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In opdracht van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap
Salland werd in verband met plannen tot verbetering van de water
staatkundige toestand in een deel van het Yi ateasc±iap(cs. 30.000 ha)
een bodemkundige verkenning uitgevoerd.
Het veldwerk werd verricht in de jaren 1956 en 1957 door
A.M. van den Akker, J. Dorahof, C. Hamming en B.A. Marsman,
Het geheel stond onder leiding van Ir M, Knibbe, die ook
het rapport samenstelde.

DE DIRECTEUR VAN DE STICHTING
VOOR BGDEMKARTERING,

(Dr Ir F.W.G. Pijls).
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I. INLEIDING
In verband met de plannen tot verbetering van de waterstaatkundige
toestand in het Waterschap Salland, wenste het Bestuur van dit Vifaterschap een
globaal inzicht in de bodemgesteldheid te verkrijgen, alsmede ingelicht te
worden over de gewenste grondwaterstanden. Het Waterschap is ca. 50.000 ha
groot. Het wordt ongeveer begrensd in het westen door de rechterdijk van de
IJssel} in het zuiden door de rijksweg van Deventer naar Holten; in het oos
ten door het midden van de stuwwal Holten - Hellendoorn tot het Overijssels
kanaal en in het noorden door het Overijssels kanaal tot Zwolle.
Van de kartering werden uitgesloten de onderbemalen polders in het
noordwesten, de drogere delen van de gemeente Diepenveen en de stuwwal met
de drogere omgeving in het oosten (ca. 1D.000 ha).
Teneinde het onderzoek zoveel mogelijk af te stemmen op het samen
stellen van het waterbeheersingsplan werd nauw contact onderhouden met de
Heer R. de Jager, hoofd van de Technische Dienst van het Waterschap Sslland
en werden besprekingen gevoerd met de Cultuurtechnische Dienst te Zwolle en
met de Nederlandse Heide I'.ij te Arnhem.
De in het gekarteerde gebied voorkomende gronden worden landschap
pelijk in twee groepen verdeeld, n.l. de gronden van het rivierkleilandschap
en die van het zandlandschap.
gronden die behoren tot het rivierkleilandschap kunnen weer wor
den onderscheiden in stroomruggronden, komgronden en mengeIgronden. De
stroomruggronden komen het dichtst langs de IJssel voor. Het zijn in het al
gemeen zeer goede gronden, met een vrij groot vochthoudend vermogen. De
grondwaterinvloed is nogal variërend. Achter deze stroomgronden liggen de
lage natte komgronden. Het zijn zeer zware gronden met een sterke grondwaterinvloed, waardoor ze dikwijls te nat zijn. Vooral in het noordwesten hebben
deze gronden een grote uitgebreidheid. Op de overgang van het rivierkleiland
schap naar het zandlandschap liggen de zogenaamde mengelgronden. ^e grondwa
terinvloed en de zwaarte van deze gronden zijn verschillend»
Het zandlandschap vertoont een grote verscheidenheid van profielen.
Het meest komen voor gleygronden, humuspodzolen en oude bouwlanden. De gley
gronden, ook wel beekbezinkingsgronden genoemd., liggen veelal in oost-west
gerichte stroken en bepalen het patroon van het landschap. Het zijn lage
gronden, die vaak te lijden hebben van wateroverlast. Hun gevoeligheid voor
oen juiste grondwaterstand, vooral van het lichte type, is groot. De humuspodzolen (jonge en oude ontginningen) zijn zeer gevarieerd. De grondwaterinvloed
van deze gronden is zeer verschillend. De dikte van de humeuze bovengrond, is
eveneens zeer verschillend. De gevoeligheid voor een juiste grondwaterstand
neemt toe met de afname in dikte van het humeuze dek. De oude bouwlanden
(essen) hebben een dikke humeuze bovengrond, waardoor het vochthoudend vermo
gen vrij groot is. Het grondwater heeft bij deze gronden meestal geen invloed
ze zijn vrij ongevoelig voor de handhaving van het grondwaterpeil. De gemid
delde ligging van de Sallondse gronden ten opzichte van de grondwaterstand is
goed. De verschillen in het grondwaterpeil zijn, afhankelijk van neerslag,
verdamping, afvoer, enz. echter groot, zodat de lagere gronden in natte tij
den wateroverlast hebben, terwijl de hogere gronden in droge tijden sterk ver
drogen. Gezien het feit, dat lest-Overijssel behoort tot het gebied met het
geringste neerslag__±ekort van Nederland, en dit gevoegd bij de talloze klach
ten over wateroverlast maakt een snelle afvoer van water in regenrijke perio
den noodzakelijk. De aanvoer van water in regenarme perioden dient echter ook
nagestreefd, te worden (verdroging doet zich meestal minder calamiteua voor).
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Tri dit onderzoek is ook betrokken het reeds eerder gekarteerde
deel vsn de gemeente vüijhe, Deze laatste kartering is in 194-8 uitgevoerd on
der leiding van Dr Ir J. Schelling. De boderakaart van dit gebied werd ver
vaardigd op schaal 1 : 10.000. Deze kaart is vereenvoudigd naar schaal
1; 50.000. Hiervoor was slechts weinig veldwerk noodzakelijk..
De kaart van de rest van het gebied, ruim 30*000 ha, is gebaseerd
op veldwaarnemingen met een dichtheid van 1 boring per 8 ha. De opname ge
schiedde op veldkaarten schaal 1 : 25.000. De hierop ingeschetste bodemlijnen werden overgebracht op kaarten schaal 1 : 50.000.
Voor zover de afmetingen van dë kaart het toelieten werden op de
veldkaarten de gegevens per boorpunt in code genoteerd. Behalve de gegevens
over profieltype, dikte van de lagen, enz. werd tevens de grondwaterinvloed
aangegeven. Steunend, op het vroeger incidenteel, t.b.v. de moderne bodem
classificatie in het zandgebied van Salland, uitgevoerd onderzoek, de karte
ring Wijhe etc., kon reeds bij het begin van de kartering een beeld worden
gevormd van de toekomstige legenda. Aan de hand van de zogenaamde NEBO-kaart
en met behulp van de interpretatie van oude topografische kaarten konden van
te voren werkkaarten worden samengesteld, die als wegwijzers dienst deden.
In het veld was het vrij grote plaatselijke reliëf van groot nut vcor een
snelle en juiste kartering.
Bij het gebruik van de kaarten is het van belang te weten dat het
hier een verkenning (globale 1 ? 50.000 kaart) betreft. Met andere woorden
de schaal van de kaart liet niet toe elk waarneembaar detail van de bodem
weer te geven. Bodemgrenzen zijn in wegen geleidelijke overgangen. Waar op de
kaart een scherpe lijn staat, zal men dus in het veld allerlei tussenvormen
ontmoeten. Hetzelfde geldt uiteraard voor de afgeleide kaart.
Voor de omschrijving van het begrip kaarteenheid zij verwezen naar
hoofdstuk VI.1.
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De ontwatering van het Waterschap Salland laat over het algemeen
te wensen over. Vele gronden hebben in natte perioden wateroverlast, waardoor
vooral in de natte zomers van 1954 on 1956 aanzienlijke schade werd veroor
zaakt. Daarentegen lijden vele gronden in droge perioden aan vochttekorten.
Door het verbeteren van de waterbeheersing tracht men nu hierin
verandering te brengen. In eerste instantie zal aan de waterafvoer aandacht
worden geschonken, terwijl daarnaast de mogelijkheden van wateraanvoer door
middel van opstuiving, infiltratie en beregening zullen worden onderzocht.
De algemene kennis van de bodem is van fundamentele betekenis. Het
doel van de bodemkartering van "Salland" is het verschaffen van hst onmisbare
inzicht in de mogelijkheden van en de eisen te stellen aan een verbeterde
waterbeheersing. Zij is een weergave van de actuele toestand en moet o.a. de
ligging aangeven van de verdrogende gronden en de te natte gronden. Voorts
moet men uit de gegevens kunnen aflezen, welke grondwaterstanden gunstig zijn
voor bepaalde gronden en wat de gevolgen zijn als men daarvan afwijkt.
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Dq resultaten van het onderzoek zijn in een aantal bijlagen weer
gegeven.

De bodemkundige overzichtskaart (bijlage l) geeft een indruk van
de ligging en verbreiding van de gronden. De indeling is gebaseerd op de
twee verschillende landschappen, die reeds in de inleiding werden besproken.
Het rivierkleilandschap is, zoals bij de Stichting voor Bodemkartering gebruikelijk is, onderverdeeld in stroomgronden, koingronden en menge1gronden.
De indeling van het zandlandschap is gebaseerd op exacte profiel
kenmerken (zie hoofdstuk Vi).
Uit de legenda van de bodernkaart is een tabel (VII2) samengesteld,
die per kaarteenheid o.a. de gewenste grondwaterstand weergeeft. Hierbij is
uitgegaan van gebruik van de gronden zowel voor bouwland als voor grasland.
De meest gewenste grondwaterstand van elke kaarteenheid is dus in twee klas
sen aangegeven; één voor bouwland en één voor grasland.
Het grote aantal onderscheidingen uit de tabel is samengevat in
een 8-tal klassen, die in een kaart (bijlage 2) zijn weergegeven.
De gegevens van de legenda van de bodernkaart zijn ten overvloede
nog eens in tabelvorm in bijlage 3 weergegeven. In deze tabel is per kaart
eenheid weergegeven de hangwatertrap, de grondwatertrap, de kleifractie, het
kalkgehalte, enz.
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1. Het ontstaan van het gebied
In het Waterschap Salland komen op grote diepte tertiaire kleila
gen voor. Hierop liggen grove zand- en grintlagen. Gedurende de voorlaatste
ijstijd werden deze lagen door het landijs opgestuwd. In het oosten komen
deze lagen nog aan de oppervlakte. Ze staan bekend als het gestuwde preglaciaal van de Hellendoornse berg, Holterberg en de Luttenberg.
Op deze zand- en grintlagen werd tijdens de laatste ijstijd, waar
in het ijs ons land niet bereikte, door de wind een dik pakket zand afgezet.
Dit zand. is zeer uniform van korrelgrootte en wordt dekzand genoemd. Verre
weg het grootste deel van de bodem van Salland bestaat uit dit dekzand. Keileem komt nergens binnen belangrijke diepte voor. In het dekzand heeft in
de loop der tijden bodemvorming plaatsgehad. Afhankelijk van de topografie,
de minerale rijkdom ven het zand, de vegetatie en het klimaat ontstond een
meer of minder sterke podzolering. De podzolgronden kenmerken zich door eon"
uitspoelings- en een inspoelingslaag. In sommige lage zandgronden is geen
podzolering opgetreden? deze worden gleygronden genoemd, en worden geken
merkt door_ een humeuze bovengrond op een humusarrne ondergrond.
^a de dekzandafzetting ontstonden in de lege natte gedeelten de
veengronden. Alleen in het westen komen deze gronden voor in belangrijke
oppervlakten.
Tenslotte werd door de IJssel veel jong materiaal afgezet, waarin
zich het rivierkleilandschap heeft ontwikkeld met stroomruggronden en komkleigronden. Op het veen werd voornamelijk zware klei afgezet. Deze gronden
staan nu bekend als de klei-op-veengronden. Op de overgang van het rivier
kleilandschap naar het dekzandlandschap komen de zogenaamde mengelgronden
voor.
2. De topografie
In grote lijnen vertoont het gebied een flauwe helling in de rich
ting zuidoost-noordwest, van bijna 10 rn + NAP tot ca. 0 m NAP over een af
stand van ca. 30 km. De Luttenberg rijst vrij steil op en is ca. 30 m hoog.
In het in grote lijnen vrij vlakke gebied, is het plaatselijk reliëf van
grote betekenis. Over korte afstanden komen hoogteverschillen voor van ca.
2 m.

3. De hydrografie
De IJssel ligt juist buitan het karteringsgebied. De ontwatering
van het gebied geschiedt via een groot aantal kleine beken, dikwijls wete
ringen genoemd., die in het oosten ontspringen. Aanvankelijk stromen deze
beekjes in ongeveer westelijke richting. De meeste worden via een duiker on
der het Overijssels Zijkanaal (Lemerlerveld - Deventer) doorgevoerd en mon
den daarna in de Sallandsc Weteringen uit. Enkele beken monden in het Zijka
naal uit. Deze Sallandse Weteringen van west naar oost de Zand-, de Soest-,
fle Oude- en de Nieuwe Wetering, leiden het water naar het noorden waar het
via het Overijssels Kanaal en de stadsgrachten van Zwolle door het Zwarte
Water wordt afgevoerd.
belangrijke kanalen zijn het reeds genoemde Overijssels Kanaal en
het Zijkanaal van Lemelerveld naar Deventer. Beide zijn nog als scheepvaart
kanaal in gebruik.
Daar het Zijkanaal een tranchekanaal is sou het zowel voor de wa
terafvoer als voor de wateraanvoer ten behoeve van ópstuwing, infiltratie
en beregening goede diensten kunnen bewijzen.
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De detailontwatering geschiedt grotendeels langs natuurlijke weg.
Behalve in de polders in het noordwesten en een zeer enkel geval in het
zandgebied wordt nergens bemaling toegepast. Drainage door middel van bui
zen komt nagenoeg niet voor. De Jagere gronden hebben sloten en zijn begreppeld; de hogere gronden hebben dikwijls geen sloten. Gezien de over
het algemeen zeer goed doorlatende ondergrond leidt het plaatselijk vrij
sterke relief tot aanzienlijke verschillen in de grondwaterstand in de
profielen. Een en ander wil niet zeggen, dat vele gronden geen behoefte
zouden hebben aan een betere detailontwatering. De behoefte en de moge
lijkheden worden thans door verschillende instanties onderzocht.
De dikwijls zeer ongelijke ligging van de percelen maakt de op
stelling en uitvoering van een ideaal ontwateringsplan uiterst moeilijk.
De invloed van de mens
De mens heeft een grote invloed op de bodemgesteldheid uitgeoefend.
Grote oppervlakten waren lange tijd woest. Toen de mens landbouw ging bedrij
ven, moest hij op de arme gronden van het zandgebied een zware organische
bemesting toepassen. Op de grote heidevelden werden veel schapen gehouden.
Hier werden ook plaggen gestoken, die men als strooisel in de potstallen
gebruikte. Later werden deze plaggen vermengd met schapenmest als mest op
het bouwland gebracht. Op deze wijze vond een geleidelijke ophoging van de
bouwlanden plaats. Het gebruik van kunstmest maakte de schapenhouderij tot
een minder noodzakelijke zaak. Tevens werd door kunstmest de mogelijkheid
geopend om de voorheen onvruchtbare heidevelden te ontginnen en tot vrij
goede gronden te maken.
De ontginning van deze gronden bracht echter ook zijn moeilijk
heden mee. De ontgonnen gebieden oefenden een remmende werking uit op de
waterafvoer naar de lager gelegen gronden. Bij grote neerslag werd er veel
water in deze gronden vastgehouden. Toen men echter tot ontginning over
ging werd ook de waterafvoer verbeterd. Dit had tot gevolg dat de lager
gelegen gronden ook het water ontvingen dat voordien door de hoge gronden
werd vastgehouden. De remmende werking verdween, waardoor in tijden van
grote neerslag de beken en weteringen het water niet meer konden verwerken
en er een noodtoestand ontstond.
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VI, DE PRINCIPES VAN DE INDELING DER GRONDEN BN GLOBALE BESCHRIJVING
DER BODEMGROEPEN
1.

Principes van de indeling der gronden

Bij het maken der bodemkaarten werd in de eerste plaats gelet
op de basenverzadiging en de koolstof-stikstof verhouding (CN-quotient)
van de gronden. Een hoge basenverzadiging en een laag CN-quotient duidt
op rijke gronden. Een lage basenverzadiging en een hoog CN-quotient wijst
op arme gronden. Volgens deze indeling blijkt dat alle IJsselafzettingen
in de groep der rijke gronden vallen^ de zandgronden komen bij de arme
gronden.
De IJsselafzettingen worden verder naar landschappelijke ken
merken verdeeld in stroomruggronden, komgronden en mengelgronden. De wijze
van afzetting dezer gronden speelt daarbij een belangrijke rol.
De gronden uit het zandgebied worden verdeeld naar exacte profiel
kenmerken, zoals die veelal ontstaan zijn na de afzetting van het materiaal.
De rol van de natuurlijke bodemvorming, klimaat, vegetatie etc. is hierbij
van grote betekenis.
Zeer belangrijk is echter ook de invloed van de mens, die door
bemesting met via de potstal aangevoerde heideplaggen de bouwlanden soms
aanzienlijk ophoogde. Voorts werd door de recente ontginningen der heide
velden een belangrijke wijziging in de grond aangebracht. De exacte profiel
kenmerken waarop bij de indeling vooral gelet werd, zijn het profieltype
(humuspodzolen, gleygrond, diep humeuze zandgrond etc.), het humusgehalte,
de dikte der humeuze la&en, de kleur van de bovengrond etc. Voorts werd veel
aandacht gegeven aan de grondwaterinvloed van de profielen.
Op deze wijze werd een aantal bodemtypen onderscheiden. Bij het
tekenen der kaart werden gelijke bodemtypen bij elkaar gevoegd. Daar dit niet
steeds mogelijk was, werden ook wel andere bodemtypen in een kaartvlakje
toegelaten. Wanneer deze onzuiverheid niet meer bedraagt dan 30% wordt een
dergelijk kaartvlakje "zuiver" genoemd. We spreken dan van zuivere kaart
eenheden of kortweg "kaarteenheden". Bedraagt de onzuiverheid meer dan 30%
dan wordt van "complexen" gesproken.
2. Stroomgronden
Stroomgronden zijn IJsselklei-afzettingen. Het zijn gronden met een
bruine min of meer zware bovengrond, die naar beneden toe lichter wordt.
In vele gevallen komt op ongeveer 100 cm diepte een uiterst fijnzandige
kleilaag voor. Soms bevatten deze gronden nog vrije koolzure kalk.
3. Komgronden
De komgronden zijn eveneens IJsselklei-afzettingen. Ze zgn grijs
van kleur, zeer zwaar en rusten in Salland vaak op veen en soms ondiep op
zand. Het zijn kalkarme gronden.
U' Mengelgronden
De mengelgronden, die op de overgang van het rivierkleigebied
naar het zandgebied voorkomen en ook overigens tussen de rijke en de
arme gronden staan, worden nog tot de kleigronden gerekend. Ze zijn meestal
lichter dan de stroomgronden, zijn kalkloos en de grondwaterinvloed is ver
schillend.. Ze rusten dikwijls op dekzand.
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5. Humusi.i zer pod zolen
Humusijzerpodzolen zijn gronden uit het zandgebied met een
A-B-C-profiel. De meestal zwarte bovengrond, de A-laag, rust op een geel
bruin gekleurde inspoelingshorizont, de B-laag, waarvan het kenmerkende
bestanddeel ijzer- en aluminiumhumaat is. Deze B-laag rust op het blonde
of grijze humusloze zand, de C-laag. De humusijzerpodzolen komeh vooral
voor op drogere en betere zanden.
6. Humuspodzolen
Humuspodzolen zijn gronden uit het zandgebied met eveneens een
A-B-C-profiel. De B-laag is meestal donkerbruin van kleur en bevat als ken
merkend bestanddeel humaten met zeer weinig ijzer. De B-laag is dikwijls
sterk verkit, terwijl het zand van de C-laag vaak dicht gepakt is. Deze
profielen hebben een zeer grote verbreiding door het karteringsgebied.
7. Gleygronden
De gleygronden, veelal beekbezinkingsgronden genoemd, zijn dikwijls
roestige gronden, zij bestaan uit een humeuze, soms venige A-laag, die direct
op de C-laag rust. Het zijn in het algemeen lage natte gronden met een grote
verbreiding door Sailand.
8. Essen en oude ontginningen
Deze gronden zijn eigenlijk podzolen, die echter zeer sterk door
de mens beinvloed zijn. De A-laag is zeer dik als gevolg van de langdurige,
soms eeuwenlange bemesting met potstalmest. De essen (diep humeuze zandgron
den), die markante punten in het landschap vormen, hebben een A-laag die
dikker dan 50 cm is. De oude ontginningen (matig diep humeuze zandgronden)
hebben een A-laag van 25 tot 50 cm dik.
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VII. DE GEWENSTE GRONDWATERSTAND
1.

Toelichting bii de tabel met de gewenste grondwaterstanden

Onder de meest gewenste grondwaterstanden wordt verstaan de
optimale grondwaterstand gedurende het groeiseizoen. Er komen in Salland
weinig gronden voor, die zoveel water in hun' hangwaterzone kunnen bergen,
dat ze geen behoefte hebben aan aanvulling vanuit het grondwqter. Daarom
zijn bijna steeds de gewenste grondwaterstanden zodanig gesteld, dat de
planten daaruit kunnen putten.
Omdat het grasland in het algemeen een hogere grondwaterstand
vraagt dan bouwland zijn deze afzonderlijk gegeven.
Bij de uitvoering der plannen is het zeker niet mogelijk de hier
aangegeven optimale toestand te bereiken. Het is dus van belang te weten
in welke mate de gewassen zullen reageren op een afwijking van deze ideale
toestand. In de laatste kolommen van de tabel is daarom de toelaatbare
afwijking aangegeven.
Daar de verschillende gewassen niet gelijk zullen reageren op een
zelfde afwijking van de meeste gewenste grondwaterstand, hetzij naar boven
of naar beneden, is deze eveneens afzonderlijk voor bouwland en grasland
aangegeven.
Een profiel met een goed vochthoudende laag van slechts 20 cm
düte zal een gewenste grondwaterstand hebben van 60 an - m.v. voor gras
land. Wijkt de werkelijke grondwaterstand hiervan 20 cm af naar boven of
30 cm naar teneden, dan kan resp. het vertrappen van de zode of het verdrogen
van het gras al spoedig optreden. De toelaatbare afwijking zal in dit geval
zowel naar beneden als naar boven gering zijn, b.v. 10 cm. Een goed vocht
houdende es kan een gewenste grondwaterstand hebben van 90-120 - m.v. voor
bouwland. Wijkt echter de werkelijke grondwaterstand hiervan 50 cm paar
beneden af dan hoeft dit nog geen ernstige gevolgenvhebben. Een afwijking
naar boven van 30 cm kan echter al als minder gewenst worden beschouwd.
Zo zal in de kiom voor de toelaatbare afwijking naar beneden 50 cm en in
die voor naar boven 10 cm voorkomen.
De tabel is niet zo zeer het resultaat van exact proefveldonderzoek als wel van een combinatie van logische redenering met een uitgebreide
veldkennis.
De technische en financiële mogelijkheden van deze waterbeheersing
worden hier buiten beschouwing gelaten.
De gegevens van de tabel werden vereenvoudigd tot voor grasland
vijf klassen en voor bouwland eveneens vijf. De legenda op de kaart bestaat
uit een 8-tal klassen gecombineerd uit de bovenstaande tien klassen.
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2.

Tabel met gewenste grondwaterstanden en toelaatbare afwijkingen
Kaarteenheid

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
U
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Gewenste grondwaterstanden Toelaatbare afwi.iking naar:
in cm - m.v.
boven
beneden
grasland
bouwland
grasland bouwland grasland bouwland
65
65
65
65
70
70
70
55
70
70
70
60
70
70
55
6o
60
75
75
65
65
65
75
75
70
60
60
70
70
55
60
65
60

90-120
>120
80-90
80-90
90-120
90-120
90-120
60-70
90-120
90-120
90-120
70-80
80-110
80-100
70-90
70-90
70-90
100-120
100-120
90-110
90-110
90-110
90-120
90-120
80-100
70-90
70-90
90-110
90-110
70-90
70-90
90-110
70-90

5
5
10
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
10
5
10
5
5
5
5
5
5
10
10
10
5
5
10
10
5
5
5
10

10
30
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

30
30
10
10
20
20
20
10
30
20
30
20
20
15
10
10
10
30
30
15
15
15
30
30
15
10
10
20
20
10
15
15
10

50
100
20
20
30
50
30
10
50
50
50
20
30
10
10
10
20
50
50
10
10
20
50
50
30
20
20
20
20
10
15
15
10
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VIII. DEFINITIES VAN GEBRUIKTE GROOTHEDEN
1.

Kleur

Pe kleur der gronden wordt steeds betrokken op de bovengrond. Zij
vormt ,een belangrijk criterium.' In het rivierklei/duidt een bruine kleur
op een goede doorluchting. Naarmate de gronden grijzer zijn is de door
luchting geringer. In het zandgebied is de .kleur van de bovengronden een
aanwijzing voor de kwaliteit van de humus. Bruine humus is gunstiger (lager
CN-quotient) dan zwarte humus. Dit geldt niet voor de gleygronden, die
hoewel ze meestal zwart van kleur zijn, toch voor zandgronden een laag CNquotient hebben. De kleuronderscheidingen berusten op de Munsell Soil Color
Charts.
_
/ gebied
2.
Kalk
Het kalkgehalte wordt
waargenomen met behulp van verdund
zoutzuur. Door dit zuur te druppelen op een monster grond ontstaat een
bruising van CO2, die sterker is naarmate meer vrije koolzure kalk aanwezig
is. Daar de gronden uit het zandgebied nagenoeg nooit vrije koolzure kalk
bevatten, wordt alleen bij de kleigronden gesproken van het al of niet aan
wezig zijn van kalk.
3. Textuur
De textuur of zwaarte van de gronden wordt aangegeven naar de
karakteristieke fracties. Dit zijn voor de kleigronden vooral de klei- of
lutumfracties (< 2 mu) en voor de zandgronden de leemfractie (< 50 mu) en
de zandmediaan of M50 (grofheid van het zand). Een en ander volgens de
onderstaande benamingen.
Indeling naar de klei- of lutumfractie (% delen < 2 mu)
3-5%

zwak kleiig zand

8-12%

e--g
sterk S
kleiig
zand )

17-2-25%
25-35%
35-50%
50-65%

***

3Ïarï Z8n"ge S®* ! inflige klei
sterk zandige klei ;
lichte klei
)
matig zware klei ) zware klei of klei
zeer zware klei )

Indeling naar leemfractie (% delen < 50 mu)
0-7-2/0

zand

Isfe.2™4 „ \ lemig zand
172--322% sterk lemig zand )
322-50% sterk zandige leem
Indeling naar de mediaan van de fractie < 50 mu
M50 tussen

50 en 105 mu uiterst fijn zand )
105 en 150 mu zeer fijn zand
) fijn zand
150 en 210 mu matig fijn zand
)
boven 210 mu grof :,and
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4-.

Humussehalte

De aanduidingen "zwak humeus", "humous", etc. hebben steeds be
trekking op het humusgehalte van de bovengrond. De in de beschrijving der
kaarteenheden genoemde procenten organische stof betreffen een gemiddelde
over de gehele beschreven laag.
Onder "zwak humeus" wordt verstaan 0-2 à 3% humus;
humeus betekent 2 à 3-10 h 12% humus;
venig wil zeggen 10 à 12 - ongeveer 20% humus;
veen bevat meer dan 20% organische stof.
5•

Dikte van

humeuze lagen

Voor de dikten der humeuze bovengronden zijn de volgende namen in
gebruik.

6.

ondiep humeus 0-25 cm dik
matig diep humeus 25-50 cm dik
diep humeus meer dan 50 cm dik

V o cht hu ishouding

De vochthuishouding wordt bepaald door de hoeveelheid water, die
de plant uit de hangwaterzone kan betrekken (hangwater) en door de hoeveel
heid water die de plant aan het grondwater kan onttrekken (grondwaterinvloed).
Beide grootheden zijn na nauwkeurig onderzoek in enkele cijfers samen te
vatten. Voor deze kartering wordt volstaan met globale aanduidingen.
Bij de beoordeling der gronden moeten uiteraard beide grootheden
in hun onderlinge samenhang bekeken worden. Zo zal een profiel met een zeer
geringe grondwaterinvloed maar met een zeer goed vochthoudend vermogen in
het algemeen zeer geschikt.zijn voor akkerbouwgewassen, terwijl een profiel
met een zeer slecht vochthoudend vermogen maar met een zeer sterke grond
waterinvloed een zeer geschikt grasland op kan leveren.
7.

Gr ondw a ter invloed

De hoeveelheid water die de plant aan het grondwater kan onttrekken,
ook wel aangeduid als de grondwaterinvloed, wordt gegeven in termen als
"geen grondwaterinvloed", "sterke grondwaterinvloed", etc. Bij do hier
volgende omschrijving wordt de invloed van heb hangwater weggedacht.
Geen grondwaterinvloed wil zeggen, dat het profiel in het algemeen
op geen enkele wijze van het grondwater kan profiteren.
Geringe grondwater invloed wil zeggen, dat het profiel ir> zeer ge
ringe mate van het grondwater profiteert. De gronden zijn te droog voor gras
land en voor bouwland nog juist te droog.
Matige grondwaterinvJoed betekent dat het gewas-alin aeerdere
mate van het grondwater profiteert. De gronden zijn iets te droog voor gras
land; voor bouwland zijn ze goed.
Sterke grondwaterinvloed, geeft aan dat de gronden vochtig tot zeer
vochtig zijn. Op deze gronden kan het gewas steeds uit het grondwater putten.
Ze zijn geschikt voor grasland en in het algemeen te nat voor bouwland.
Zeer sterke grondwaterinvloed wil zeggen, dat de grondai nat zijn.
& staan nagenoeg het gehele jaar onder invloed van het grondwater. Voor
bouwland zijn deze gronden te nat en dikwijls ook nog voor grasland.
8.

Hangwater

Inzake de hangwatertrap of beter het vochthoudend vermogen van de
gronden kan het volgende medegedeeld worden. Het vochthoudend vermogen wordt
bepaald door het humusgehalte, het leemgehalte en de dikte der humus- en of
leemhoudende laag. In de legenda worden deze grootheden niet vermeld.
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Wel echter in de beschrijving der ktarteenheden. Bij de beschrijving van de
hangwatertrap wordt omgekeerd hier de invloed van de grondwatertrap -wegge
dacht.
De 5 gebruikte klassen vanaf zeer goed vochthoudend tot zeer slecht
vochthoudend beslaan het gehele traject vanaf een zeer grote hoeveelheid
beschikbaar water en dus een groot vermogen om lange droogteperioden te
overbruggen tot zeer weinig beschikbaar tvater en niet in staat om een
droogteperiode van enige betekenis te overbruggen.

- u IX. SYSTEMATISCHE.BESCHRIJVING DER KAARTEENHEDEN
Kaarteenheid 1. Bruin. kalkhoudend, kleiig, fi.in zand en sterk fi.inzand.ige
klei op uiterst en zeer fi.inzandiee klei (beginnend op 80 à
IAO cm)(lichte stroomruggronden)
Grondwater trap: matige grond'iaterinvloed
Hangwatertrap : goed vochthoudend
a. Deze rivierkleigronden uit deze nogal heterogene kaarteenheid hebben het
volgende gemiddelde profiel.
0-50 à 70 cm
bruin, kalkloos tot zwak kalkhoudend, humusgahalte 3-5%,
lutumgehalte 6-15%, leemgehalte 20-35%, M50 105-210 mu,
geen roest, geen reductie, soms slempig.
50 à 70-80 à 140 cm grijs, kalkhoudend tot kalkrijk, humusloos, lutumgehalte
2-6%, leemgehalte 7g-17è$, M50 150-210 mu, zwak roestig,
veel reductie, los.
> 80 à 140 cm
grijs, kalkrijk, humusloos, lutumgehalte 15-25%» leemge- .
halte 40-60%, M50 50-150 mu, roestig, veel reductie, dicht.
b. Verontreiniging. Deze kaarteenheid is samenSesteld uit de bodemtypen S1 en
S1M van de bodemkaart van Wijhe (Dr. Schelling).
De fijnzandige kleilaag in de ondergrond, is bijna steeds aanwezig.
Soms komen kleine vochtiger stukken voor met een bruingrijze dunnere bovengrond
(Herxen), soms ook wel worden wat drogere typen aangetroffen, met een dunnere,
lichtere en grofzandiger bovengrond (omgeving Olst). Verontreiniging met de
zware stroomruggronden komt hier en daar voor.
c. Verbreiding. Uitsluitend in het westen, vnl. tussen de IJsseldijk en de
Zandwetering wordt deze kaarteenheid aangetroffen.
d. Hydrologie en gebruik. De grondwaterinvloed is matig. De grondwaterstanden
wisselen sterk ten gevolge van de meestal slecht doorlatende ondergrond, van
de weliswaar niet grote verschillen in hoogteligging en van de wisselende water
standen van de dichtbij stromende IJssel. De vochthoudendheid van het profiel
is goed.
De gronden zijn meestal als grasland in gebruik, terwijl ook veel
boomgaard wordt aangetroffen, soms vindt men bouwland.
e. Verbetering der waterhuishouding. In het algemeen is de zaak goed. In droge
tijden lijdt het grasland. Watersuppletie is dan vereist. De zeer sterke schom
melingen in het grondwater zouden weggewerkt moeten worden. De gewenste grond
waterstanden zijn 65 cm voor grasland en 90 à 120 cm voor bouwland. Beregening
verdient aanbeveling op de hogere lichtere delen, evenals drainage op de lagere
delen.
Kaarteenheid 2. Bruine, kalkri.ike en kalkloze. zandige en lichte klei op al of
niet kleiig zand, soms OP zeer zware klei (beginnend op 80 a
120 cm)(zware stroomruggrond).
Grondwatertrap: matige grondwaterinvloed
Hangwatertrap: zeer goed vochthoudend.
a. Deze gronden, die tot de beste van het karteringsgebied be-horen, hebben het
volgende gemiddelde profiel
O-4O a 70 cm
bruin, soms bruingrijs, kalkrijk, humusgehalte ^-6%, lutum
gehalte 15-30%, goede structuur, weinig roest.
4.0 à 70-80 à 120 cm bruingrijs, kalkrijk, humusloos, lutumgehalte 5-25%, struc
tuur goed, zwak roestig, veel reductievlekken.
> 80 à 120 cm
grijs, humusloos, weinig roest, soms zeer sterke re
ductie, lutumgehalte 2-10%, soms 50-65%, leemgehalte 7jp32^-%, soms zeer groot, M50 105-210 mu, soms veel lager,
structuur goed., soms zeer dicht,
fe.a.w. het profiel is van boven naar beneden geleidelijk lichter wordend tot
zandig, soms, maar dan alleen ten noordwesten van Windesheim, komt echter in
de ondergrond een zeer zware kleilaag voor, die storend, werkt.
b. Verontreiniging. Soms komen, vooral bij Olst, lichte stroomruggronden binnen
deze kaarteenheid voor. Voorts komen kleine oppervlakten kalkloze, stugge zan
dige kleigronden op matig fijn zand voor.
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4

c. Verbreiding. Deze kaarteenheid komt alleen voor in het mesten langs de
IJsseldijk. De kalkloze gronden liggen iets meer naar het oosteh op de over
gang van de stroomgronden naar de komgronden en de mengelgronden.
d. Hydrologie en gebruik. De grondwaterijivloed, is in het algemeen matig, het
vochthoudend vermogen is zeer goed, de gronden liggen vlak. In het algemeen
is de toestand voor bouwland prima, voor grasland is het gewenst de grond
waterstand in de zomer iets te verhogen. Sr komt vrij veel boomgaard voor,
voorts nogal wat grasland en bouwland.
e. Verbetering der waterhuishouding. Beregening voor grasland is gunstig,
evenals verhoging der grondwaterstand in de zomer. De gewenste grondwaterstan
den zijn 65 cm voor grasland en > 120 cm voor bouwland.
Kaarteenheid 3. Gri.is. kalkloos. kleiig zand en zandige klei op matig zware
en zeer zware klei (beginnend op 10 a 25 cm) op zwak kleiig
matig fi.in en matig CTof zand (beginnend OP AO à 60 cm) (on
diepe komgrond).
Grondwatertrap: sterke grondwaterinvloed
Hangwatertrap : matig vochthoudend.
a. Deze dunne komgronden hebben het volgende gemiddelde profiel
0-10 à 25 cm
donker--grijs, kalkloos, humusgehalte 5-10$, lutumgehalte
10-20%, structuur goed, sterk roestig, matige reductie.
10 à 25-4.O à 60 cm grijs, kalkloos, humusloos, lutumgehalte 35-65$, structuur
matig, weinig roest, veel reductie.
> 4-0 & 60 cm
grijs, kalkloos, humusloos, lutumgehalte 2-6%, leemgehalte
0-7g-$, M50 150-300 mu, structuur los, geen roest, geheel
gereduceerd.
b. Verontreiniging. Deze kaarteenheid is voornamelijk samengesteld uit ondiepe
komgronden, voorts bestaat ongeveer 30$ der oppervlakte uit aware vochtige
mengels. Dit laatste type heeft onder een dek als boven beschreven ter dikte
van 4-0 à 50 cm, een 10 a 15 cm dikke middelzware humeuze kleilaag op zand.
Als verdere verontreiniging is te noemen de kleiïge veenlaag van 30 à 40 cm
die soms onder de zware minerale laag voorkomt. Plaatselijk komen ijzeroerlagen, die soms tot platen aaneen zijn gekit op de grens van klei en zand
voor. Tenslotte treft men hier en daar zandkopjes en rugjes aan.
c. Verspreiding. Deze kaarteenheid komt voor in het centrum van het kleige
bied, tussen de stroomgronden en de zandgronden.
d. Hydrologie en gebruik. De grondwaterinvloed is groot, in de winter en in
natte zomers zeer groot, zelfs met waterover] a st. In normale zomers is de
grondwaterstand in het algemeen goed. De hoeveelheid beschikbaar water is
niet zeer groot. De gronden zijn uitsluitend, als grasland in gebruik.
e. Verbetering der waterhuishouding. Ook hier is een betere waterbeheersing
vereist. Het grondwater moet in de winter en in natte zomers een lager peil
hebben. De soms voorkomende verdroging in de zomer vraagt om een hogere grondwaterstand. De gewenste grondwaterstanden zijn 65 cm voor grasland en 80 à 90
cm voor bouwland.
Kaarteenheid 4-. Gri.ize. kalkloze, zeer zware klei op veen (beginnend op 40 à
70 cm) op matig fi.in en matig grof zand (beginnend op 80 _à
120 cm)(kom op veen op zandgrond).
Grondwatertrap: sterke grondwaterinvloed
Hangwatertrap : matig vochthoudend.
a. Deze gronden hebben het volgende profiel
O-4O à 70 cm
grijs, humusgehalte 2-4$, lutumgehalte 50-65$, zwak roestig
veel reductie
40 è 70-80 a 120 cm veen
> 80 à 120 cm
grijs, humusloos, leemgehalte 0-7-g^, M50 150-300 mu, struc
tuur los.
b. Verontreiniging. Plaatselijk komt een 20 cm dikke bovengrond bestaande uit
veel minder zwaar materiaa]/r~Voorts treft men enkele zandkoppen en mengel
gronden aan.
c. Verbreiding. Deze kaarteenheid komt nagenoeg uitsluitend in het uiterste
noordwesten van het gebied voor.
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d. Hydrologie en gebruik. De grondwaterinvloed is groot. In de winter en in
natte zomers soms zeer groot met wateroverlast. In normale zomers is de
grondwaterstand in het algemeen goed. De hoeveelheid beschikbaar water is niet
zeer groot. De gronden zijn uitsluitend als grasland in gebruik.
e. Verbetering der waterhuishouding. De eisen van een betere waterbeheersing
zijn dat het grondwater in de winter en in natte zomers een lagere stand moet
hebben. Als gewenste grondwaterstanden gelden 65 cm voor grasland en 80 à 90
cm voor houwland,.
Kaarteenheid 5. Bruin, kalkloos. zwak kleiig en kleiig matig fijn zand op ma
tig fi.in zand (beginnend op 4-0 à 60 cm) ( zeer lichte mengelgrond).
Grondwatertrap: geringe grondwaterinvloed
Hangwatertrap : matig vochthoudend
a. Deze gronden hebben het volgende profiel
0-4-0 à 60 cm
bruin, kalkloos, humusgehalte 3-4-$ > lutumgehalte 3-10$,
leemgehalte 7-o--32-g^, gem. 15-20$, i.50 150-210 nu, struc
tuur los.
> 40 à 60 cm
bruingrijs, humusgehalte 0-2$, lutumgehalte 0-3$, leem
gehalte 0-17-?$, M50 150-210 mu, structuur los, weinig
roest, enkele reductievlekken.
b. Verontreiniging . Deze kaarteenheddis samengesteld uit de typen z / z (nage
noeg slibloze zeer droge mengel) en Ml (zwak slibhoudende droge mengel), on
geveer de helft Z/Z, 30$ M1, en de rest verontreiniging. Deze laatste zijn
soms zwaarder soms ook wel lichter dan boven aangegeven.
c. Verspreiding. De gronden liggen verspreid in het westelijke kleigebied,
waarin ze de toppen vormen van de meestal oostwest verlopende ruggen en
koppen.
d. Hydrologie. De grondwaterinvloed is gering, de vochthoudendheid matig. Men
treft er bijna uitsluitend bouwland aan.
e. Verbetering der waterhuishouding. Watersuppletie is hier noodzakelijk. Be
regening verdient aanbeveling in verband met de technisch niet eenvoudige
grondwaterstandsverhoging. Als gewenste grondwaterstanden gelden 70 cm voor
grasland en 90 à 120 cm voor bouwland.
Kaarteenheid 6. Bruin, kalkloos, sterk kleiig, matig fi.in zand en sterk matig
fi.inzandige klei op matig fi.in en matig grof zand (beginnend
op A0 à 60 cm)(lichte mengelgrond).
j~
a. Deze gronden hebben het volgende profiel
O-4.O à 60 cm
bruin, kalkloos, humusgehalte 3-5$, lutumgehalte 8-17^$,
leemgehalte 17^-32^$, M50 150-210 mu, structuur goed
> 4-0 à 60 cm
bruingrijs, kalkloos, humusgehalte0-3$> leemgehalte 0-7g$,
M50 150-300 mu, structuur soms verkit, soms los, zwak
roestig, matige reductie.
b. Verontreiniging. Bij deze gronden ligt de bovengrond veelal op een podzol
of op een gleygrond. Evenals kaarteenheid 5 is deze kaarteenheid samengesteld
uit de eenheden z/z en M1 van de bodemkaart van Wijhe. Hier echter overheerst
type M1. Er komen typen voor, die wat vochtiger en zwaarder zijn.
c. Verspreiding. De grónden komen vooral voor in de omgeving van Wijhe. Ifen
treft ze aan op de lagere koppen, dikwijls door komgronden begrensd.
d. Hydrologie en gebruik. De grondwaterinvloed is matig, de hoeveelheid be
schikbaar vocht is goed. Men vindt op deze gronden zoveel bouwland als gras
land en weinig boomgaard.
e. Verbetering der waterhuishouding. In het algemeen geldt dat deze gronden
in droge zomers behoefte hebben aan watersuppletie. Dit is vooral het geval
bij de wat hogere delen. De gewenste grondwaterstanden zijn 70 cm voor gras
land en 90 à 120 cm voor bouwland.
/ grondwatertrap? matige grondwaterinvloed
hangwatertraps goed vochthoudend
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Kaarteenheid 7. Bruingrijze, kalkloze, zandige klei op matig fijn en matig
grof zand en matig kleiig zand (zware mengelgrond)
Grondwatertrap: matige tot sterke grondwaterinvloed
Hangwatertrap : matig vochthoudend
a. Deze gronden hebben als regel het volgende profiel
0-30 à 50 cm
bruingrijs, kalkloos, humusgehalte L-b%, lutumgehalte
12-25%, M50 150-210 mu, structuur goed, roestig vanaf 20
cm diepte, weinig reductie.
> 30 à 50 cm
grijs, kalkloos, humusloos, lutumgehalte 2-6$, leemgehalte
0-17-è$, M50 150-300 mu, structuur los, zwak roestig, sterk
gereduceerd.
b. Verontreiniging . Soms zijn de gronden wat lichter dan aangegeven, soms
ook zijn ze zwaarder.
c. Verspreiding. In het gehele kleigebied treffen we deze kaarteônheid aan,
veelal grenzend aan komgronden,
d. Hydrologie en gebruik. De vochthoudendheid is ten gevolge van de geringe
dikte der bovengrond matig, de grondwaterinvloed is groot. Vooral in de win
ter is de grondwaterstand te hoog. De gronden zi$n uitsluitend als grasland
in gebruik.
e. Verbetering der waterhuishouding. De hoge waterstanden in het profiel ge
durende de winter dienen voorkomen te worden. Overigens is de grondwatersitu
atie voor grasland prima. Voor bouwland is een lagere grondwaterstand, gewenst.
Voor grasland 70 cm en voor bouwland 90 à 120 cm zijn de meest gewenste grond
waterstanden.
Kaarteenheid 8. Zwak huraeus. matig fijn zand (stuifzanden)
Grondwatertrap: geen grondwaterinvloed
Hangwatertrap : zeer slecht vochthoudend
a. Het profiel is als regel als volgt opgebouwd
A-laag :0-5 à 15 cm donker_.gr ijs, humusgehalte 0-3$, leemgehalte 0-7è$, M50
tussen 150 en 210 mu, structuur los.
C-laags >5 à 15 cm
humusloos, leemgehalte 0-7-g^, M50 150 en 210 mu, structuur
los.
b. Verontreiniging . Temidden van deze zeer droge stuifzanden komen zeer
kleine oppervlakten humuspodzolen en stuifzanden, die wat vochtiger zijn, voor.
Voorts is in enkele gevallen het humusgehalte en de dikte van de A-laag wat
groter, terwijl op wisselende diepte soms humuspodzolen of restanten daarvan
voorkomen.
c. Verspreiding. Deze gronden komen voor op de hogere delen van het landschap,
vooral tussen Heino en Lemelerveld en voorts in kleine stukjes verspreid over
zowel de IJsselstreek als over het dekzandlandschap.
d. Hydrologie en gebruik. Het grondwaterniveau van deze gronden bevindt zich
zeer laag, terwijl de vochthoudendheid van het profiel zeer gering ia De
gronden zijn dan ook zeer sterk verdrogend en zijn voor de bosbouw in gebruik.
e. Verbetering der waterhuishouding. Sterke verhoging van het grondwaterniveau
tot 55 cm voor grasland en 60 à 70 cm voor bouwland is zeer gewenst maar ten
gevolge van de te verwachten grote wegzijging en de relatief hoge ligging niet
wel uitvoerbaar. Alleen beregening is hier uitvoerbaar. Het zeer geringe vocht
houdend vermogen maakt een goede handhaving der gewenste grondwaterstanden
bij gebruik als grasland of als bouwland noodzakelijk.
Kaarteenheid 9. Bruin diep humeus, lemig. matig fijn zand (bruine essen).
Grondwatertrap: geen grondwaterinvloed
Hangwatertrap : goed vochthoudend
a. Deze zeer uniforme kaarteenheid bestaat voornamelijk uit gronden met het
volgende profiel.
A-laags 0-50 à 80 cm donkerbruin, humusgehalte 3-5$, leemgehalte 7g-32g$» M50
tussen 105 en 210 mu, structuur los.
> 50 à 80 cm
komen podzolen of restanten daarvan voor. Humusgehalte
0-1$, leemgehalte 0-17$, M50 tussen 105 en 210 mu, struc
tuur meestal vast, soms los.
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b. Verontreiniging, De dikte van het dek (A-laag) kan soms sterk variëren.
Midden op een es kan de dikte tot 30 cm teruglopen, aan de randen kan deze
tot 1 m bedragen. Overigens komen zeer weinig verontreinigingen voor.
c. Verspreiding. Dit bodemtype komt in Salland weinig voor. Slechts ten noord
oosten van Deventer worden ze aangetroffen'.
d. Hydrologie en gebruik. Deze gronden profiteren in het algemeen niet van
het grondwater, daarentegen is de hangwater_reserve in staat,vrij lange
droogteperioden te overbruggen. Aan de randen der essen kan de grondwaterin
vloed wat groter zijn. De gronden zijn als bouwland in gebruik en dragen ge
wassen als rogge, haver, aardappelen en bieten.
e. Verbetering der waterhuishouding. Verwacht mag worden dat een verhoging
der grondwaterstand tot 90 à 120 cm voor bouwland en tot 70 cm voor grasland
een verhoogde productie zal geven. Dit is echter technisch moeilijk te ver
wezenlijken, in verband met de relatief hoge ligging. Beregening is hier wel
mogelijk. De gevoeligheid van het profiel voor een juiste watersuppletie is
echter niet groot.
Kaarteenheid 10. Zwart diep humeus. al of niet zwak lemig. matig fi.in zand
(matig fi.inzandige zwarte essen).
Grondwatertrap: geen grondwaterinvloed
Hangwatertrap : goed vochthoudend
a. Deze geer uniforme kaartgroep bestaat nagenoeg uitsluitend uit gronden met
het volgende profiel.
A-laag 0-50 à 80 cm zwart, humusgehalte 5-1%, leemgehalte 0-17§$, M50 tussen
150 en 210 mu, structuur los.
> 50 à 80 cm
komen podzolen of restanten daarvan voor. Humusgehalte
0-2%, leemgehalte 0-17ij$, M50 tussen 150 en 210 mu, struc
tuur vast.
b. Verontreiniging . De dikte van de A-laag kan soms variëren. Aan de randen
der essen is zij soms tot 1 m dik, in het midden kan zij afnemen tot 30 cm.
Overigens heeft deze groep weinig afwijkingen.
c. Verspreiding. Niet--lemige zwarte essen komen bijna uitsluitend in de ruime
omgeving van Heino voor, de zwak lemige zwarte essen vindt men verspreid over
het gehele dekzandgebied.
d. Hydrologie en gebruik. De grondwater_.invloed is verwaarloosbaar klein, doch
soms aan de randen van de essen sterker. De hangwaterhoeveelheid is vrij
groot, maar is niet voldoende voor alle gewassen. De gronden zijn nagenoeg
uitsluitend als bouwland in gebruik en leveren dan redelijk goede opbrengsten
van rogge, haver en aardappelen.
e. Verbetering der waterhuishouding. Verhoging der grondwaterstand tot 90 à
120 cm voor bouwland en tot 70 cm voor grasland zal ongetwijfeld tot hogere
opbrengsten leiden, maar is practisch moeilijk te verwezenlijken in verband
met de relatief hoge ligging. Beregening is hier wel mogelijk. De gevoeligheid
van het profiel voor watersuppletie is echter niet groot.
Kaarteenheid 11. Zwart diep humeus. lemig. zeer fi.in zand (zeer fi.inzandige
zwarte essen)
Grondwatertrap: geen grondwaterinvloed
Hangwatertrap < goed vochthoudend
a. Deze zeer uniforme kaarteenheid heeft als regel het volgende profiel.
A-laag 0-50 à 70 cm zwart, humusgehalte 5-7%, leemgehalte 7^-32%>i M50 105150 mu, structuur les.
> 50 à 70 cm
podzolen of restanten daarvan, humusgehalte 0-2%, leem
gehalte 7-^-17-2%, M50 105-150 mu, structuurdikwijls vast.
b. Verontreiniging. De dikte van de A-laag is soms midden op .de es kleiner
dan aangegeven, b.v.30 cm, aan de randen der es kan deze oplopen tot 100 cm.
De grondwaterinvloed is als gevolg van de bolle ligging der essen aan de ran
den dikwijls sterker. Sommige kleine essen hebben meer grondwaterinvloed.
c. Verspreiding. We treffen dese gronden vooral aan tussen Luttenberg en
Rsslte.
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d. Hydrologie en gebruik. Het vochthoudend vermogen van deze profielen is
goed. De grondwaterinvloed is, behalve soms aan de randen der essen, minimaal.
Er wordt veel rogge/ haver en aardappelen verbouwd. Een enkele maal komt gras
land voor dat dan een sterke zomerdepressie heeft.
e. Verbetering der grondwaterhuishouding. Enige watersuppletie is gewenst. Be
regening verdient de voorkeur boven de technisch zeer moeilijke grondwater
standsverhoging. De gevoeligheid van het profiel voor een juiste handhaving
van de watertoevoer is echter niet groot. De gewenste grondwaterstanden zijn
70 cm voor grasland en 90 à 120 cm voor bouwland.
Kaarteenheid 12. Zwart humeus, al of niet zwak lemig. matig fi.in zand (lichte
beekbezinkingsgrond)
Grondwatertrap: zeer sterke grondwaterinvloed
Hangwatertrap : slecht vochthoudend.
a. De gronden hebben als regel het volgende profiel.
A-laag 0-15 a 20 cm zwart, humusgehalte 6-15$, leemgehalte 0-17g$, M50 150210 mu, structuur soms dicht, meestal los, roestig, pleksgewijs gereduceerd.
C-laag > 15 a 20 cm grijs, humusloos, leemgehalte 0-l?ijj$, M50 150-300 mu,
structuur dikwijls los, zwak tot matig roestig, veel reduc
tie.
b. Verontreiniging. De kleur van de A-laag is soms bruin. Vrij vaak komen
kopjes met humuspodzolen voor. Soms ook wel lagere terreingedeelten met
daarin venige gleygronden en venige humuspodzolen. Soms, vooral in het oosten,
is de ondergrond zeer fijnzandig. Voorts komen een enkele maal zware gleygron
den voor. Soms vindt men kleine esjes temidden van deze lichte gleygronden.
c. Verspreiding. De gronden komen voor ten noorden van Heino, in het Schanerbroek, in het Hellendoornse broek en verder bestaan de (meestal oostelijke)
uitlopers der zware beekbezinkingsgronden uit deze profielen.
d. Hydrologie en gebruik. De grondwaterinvloed is zeer groot. Wateroverlast
komt nogal eens voor. De hangwaterJaoeveelheid is klein. Stilstand van de
groei in droge zomers komt wel voor. De gronden liggen uitsluitend in grasland.
e. Verbetering der waterhuishouding. De dikwijls hoge grondwaterstanden gedu
rende de winter en eveneens in de zomer dienen vermeden te worden. Te laag
grondwater in de zomer dient eveneens voorkomen te worden. Als gewenste grond
waterstand gedurende het groeiseizoen is 60 cm voor grasland en 70 à 80 cm
voor bouwland aan te bevelen.
Kaarteenheid 13. Zwart humeus, sterk lemig. fi.in zand en sterk fi.inzandige
leem (zware beekbezinkingsgrondenT
Grondwatertrap: zeer sterke grondwaterinvloed
Hangwatertrap : matig vochthoudend
a. De gronden uit deze groep hebben sterk lemig zand en steark zandige leem in
de bovengrond en hebben als regel het volgende profiel
A-laag; 0-10 à 20 cm zwart, humusgehalte 8-15$, leemgehalte 17§--50$, M50 tussen
105 6ü 210 mu, structuur dicht, roestig, pleksgewijs gere
duceerd soms zeer sterk ijzerhoudend.
Cg1-laag:l0 à 20-30 à 50 cm donker grijs, humusgehalte 0-20%, leemgehalte 17§-50%, M50 tussen 105 en 210 mu, structuur dicht, soms zeer
dicht, roestig, veel reductie, soms zeer sterk ijzerhoudend
(ijzeroer)
Cg2-laags >30 à 50 cm licht -grijs, humusloos leemgehalte 7gr M50 tussen
105 en 4-20 mu, structuur meestal los, soms roestig, meestal
sterk gereduceerd.
b. Verontreiniging. De textuur van de Gg2-läag varieert sterk. In het gebied
ten westen van de spoorlijn Zwolle-Raalte en het kanaal Raalte-Deventer is de
mediaan van de zandfractie veelal tussen 150 en 4-20 mu, in het oostelijk hier
van gelegen gebied is deze vaak tussen 105tot 210 mu. De bovengrond is soms
venig. In de meestal lange smalle stroken liggen de zwaardere typen middenin,
de lichtere langs de randen. Hier en daar is de A-laag tot 30 cm dik. Voorts
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komt in deze gleygronden een enkel kopje met humuspodzolen voor. De soms voor
komende zeer ijaerrijke, rood gekleurde gronden worden rodoornige gleygronden
genoemd. Deze hebben een laag humusgehalte. De gleygronden in het noordwesten
van het gebied hebben enige rivierklei bijmenging, voorel ten westen van de
Alerdinck bij Lierderholthuis en ten westen van het Nijenhuis .
c. Verspreiding. Deze gronden komen verspreid over het gehele gebied voor.
Meestal zijn het smalle ongeveer oostwest gerichte dalen, soms zijn het bre
dere laagten (b.v. Hoge broek, Schoonheeter broek).
d. Hydrologie en gebruik. De grondwaterinvloed is in deze gronden zeer groot.
In de winter en in natte zomers stijgt het water tot te grote hoogte, soms
treedt inundatie op. In tijden van geringe neerslag en grote wateronttrekking
kan het grondwater tot 120 cm en dieper wegzakken. De hangwaterhoeveelheid
is matig door het hoge humusgehalte en het hoge leemgehalte. Stilstand van de
groei in droge zomers komt soms voor.
De gronden zijn bijna uitsluitend als grasland in gebruik.
e. Verbetering der waterhuishouding. Verhoging van het grondwater om in droge
zomers stilstand inde groei te voorkomen, is gewenst. Veel meer echter is
waterbeheersing nodig in de winter en in natte zomers. Een grondwaterstand
van 70 cm voor grasland en 80 à 110 cm voor bouwland is noodzakelijk geduren
de het groeiseizoen.
De verticale waterbeweging zou wellicht verbeterd worden door doorwerken van
de lemige en/of sterk roestige lagen.
Greppelontwatering is een andere mogelijkheid om in zeer natte tijden een snel
le afvoer van het regenwater van de percelen te verzekeren.
Kaarteenheid 14. Zwart venig. sterk lemig, matig fi.ln zand (venige beekbezinkingsgrond)
Grpndwatertrap: zeer sterke grondwaterinvloed
Hangwatertrap : goed vochthoudend
a.^Deze gronden hebben het volgende profiel
A-laag 0-20 à 4-0 cm zwart, 25-30% humus, 17i|--32gfp leem, M50 105-210 mu, dicht,
roestig, min of meer gereduceerd.
Cg1-laag 20 h 40-30 à 50 cm grijs, 2% humus, 17^-50^ leem, M50 105-210 mu, wei
nig roest en veel reductie.
Cg2-laag > 30 à 50 cm grijs humusloos, 0-17^ leem, M50 105-300 mu, veel reduc
tie .
b. Verontreiniging. Hei humusgehalte varieert van plek tot plek. De leemlagen
uit de Cg1 eveneens, soms ontbreken ze. Het fijne zand uit de Cg2 komt veelal
in het oosten voor, het grove zand vooral in het westen van het karteringsgebied. Overigens is deze kaarteenheid vrij uniform.
c. Ver breiding. Dit type komt voornamelijk in de zuidelijke helft voor. Het
zijn altijd de laagste plekken van de beekbezinkingsstroken.
d. Hydrologie en gebruik. Het vochthoudend vermogen is goed, de grondwaterin
vloed is zeer groot. De gronden worden als grasland, een enkele maal als
griend benut.
e. Verbetering der grondwaterhuishouding. Ook hier valt het accent op een la
gere grondwaterstand in nattere tijden. Voor grasland geldt 70 cm, voor bouw
land 80-100 cm als de meest gewenste grondi/aterstand
Kaarteenheid 15. Zwart ondiep humeus, matig fi.in zand (hoge .jonge heideontginningen)
Grondwatertrap: geringe grondwaterinvloed
Hangwatertrap : slecht vochthoudend
a. Deze kaarteenheid bestaat voornamelijk uit gronden met het volgende profiel
A-laag 0-±20 cm
zwart, humusgehalte 3-5$, leemgehalte 0-7-g$, MfD tussen
150 en 210 mu, structuur los.
B-laag *20 tot ± 50 cm bruin, humusgehalte0-2%, leemgehalte 0-7^, M50 tussen
150 en 210 mu, structuur vast.
C-laag > ± 50 cm
geelgrijs, humusloos, leemgehalte 0-7^, M50 tussen 15C
en 210 mu, structuur vast.
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b. Verontreiniging . Deze kaartgroep bevat kleine oppervlakten diep omgewerk
te (gerioolde) gronden, stuifzanden, droge hurnusijzerpodzolen en vochtiger
humuspodzolen.
c. Ver breiding. De gronden liggen in tal van kleine stukken verspreid voor
namelijk op de hogere koppen en ruggen van het dekzandlandschap, in het bij
zonder in een ruime strook van Lema1erveld over Heino, Raalte en Lettele naar
Holten.
d. Hydrologie en gebruik. Het zijn meestal gronden met zeer diep grondwater,
dat maar zelden aan de planten ten goede komt. Bovendien is de hangwaterhoeveelheid gering, zodat de gronden tot de sterk verdrogende gerekend moeten
voorden. Ze zijn soms als bos, meestal als bouwland in gebruik en leveren dan
matige opbrengsten van rogge en aardappelen. Een enkele maal komt grasland,
voor dat dan zeer sterk verdrogend is. /echter
e. Verbetering der watervoorziening. Sterke verhoging van het grondwaterniveau
tot 55 cm voor grasland en 70 à 90 cm voor bouwland is zeer gewenst. Tech
nisch is dit door het meestal grote hoogteverschil met de naaste omgeving
moeilijk uitvoerbaar. Beregening is een maatregel die hier alle aandacht
verdient. Ten slotte is afgraving van deze gronden tot de geweaste hoogte
ligging onder terugzetting van de A- en B-lagen een maatregel, die tot een
betere watervoorziening leidt, De gronden zijn zeer gevoelig voor een juiste
handhaving van het ideale grondwaterpeil.
Kaarteenheid 16. Zwart ondiep humeus, al of niet zwak lemig, matig fi.in zand
(middelhoge .jonge heideontginnlngsgronden)
Grondwatertrap: matige grondwaterinvloed
Hangwatertrap : slecht vochthoudend
a. Deze kaarteenheid bestaat voornamelijk uit de volgende profielen.
A-laag 0-20 cm
zwart, humusgehalte 5-8$, leemgehalte 0-T7j$, M50 150-210
mu, structuur los.
B-laag 20-50 cm
bruin, humusgehalte 0-2%, leemgehalte 0-l?g%, M50 150210 mu, structuur vast.
C-laag > 50 cm
geelgrijs, humusgehalte 0%, leemgehalte 0-17§$, M50 150210 mu, structuur meestal vast soms los.
b. Verontreiniging . Soms zijn de profielen droger dan aangegeven, soms ook
natter. De bovengrond kan tot 30 cm dik zijn; de ondergrond is soms, vooral
ten zuiden van Heten , roestig. Voorts iQ de ondergrond soms los tengevolge
van het vroegere breken van de oerlagen,
c. Ver breiding. Op de lagere koppen en op de flanken van de hogere koppen treft
men deze kaarteenheid aan0 Ze komt voor, verspreid in kleine stukken door het
gehele zandgebied met uitzondering van de ruime omgeving van de Luttenberg.
d. Hydrologie en gebruik. Het profiel is iets vochthoudebder dan kaarteenheid
15. Vooral echter is de grondwaterinvloed groter. De gronden zijn -overwegend
als bouwland in gebruik, soms komt grasland voor.
e. Verbetering der waterhuishouding. Verhoging der grondwaterstand tot 70 à
90 cm voor bouwland en tot 60 cm voor grasland is zeer gewenst, doch is niet
steeds gemakkelijk uitvoerbaar.
Kaartoenheid 17. Zwart ondiep humeus. al cf niet zwak lemig. matig fi.in zand
(lage .jonge heide ont g inningen)
Grondwatertrap: sterke grondwaterinvloed
Hangwatertrap : mati^ vochthoudend
a. Deze gronden hebben het volgende profiel
A-laag 0-20 cm
zwart, humusgehalte 6-10%,leemgehalte 0-17;$, M50 150-210
mu, structuur los.
B-laag 20-50 cm
bruin, humusgehalte Cleemgehalte 0-17-g$, M50 150-210
mu, structuur minder vast dan de B-laag van type 15 en 16.
G-laag > 50 cm
geelgrijs, humusgehalte 0%, leemgehalte 0-llffo, M50 150210 mu, structuur meestal vast, soms los.
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b. Verontreiniging. . De B-laag gaat dikwijls dieper door (tot ± 70 cm), de
C-laag bestaat soms uit gpover zand (tot 300 mu). De gronden zijn wel eens
wat vochtiger of droger dan aangegeven. In laagten is het humusgehalte wat
hoger tot venig. De ondergrond is soms roestig, behalve bij Heino en lemelerveld.
c. Ver breiding. Deze kaarteenheid komt vrij veel voor in de lagere delen
van het landschap. Ze liggen als regel vlak.
d. Hydrologie en gebruik. Het vochthoudend vermogen is weinig groter dan dat
van kaarteenheid 16, echter is de grondwaterinvloed veel groter. We treffen
hoofdzakelijk grasland op deze gronden aan.
e. Verhetering der waterhuishouding. Op deze gronden, die in het algemeen
weinig van droogte lijden, is een verlaging van het grondwater in natte
perioden nodig. Aanbevolen wordt e«n optimale grondwaterstand van 60 cm voor
grasland en 70-90 cm voor bouwland., gedurende het groeiseizoen.
Kaarteenheid 18. Zwart ondiep humeus, sterk lemig. zeer fi.in zand (middelhoge
jonge heideontgiriningen)
Grondwatertrapï matige grondwaterinvloed
Hangwatertrap : matig vochthoudend
a. Deze gronden hebben het volgende profiel
A-laag 0-20 cm
zwart, humusgehalte 5-8$, leemgehalte 17g--32M50 105150 mu, structuur los.
B-laag 20-35 cm
bruin, humusgehalte 0-2%, leemgehalte 17ir-32è%, M5Q 105150 mu, tamelijk dicht_
Cj-laag 35-70 cm
geel grijs, humusgehalte 0%, leemgehalte 17è-32-g-, M50
105-15P mu ,structuur dicht, soms roestig
. Verontreiniging. De ondergrond lijkt soms op die van een humusijzerpodzol
(min of meer roestig). De A-laag is soms 30 of 4-0 cm dik.
c. Verspreiding. Deze gronden komen voor in de ruime omgeving van de Lutten
berg, vooral in de richting Raalte.
d. Hydrologie en gebruik. Het vochthoudend vermogen van het dek is matig en
de hoogte van de grondwaterinvloed is als regel niet zeer groot. De capillaire
werking is tengevolge van de fijnzandigheid en de dichte pakking vrij groot.
De gronden zijn zowel als bouwland als/frasland in gebruik.
e. Verbetering der waterhuishouding. In deze gronden is een grondwatarstand.
van 100 à 120 cm voor bouwland en 75 cm voer grasland ideaal.
Kaarteenheid 19. Zwart ondiep humeus. sterk lemig, zeer fi.in zand (lage .jonge
he ideontginningen)
Grondwatertrap; sterke grondwaterinvloed
Hangwatertrap : goed vochthoudend
a. Deze gronden hebber, als regel hot volgende profiel
A-laag 0-2Q à 30 cm zwart, hugiusgehalte 7 à 10%, leemgehalte 17g—32f-$, M5Q
IO5-I5O mu, structuur los.
B-laag 20sà 30-40 à 50 cm bruin, humusgehalte 0-1%, leemgehalte ±1^-50%, M50
105-150 mu, structuur dicht.
C-laag 40 à 50-60 à 80 cm licht_g^ijs, humusgehalte 0%t leemgehalte 7-g$-32-g%,
M50 105-150 mu, structuur dicht.
C2-laag > 60 h 80 cm licht grijs, humusgehalte 0%, leemgehalte O-lTg^j 150
150-210 mu, structuur dicht.
b. Verontreiniging. Een enkele maal vinden we gleygronden en ook wel vennetjes
(hoger humusgehalte, hoger leemgehalte, diepere B-laag en uiterst fijnzandig)
binnen deze kaarteenheid. De dikte van het sterk lemige dek varieert nogal
eens.
c. Verspreiding. In het oostelijk deel van het gebied treft men deze kaart
eenheid in vlakke soms zeer grote stukken aan.
d. Hydrologie en gebruik.0.-k hier is het poriënvolume vrij gering. De grond
waterinvloed is laatig. De gronden liggen uitsluitend in grasland.
e. Verbetering der waterhuishouding. 75 cm voor grasland en 100-120 cm voor
bouwland is 1 oor deze gronden ideaal.
f Cg-laag > 70 cm, geelgrijs, humusgehalte Ofo, leemgehalte 0-17
M50 150-210 mu, structuur vast.
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Kaarteenheid 20, Zwart matig diep humeus. matig fi.in zand (hoge oude heideontginningen)
Grondwatertrap: geringe grondwaterinvloed
Hangwatertrap : matig vochthoudend
a. Deze gronden hebben het volgende profiel.
A-laag 0-4-0 cm
zwart, humusgehalte 4-6%, leemgehalte 0-7-g/o, M50 150-210
mu, structuur los.
B-laag 40-60 cm
bruin, humusgehalte 0-2%, leemgehalte 0-?g%> M5G 150-210
mu, structuur vast.
C-laag > 60 cm
geelgrijs, humusloos, leemgehalte 0-7g$, M50 150-210 mu,
structuur dicht.
b. Verontreiniging. De dikte van de A-laag varieert nogal eens en kan tot
20 cm teruglopen. De B-laag ontbreekt soms.
c. Verspreiding. Deze gronden vindt men in enkele kleine stukken verspreid
door het gehele dekzandgebied op de hogere koppen.
d. Hydrologie en gebruik. De grondwaterinvloed is gering, het vochthoudend
vermogen is matig. De gronden zijn als bouwland in gebruik.
e. Verbetering der grondvjaterhuishouding. Het grondvjater moet verhoogd worden
tot 90-110 cm voor bouwland en 65 cm voor grasland. Beregening en ook afgraven
van de C-laag totihet gewenste niveau zal verbetering geven.
Kaarteenheid 21. Zwart matig diep humeus. al of niet zwak lemig, matig fi.in
zand (middelhoge oude heide--t>ntginningen).
a. Deze gronden hebben het volgende profiel
A-laag O-4.O cm
zwart, humusgehalte 4-8%, leemgehalte 0- 17i%, M50 150210 mu, structuur los.
B-laag 40-60 cm
bruin, humusgehalte 0-2%, leemgehalte 0-7^, M50 150-210
mu, structuur vast
C-laag > 60 cm
geelgrijs, humusloos,".leem 0-7-gfo, M50 150-210 mu, struc
tuur dicht.
b. Verontreiniging . De dikte van de A-laag varieert van 20-60 cm, als regel
echter tussen 30 en 50 cm. De grondwaterinvloed is soms groter, soms kleiner
dan aangegeven.
c. Verspreiding. Deze gronden treft men meestal aan op de middelhoge ruggen
in het dekzandgebied, ook wel als laagten temidden van hogere gronden en
flanken van de hogere koppen.
d. Hydrologie en gebruik. De grondwaterinvloed is matig, evenals het vocht
houdend vermogen. De gronden zijn meestal als bouwland, soms als grasland
(huisweitjes) in gebruik.
e. Verbetering der grondwaterhuishouding. Instelling van het grondwater tot
90-110 cm voor bouwland en 65 cm voor grasland gedurende het groeiseizoen,
is gunstig. Tengevolge van het dikwijls onrustige reliëf is dit niet sts,eds
gooü uitvoerbaar.
matte.
Kaarteenheid 22. Zwarvtftep humeus al of niet zwak lemig. matig fi.in zand
(lage oude heideontginningen)
Grondwatertrap: sterke grondwaterinvloed
Hangwatertrap : matig vochthoudend
a. Deze gronden hebben het volgende profiel
A-laag O-4O cm
zwart, humusgehalte 6-10%, leemgehalte 0-17-g%, M50 150210 mu, structuur los,
B-laag 40-70 cm
bruin, humusgehalte 0-3%, leemgehalte 0-7-g$, M50 150-210
mu, structuur minder vast dan B-laag van type 19 en 20.
C-laag > 70 cm
geelgrijs, humusloos, leemgehalte 0-72%, M50 150-210 mu,
structuur dicht.
b. Verontreiniging. De dikte van het dek is soms groter dan 50 cm. De onder
grond is soms die van een gleygrond en bevat dan roest. Men treft in de C-laag
soms matig grof, vrij los zand (M50 tot 300 mu) aan. Het type is soms wat
droger dan aangegeven .
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c. Verbreiding. In het gehele dekzandgebied, dikwijls grenzend aan gleygronden,
wordt deze kaartaenheid sporadisch aangetroffen.
d. Hydrologie en gebruik. De grondwaterinvloed is groot_ , Het vochthoudend
vermogen is matig. De gronden zijn als grasland in gebruik met hier en daar
wat bouwland.
e. Verbetering der grondwaterhuishouding. In het algemeen liggen de gronden
prima. Een grondwaterniveau in het groeiseizoen van 65 cm voor grasland en
90-110 cm voor bouwland is gewenst.
Kaarteenheid 23- Zwart matig diet) humeus, sterk lemig. zeer fi.in zand (middel
hoge oude heideontgiriningen)
Grondwatertraps matige grondwaterinvloed
Hsngwatertrap : goed vochthoudend
a. Deze gronden hebben het volgende profiel
A-laag 0-40 cm
zwart, humusgehalte 5-8$» leemgehalte 172^-32^, M50
105-150 mu, structuur los.
B-laag 4-0-60 cm
bruin, humusgehalte 0-1$, leemgehalte 17-g—32g$, M50
IO5-I50 mu, structuur tamelijk dicht.
Cl-laag 6O-8O à 90 cm licht -grijs, humusloos, leemgehalte 17g—32§$, M50
105-150 mu, structuur dicht.
C2-laag > 80 à 90 cm licht-grijs, humusloos, leemgehalte 0-17-2$, M50 105-210
mu, structuur dicht.
b. Verontreiniging . De A-laag is in enkele gevallen dikker of dunner dan
aangegeven. De ondergrond is soms roestig, terwijl de grondwaterinvloed 'soms
gering is.
c. Verspreiding. De gronden komen veelal voor op de middelhoge ruggen in de
Raarhoek, bij Raalte en bij Luttenberg.
d. Hydrologie en gebruik. Het profiel is goed vochthoudend; de grondwaterin
vloed is matig. Men treft veel bouwland en ook wel grasland aan.
c. Verbetering der waterhuishouding. In het algemeen is de toestand hier goed.
Als meest gewenste grondwaterstand in het groeiseizoen geldt voor bouwland
90-120 cm en voor grasland 75 cm.
Kaarteenheid 24. Zwart matig diep humeus, sterk lemig. zeer fi.in zand (lage
oude heide-ontginningen)
Grondwatertrap: sterke grondwaterinvloed
Hangwatertrap : goed vochthoudend
a. Deze gronden hebben het volgende profiel
A-laag 0-30 à 40 cm zwart, humusgehalte 6-10$, leemgehalte 17a*32g$, M50 105150 mu, structuur los
B-laag 30 à 40-50 à 60 cm bruin, humusgehalte 0-2$, leemgehalte 17§--50$, M50
105-150 mu, structuur dicht.
Cl-laag 50 à 60-80 cm lichtgrijs, humusloos, leemgehalte 17-<!r-32§$, M50 105150 mu, structuur dicht.
C2-laag > 80 cm
grijs, humusloos, leemgehalte 0-172$, M5Q 105-210 mu,
structuur dicht.
b. Verontreiniging. Er komen enkele essen in voor en voorts enkele profielen
met een 20 à 30 cm dikke A-laag. De B-laag is soms roestig. Een hoogst enkele
maal zijn de gronden drager dan aangegeven.
c. Verspreiding. Deze groep komt weinig voor. Ze liggen vrij vlak en vooral
bij Raalte en Luttenberg treft men deze aan.
d. Hydrologie en gebruik. Er is weinig wateroverlast, de grondwaterinvloed
is matig, het vochthoudend vermogen goed. Op deze gronden komt veel grasland
voor.
e. Verbetering der waterhuishouding. 90-120 cm voor bouwland en 75 cm voor
grasland is een öoede grondwaterstand in het groeiseizoen. Althans in het
groeiseizoen is een diepere ontwatering vergeleken bij de huidige situatie
niet nodig.

Kaarteenheid 25. Zwart venig. lemig. matig fi.in zand (venige .jonge ontgin
ningen)
Grond/watertrap: zeer sterke grondwaterinvloed
Hangwatertrap : goed vochthoudend
a. Deze gronden hebben het volgende profiel
A-laag 0-±30 cm
zwart, ± 30% organische stof, 7g'-322$ leem, M50 105-210 mu
B-laag ±30-±90 cm
bruin, humus 0-5%, leem 0-50%, M50 105-210 ku
C-laag > 90 cm
grijs, humusloos, leem 0-17ij$, M50 105-210 mu.
b. Verontreiniging. De A-laag is soms dikker dan 4-0 cm, soms is het humusgehalte te laag voor een venige humuspodzol.
c. Verspreiding. Deze gronden komen veel voor langs de noordrand van het
Schanerbroek bij lemelerveld en verder verspreid in enkele stukken over het
gehele dekzandgebied. Men treft ze uitsluitend aan in de lagere delen van
het landschap.
d. Hydrologie en gebruik. De grondwaterinvloed is zeer sterk, het vocht
houdend vermogen matig tot goed. De gronden zijn dan ook uitsluitend, als
grasland en dikwijls wild grasland in gebruik.
c. Verbetering der grondwaterhuishouding. Deze gronden, die veelal te nat
zijn, vragen een betere ontwatering. Optimale grondwaterstanden zijn 70 cm
voor grasland en 80-100 cm voor bouwland.
Kaarteenheid 26. Bruin ondiep humeus. lemig. matig fi.in zand (middelhoge
.jonge ontginningen)
Grondwatertrap: matige grondwaterinvloed
Hangwatertrap : matig vochthoudend
a. Deze gronden hebben het volgende profiel
A-laag 0-20 cm
donker--bruin, humusgehalte 4-6%, leemgehalte 7ïr-32g-%,
K50 150-210 mu, structuur los.
B-laag 20-40 à 50 cm bruin, humus 0-1%, leem 0-l?g$, M50 150-210 mu, struc
tuur vast.
C-laag > 40 à 50 cm licht.-grijs, humusloos, 0-172$ leem, M50 150-300 mu,
dichte pakking
b. Verontreiniging. Een enkele maal zijn de gronden droger. Soms komen leem
en grof -zandlenzen voor.
c. Verspreiding, Deae zeldzame kaarteenheid komt uitsluitend voor bij Schalk
haar en Diepenveen. Ze ligt op de hogere delen vm het dekzandlandschap. De
maaiveldsligging is nogal ongelijk.
d. Hydrologie en gebruik. De grondwaterinvloed is'matig, het vochthoudend
vermogen is matig. De gronden zijn als grasland en hier en daar als bouwland
in gebruik.
e. Verbetering der waterhuishouding. De invloed van het grondwater kan ver
groot worden door verhoging tot 6ü cm voor grasland en 70-90 cm voor bouw
land.
Kaarteenheid 27. Bruin ondiep humeus. lemig. matig fi.in zand (lage jonge
ontginningen)
Grondwatertrap: sterke gr ondwater invloed.
Hangwatertrap : matig vochthoudend
a. Deze gronden hebben het volgende profiel
'A-laag 0-20 cm
donker.--bruin, 4-6% humus, 7^-32^> leem, M50 150-210 mu,
structuur los.
>
B-laag 20-45 cm
bruin, 0-2$ humus, 0-l7]j% leem, M50 150-210 mu, structuur
vast
C-laag > 45 cm
grijs, humusloos, 0-1?g% leem, M50 110-300 mu, soms
roestig
b. Verontreiniging . De C-laag bevat soms laagjes grof zand. De profielen
zijn soms matig vochtig. Kleine oppervlakten gleygronden komen voor.
c. Verbreiding. Deze soms nogal wat geaccidenteerd liggende gronden komen in
kleine oppervlakten voor in de omgeving van Schalkhaar en Diepenveen.
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à. Hydrologie en gebruik. De grondwaterinvloed is vrij groot, vandaar dot
deze gronden overwegend als grasland in gebruik zijn.
e. Als meest gewenste grondwaterstand is te beschouwen 60 cm voor grasland
en 70-90 cm voor bouwland,
Kaarteenheid 28. Bruin, matig diep humeus. lemig, matig fi.in zand (middel
hoge oude ontginningen)
Grondwatertrap: matige grondwaterinvloed
Hangwetertrap : nötig vochthoudend
a. Deze gronden hebben het volgende profiel
A-ldag 0-30 à 4-0 cm donker-bruin, 4-6% humus, 7^-32leem, M5C 150-210 mu,los
B-laag 30 s 4-0-40 à 60 cm bruin, 0-2% humus, 0-17g% leem, 150 150-210 mu,vast
C-laag > 4-0 à 60 cm grijs, geen humus, 0-17-g^ leem, M50 150-300 mu.
b. Verontreiniging, Een enkele variatie in grondwaterinvloed komt voor. De
dikte van de A-laag is soms groter dan 50 cm. De C-laag is soms roestig en
bevat soms lemiger lagen.
c. Verbreiding. Het type komt weinig voor. Alleen in de omgeving van Deventer
treft men het aan op de hogere delen van het landschap.
d. Hydrologie en gebruik. De matige grondwaterinvloed gevoegd bij de matige
vochthoudendheid laat zien, dat het profiel in het algemeen wat watertekort
heeft. De gronden zijn zowel voor grasland alls/^Souwland in gebruik.
e. Verbetering der waterhuishouding. Enige toevoer van water is nodig. De
gewenste grondwaterstand
voor grasland is 70 cm en voor bouwland 90-110 cm.
Kaarteenheid 29. Bruin matig diep humeus, lemig, matig fi.in zand, (lage oude
ontginningen)
Grondwatertrap: sterke grondwaterinvloed
Hangwatertrap : matig gochthoudend
a. Deze gronden hebben het volgende profiel
A-laag 0-30 s 40 cm donker—bruin, 1^-6% humus, 7-av-32g% leem, M50 159-210 mu,
. los
B-laag 30 à4p-40 à 60 ca bruin, 0-2% humus, 0-17^ leem, M50 150-210 mu,
minder vast dan B-laag van kaarteenheid 27.
C-laag > 40 à 60 cm grijs, humusloos, 0-17^ leem, M50 150-300 mu, dichte
pakking
b. Verontreiniging. Enkele drogere stukken met humusijzerpodzolen komen voor,
soms treft men gleygronden aan. De C-laag bevat soms lemiger lenzen.
c. Verbreiding, Deze kaarteenheid is zeldzaam. Ze wordt op de lagere gronden
in de omgeving van Deventer aangetroffen.
d. Hydrologie en gebruik. Het zijn vochtige gronden, die daarom zeer veel
grasland hebben.
e. Verbetering der waterhuishouding. Meest gewenste grondwaterstand voor
grasland is 70 cm, voor bouwland 90-110 cm.
Kaarteenheid 30. Zwart ondiep humeus. al of niet zwak lemig, grof zand (stuw'
walgronden)
Grondwatertrap: geen grondwaterinvloed
Hangwatertrap : zeer slecht vochthoudend
a. Deze gronden hebben het volgende profiel
A-laag 0-±10 cm,
zwart, 1-3^ humus, 0-17§$ leem, M50 300-600 mu
B-laag 10-±70 cm
bruin geel, 0--g% humus, 0-7-g% leem, M50 300-600 mu
C-laag > ± 70 cm
geelgrijs, humusloos, 0-7^ leem, M50 300-1200 mu.
b. Verontreiniging. Soms komt keileem ondieper dan 120 cm voor, in verschil
lende gevallen wordt een keienvloer aangetroffen, het zand is soms veel fijner,
'c. Verspreiding. Uitsluitend op de top van de Luttenberg treffen we deze
kaarteenheid aan.
d. Hydrologie en gebruik. Deze gronden zijn de droogste van het karteringsgebied. Hun grondwaterinvloed is nihil, het vochthoudendvermogen is minimaal.
Ze zijn als
bosgrond in gebruik.
e. Verbetering der waterhuishouding. Voor een verantwoord/eist. Voor bouw
land geldt 70-90 cm benoden maaiveld en voor grasland 55 cm.
/ gebruik als bouwland of als grasland, is watersuppletie ver-
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Kcarteenhaid 31. Zwart ondiep humeus. al of niet lemig. matig fi,in zand (hoge
.jonge bosontginningenT
Grondwatertrap;
geringe grondwaterinvloed
Hangwatertrap : zeer slecht vochthoudend
a. Deze gronden hebben het volgende profiel
A-laag 0-±20 en
zwart, 2-lf/o humus, 0-32"g% leem, M50 105-210 mu
B-laag 20-80 cm
bruingeel, 0-ijo humus, 0-32-g% leem, M50 105-210 mu
C-laag > 80 cm
geelgrijs, humusloos, 0-322$ leem, M50 105-210 mu
b. Verontreiniging. Het profiel bevat in de bovefilaag wel eens een humuspodzol. Ook wel komt wat stuifzand voor, terwijl het zand soms, sterk lemig,
uiterst fijnzandig en sterk zandige leem kan zijn
c. Verbreiding. Deze kaarteenheid komt niet veel voor. We treffen haar in
enkele kleine stukjes uitsluitend op de hogere terreingedeelten aan. De zeer
fijnzandige liggen bij Luttenberg, de matig fijnzandige in de rest van het
gebied.
d. Hydrologie en gebruik. De grondwaterinvloed is nagenoeg nihil, hetvochthoudend vermogen is gering. De gronden zijn dikwijls met bos beplant en lig
gen soms in bouwland
e. Verbetering der waterhuishouding. Voor gebruik als bouwland en meer nog
voor grasland, is watersuppletie vereist. Gewenste grondwaterstanden 70-90 cm
voor bouwland en 60 cm voor grasland.
Kaarteenheid 32. Zwart matig diep humeus. al of niet zwak lemig, matig fijn
zand (hoge oude bosontginningen!
Grondwatertrap: geringe grondwaterinvloed
Hangwatertrap : matig vochthoudend
a. Po ze gïonden hebben het volgende profiel
A-laag 0-30 à 50 cm zwart donker- bruin, j^-6% humus, 0-17-3$ leem, M50 150-210 mu
B-laag 30 à 50-80 cm bruingeel, 0~^fo humus, 0-7ß/b leem, M50 150-210 mu
C-laag > 80 cm
geelgrijs, humusloos, 0-7leem, M50 150-210 mu, zwak
roestig
b. Verontreiniging. De dikte van de A-laag is soms groter dan 50 cm, soms
wat kleiner dan 30 cm. Bij Schalkhaar treffen we soms een kalkrijke ondergrond
aan.
c. Verbreiding. Deze kaarteenheid is zeldzaam. We vinden enkele stukjes tussen
Heten en Deventer.
d.. Hydrologie en gebruik . De grond water invloed is gering, het vochthoudend ver
mogen matig. Fife vinden dan ook veel bouwland, echter soms wat grasland.
e. Verbetering der grondwaterhuishouding. Ook hier is watersuppletie gewenst.
Als grondwaterstand is op te geven 90-110 em voor bouwland en 65 cm voor gras
land .
Kaarteenheid 33. Veengronden
Grondwatertrap: zeer sterke grondwaterinvloed
Hangwatertrap : zeer goed vochthoudend
a. Deze gronden hebben het volgende profiel
A11-laag 0-±20 cm
zwart, * IQ% organische stof, 17t>--32-|% leem.
Al2-laag ±20-50 à 70 cm zwart, minstens 50% organische stof.
C-laag > 50 à 70 cm bruingrijs, 10 à 15% organische stof, 32g--50^ leem, M50
50 - 150 mu
b. Verontreiniging. Deze kaarteenheid is zeer zuiver.
G. Verbreiding. We treffen dit bodemtype slechts eenmaal in voldoende afmeting
aan, n.l. vlak bij Holten, in een laag gebied, omsloten door venige gleygrond.
d. Hydrologie en gebruik. Het grondwater is zeer hoog, het vochthoudend vermogen
is zeer goed. De gronden zijn deels meestal als grasland in gebruik deels
liggen ze woest.
a. Verbetering der waterhuishouding. Als meest gewenste grondwaterstand geldt
•hier voor grasland 60 cm en voor bouwland 70-90 cm beneden maaiveld.
34-« Complexen De complexe kaarteenheden waren op de gebruikte schaal niet in
hun afzonderlijke componenten weer te geven. Hun samenstelling is onderling
ook sterk gevarieerd. Een afzonderlijke beschrijving is voor elk type complex
niet doenlijk. De samenstelling blijkt uit de nummers der samenstellende com
ponenten op de bodemkaart.

