaliteit, toch
alleen voor weinig eisende gewassen geschikt. Op de oude weilandgronden vindt
men wat tuinbouw, het overige deel is als weiland in gebruik.
De jonge bosontginnings-zandgronden vormen de slechtste kwaliteit zand
gronden. Op de lage heideontginningsgronden vinden we alleen op enkele hogere
delen wat bouwland van matige kwaliteit. Het overige deel is terecht als weiland
in gebruik.
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D e o u d e zwarte bouwland-zandgronden Zf
Zf 2. Droge, oude zwarte bouwland-zandgrond
Een matig goede zandgrond, die voor minder eisende landbouwgewassen ge
schikt is. Voor bieten is hij matig geschikt.
Zf 4. Vochthoudende, oude zwarte bouwland-zandgrond
Een goede bouwlandgrond, ook geschikt voor bieten. Voor grove groenteteelt
is deze grond eventueel ook té gebruiken.
De oude zwarte grasland-zandgronden Zw
Zw 1. Natte, oude zwarte grasland-zandgrond
Als bouw- en weiland zijn deze gronden zeer geschikt, terwijl ze voor tuinbouw
goed te gebruiken zijn; de hoogste delen zijn beter als bouwland te gebruiken.
Zw 2. Zeer natte, oude zwarte grasland-zandgrond
Deze grond is wat natter dan de vorige, soms is hij voor bouw- en tuinland iets
te nat. Voor tuinbouw is hij geschikt, hoewel misschien niet zo vroeg als de vorige.
De bosontginnings-zandgronden Zob
Zob 1. Uiterste droge, dunne bosontginnings-zandgrond
Deze zeer droge grond is slecht bouwland. Een hoger grintgehalte verhoogt
de kwaliteit nog iets. Voor bosgrond is deze de beste, speciaal voor grove den.
Zob 4. Droge, dunne bosontginnings-zandgrond
Deze droge grond is een sléchte bouwlandgrond, geschikt voor minder eisende
gewassen.
D e heide-ontginnings-zandgronden Zoh
Zoh 5. Natte heide-ontginnings-zandgrond
Plaatselijk is deze grond nog als bouwland in gebruik, speciaal op de hogere
delen. Hij is zeer nat en van vrij slechte kwaliteit. De laagste delen zijn beter als
grasland te gebruiken. Plaatselijk veroorzaken grintbanken 's-zomers verdroging.
Zoh 6. Zeer natte heide-ontginnings-zandgrond
Door hun lage ligging zijn deze gronden alleen voor grasland geschikt. De
kwaliteit van het gras is vrij slecht.

4.

BODEMGESCHIKTHEIDSKAARTEN

De voorgaande gegevens zijn overzichtelijk voorgesteld op een aantal bodemgeschiktheidskaartjes, welke hier worden besproken.
a. Bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw (kaart IV)
Voor de fruitteelt werd de volgende classificatie opgesteld:
1. goede fruitteeltgronden: typen Le 3, Lob 3, ZLf 3, ZLob 3;
2. vrij goede fruitteeltgronden: typen Le 2, Lob 2, ZLf 2, ZLob 2;
3. matige fruitteeltgronden: Le 5, Lob 5, ZLf 5, ZLob 5;
4. matig tot ongeschikt voor fruitteelt: de overige typen.
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In vergelijking tot de beste zeekleigronden is de eerste kwaliteit vrij goed te
noemen. Hoewel de kersenteelt op de hoge zandgronden vrij goede resultaten kan
opleveren, werd dit, in verband met de aanwezigheid van veel betere gronden, niet
op de kaart aangegeven. Bij de loessleemgronden moet rekening gehouden worden
met het plaatselijk aanwezig zijn van storende taaie roestlagen; circa 30 % van het
oppervlak kan hierdoor minder geschikt blijken te zijn. Nauwkeurig bodemonder
zoek blijft bij iedere aanplant noodzakelijk. Bij de middelhoge gronden zal men
bij de keuze van soort en onderstam resp. hoogstam of struikvorm, met de
periodiek hoge grondwaterstand rekening dienen te houden.
Voor de groenteteelt werd slechts onderscheiden:
5 goede groenteteeltgrond: Zw 1 en 2.
Op de typen Le 2, 3 en 5, ZLf 2, 3 en 5 en in mindere mate plaatselijk op de
typen Lob 2, 3 en 5, ZLob 2, 3 en 5, is grove groenteteelt mogelijk, speciaal kool.
Door het lang koud blijven van de grond in het voorjaar zijn alle gewassen echter
laat. Het bezwaar tegen de keuze van deze gronden voor de groenteteelt is dan ook
hoofdzakelijk van economische aard.
b. Bodemgeschiktheidskaart voor de akkerbouw (kaart III)
Voor het bouwland werden vier kwaliteitsklassen onderscheiden:
le kwaliteit bouwland: typen Le 2, 3 en 5, ZLf 2, 3 en 5.
2e kwaliteit bouwland: typen Lob 2, 3 en 5, ZLob 2, 3 en 5, Zf 2 en 4.
3e kwaliteit bouwland: typen Zob 1 en 4, Zoh 5, Lob 1 en 4, ZLob 1 en 4.
4e matig tot ongeschikt voor bouwland: de overige typen.
De eerste kwaliteit is niet ten volle geschikt voor de teelt van veeleisende ge
wassen, zoals tarwe en suikerbieten, maar geeft zeer goede opbrengsten voor rogge,
haver, aardappelen en voederbieten. Ter illustratie geven we hier enkele uitkomsten
van een gewassen-schatting door de Landbouw-Vooilichtingsdienst, met het oog
op de hagelschade in 1946. De geschatte opbrengsten bedroegen gemiddeld voor
heel Groesbeek per ha ongeveer:
rogge

—

haver

—

3 000 kg
3 000 kg

tarwe

—

2 500 à

3 000 kg

aardappelen — 25 000 à 30 000 kg
bieten

— 60 000 à 80 000 kg, gemiddeld 70 000 kg

knolrapen

— 30 000 kg

In 1947 hadden de voederbieten op de beste gronden wel van de droogte te
lijden en was de opbrengst vrij wat minder dan in normale jaren.
De tweede kwaliteit bouwland geeft goede opbrengsten van minder eisende ge
wassen. Het geringere humusgehalte is oorzaak van slechtere structuur en geringere
watercapaciteit. Bovendien kan met geringer humusgehalte een slechtere bemes
tingstoestand samengaan. De oude bouwlanden op zand zijn de slechtste van deze
groep.
De gronden van de derde kwaliteit zijn uitsluitend geschikt voor lichtere ge
wassen en behoren reeds tot de marginale bouwlandgronden, d.w.z. tot grens
gevallen.
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Door betere ontwatering kan men plaatselijk de Lob 6 en 7 ook tot deze
kwaliteit bouwland verbeteren.
c. Bodemgeschiktheidskaart voor grasland (kaart V)
Voor het grasland werden de volgende kwaliteiten onderscheiden:
le kwaliteit graslandgrond, tevens geschikt voor andere teelten: typen Zw 1 en 2.
2e kwaliteit graslandgrond:
a. tevens geschikt voor andere teelten: Zoh 5, Le 2, 3 en 5, Lob 2. 3 en 5.
b. niet geschikt voor andere teelten: Zoh 6, Lob 6 en 7, ZLob 6 en 7.
3e kwaliteit graslandgrond, ongeschikt voor andere teelten: Lob v,
4e kwaliteit, matig lot ongeschikt voor grasland: de overige typen.
De eerste kwaliteit graslandgrond in Groesbeek ligt tussen le en 2e kwaliteit
van de goede veengraslanden uit andere delen van Nederland, de tweede kwaliteit
in Groesbeek tussen de 2e en 3e van het hele land.
De hoge loessleemgronden staan in kwaliteit voor grasland achter bij de lage
heide-ontginningsgrond. Men zal op de loessleem bij voorkeur de helling en de
voet van steile dalen in gras leggen. Zodoende krijgt men zowel een goede erosiebestrijding als een betere watervoorziening.
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V.

EROSIE

Wanneer we het beeld van de hoogtelijnen (kaart VI) in het gekarteerde gebied
bekijken, vallen de grote hoogteverschillen sterk op.
Diepe dalen en steile hellingen, met een verval van 1 op 50 tot zelfs 1 op 5 toe,
komen aan de west-, zuid- en zuidoostzijde van het gebied veel voor.
Bij sterke regenval of bij het smelten van sneeuw in het voorjaar kan er sterke
grondverspoeling optreden. De grond „drijft", zeggen de boeren. Het meest in het
oog vallend is de rillenerosie. In een terrein met een helling van 1 op 50, dat
onderaan een helling is gelegen, kan deze erosievorm reeds sterk optreden. Foto 2
is genomen op een punt, waar de helling van zuid -naar noord (op de foto van
rechts naar links) pl.m. 1 op 50 is. De geul is 30 à 40 cm diep. Een scheidingsvoor
in de nabijheid was tot 75 cm diepte uitgespoeld (foto 3). Waar deze voor in een
holle weg uitkwam, spoelde een groot gat uit.
De foto's 4 en 5 laten zien, dat er op een begroeid terrein toch nog zeer sterke
erosie kan optreden. Door de ploegvoren is een grote hoeveelheid loessleem weg
gespoeld, welke gedeeltelijk onderaan de helling weer is afgezet. Het gewas is op de
helling gedeeltelijk weggespoeld en onderaan grotendeels onder afgespoeld mate
riaal bedolven. Wanneer dit erosieproces zich jaar na jaar herhaalt, is het verlies
aan sterk humeuze bovengrond en meststoffen niet gering. De dalen zijn dan ook
meestal met een dikkere laag humeuze grond bedekt dan de hellingen.
FOTO 2.

Een erosiegeul, Groesbeek.
Akker even ten z.o. van G. P. 629. Opname R. Hey, 25 April 1947.

•

PHOTO 2. An erosion-gully, Groesbeek.
Field, a short distance south-east of boundary-post 629.
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Dat het landschap niet sterker door erosie versneden is, moet wel te danken
zijn aan de bosvegetatie, die het vroeger bedekte. Deze bescherming ontbreekt
thans. De rechthoekige bosverkaveling, welke is geprojecteerd zonder acht te slaan
op de hoogteverschillen, is nu de oorzaak van ondoelmatige perceelsvormen voor
het bouwland. Bij de onderverdeling van de oude bosvakken in akkers is in het
geheel geen rekening gehouden met de topografie en dit geeft aanleiding tot
ploegen in de hellingsrichting. Dit is een van de factoren, die de erosie sterk in de
hand werken. Gebrek aan structuur tengevolge van gering humusgehalte, de plaatse
lijk voorkomende, ondoorlatende taaie loessleemlagen in de ondergrond en het niet
FOTO 3.

PHOTO 3.

Diepe erosiegeul in een grensvoor.
Akker langs de grote weg, ten z.o. van G. P, 629, Groesbeek.
(Het doosje is 10,5 cm lang.)
Opname R. Hey, 25 April 1947.

Deep erosion-gully in an abut ment-furrow.
Field alongside the highway south-east of boundary-post 629, Groesbeek. (The little box has
a length of 10,5 centimetres.)

FOTO 4.

Rillenerosie langs de voren in een akker, loodrecht op de hoogtelijnen.
Akker op de w.helling van een dal 500 m z.z.w. van de „Hooge Hof" te Groesbeek. Opname
Hey, 25 April 1947.

PHOTO 4

Gully-erosion along the furrows of a field, ploughed perpendicular to the contourlines.
Field on the western slope of a valley, 500 metres south-south-west of the „Hooge Hof " Groesbeek.

FOTO 5.

PHOTO 5

Rillenerosie met op de voorgrond uitgespoeld materiaal.
Akker 500 m z.z.w. van de „Hooge Hof", Groesbeek. Opname R. Hey, 25 April, 1947.

Gully-erosion with fan deposit in the fore-ground

Field, 500 metres south-south-west of the „Hooge Hof', Groesbeek.
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voldoende bedekt houden van de grond, zijn factoren, die het erosiegevaar vergroten.
Ook wegen en huizen hebben van de erosie te lijden. De Siep en de voortzetting
van deze weg in de Kamp ligt in het laagste deel van een diep dal. In het voor
jaar van 1947 spoelde deze weg plaatselijk tot 0,50 à 0,75 m diepte uit; en in de
huizen onder aan de helling stroomde het water toen naar binnen. Op de hoek van
Grafwegense en Anthoniusstraat kwam dit ook voor. Door het dal van de Kamp
wordt zeer veel zand afgevoerd, hierdoor werden in 1947 benedenstrooms wei
landen en akkers in het dal met een verse zandlaag van 5 tot 10 cm dikte bedekt.
Op foto 6 zien we een rogge-akker, welke met een grondlaag bedekt is. Op de
achtergrond is nog een restje van de 7 cm hoge rogge te zien.
De erosie brengt het gevaar mee, dat in het onderzochte gebied op den duur
de productiviteit van het land in ernstige mate zal dalen.
Maatregelen tot beteugeling van deze afspoeling verdienen dan ook overweging.
Aanpassing van de perceelsvormen bij de hoogtelijnen, goede voorziening van de
bouwvoor met organische stof, begroeid houden van sterk aan erosie onderhevige
stroken, en eventueel aanleg van goten en dammen om het water te leiden en in
zijn vaart te stuiten, zijn middelen tot verbetering.
FOTO 6.

PHOTO 6.

Dal, dat elk jaar door smeltwater met zand en grind wordt bedekt. Stroomribbels. De jonge rogge is verdwenen, 10 m. verderop is deze rogge 7 cm hoog.
Akker, 600 ra z.z.w. van „De Heuvel", Groesbeek.
Opname R. Hey, 25 April, 1947.

Valley, covered every year with sand and gravel by meltingwater. The young
rye has disappeared; 10 metres up-slope the rye has a height of 7 centimetres.
Field, 600 metres south-south-west of „De Heuvel", Groesbeek.
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VI.

ONTWATERING

Voorop gesteld wordt, dat de regeling van het waterpeil in dit gebied zeer in
gewikkeld is.
Groesbeek is een komvormig land, gelegen tussen hoge heuvels. Een smalle
laagte kruist bij de Ketelstraat de Rijksgrens en is een van de laagste afwateringspunten van de kom.
Diepe dalen verzamelen het water, dat uit hst hoger gelegen achterland komt.
Zo vinden we noordelijk van de St. Anthoniuskerk, tussen de Drul en het Nijerf,
bij het Klooster, noordelijk van de spoorlijn aan de Heikant, en langs de Boersteeg, bij de Kamp en bij Vossendaal dalen, die bij sterke regenval of bij het smel
ten van sneeuw veel water afvoeren.
In de laagten van het Bruuk, bij de Horst en het Schildbroek, stagneert het
water het sterkst, zodat het land in het voorjaar vaak vrijwel blank staat. In de
laagste delen, langs de Leigraaf, trad hierdoor zelfs vesngroei op.
Bijna het gehele jaar door blijft er een zekere hoeveelheid water door de dalen
stromen. Het waterpeil is sterker afhankelijk van deze aanvoer uit het achterland,
en van de belemmering van de afvoer, dan van de hoogteligging ten opzichte van
N.A.P. Zo ligt bijv. het punt waar we, van de helling afdalend, het eerst roest in
de bovengrond vinden bij de Breede weg aan de Rijksgrens op 20 m, bij de St.
Anthoniuskerk op 22,5 m, bij het snijpunt van Herwendaalsestraat en le Colonie
op 32,5 m + N.A.P. Overal, waar sterke afstroming van water uit hogere delen
plaats vindt, treedt de roest al op grotere hoogte in het bodemprofiel op.
Wat kan nu ter verbetering gedaan worden, en is er verbetering mogelijk?
Uit bodemkundig oogpunt zijn er bezwaren tegen een dieps ontwatering van de
lage loessleemgronden. Bij droogte wordt de grijs-wit gebleekte taaie loessleemlaag
keihard. Opstijging van water uit de ondergrond wordt dan geremd of onmogelijk.
Er zal naar gestreefd dienen te worden, het waterpeil beneden 25 cm diepte onder
het maaiveld te houden, maar het dalen van het waterpeil tot beneden de loess
leemlaag moet worden voorkomen; de witgebleekte laag moet voortdurend vochtig
blijven.
Een systeem, waarbij een plotselinge toevoer van water snel kan worden afge
voerd, terwijl in droger perioden het water kan worden opgestuwd, verdient de
voorkeur. Begreppelen van de bodemtypen Lob 6 en 7 is wel gewenst. Met drai
neren zouden proeven kunnen worden genomen.
Betere waterbeheersing in de laagte ten noorden van het Klooster en in het
Bruuk, regeling van de afwatering van het Schildbroek door Duitsland en een
betere waterleiding in de diepe dalen, die de Wijlerbaan kruisen, is wel gewenst.
Over de afspoeling en afzetting van grond werd bij de erosie reeds gesproken.
Ook in de hoger gelegen delen kan meer aandacht besteed worden aan het leiden
van het water dan nu het geval is.
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VII.

GEOLOGISCHE ONTSTAANSGESCHIEDENIS
DOOR
DR R. D. CROMMELIN EN G. C. MAARLEVELD

Om een denkbeeld te krijgen van de vorming van het landschap in de omgeving
van Groesbeek dienen we in gedachten terug te keren naar het pleistocene (dilu
viale) tijdperk, waarin het landijs een overheersende rol in de modelering van het
terrein heeft gespeeld. Voordat de Riss-ijskap ons land bereikte maakte deze om
geving deel uit van een in noordwestelijke richting zwak hellende rivierafzetting,
daterende uit oudere pleistocene perioden. De afzetting bestond uit vrijwel hori
zontaal gelaagde leem, zand, grint- of steenrijke pakketten, in welke vorming de
Rijn een overwegend aandeel heeft gehad. Toen het landijs deze omgeving naderde
heeft het vermoedelijk gebruik gemaakt van een zijdal van de Rijn, waarin een
ijslob kon doordringen. Het oorspronkelijk aanwezige rivierdal werd daardoor ge
heel van vorm veranderd. Enerzijds werd het sterk verbreed, anderzijds belangrijk
uitgediept. Door de aanzienlijke dikte van de ijsmassa en de grote druk hierdoor ont
staan werden de voor- en onderliggende lagen weggeperst en als een wal rondom
de ijstong opgestuwd. Daarbij werden de oorspronkelijk horizontale lagen over het
algemeen in een schuine stand opgericht. Fraai zijn deze storingen waar te nemen
bij leemlagen. Het contrast van deze lagen met er aan grenzende zand- en grirtpakketten is zeer geschikt om de stuwing duidelijk te tonen.
In verscheidene gevallen kan men verticaal staande lagen waarnemen. Wat de
omgeving van Groesbeek betreft, moeten we dus de hoefijzervormige heuvelrug, be
ginnende bij Nijmegen en te volgen langs Mook, Piasmolen en zich voortzettende
aan de overzijde van de grens in het Reichswald, opvatten als een door het landijs
gevormde rug, ontstaan om een ijslob welke in de laagte aan de binnenzijde van
deze heuvels gelegen heeft.
Een volgende belangrijke gebeurtenis was de afsmelting van het ijs. We stellen
ons voor dat de hierdoor gevormde watermassa tussen het ijs en de ervoor liggende
stuwwal een uitweg zocht, daarbij gebruik makend van lage en zwakke plekken in
de wal waardoor het smeltwater een dal kon uitschuren en in westelijke richting
door de gevormde opening kon afvloeien. Het door het ijssmeltwater meegevoerde
materiaal kwam buiten de stuwwal tot bezinking en vormde een waaiervormige
afzetting (sandr of fluvioglaciale mantel). Een gedeelte van het grint en zand dat
hierin voorkomt kan worden herkend als materiaal, afkomstig uit Scandinavië.
Ook de bodem van de ijslob was gekenmerkt door stenenmateriaal van noordelijke
herkomst( grondmoraine). Toen het ijs in de laagte van Groesbeek afsmolt bleef
deze massa achter en bekleedde de binnenzijde van de stuwwal.
Aan het einde van de Riss-ijstijd was het landschap rondom Groesbeek dus ge
kenmerkt door drie geomorphologische elementen en wel van oost naar west: een
centrale depressie bedekt met grondmoraine, de stuwwal en de sandr-vlakte be
staande uit fluvioglaciaal materiaal. De door de schrijvers verrichte geologische
kartering diende ten eerste om een nader inzicht te verkrijgen in de opbouw van
de stuwwal, voorts was het gewenst nader aandacht te besteden aan de jongere
vormingen die sinds het wegtrekken van het ijs de centrale depressie hebben opge
vuld. Wat het eerste punt aangaat geeft de Geologische Kaart van Nederland
geen details, wat het tweede punt betreft bestond het vermoeden, dat de voorstel
ling die de Geologische Kaart geeft niet geheel juist is.
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Uit wat hierboven is gezegd over de vorming van de stuwwal, zal het duidelijk
zijn, dat men een juist begrip van de opbouw van deze heuvelgordel kan ver
krijgen door systematisch de strekking (is richting) van de hellende lagen op te
meten. Oudere onderzoekingen hebben bovendien aangetoond dat de strekking van
de opgeperste lagen loodrecht staat op de drukrichting van het ijs, zodat met deze
methode tevens een inzicht wordt verkregen in de bewegingsrichting van de ijslob.
Om de strekking te meten moet men van groeven of kuilen gebruik maken.
De techniek van het meten is als volgt:
In de wand van een groeve wordt zo mogelijk een leemlaagje opgezocht daar
aangenomen mag worden, dat dit oorspronkelijk horizontaal is afgezet. Daarna
wordt een zo zuiver mogelijk horizontaal vlak gemaakt om de snijlijn hiervan met
de thans hellende laag te bepalen, met het geologisch kompas wordt de strekking
gemeten: dit is de richting t.o.v. het noorden. Tevens wordt de helling van de laag
bepaald, door loodrecht op de gevonden richting een verticaal wandje te graven
en de hoek te bepalen, tussen de leemlaag en het horizontale vlak. Zet men de
verschillende metingen uit op de kaart en verbindt men de strekkingen door lijnen
dan krijgt men het volgende beeld van de opbouw van de stuwwal (kaart VII): Van
Berg en Dal tot even ten zuiden van Groesbeek loopt de strekking in noordzuidrichting, dan buigen de strekkingslijnen geleidelijk om in oostelijke richting, waarna
we op het oostelijke deel van het kaartje nog een deel van de lijnen evenwijdig aan
de Duitse grens kunnen volgen. De ombuiging van de stuwwal komt duidelijk tot
uitdrukking, tevens het smaller worden ten zuiden van de lijn Nijmegen-Groesbeek.
De strekking blijkt overal evenwijdig aan de stuwwal te lopen. Over het alge
meen bleken de gestuwde lagen grintrijker te zijn dan op de Veluwe, hetgeen wel
licht verklaard kan worden uit het feit, dat in het praeglaciale tijdvak evenals tegen
woordig, de omgeving van Groesbeek stroomopwaarts lag t.o.v. de Veluwe.
Volgens de Geologische Kaart (blad 46, I) komen in het laaggelegen gebied
ten oosten van Groesbeek eveneens gestuwde lagen voor. Profielonderzoek en het
resultaat van verschillende boringen hebben deze opvatting niet kunnen bevestigen.
Wel komen op meerdere plaatsen grint en stenen aan de oppervlakte voor, doch
deze laag rust op fijn zand, soms gescheiden door een leemlaagje. Deze situatie is
niet in overeenstemming met de ervaring, die wij elders van gestuwd praeglaciaal
hebben verkregen. Echter zijn er nog meer argumenten die tegen praeglaciaal plei
ten. O.a. werden nergens stuwingsverschijnselen waargenomen. Wel kwamen sto
ringen voor in het tussen grint en fijn zand liggende leemlaagje, doch daar de ver
vorming tot deze laag beperkt bleef en een grote overeenkomst vertoonde met de
bekende bodemverkneding gedurende de laatste (Wiirm)-ijstijd beschouwen we
deze storingen te zijn veroorzaakt door de invloed van het periglaciale klimaat,
dat in ons land heerste gedurende deze ijstijd. Het klimaat, dat toen ongeveer gelijk
was aan dat van de tegenwoordige toendra's, veroorzaakte een diep bevroren
ondergrond met slechts geringe plantengroei. De in de derde ijstijd gevormde
stuwwallen met het ingesloten laaggelegen bekken werden tengevolge van genoem
de klimaatsomstandigheden aanzienlijk van vorm veranderd. Vooral aan het einde
van de Würm-ijstijd moet het afvloeien van de oppervlakkig ontdooide bovenlaag
over de bevroren ondergrond (solifluctie) een factor van betekenis zijn geweest,
waardoor het relief van de heuvels werd verminderd. Het vrijgekomen sneeuwsmeltwater verzamelde zich in de depressie's en schuurde dalen uit, die echter ge
deeltelijk met het van boven afgevoerde materiaal werden opgevuld.
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In de regel vertoont een dergelijk solifluctiedek weinig gelaagdheid en is meer
of minder rijk aan onregelmatig verspreid grint, afkomstig van de omringende
praeglaciale heuvels. Speciaal de bovenste laag is dikwijls veel grintrijker dan de
ondergrond, voor welk verschijnsel tot op heden nog geen afdoende verklaring be
staat. In het algemeen kan men zeggen, dat het oorspronkelijk relief, dat direct na
het terugtrekken van het Riss-ijsdek vrij aanzienlijk moet zijn geweest, door deze
verschijnselen in belangrijke mate werd genivelleerd, waardoor men verwachten kan
dat althans de bovenste lagen van depressie's, die door stuwwallen zijn omgeven,
uit jonge tijden dateren en hun ontstaan te danken hebben aan de boven beschreven
verschijnselen, die karakteristiek waren voor het einde van de Würmperiode.
Een verdere steun voor deze opvatting is het voorkomen van een door
Ir SCHELLING aangetroffen veenlaag onder de Hooge Horst. Deze veenlaag, die
ook onder het z.g. gestuwde praeglaciaal van de Geologische Kaart werd aangetrof
fen, dateert volgens onderzoek van Prof. FLORSCHÜTZ vermoedelijk uit jong-glaciale
(Würm) tijd, zodat de daarop rustende solifluctielaag jonger moet zijn.
Met het ontstaan van deze solifluctielaag was de definitieve geologische ont
wikkeling van het landschap nog niet beëindigd; de centrale depressie evenals de
naar binnen gekeerde flanken van de omringende stuwheuvels zijn grotendeels met
loess, voor een kleiner deel met dekzanden bedekt. Beide vormingen zijn uit de
lucht gesedimenteerd en stammen uit de laatste phase van het arctisch klimaat uit
de Würmperiode: in het algemeen vinden we n.l. van onder naar boven eerst het
solifluctiedek en dan loess of dekzanden.
Echter is het waarschijnlijk, dat de vorming van deze beide laatste producten
reeds begonnen is tijdens de solifluctie-phase, waardoor de oudste loess en dek
zanden in het solifluctiedek zijn terechtgekomen en daarmede zijn vermengd. Zo
wel de granulair-analyse als het sediment-petrologisch onderzoek wijzen in deze
richting. Waar het hier een klein gebied betreft en de invloed van de omringende
praeglaciale stuwruggen op de centrale kom groot is, is het begrijpelijk dat een
zuivere loess zonder bijmenging van ouder materiaal hier veel moeilijker te vinden
is dan in Zuid-Limburg. De loess staat aangegeven op de Geologische Kaart, de
dekzanden echter niet. Gedeeltelijk vallen deze laatste onder de fluvioglaciale zan
den van de Geologische Kaart, een zienswijze waarmede wij ons dus (zoals boven
genoemde gedachtengang reeds duidelijk maakte) niet kunnen verenigen.
Waarom vinden we loess en dekzanden speciaal aan de oostkant van de heuvel
rug? Wij stellen ons voor dat dit het gevolg is van de luwe ligging ten opzichte
van de in die tijd uit westelijke richting waaiende winden. Achter de hoogste er.
steilste plekken van de heuvelrug werd de luchtbeweging dusdanig geremd, dat het
fijnste materiaal,' de loess, tot bezinking kon komen, terwijl waar de wind achter
minder steile en hoge gedeelten van de rug iets sterker was, grovere korrels konden
bezinken en dekzand werd afgezet. Als dekzand willen wij ook beschouwen de op
de Geologische Kaart aangegeven fluvioglaciale zandruggen (osar). Het oostelijk
van Groesbeek tussen Kranenburgse straat en Hoge Horsterweg als gestuwd
praeglaciaal aangegeven gebied, tegen welker opvatting hierboven verschillende
argumenten naar voren werden gebracht, draagt geen dek van loess of dekzand.
Mogelijk is de oorzaak hiervan te zoeken in het feit dat deze strook voor een min
der steile helling van de heuvelrug en voor de opening van een groot trechtervor
mig dal, waardoor thans de spoorlijn Nijmegen-Groesbeek loopt, gelegen is.
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VIII.

VEGETATIE- EN ONTGINNINGSGESCHIEDENIS

Een volledige reconstructie van de vegetatiegeschiedenis is niet mogelijk.
Wat de praehistorische tijd betreft geeft alleen de pollenanalyse (d.i. stuifmeelonderzoek) enig aanknopingspunt. Alleen in het laagste deel van het gebied, waar
van men kan aannemen, dat het voortdurend vochtig bleef, is stuifmeel bewaard
gebleven. Omtrent de hoger gelegen delen kunnen we alleen gissingen maken.
In een pollendiagram dat FLORSCHÜTZ (1946) publiceerde zien we het volgende:
De loess werd afgezet in een periode, waarin Abies (-spar), Carpinus (haagbeuk) en Picea (-spar) voorkomen, en de beuk (Fagus) afwezig is. Daarna neemt de
den geleidelijk in betekenis toe, terwijl ook het percentage „non-tree-pollen" sterk
stijgt. Men kan hieruit opmaken, dat het oorspronkelijk aanwezige bos in een park
toendra overging. Volgens FI.ORSCHÜTZ moet dit in het laatste interstadium en het
daarop volgende stadium van de Würmperiode zijn geschied. Het bovenliggende
veen is boreaal en jonger. Alnus (els) neemt een belangrijke plaats in, terwijl
Pinus (grove den), Corylus (hazelaar), Quercetum mixtum (gemengd eikenbos),
Betula (berk) in wisselende hoeveelheden voorkomen. Pas in de bovenste 25 cm
treedt Fagus (beuk) op.
De begroeiing van het hoger gelegen loesslandschap bestond mogelijk uit Pinus
en Quercetum mixtum. Pas in de laatste tijd kwam er ook beuk voor. De laagte
was een elzenbroek.
Behalve enkele verspreid voorkomende Romeinse potscherven werden geen
archaeologische vondsten gedaan.
Een deel van het Groesbeekse archief is in de oorlog verloren gegaan, zodat
we over weinig historische gegevens konden beschikken. We zullen toch trachten
ons een beeld te vormen van ds bosgeschiedenis en het verloop van de ontginning
in Groesbeek. Alleen die feiten, die op de geschiedenis van het grondgebruik be
trekking hebben .worden vermeld. Ze zijn grotendeels ontleend aan in de litera
tuurlijst vermelde artikelen in de Bijdr. en Meded. van Gelre.
Het Nederrijkswald besloeg ongeveer 2/3 deel van de tegenwoordige gemeente
Groesbeek. Het dorp Groesbeek met de naaste omgeving viel er buiten, en was
dus gedeeltelijk ontgonnen.
In een brief van 1331 (Gelre XXVII, blz. 99) wordt erover gesproken, dat het
Wald toen uit eikenbomen bestond. Ook de vele varkens, die er geweid werden
blijkens berichten van 1414, doen beplanting met eiken vermoeden. In de middel
eeuwen werd het als jachtterrein en voor levering van brandhout gebruikt. De
kap van het bos was te sterk; onvoldoende toezicht en het weiden van vee waren
er oorzaak van, dat omstreeks 1550 het bos al grotendeels vervangen was door
heide met verspreide struiken (Gelre V, blz. 47 e.v.). Vele pogingen, om het bos
door beplanting met eikenstruiken te verbeteren, hadden maar weinig succes. De
vele varkens, schapen en ook koeien, die er geweid werden, deden de jonge aan
plantingen veel schade.
In het begin van 1700 klaagt men erover, dat te veel heide en bramen tussen
het jonge houtgewas groeien. Door beperkende bepalingen voor de kap en het
weiden van vee trachtte men het bos te verbeteren.
Men trachtte eikenbos te vormen door middel van spaartelgen uit eikenhakhout.
Beukenaanplantingen en -bezaaiingen hadden weinig succes.
In 1764 ging men voor het eerst dennen zaaien. Na de nodige moeilijkheden te
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hebben overwonnen, blijkt men aan het eind der 18e eeuw toch beter tevreden te
zijn over de grove den dan over fijnspar, beuk en eik.
In 1801 bestond het Wald uit „ruwe heidegronden, met eenig hout bewassen,
ook eenige gesaayde dennenbosschen", behalve de gronden die in erfpacht waren
uitgegeven aan particulieren. Eind 18de, begin 19de eeuw werden grote opper
vlakte heidegrond in erfpacht uitgegeven en verkocht voor ontginning.
Ook in de heerlijkheid Groesbeek was enig bos aangelegd, maar volgens op
gaven van 1801 is het van weinig betekenis geweest.
Exacte gegevens over de verspreiding vari het bos vonden we slechts op een
kaart van Groesbeek van 1768. (Archief van Gedeputeerden van Nijmegen, kaart
no. 25). We zullen deze nader bespreken bij de ontginningsgeschiedenis.
Samenvattend kunnen we over het bos het volgende zeggen:
Een eikenbos, met plaatselijk wat beuken, ging in 1500 sterk achteruit. De
overblijvende heide met verspreide struiken werd gedeeltelijk ontgonnen, gedeel
telijk deed men pogingen om het bos te verbeteren, maar aanvankelijk met weinig
resultaat. De den speelde bij deze herbebossing een belangrijke rol, speciaal op de
lichte gronden.
Over de ouderdom en de verspreiding van de ontginningen in Groesbeek zijn
maar weinig gegevens beschikbaar.
In 1040 schonk Hendrik III aan zijn waldgraaf een hof in het dorp Groesbeek
met o.a. akkers, gras- en weilanden. In 1331 waren al grote delen van het Wald
ontgonnen. In 1422 is sprake van een grote tiend te Groesbeek, van de smalle
tienden aldaar, van den hof op den Grafwege en de tienden van den hof aan de
Bruederdijk (waarschijnlijk de Breedeweg).
De reeds genoemde kaart van 1768 geeft ons een beeld van de ligging van de
oudste ontginningen (kaart VI). Belangrijke bouwlandgebieden zijn dan:
1. de kern van het oude dorp Groesbeek (de hof te Groesbeek) met een voort
zetting ten noorden van en langs de Boersteeg en de Kranenburgsestraat, en
2. Grafwegen, (de hof te Grafwegen en aan de Bruederdijk).
De Plak is in het zuidwesten een aaneengesloten ontginning, gelegen om de nu
nog bestaande twee grote boerderijen. In het noordoosten vinden we door boswallen omgeven kampen, die waarschijnlijk jonger zijn.
Bij het Nijerf vinden we ook een ontginningskern.
De lage zandgronden in het centrum van het gebied, en smalle stroken rondom
de bouwlandkernen, waren toen met heide begroeid. Het laagste deel van het
Bruuk, langs de Leigraaf, was als weiland in gebruik. Voor het overige deel was
Groesbeek met bos bedekt.
De ontginning is na 1768 waarschijnlijk heel langzaam voortgeschreden vanuit
de bestaande ontginningskernen. Langs de Wijlerbaan begon men in het noorden,
en tot 1920 bleef een strook bos ten oosten van de Kamp bestaan (St. Annabosch).
In de zuidwestelijke hoek begon men de ontginning met een stukje kwekerij en
bouwland bij Klein-Amerika, de vroegere boswachterswoning. Aan de donkere
kleur van de bovenste 40 cm is dit nog duidelijk te zien. De rest van dit gebied
werd grotendeels pas na 1900 ontgonnen.
Wat heeft het nagaan van deze ontwikkeling nu voor waarde in verband met
het begrip van de bodemgesteldheid van Groesbeek?
Het onderscheid tussen de oude bouwlanden en de jonge bosontginnings-
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gronden is aan de hand van deze gegevens te verklaren. We moeten hiertoe nog
nagaan, welke invloed de potstalbemesting op deze grond had. In de Statistieke
Beschrijving van Gelderland van 1826 vinden we op blz. 155 het volgende over de
potstalbemesting in Groesbeek:
„Sommige Veluwse landbouwers, en vrij algemeen die onder Groesbeek,
strooien, benevens heideplaggen, ook zand van de bovenste meest vruchtbare korst
der heidegronden onder hun vee, houdende de daarmede vermengde schapen- en
beestenmest voor beter, dan wanneer dezelve enkel met plaggen wordt gestrooid."
Naast de plaggen werd er dus ook met een deel van de onderliggende humeuze
grond bemest. Dit heeft de donkerbruine kleur van de oude loessleembouwlandgronden veroorzaakt, en waarschijnlijk ook ten dele hun geringe gehalte aan grof
zand. De beschrijving gaat voort met de volgende opmerking: , Op verschillende
plaatsen wordt een verschillende aantal jaren vereist, om op de eenmaal afgestoken
velden weder goede plaggen te winnen. Grotendeels hangt zulks van de aard, van
de meerdere of mindere voedingskracht der gronden af. Niet altijd wordt ook de
grond geheel van heide ontbloot, waardoor dezelve spoediger weder bedekt (begroesd) wordt, dan anders het geval zou zijn. De beste heidegronden zijn in het
algemeen na drie of vier jaren weder volkomen bewassen tot herhaaldelijk gebruik
dienstbaar; op de hoge Veluwe worden hiertoe doorgaans vijf of zes jaren vereist,
en onder Groesbeek zelfs acht of tien jaren."
We kunnen hieruit opmaken, dat in Groesbeek inderdaad een deel van de
grond met de plag uitgestoken werd, zodat de begroeiing zich niet zo gauw her
stelde.
De verspreiding van de heide op de kaart van 1768 rondom het bouwland wijst
erop, dat men gedeeltelijk zijn plaggen in de onmiddellijke nabijheid van het bouw
land stak. Het overgrote deel kwam waarschijnlijk van de lage zandgronden, o a.
tussen Kranenburgsestraat en Hoge Horst, waar de „Groesbeek" stroomde. Dat
potstallen algemeen gebruikt werden in Groesbeek, blijkt ook uit het Rapport van
1896, waarin wordt vermeld (blz. 10) dat er één overiekte mestvaalt aanwezig was,
en 80 boerderijen met mestbewaarplaatsen onder het vee.
Hetzelfde rapport vermeldt ook het gebruik van strooisel, dat meestal door
kinderen werd gehaald. Dit zal vermoedelijk bosstrooisel zijn geweest.
Een eigenaardigheid in de kaart verdient in verband niet de ontginningsgeschie
denis de aandacht. In verband met de oorspronkelijk zeer grote breedte van de
wegen liggen de boerderijen in de oudste ontginningen enkele tientallen meters van
de weg af. Bij de latere ontginningen is dit niet meer het geval. Grafwegen en het
gebied langs de Kranenburgsestraat moeten ook uit dit oogpunt wel als de oudste
ontginningen worden beschouwd.
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IX. ENKELE BODEMKUNDIGE OPMERKINGEN, EN BESPREKING
VAN DE RESULTATEN VAN HET GRONDMONSTERONDERZOEK
1.

ENKELE BODEMKUNDIGE BIJZONDERHEDEN

a. De loessleem
Uit de korrelgrootte-analyse (tabel 1) blijkt, dat we met een grof soort loess te
doen hebben. Kalk werd nergens aangetroffen, vrijwel alle monsters zijn enigszins
zuur. De structuur is op de plaatsen, waar ze niet door veel water of sterke grond
bewerking werd verstoord, kruimelig. De grond valt in zachte, losse, gemakkelijk
fijn te wrijven brokjes uiteen; het oppervlak van deze „nootjes" is niet scherp en
vlak, maar vertoont meer gelijkenis met een goed gerezen koek. Een groot aantal
fijne gangetjes en gaatjes geven de grond een poreus aanzien.
Plaatselijk is het profiel geheel gelijkmatig, zonder noemenswaardig verschil in
korrelgrootte-samenstelling of vastheid van de lagen.
Vrijwel overal vinden we op sterk wisselende diepte een roestige, roodbruine,
vooral aan de bovenzijde soms wit gevlekte laag. Deze kan 10 tot 60 cm dik zijn.
De ontstaanswijze is nog een open vraag. Het feit, dat de laag meestal optreedt cp
de overgang naar grint en zand, en hier het sterkst is ontwikkeld, kan erop wijzen,
dat op deze mechanische grenslaag uitvlokking van ijzer uit het zakwater plaats
vond. Deze laag kan naar boven toe aangegroeid zijn, doordat het onderste deel
ondoorlatend werd. Soms vinden we n.l. boven de sterk roestige laag op de over
gang naar de gele loessleem een gebleekt laagje.
Uit het feit, dat de roestkleurige laag voorkomt op variërende diepte, terwijl
deze diepte meestal geen samenhang vertoont met de hoogteligging of hellings
graad, zou men kunnen besluiten, dat het zakwater bij het ontstaan geen rol
speelde. Ook in Zuid-Limburg zien we dikwijls een zeer grillig verloop van de
diepte en dikte van deze roestbruine lagen. De ontstaanswijze is nog niet bekend.
Hier raken we aan de vraag van de invloed van het stagnerende grondwater.
De loessleem wordt hierdoor grijswit gebleekt, en boven deze zóne vinden we
roestig gevlekte lagen. Het eerste komt van het stagnerer.de water zelf, het tweede
van het capillaire water en het zakwater. De witgebleekte loessleem is in vochtige
toestand taai; wanneer ze uitdroogt wordt het een keihard materiaal. Schudden
we dit materiaal met water, dan komt er een dikke, geleiachtige massa boven de
minerale deeltjes te staan. Hoe deze kolloiden ontstaan is een punt voor nader
onderzoek. Dat dit niet alleen een theoretisch vraagpunt is, blijkt uit de moeilijk
heden die we hier mogelijk met diepere ontwatering krijgen.
Wat is de invloed van de vegetatie op de loessleemgrond? Het oorspronkelijke
profiel is nergens terug te vinden, en aan de tegenwoordige begroeiing zijn vele
andere onbekende begroeiingsvormen voorafgegaan.
We zijn genoodzaakt, over deze praehistorische invloeden heen te zien, en
alleen de invloeden van de laatste paar duizend jaren te bekijken.
Het profiel onder gemengd beuken- en eikenbos in het eerste oostelijke zijdal
van het Molendal bij de Plasmolen ziet er als volgt uit:
0—10
10—40
40—90

cm vaalpaars strooiselprofiel van loessleem;
cm gele, zacht smerende loessleem, met veel wortels; geen dikke wortels beneden
40 cm diepte;
cm bruine, vastere loessleem, donkerroodbruin geaderd en gevlekt, van 80—90 cm
zwarte „ijzer-mangaan"-vlekken ; bovenin donkerder bruin, onderin wit gevlekt;
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90—130 cm zeer vaste lichtbruine loessleem met zeer grillig verlopende witte banden; op
90 à 100 cm een 1 cm breed, grillig golvend verlopend „ijzerbandje" ; veel zwarte
vlekjes ;
130—165 cm witgele loessleem, met naar onderen in dikte toenemende lichtroodbruine banden;
dieper dan 165 cm : grintlaagje op geel zand met enkele ijzerbandjes.

In vele andere profielen in loopgraven in het bos werd steeds dezelfde volgorde
gevonden van vaalpaars dun strooisel-profiel, lichtgele laag van 30 à 40 cm dikte,
en daaronder een vaste roodbruine of wit gebleekte loessleem, die dikwijls weinig
of geen wortels bevatte.
Het bos vertoont een zeer goede aanwas op de loessleem, bovendien is Groesbeek uit de geschiedenis bekend als een uitgestrekt bosgebied. Heide kwam wel
voor, maar alleen na overmatige kap, veeweide en strooiselwinning. De veronder
stelling, dat het beschreven profiel in hoofdzaak een eiken-bosprofiel is, lijkt wel
gerechtvaardigd.
In de jonge bosontginningsgrond vinden we dit profiel enigszins vergraven
terug (profielbeschr. 71, hoofdstuk II).
De oude loessleembouwlandgrond draagt boven het bosprofiel de sporen van
potstalbemesting. De bouwvoor is donkerbruin, en ook hieronder kan deze kleur
zich nog tot 40 à 60 cm diepte uitstrekken. Geleidelijk wordt deze kleur lichter
geelbruin, terwijl op 60 à 80 cm de kleur in lichtgeel overgaat.
Naast plaggen gebruikte men ook wel bosstrooisel in de stal. Mogelijk is dit
de oorzaak van de diep naar beneden doordringende lichtbruine kleur.
De laaggelegen loessleemgronden hebben een zeer donkerbruine, bijna zwarte,
humeuze bouwvoor. Het humusgehalte is er hoger dan op de hoge gronden, maar
waarschijnlijk is ook de samenstelling van de humus anders, door het ontstaan in
een min of meer anaëroob milieu.
b. Het loessleemhoudend zand
Deze overgangsgroep heeft in de beste typen iets gunstiger physische eigen
schappen dan de loessleem: de betere aëratie en bewerkbaarheid, en het wat vroe
ger warm zijn van de grond.
De zandige bovengrond is vroeger warm, het vaak grote gehalte aan loess
leem in de ondergrond waarborgt een goede vochtvoorziening. De kleur van de
humus in het oude bouwland is er soms wat donkerder, wat mogelijk zijn oorzaak
vindt in de nabijheid van de lage heidegrond, waarvan men de plaggen in de pot
stal gebruikte.
Storende lagen komen hier alleen voor in de plaatselijk aanwezige loessleem in
de ondergrond, vooral wanneer deze permanent in stagnerend grondwater ligt.
Door de aanwezigheid van stuifruggen heeft het landschap hier een zacht golvende
topografie. De grondwaterinvloed uit zich in het loessleemhoudend zand in vaal
grijze en grijsblauwe kleuren, niet in de grijswitte kleur die alleen de loessleem
krijgt.
c. De zandgronden
In de zandgronden is alleen de invloed van de vegetatie en de korrelgroottesamenstelling interessant.
De dekzanden, die aan het loessleemhoudend zand grenzen, zijn vaak fijnzandig, en bevatten nog wat loessleem. Ze zijn beter vochthoudend dan de grove
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stuifruggen. De hoge grofzandige gronden, die b.v. in het zuidwesten langs de
bosrand liggen zijn zeer slecht: er rust een dunne en zeer licht-humeuze bouwvoor
op het gele zand van de ondergrond. Merkwaardig is, dat de gedeelten, die hier
sterk grinthoudend zijn, over het algemeen in een matig droge zomer beter vochthoudend blijven dan de zuivere zandgronden.
Een betere beweging van de bodemlucht en de zeer sterke temperatuurwisselin
gen die er optreden, zijn misschien de oorzaak van sterkere condensatie van het
water uit de bodemlucht des nachts. Dit kan de grotere weerstand van de gewassen
tegen droogte op deze gronden veroorzaken.
De oude bouwlanden zijn op het zand vrij zwart, vooral daar, waar ze meer
loesshoudend zijn en wat lager liggen. In de ondergrond gaat de grijsbruine kleur
nog enkele tientallen cm diep door onder de zwarte grond. Dit kan door uitge
spoelde humus zijn veroorzaakt.
In de zandrug zuidelijk van de Lage Horst ligt een stuk van enkele ha opper
vlak, waarin zeer veel ijzerconcreties voorkomen. Door opstijgend kwelwater (de
omgeving is overal met loessleem afgedekt) is hier ijzer afgezet. De concreties zijn
rond of langgerekt, 1 à 1| cm dik en 1 tot 4 cm lang. We zien hier weer, dat in
zandgronden de waterbeweging dikwijls aan vrij scherp begrensde banen is ge
bonden; de rest van de zandkop bevat n.l. geen concreties.
De lage heidegronden hebben een humeuze bouwvoor van 20—40 cm dikte,
die zeer intens zwart is gekleurd en vaak iets pikkerig is. Het is een onder
anaerobe omstandigheden ontstane humus.
Het feit, dat de lage loessleemgronden over het algemeen meer bruine humuskleuren vertonen, pleit ervoor, dat er hier öf geen heide groeide ôf de heide hier
niet zo'n sterke invloed op de grond had.

2.

BESPREKING VAN DE RESULTATEN VAN HET GRONDMONSTERONDERZOEK.

Een aantal profielen, welke representatief werden geacht voor bepaalde bodem
typen, werd uitgebreid beschreven en bemonsterd. Het Bedrijfslaboratorium voor
Grondonderzoek te Groningen verrichtte de analyses, waarvan de uitkomsten in
tabel 1 zijn vermeld.
Achtereenvolgens zullen worden besproken: de korrelgrootteverdeling, de pH,
het humusgehalte en de P- en K-cijfers.
a. De korrelgrootteverdeling:
Teneinde een juist beeld te verkrijgen van de korrelgrootteverdeling werden
van alle monsters sommatiecurven getekend, volgens de methode van DOEGLAS en
BREZESINSKA SMITHUYZEN (1941).
De hoofdindeling in loessleem, loessleemhoudend zand en zand komt in deze
curven zeer duidelijk tot uiting.
In fig. 1 zijn voorbeelden van de hoofdgroepen bijeengebracht. Iedere hoofd
groep heeft zijn karakteristieke kenmerken.
1. De loessleem: (32d in fig. 1) een zeer zwak hellende curve voor de fracties
groter dan 75 mu, terwijl bij 75 of 58 mu een steil verloop begint met tot slot een
topje van 10 à 15 % < 2 mu.

47
FIGUUR 1.

Sommatiecurven van de korrelgrootte-verdeling van de monsters 25b en c
32D, 39b en 37b.
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FIGURE 1.

Cumulative curves of the size frequency distribution of the samples; 25b and c
32d, 39b and 37b.

FIGUUR 2.

Sommatiecurven van de korrelgrootteverdeling van de monsters 32a, b,
c en d.
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FIGURE 2.

Cumulative curves of the size frequency distribution of the samples 32a, b, c
and d.

FIGUUR 3.

Sommatiecurven van de korrelgrootteverdeling van de monsters 41c, 71a •

FIGURE 3.

Cumulative curves of the size frequency distribution of the samples: 41c, 71a
and 69b, South-Limburg loess.
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2. De loessleemhouciende zanden: De curve begint met een grotere hoeveel
heid zand, terwijl hier een minder steil verloop in de stoffractie van 58 tot 8 mu
op volgt dan bij de loessleem, met tot slot een vrij geringe hoeveelheid afslibbaar
< 2 mu.
3. De zanden: De zandcurven vertonen een sterkere stijging in het gebied van
de zandfracties, terwijl de sterke en langdurige stijging in het gebied van de stof
fractie ontbreekt.
Wij zullen nu iedere hoofdgroep afzonderlijk nog iets nader bezien, en de be
grenzing aangeven.
1. De loessleem:
Doormaal (1945) komt tot een definitie van loess waarbij de korrelgrootte een
maximum van 85 tot 60 % heeft tussen 0.05 en 0,01 mu. Voor Groesbeek is deze
grens niet aangehouden. Het leek belangrijker die onderscheidingen aan te brengen,
die met duidelijke productieverschillen samengaan. Binnen het loessleemgebied
komen profielen voor, die gedeeltelijk een percentage loessfractie hebben tussen
50 en 60, grotendeels ligt het echter boven de 60 %.
Van de 48 loessmonsters liggen er 14 beneden de 60 %. De uitzonderingen be
treffen vooral enkele bovengrondmonsters.
De gemiddelde samenstelling van de loess heeft 62,3 % stoffractie, het minimum
is aangenomen op 50 %, het maximum bedraagt 71 %.
Aan fractie < 8 mu bevatten de monsters gemiddeld 15,7 %, met als uitersten
5 en 30 %.
Aan fractie >58 mu bevatten de monsters gemiddeld 22 %, met als uitersten
12 en 39 %.
Een voorbeeld van een normaal loessleemprofiel is fig. 2, profiel 32. We zien
hier dat het loessleemprofiel van boven naar beneden geleidelijk minder zandig
wordt. De bovengrond van alle profielen is zandiger, terwijl de rest van het pro
fiel meestal een vrij constante samenstelling heeft.
We zien bij deze typische loessleemprofielen vrijwel nooit meer dan 4 à 5 %
> 420 mu, terwijl de curve van hier tot aan de lijn van de 75 mu fractie een vrij
constante helling heeft van meestal ongeveer 10°, maximaal 15°. Voorbij de
75 mu lijn stijgt de curve plotseling steil, met een helling van pl.m. 60° à 70°, naar
de hoogte van 80 à 90 % op de 2 mu lijn.
Enkele afwijkende curven vinden we in fig. 3. Monster 32d (fig. 2) bevat zeer
weinig zand, en geeft voor Groesbeek de goede loessleem weer. Monster 41c daar
entegen vormt al een overgang naar de volgende groep, de helling is al pl.m. 20°,
en tussen 210 en 75 mu heeft de curve een tamelijk vlak verloop.
Monster 71a helt in het begin pl.m. 15° en heeft een maximale hoeveelheid
zand van 39 %. Het verloop van de curve in de stoffractie is ook niet geheel ge
lijkmatig. Monster 69 B vormt een ander uiterste; het gehalte aan grof zand is hier
zeer gering, terwijl het steile verloop van de curve al bij 75 mu begint.
De curve van de Zuid-Limburgse loess (fig. 3) geeft een ander beeld. Het zand
ontbreekt hier grotendeels, gemiddeld bevat de Zuid-Limburgse loess maar 2,9 %
zand. Het verloop is steiler, en het stofgehalte over het algemeen groter.
Het verschil tussen de Groesbeekse en Zuid-Limburgse loess is wel begrijpelijk;
aan de rand van een loessgebied, dat bovendien temidden van hoge zandheuvels
ligt, kunnen we vermenging met zand verwachten.
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FIGUUR 4.

Sommatiecurven van de korrelgrootteverdeling van de monsters 25a, 39c,
64 and 39a, (loessleemhoudende zanden).
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FIGURE 4.

Cumulative curves of the size frequency distribution of the samples: 25a, 39c,
64 and 39a (loess-loamy sands).

FIGUUR 5.

Sommatiecurven van de korrelgrootteverdeling van de monsters 20e, 22e,
60a en 61 a (zanden).
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Cumulative curves of the size frequency distribution of the samples: 20e, 22e,
60a and 61a (sands).

FIGUUR 6.

Sommatiecurven van de korrelgrootteverdeling van de verschillende mengsels
van een grof zand (1), een fijn zand (2) en een loess (3).
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Bovendien is er volgens VINK een duidelijke verwantschap tussen loess en dekzand, zodat in de overgangen tussen deze groepen gronden voorkomen, die in
samenstelling tussen loess en dekzand in staan.
Als zulke overgangen zijn de Lob 1 en Lob 4 op te vatten, die temidden van de
loessleem liggen, en plaatselijk voorkomende fijnzandige varianten van de loessleem, die we bij Klein Amerika, bij de Ketelstraat en aan de oostzijde bij de
Kranenburgsestraat aantroffen.
Monster 64 is hiervan een typisch voorbeeld. Hoewel er dus op geologische
gronden wel aanleiding zou zijn om de Groesbeekse loessleem met de Duitse
„Sandlöss'' te vergelijken, is het uit landbouwkundig oogpunt niet noodzakelijk
om gronden met gelijk productievermogen nader te gaan onderscheiden. Op grond
van deze overwegingen is de 50 % grens als criterium aangehouden.
2. De loessleemhoudende zanden:
De loessleemhoudende zanden vormen een overgangsgroep tussen de zuivere
zanden en de loess. Allerlei mengverhoudingen komen voor. De loessgehalten
variëren dan ook van 50 tot 16 %.
Het schatten van het loessgehalte is moeilijker dan van het gehalte aan fractie
< 8 mu.
Er is dan ook wel een aantal sterk loesshoudende zanden als loess gekarteerd,
terwijl ook bij de zanden met gering loessgehalte niet altijd het gehalte geheel juist
kon worden geschat.
In de loessleemhoudende zanden vinden we een loessgehalte tussen 50 en 20 %,
terwijl de iets loesshoudende zanden tussen de 16 en 20 % loess bevatten.
Behalve de variatie in loessgehalte zijn de sommatiecurven vrij eenvormig
(fig. 4): een vrijwel rechtlijnig gedeelte tussen de 420 en 105 à 58 mu wordt gevolgd
door een steiler opstijgen in de stoffractie. Bij de monsters met 30—50 % stoffractie vinden we de ombuiging bij 58 mu (25a, 25e, 28a, 28c, 30a, b) of bij 75 mu
(39b, c, d; 68a).
Bij de monsters met 16—30 % stoffractie daarentegen ligt de ombuiging van
de lijn meestal bij 105 mu (36d. 37a, b, c, 39a, 61b, 62a, b, 63a) om na een vrij vlak
verloop tussen 58 en 25 mu het steilste verloop te krijgen. In deze groep ligt de om
buiging slechts bij enkele monsters bij 75 mu (64, 66a, b, 74).
Zonder tot een nauwkeurige berekening over te gaan, lijkt de conclusie, dat we
in al deze monsters te maken hebben met een menging van een zand met vrijwel
rechtlijnige curve en een zuivere loess, wel gerechtvaardigd.
Het feit, dat het buigpunt zich naar de grovere fracties verplaatst, naarmate het
loessgehalte afneemt, is hier ook mee in overeenstemming. Volgens VINK (12)
behoren deze zanden tot de dekzanden.
3. Zanden:
Het ideaal gesorteerde zand (DOEGLAS), dat een rechtlijnige curve bezit, komt
vrijwel niet voor. De monsters 20e, 28d en 73 benaderen de rechte lijn vrijwel
(fig. 5).
Aangezien monster 74, uit het gestuwd praeglaciaal, een typisch rivierzand is,
zou men kunnen aannemen, dat in de monsters 20e en 28d ook het zuivere zand
van de ondergrond bereikt is. In deze laatste monsters valt echter een klein topje
tussen 40 en 25 mu en 25 en 16 mu op, hetgeen zowel door loessbijmenging als
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door een invloed van het ijzer op de analyse is te verklaren. Slechts met een groot
aantal monsters uit het zuivere gestuwd praeglaciaal is echter een betrouwbare
conclusie te trekken.
Alle overige monsters hebben een geknikte curve, in tegenstelling tot de boven
genoemde rechte vorm. We kunnen deze in twee hoofdgroepen verdelen:
1. Een groep met een knik bij 105 mu, daarna een vrij vlak verloop, en ten
slotte een sterkere stijging in de stoffractie (monsters 41a, b, 61a, 62c, 63b).
Deze groep sluit aan bij de iets loesshoudende zanden. Ze bevat echter een zeer
gering loessgehalte, dat nauwelijks waarneembaar is.
2. Een groep met 2 x geknikte curven in de zand-fracties. In deze groep valt
duidelijk op, dat een deel (2a) bij 210 mu een steiler verloop krijgt en een ander
deel (2b) bij 150 mu. De curven van beide groepen krijgen als regel weer een vlak
ker verloop bij 105 mu.
Beide groepen van curven vertonen dikwijls in het fijnere deel van de stoffractie
weer een wat steiler verloop, wat kan wijzen op een zeer geringe loessbijmenging
of op de reeds genoemde invloed van ijzer.
2a. Curven met een knik bij 210 mu. Tot deze groep behoren de monsters
21d, e, 22e, 23d, 25b, c, d, 27c, 28e, 42c, 31c, 26c, 30c. De drie laatste monsters
krijgen hun horizontaler verloop pas bij fracties kleiner dan 105 mu.
2b. Curven met een knik bij 150 mu. Tot deze groep behoren de monsters
22d, 38a, b, c, 41e, 60a, 60c. Het laatste monster wijkt enigszins af door een on
regelmatig verloop van de curve.
We kunnen ons de zanden met deze dubbel geknikte curven samengesteld
denken uit drie componenten:
een zand met vrij vlak verlopende curve (1), e^n fijn zand met een tussen 210
en 105 mu vrij steil verlopende curve (2), en een loess met een zeer steil verlopende
curve is het fijne deel van de stoffractie (3).
In fig. 6 vinden we een voorbeeld van deze materialen gemengd in verschillende
verhoudingen.
Curve A bestaat uit 5 delen 1, plus 2 delen 2, plus 1 deel 3.
Curve B bestaat uit 5 delen 1, plus 4 delen 2, plus 1 deel 3.
Curve C bestaat uit 70 delen 1, plus 28 delen 2, plus 2 delen 3.
We zien hier gelijksoortige curven als in de zanden worden aangetroffen, wat
pleit voor een ontstaanswijze als hiervoor werd aangegeven.
b. De pH, het humusgehalte en de P- en K-cijfers:
Aangezien er vrij weinig wisseling in de pH voorkomt, met als uiterste grenzen
6,4 en 4,6 leek het onnodig de pH gegevens verder te verwerken. Wel blijkt, dat
de plaatselijk voorkomende resten van het strooiselprofiel wat zuurder zijn dan
het overige deel van het profiel. In de lagere loessleemgronden treffen we een iets
hogere pH aan, met vele cijfers boven de 6.—.
Het humusgehalte is over het algemeen niet hoog, behalve in enkele venige
monsters. De oude bouwlanden op loessieem hebben 4,5 à 5 % humus in de
bouwvoor, terwijl de bruine ondergrond slechts enkele procenten humus bevat. De
hoge bosontginningsgronden zijn niet humusrijk, met over het algemeen 2 tot 4 %
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humus in de bouwvoor. Slechts de lage gronden bevatten wat meer humus, rond
5 %. In de zandgronden liggen de verschillen tussen oud bouwland en jonge bosontginningsgrond op vrijwel gelijke niveau's als bij de loessleem.
Uit de K- en P-bepalingen die verricht werden, valt niet veel op te maken,
wegens de vrij geringe omvang van het materiaal. Men kan er slechts een zeer
globale indruk van de bemestingstoestand van het gebied uit verkrijgen.
De oude bouwlanden op loessleem hebben in de bouwvoor een goed kaligetal,
tussen de 30 en 40. Daaronder neemt het vrij snel af, en is volgens de bestaande
normen onvoldoende. De lagere loessleemgronden hebben over het algemeen zeer
onvoldoende kaligetallen, zodat hier een zware bemesting noodzakelijk is.
Zoals te verwachten was, zijn de P-getallen zeer laag, 1, 2 of hoogstens 3. Voor
de Zuid-Limburgse loess is dat normaal, zodat we een gelijksoortige tendens in
Groesbeek mogen verwachten. Opvallend is, dat P-cijfers van 1 of 2 in de regel
ook in de ondergrond voorkomen.
Voor de zandgronden vinden we even lage P-getallen, wat een minder goede
indruk maakt.
De P-citr.cijfers variëren vrij sterk, n.l. van 9 tot 60. Er is hier weinig regelmaat
te vinden. Over het algemeen zijn deze cijfers echter niet hoog, een aanzienlijke
voorraad fosforzuur komt in de regel niet voor.
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SAMENVATTING
Het landbouwareaal van Groesbeek bestaat uit een, naar Nederlandse maat
staven, sterk geaccidenteerd terrein.
De ondergrond bestaat uit een grintrijke, grofzandige rivierafzetting, die door
het landijs is opgestuwd tot een hoefijzervormige heuvelrug (Bijlage VIII). Deze
doorlopende ondergrond is bedekt met een laag van 0—1.50 m dikte, die uit loessleem of uit zand bestaat, terwijl op de overgangen tussen deze grondsoorten een
mengsel van zand en loessleem voorkomt. Deze laag werd door de wind afgezet
en is slechts plaatselijk verspoeld.
De bodemvorming bestond verder uit een verleming van de loess, terwijl
ook de vegetatie en het ingrijpen van de mens hun invloed deden gelden.
In de hoge loessleemgronden vinden we veel jonge bosontginningsprofielen,
welke gekenmerkt zijn door resten van een pl.m. 5 cm dik, vaalpaars strooisel
profiel, rustend op lichtgele loessleem.
De oude bouwlanden bezitten een meer dan 50 cm dikke, humeuze, bruine
bovengrond, welke is ontstaan door potstal bemesting. De oude bouwlanden op
zand en loessleemhoudend zand hebben een zwart gekleurd humeus dek.
In verband met de watervoorziening werd een onderscheid gemaakt in:
hoge loessleemgronden
— hoog boven het grondwater
middelhoge loessleemgronden — met gleyverschijnselen tussen 50 en 120 cm
diepte
lage loessleemgronden
— met gleyverschijnselen ondieper dan 50 cm.
In de hoge en middelhoge gronden is de dikte van de loessleemlaag bepalend
voor de kwaliteit.
De typenindeling voor de loessleemhoudende zandgronden is analoog aan die
van de loessleemgronden. De diepe en zeer diepe typen zijn de beste gronden, die
voor vrijwel alle teelten geschikt zijn. De loessleemgronden hebben alleen het
nadeel, dat ze laat zijn, en gevaar voor uitwinteren van de gewassen opleveren.
Van de hoge zandgronden zijn alleen de oude bouwlanden nog van iets betere
kwaliteit. De lage heideontginningsgronden kunnen vrijwel alleen als grasland wor
den gebruikt.
De landclassificatie voor de akkerbouw, het grasland en de fruitteelt is weer
gegeven op enige kaartjes (Bijlagen, kaart III, IV en V).
De „sheet-erosion" vormt een gevaar in Groesbeek, terwijl dit verschijnsel in
Nederland verder weinig voorkomt. Enkele foto's lichten de gevolgen van de erosie
toe. Een van de voornaamste oorzaken is de ondoelmatige vorm van die percelen,
welke afkomstig zijn van een rechthoekige bosverkaveling. Ploegen evenwijdig aan
de hoogtelijnen ligt daardoor niet voor de hand en wordt dan ook weinig gèiraan.
Uit de analyse-resultaten (tabel 1) blijkt, dat de loessleem over het algemeen vrij
zandig is, maar toch wel de typische scherpe top vertoont in de fractie 10—50 mu.
De loessleemhoudende zanden bevatten nog een hoeveelheid van deze fractie van
20—50 %.
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SUMMARY
The agricultural area of Groesbeek is a hilly country. The subsoil consists of
coarse river-sands, rich in gravel. This formation has been folded and faulted by the
land-ice into a horseshoe shaped hill-ridge (See map VII).
The pervious sub-soil is covered with a layer of loess-loam or sand, 0 to 150
centimetres thick. This layer was deposited by the wind; only locally it has been
eroded entirely. The transition between the sand and the loessloam-soils is made up
by a mixture of sand and loess-loam.
The soil-forming processes have caused an enrichment in loam and were in
fluenced by the vegetation and by the interference of man.
The wood-clearings in the high loess-loam areas have profiles characterised by
remainders of a 2-inch layer of sallow-purple litter-profile, overlying light-yellow
loess-loam.
The old, arable lands have a humic, brown top-soil of more than 50 centimetres,
originating from dressings with stable manure. The old arable lands on sand and
loessloam-sand have a black-coloured, humic top-soil.
In connection with the water-table, the following distinction was made:
high loess-loam soils

— high above ground-water

medium-high loess-loam
— with gley-phenomena between a depth from
soils
50 to 120 centimetres
low loess-loam soils
— with gley-phenomena above 50 centimetres.
In the high and medium-high soils, the thickness of the loess-loam layer is
decisive for the quality.
The distinction of types of the loamy sandy soils is similar to that of the loessloam soils. The thick and very thick types are the best soils, being suitable for
nearly all cultures. The loess-loam soils, however, have the drawback of being late,
and crops are liable to be frozen out.
Among the high sand soils, only the old arable lands are of a slightly better
quality. The low-lying, reclaimed heather-soils can only be used as grass-land.
The land-classification is given on a few maps, separately for agriculture, grass
land and fruit-growing. (Maps III-IV/V).
There exists a danger of sheet-erosion in Groesbeek, although this phenomenon
is not common in Holland.
A few photographs illustrate the consequences of erosion. One of the main
causes is the inexpedient form of the plots, due to a rectangular parcelling of the
forest-ground. Contour-ploughing is, therefore, not obvious and is not often done.
From the results of the analysis (table 1) it appears that the loess-loam is on
the whole rather sandy, though it does show the typical high percentage of the
grade 10—50 mu (50—80 %). The loamy sands still contain 20—50 % of this
grade.
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