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V O O R W O O R D

In opdracht van het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Enschede werd een gordel gron
den rondom de stad, ter grootte van circa 2400 ha, bodemkundig onderzocht.
Het onderzoek werd opgedragen met het doel een
inzicht te verkrijgen in de bodemgesteldheid, de hydrolo
gie en de daaruit voortvloeiende landbouwkundige en ande
re gebruiksmogelijkheden van de grond ten behoeve van uitbreidings- en bestemmingsplannen van de gemeente en het
wenselijk verloop van een eventueel kanaaltracé aan de
zuidwestzijde van de stad.
Hiervoor zijn naast een bodemkaart diverse, bo
demges chiktheidskaarten, alsmede een leemdiepte- en een
humusdiktekaart vervaardigd.
Het gebied werd tamelijk gedetailleerd opgeno
men. Het aantal waarnemingen bedroeg circa 2 boringen per
hectare tot 1,5 meter-diepte.
Het veldwerk vond plaats in de periode van half
maart tot eind november 1957 door de technisch hoofdambte
naar W. van der Knaap en karteerder W. van der Voort, tij
delijk geassisteerd door karteerder B.A. Marsma.n. Het ge
heel stond onder leiding van Ir J. Zandbergen.
Aan de verschillende gemeentelijke instanties,
waaronder vooral het gemeentelijk gas- en waterleidingbe
drijf, die bijgedragen hebben tot de totstandkoming van
dit onderzoek, willen we een bijzonder woord van dank zeg
gen voor hun medewerking.

DE DIRECTEUR VM DE STICHTING
VOOR BODEMKARTERING,

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

HOOFD AFDELING OPDRACHTEN,

(ir J. Zandbergen).

SITUATIE

FIG. 1

DELEN van de GEM.ENSCHEDE

SCHAAL 1: 50000

I. INLEIDING
De begrenzing van het gekarteerde gebied, is vaak zeer
grillig en valt maar gedeeltelijk samen met wegen en waterlopen
(zie situatieschets afbeelding l).
De gronden binnen dit gebied zijn overwegend voor
landbouwkundige doeleinden in gebruik en wel bij de z.g. gemeng
de bedrijven. De vochtige gronden liggen veelal in gras en de
drogere gronden'worden als bouwland gebruikt. In verband met
arbeidsbesparing ligt er een aanzienlijk areaal blijvend grens
land op gronden, die hiervoor te droog zijn. Verschillende land
goederen binnen dit gebied zijn parkachtig aangelegd, zodat er
nogal wat bos voorkomt.
aantal tuinbouwbedrijven is zeer be
perkt.
Hoewel het niet erg opvalt, komen aanzienlijke hoogte
verschillen binnen dit gebied voor. De hoogtelijnen lopen onge
veer noord-zuid. Afbeelding 2 geeft de hoogteverschillen weer,
zoals ze op de topografische kaart voorkomen. Hierop zijn de
verschillende intervallen, die 2,5 meter bedragen, met afzonder
lijke kleuren aangegeven, zodat een globaal beeld van de hoogte
verschillen verkregen kan worden. Volgens de topografische
kaart ligt het hoogste punt ten noordoosten van de stad ruim
60 meter + N.A.P. Naar het oosten helt het terrein af tot circa
35 meter + N.A.P. en naar het westen tot 27 meter + N.A.P.
Het gebied bestaat bijna geheel uit zandgronden, die
gedeeltelijk, vooral rondom de stad, reeds eeuwenlang in cultuur
zijn. Naarmate deze gronden langer als cultuurland in gebruik
zijn, is doorgaans meer plaggenmest aangewend, waardoor de humeuze bovengrond dikker is. Deze kan soms wel 1 meter dik zijn
in tegenstelling tot de jonge ontginningen, waarvan de boven
grond vaak maar 20 à 30 cm dik is.
Onder de zandlaag werd op vele plaatsen leem aange
boord, die soms zelfs tot het maaiveld komt. Dit geldt voorname
lijk voor het hoogste gedeelte van het gebied. Naar het oosten
en naar het westen wordt het zandpakket dikker. Hier werd de
leem dan ook meestal niet meer aangeboord.
Volgens gegevens van diepboringen zet de leem zich in
het hoogste gedeelte van het gebied tot grote diepte voort.
Hier rust de keil'eem direct op tertiaire leem of de keileem ont
breekt. Verder west- en waarschijnlijk ockoostwaarts bevindt
zich tussen de keileem en de tertiaire leem een in dikte wisse
lende zandlaag, die bij het pompstation ca 6 meter bedraagt.
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II.

RESULTATEN VM HET ONDEBZOEK

De resultaten van het onderzoek werden op enkele bij
lagen vastgelegdj die nog nader worden toegelicht.
Op de bodemkaart (bijlage l) zijn de zandgronden in
gedeeld naar de dikte van het humeuze dek, het voorkomen van
roestverschijnselen, de mate van podzolering, de diepte van de
leemondergrond en het leemgehalte van de bovengrond» Het hoofdschema hiervan is nagenoeg gelijk aan de indeling voor de bodemkart ering van Nederland, schaal 1 s 50*000, die binnenkort zal
aanvangen.
Bijlage 2 geeft een beeld van de diepte van de hoog
ste wintergrondwaterstand. Hieruit blijkt, dat dit gebied over
wegend vochtig tot zeer vochtig is, ondanks de grote hoogtever
schillen. Alleen de gebieden, waaraan water wordt onttrokken,
zoals in de omgeving van de Voortsweg, rond het pompstation en
langs het kanaal, zijn belangrijk droger. De grenzen tussen de
diverse onderscheidingen hebben een belangrijke landbouwkundige
betekenis. Deze kaart moet gezien worden als een momentopname.
Door het graven van een kanaal of een ander ingrijpend werk kun
nen belangrijke veranderingen in de huidige waterstand ontstaan.
Op bijlage 3 werd bij elk boorpunt de diepte in centi
meters vermeld waarop de leemlaag werd aangeboord, voor zover
deze ondieper dan 1,5 meter beneden maaiveld werd aangetroffen.
Om de kaart gemakkelijker leesbaar te maken werd een indeling
gemaakt met trappen van 20 cm en de gevormde vlakken met ver
schillende kleuren aangegeven. Dezelfde werkwijze werd gevolgd
bij de op bijlage 4 aangegeven diepte van de humusarme onder
grond, waarbij trappen van 50 cm zijn genomen.
Bijlage 5 betreft de gedetailleerde bodemgeschiktheidskaart voor de landbouw, waarop de verschillende gronden in een
groot aantal geschiktheidsklassen zijn ondergebracht. Hieruit is
een globale bodemwaarderingskaart in 5 klassen samengesteld
(bijlage 6).
De klassen A en B bestaan uit gronden met een goed
vochthoudend vermogen en/of een gunstige grondwaterstand, zodat
het goede wisselbouwgronden vormen. Het bedrijfs- en teeltrisi
co is op de gronden, die tot klasse B behoren, wat groter, mede
in verband met weersomstandigheden.
Klasse C, en in sterkere mate klasse D, bestaat uit
gronden,die bij een gemengd bedrijf behoren. Gedeeltelijk zijn
ze te nat voor bouwland en gedeeltelijk te droog voor blijvend
grasland. De laatste klasse E omvat voornamelijk droge woeste
gronden.
De bodenigeschiktheidskaart voor sportvelden (bijlage
7) is, overeenkomstig de wens van de betreffende gemeentelijke
dienst, geen waarderingskaart, maar vormt een groepering van
gronden die voor sportvelden dezelfde gunstige of ongunstige
eigenschappen hebben.
Bijlage 8 geeft een idee omtrent het bodemgebruik in
1846, waarvan de gegevens ontleend zijn aan de stafkaart. Er
kwam veel tuingrond rondom de stad voor en veel bouwland op de
rug, juist ten oosten van de stad. Verder van de stad lagen uit
gestrekte heidevelden b.v. rond Glanerbrug en Driene.
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III. WERKWIJZE
Allereerst werd een basiskaart gemaakt. Deze werd ver
kregen door enkele topografische kaarten, schaal 1- % 10.000,
tot êên kaart te verenigen.
Ten behoeve van de veldopnamen werd een vergroting van
deze basiskaart gemaakt naar schaal 1 s 5»000* Deze vergroting
werd in bijna 40 stukken verdeeld en op carton geplakt. Op de
aldus verkregen z.g. veldkaarten werden in het veld de plaats
van de boringen aangegeven en de in het veld waarneembare bodemkundige grenzen ingeschetst. Tevens werden in notitieboekjes
profielbeschrijvingen gemaakt. Na het maken van de profielbe
schrijving werd de waterstand in het boorgat gemeten en geno
teerd. Waterstanden van welputten en drinkkuilen voor het vee
werden eveneens opgenomen en genoteerd.
^et behulp van al deze gegevens zijn de diverse kaar
ten schaal 1 % 10.000 samengesteld. Doordat de hoogte van de
grondwaterstand zo gemakkelijk verandert en een bodemkartoring
vooral bedoeld is om de meer blijvende eigenschappen van de
grond weer te geven, is de indeling naar de diepte van de grond
waterstand niet op de bodemkaart maar op een afzonderlijke kaart
aangegeven. Wel zijn op de bodemkaart diverse onderscheidingen
gemaakt naar de diepte waarop roestvlekken beginnen en/of ophou
den. Dit is het belangrijkste kenmerk voor het vaststellen van
de vochttrap. Door latere grondwaterstandsdalingen is er plaat
selijk echter geen verband meer tussen deze verschijnselen en de
huidige grondwaterstand.
Behalve door eigen waarnemingen met behulp van grond
boringen en waterstandsopnamen word dankbaar gebruik gemaakt van
inlichtingen en gegevens die ons verschaft werden tijdens het
veldonderzoek door diverse landgebruikers, de plaatselijke
assistenten van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en de landbouwbank, alsmede diverse gemeentelijke instanties en het Labo
ratorium voor Grondmechanica. Dit geldt in het bijzonder voor:
a# 't beschikbaar stellen van de aanwezige chemische analysever
slagen door de Landbouwvoorlichtingsdienst, waaruit waardevolle
gegevens i.v.m» humusgehalten, zuurgraad en vruchtbaarheidscij
fers verkregen werden?
b. de verkregen gegevens van diepboringen van het gemeentelijk
gas- en waterleidingbedrijf en van het Laboratorium voor Grond
mechanica, dat te Delft gevestigd is.

IV. DE VORMING VAN HET LANDSCHAP
a. Beknopte ontstaansgeschiedenis van het gebied.
Ter inleiding en voor een goed begrip van de waarde
ring der gronden, mede in verband met hun landbouwkundige waar
de, is het nodig een kort overzicht te geven van het ontstaan
van het landschap.
De oudste afzettingen, die in dit gebied aan of nabij
do oppervlakte voorkomen, behoren tot het Tertiair en bestaan
voornamelijk uit leem. Deze zeer oude geologische formatie komt
alleen in enige delen van Oost- en Zuid-Nederland zo ondiep voor.
In de diepere ondergrond van het bewerkte gebied bevinden zich
afzettingen van Krijtouderdom, waartoe de Bentheimer zandsteen
behoort. Zij komen in oostelijke richting gaande geleidelijk on
dieper voor.
Tijdens het Tertiair werd ons land grotendeels door de
zee overspoeld. Door rijzing van het land in Oost-Nederland,
Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg kwam hierin geleidelijk veran
dering. Tengevolge hiervan gingen plaatselijk de zeeafzettingen
geleidelijk over in strand- en nog later in continentale afzet
tingen. Zowel horizontaal als verticaal komen in de tertiaire
sedimenten dus belangrijke verschillen in zwa^arte voor.
Door bodembewegingen zijn de lagen, die oorspronkelijk
ongeveer horizontaal op elkaar lagen, scheef komen te liggen.
Hierdoor kunnen lagen van verschillende ouderdom nu ook naast
elkaar aan de oppervlakte voorkomen (dagzomen). Door de ontstane
hoogteverschillen begon direct oen nivelleringsproces, d.w.z.
materiaal van de hogere terreindelen werd door stromend water
afgevoerd en kwam grotendeels in de laagten weer tot afzetting.
Van de verschillende tertiaire tijdvakken, die in
Twente voorkomen, is binnen dit gebied alleen het Eoceen van be
lang. Het materiaal uit het Eoceen vertoont voel overeenkomst
met loeesleem en heeft door bijmenging met groenzand (glauconiet)
veelal een lichtgroengrijze kleur.
Daarnaast wordt ook nog zeer donkergekleurde, zwaarde
re (lutumrijkere) leem aangetroffen, die door de steenfabriek
tussen Enschede en Glanerbrug geexpioiteerd wordt. Deze leem
werd .slechts eenmaal binnen boorbereik aangetroffen. Dit was
het geval tussen de spoorlijn en de Grona.usestraat, ten oosten
van de Ramie-Union-fabriek, niet ver van de leemkuil van de
steenfabriek.
Op de tertiaire afzetting ligt een pakket dat bij de
geologen bekend staat als de zöne van Enschede. Het bestaat in
hoofdzaak uit wit zand en moet beschouwd worden als een afzet
ting van Duitse rivieren (oostelijk materiaal). Het onderste is
meestal grofzandig en het wordt bedekt met fijner vaak lemig
zand»
Dit landschap werd in een latere tijd door landijs be
dekt. De druk,die het ijs op de ondergrond uitoefende, had verkneding en opstuwing van de tertiaire afzettingen tot gevolg.
Het zich in het landijs bevindende materiaal werd als keileem
afgezet, die door plaatselijke bijmenging veel tertiaire bestand
delen bevat.
De zwarte leem, die door de steenfabriek geëxploiteerd
wordt, moet ook als keileem gezien worden getuige de vele ste
nen die er in voorkomen. Hierin zou dan veel materiaal uit het
Oligoceen aanwezig zijn.
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In latere "tijd zijn de hoogteverschillen geleidelijk
minder geworden, doordat erosie plaats_had. Aan de voet van do
heuvels worden tengevolge hiervan dikwijls verspoelingslagen
aangetroffen.
Tenslotte is op het keileemlandschap door wind en
sneeuw weer een laag zand afgezet, dat dekzand wordt genoemd. In
het oostelijk deel van het gebied is dit praktisch altijd matig
fijn zand. In het westelijk deel komt nogal wat tamelijk fijn
tot zeer fijn zand voor, dat plaatselijk afgedekt is met matig
fijn zand. Op verschillende plaatsen komt een duidelijke grens
laag tussen het fijnere onderliggende en het grovere bovenlig
gende zand voor, die landelijk bekend is als de "laag van
Usselo".
Door dit zandpakket, dat sterk in dikte wisselt, hoaft
het landschap in dit karteringsgebied zowel facetten van een
keileemlandschap als van het landschap van de Achterhoek.
Het landschap van de Achterhoek kenmerkt zich door
lage gronden met overwegend blijvend grasland waarin veelal
kleine percelen bouwland, de z.g, eenmansessen,verspreid liggen.
Dit landschap overweegt in de diep zandige stroken binnen dit
karteringsgebied.
Plaatselijk, vooral in de noordwesthoek, heeft het land
schap een z.g. dekzandtopografie. Hier wisselen langgerekte ho
gere- en lagere delen elkaar af. Deze ruggen en dalen liggen on
geveer loodrecht .op de hoogtelijnen, die voornamelijk samenhan
gen met de door het 1andijs gevormde ongeveer noord-zuid verlo
pende heuvelrug, waarop Enschede en Oldenzaal gelegen zijn.
In het keileemlandschap zijn de hoogteverschillen wel
iswaar groter, maar doorgaans geleidelijker. Hierop zijn grote
oude bouwlandcomplexen ontstaan, zoals bij Usselo (Usseler es),
Lonneker en aan beide zijden van de Brinkstraat. Van de omringen
de boswallen is bij deze veelal lemige gronden bijna niets meer
over. Uit vergelijking van gegevens van de Topografische Dienst
blijkt, dat er tussen 1840 en I89O veel geslecht zijn.
In het keileemlandschap bestaat de bovengrond vaak
uit lemig tot sterk lemig zand. De keileemlaag is meestal maar
enkele decimeters, soms echter wel enkele meters, dik en zeer
v;isselend van samenstelling. Onder de keileemlaag komt in het
westelijk deel weer een laag zand,waaronder de grofzandige zóne
van Enschede, die rust op de oudere tertiaire leem.
De indruk bestaat, dat in de richting van de waterlei
ding (hoogste deel van de rug) de. zandlaag tussen de keileem en
de tertiaire leem dunner wordt en tenslotte ontbreekt* Plaatse
lijk lijkt het er op dat de keileem weggeërodeerd is en de ter
tiaire leem tot aan de oppervlakte reikt.
b. De natuurlijke begroeiing
Onder invloed van het klimaat en de natuurlijke be
groeiing heeft uitloging van de bovenste laag plaatsgehad. Naar
mate dit uitlogingsproces zich verder voortzette, veranderde de
vegetatie. Veeleisende gewassen verdwenen en plantensoorten,
die minder hoge eisen stellen, kwamen er voor in de plaats. De
gevormde humus werd daardoor ook geleidelijk slechter en zuur
der. De humuszuren losten in t doorsijpelend regenwater op, waar
door de uitloging nog versneld werd. Aanvankelijk gaan de basen
uitlogen en tenslotte ook ijzer en aluminium. Met dit laatste
gaat een ontkleuring van de bovenlaag en een bruinachtige ver
kleuring van -de laag daaronder samen. Een profiel, dat een der
gelijke kleurdifferentiatie vertoont noemt men een podzolprofiel
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en het procesj podzolering of podzolisatie. Bij een groot ge
deelte van de gronden is de bovenlaag geheel ontijzerd. Deze wor
den humuspodzolen genoemd. Daarnaast komen gronden voor, waarin
dit ontijzeringsproces van de bovenlaag nog gaande
of nog
maar nauwelijks begonnen is. Dergelijke gronden worden als humusijzerpodzolen aangeduid. Deze laatste gronden zijn veelal
rijker aan mineralen en lemiger en/of zijn in een vroeg stadium
als cultuurland in gebruik genomen. Hierdoor kwam aan het uitlogingsproces een einde en had aelfs verrijking plaats.
In de leemgronden had, nadat de basenuitloging ver ge
noeg voortgeschreden was, een neerwaartse verplaatsing van de
fijnste doeltjes (lutum) plaats. Door dit proces werd de boven
grond zandiger en de laag daaronder zwaarder.
c*

De invloed van de mens

De eerste bewoners in vorengeschetst landschap vestig
den zich op de overgang van hoog naar laag. De hoge delen werden
geleidelijk tot bouwland ontgonnen. De lage delen hielden hun na
tuurlijke begroeiing (soms wilde grassen) of werden in gras ge
legd ( huisweiden), De lage gronden werden door het vee beweid.
Ook werden veel schapen gehouden, 's ^achts werd het vee op
stal gezet om zoveel mogelijk stalmest te verkrijgen voor het
bouwland, want kunstmest was er nog niet. Eet vee stond in de
z.g. potstal. Er werd veel strooisel gebruikt waar de gier in
kon trekken. Door eeuwenlange ophoging met potstalmest zijn aan
zienlijke dekken, z.g. mestdekken, ontstaan, die soms wel dilicer
dan 1 meter zijn. Afhankelijk van het gebruikte materiaal in de
potstal is het niest dek zwart of bruin met alle overgangen er
tussen. Vaak is de dikte van het mestdek goed te zien, b.v. -als
de oorspronkelijke grond reeds een humuspodzolprofiel hadf in
andere gevallen is de grens zeer vaag. Voor stedebouwkundige
doeleinden is deze grens minder belangrijk. Als er sleuven gegra
ven v/orden voor funderingen dan wordt toch de gehele humeuze bo
venlaag opzij gezet.
De ophoging, die plaats had door de eeuwenlange orga
nische bemesting-heeft ook nog andere gevolgen gehad. De oudste
ontginningen hebben voornamelijk op de keileembulten plaatsge
had. De bovengrond bestond voornamelijk uit sterk lemig zand
tot sterk zandige leem op een ondiepe keileemondergrond. In het
sterk lemige zand was vaak een humusijzerpodzol aanwezig, ter
wijl in de sterk zandige leem neerwaartse kleiverplaatsing had
plaatsgehad. Door de ophoging kwam de keileemondergrond steeds
dieper in het profiel. Hierdoor is de oppervlakte oude bouwlandgronden, waarin de keileemondergrond ondieper dan 1 meter aange
troffen wordt, niet groot meer.
De hoedanigheid van het strooisel dat in de potstal
len gebruikt werd, heeft naast de samenstelling van de oorspron
kelijke bovengrond een grote invloed uitgeoefend op de huidige
samenstelling van het mestdek (zie J. Dörnhof, Boor en Spade VI).
Op de woeste gronden in de lemige gebieden was de natuurlijke
begroeiing anders dan in de zandgebieden. De begroeiing van de
woeste zandgebieden bestond voornamelijk uit. heide, die van de
lemige gebieden vaak uit een natuurlijke grasvegetatie. Op de
heidevelden werden plaggen gestoken, die via de potstal op de
bouwlandpercelen kwamen* -^ercelen, die in de loop der eeuwen
veel met heideplaggen bc-n.ost zijn, kenmerken zich door een zwar
te, zandige, loodzandhoudende bovengrond. Deze profielen gaan
naar beneden steeds mee-' de kenmerken van de oorspronkelijke
bovengrond vertonen. De-;e kon uiteen lopen van zwart zandig tot
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bruin lemig met alle overgangen ertussen. Waar deze bruin lemig
was, treffen we profielen aan, die van zwart zandig naar "beneden
geleidelijk of vrij plotseling in bruin lemig zand overgaan, b.v.
op de Usseler es. In lemige gebieden was men voor het steken van
zoden meer aangewezen op de stroken met een natuurlijke grasbe
groeiing. Tevens werd bosstrooisel aangewend, hoewel ââïi der
beide methoden ook afzonderlijk voorkwam.
Op de bruine lemige gronden, die van nature vrucht
baarder zijn dan de meer zwarte zandgronden, behoefde minder
zwaar gemest te worden. Boeren die voornamelijk deze betere gron
den in gebruik hadden zullen gemiddeld minder strooisel aange
wend hebben, hetgeen aan de kwaliteit van de mest ten goede kwam.
^•et gevolg was dat het mestdek minder in dikte toenam dan op de
gronden die met plaggenmest bemest werden en/of op de armere
zandgronden die zwaarder bemest moesten worden.
Op de oude stafkaarten (bijlage 8) is te zien, welke
oppervlakte in deze omgeving omstreeks 1846 als cultuurland in
gebruik was. Kort daarna is die oppervlakte aanzienlijk uitge
breid, Door kunstmestgebruik kwam er veel minder stalmest op het
bouwland, zodat deze jongere ontginningen vaak maar een dun of
in het geheel geen mestdek hebben, waardoor ze gemakkelijk van
de oude bouwlanden te onderscheiden zijn,
Behalve ophoging door organische bemesting hebben ook
ophogingen met ander materiaal plaatsgehad. Een gebied ten zuid
westen van het kanaal is b.v. tijdens het graven van dit kanaal
met een dik pakket (l - 1,5 meter en meer) humusarm zand opge
hoogd, In de noordwesthoek van het gebied zijn vele lage perce
len geheel of gedeeltelijk opgehoogd met grond uit de omgeving.
Over het gehele gebied komen gronden voor, die uitgelaagd of afgegraven zijn. Het verschil is dat bij uitlagen humusarm zand uit de ondergrond wordt afgevoerd na de humeuze bo
vengrond op_zij gezet te hebben, terwijl afgraven van boven af
plaatsheeft. Bij de meeste boerderijen komt wel een perceel
voor waar "wit" zand uitgegraven is. In de omgeving van de voor
malige steenovens komen nogal wat leemkuilen voor, waar leem
uitgegraven is. Deze kuilen zijn vaak weer geheel of gedeeltelijk
opgevuld met zand, da,t er oorspronkelijk bovenop lag en/of met
stadsvuil en puin.
De meeste bos- en hakhoutwallen, die de oude zandbouwlanden omringden, zijn inmiddels gerooid. Hierdoor is enige cul
tuurgrond gewonnen maar het gevaar voor verstuiving is belang
rijk toegenomen, vooral op bouwlandzandgronden die weinig orga
nische mest ontvangen.
angs het kanaal komen gronden voor met een typisch
zwart bovenlaagje. Dit zijn voormalige vloeivelden. Sinds de
bouw van een rioolzuiveringsinstallatie worden deze velden niet
meer als zodanig gebruikt.
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V. DE WATERHUISHOUDING
Door de belangrijke hoogteverschillen binnen dit karteringsgebied is de grondwaterstand in de loop van het jaar
steeds aan grote schommelingen onderhevig geweest. De winterwaterstanden waren doorgaans belangrijk hoger dan de zomerwaterstanden.
Met het in cultuur nemen van de lagere gronden ging
een betere afwatering gepaard, waardoor een algemene grondwater
standsverlaging,, vooral van de zomergrondwaterstand/ optrad.
Door toename van het aantal pompputten en de aanleg van riole
ringen werd tevens steeds meer water aan de ondergrond onttrok
ken, dat direct, op beken en later op het kanaal geloosd werd en
dat dus niet meer ter plaatse in de ondergrond wegzakte. Het be
zinksel van het vuile beekwater vormde meestal geleidelijk een
afsluitende laag, waardoor beter van een open riool gesproken
kan worden. Hierdoor kunnen we langs snelstromende beekjes of
slootjes diepe waterstanden aantreffen. Veel pompputten onttrek
ken hun water aan een zandlaag tussen de keileem en de onderlig
gende tertiaire leem (zie verticale doorsnede, afb.3)° Doordat
de ondergrond van Enschede voor een belangrijk gedeelte uit
leem met een gering poriënvolume bestaat, is het vochtbergend
vermogen van de ondergrond niet groot, vooral niet in de omge
ving van de waterscheiding. Deze waterscheiding loopt ongeveer
noord-zuid over het hoogste deel van de rug, zodanig dat ten
westen van deze lijn de afwatering in westelijke richting plaats
heeft en ten oosten in oostelijke richting. Door het geringe
vochtbergend vermogen trad plaatselijk een sterke grondwater
standsdaling op, waardoor nieuwe putten allengs dieper geslagen
moesten worden en oudere droog kwamen en in verval raakten of
dieper gemaakt werden.
Vat is de invloed hiervan op de bovenlaag-, waarin de
gewassen wortelen en waaraan ze het vocht onttrekken, dat voor
hun ontwikkeling nodig is ?
Deze is heel verschillend. Vele geulvormige gronden met
een ondiepe leemondergrond, die weliswaar storend, maar niet ondoorlatend is, zijn er eerder beter dan slechter van geworden.,
doordat minder wateroverlast ondervonden wordt. De groei begint
nu vroeger in het voorjaar en gaat in het najaar langer door. Op
grasland heeft minder vertrapping van de zode plaats.
Dan is er een categorie zandgronden die bodemkundig zo
hoog gelegen zijn, dat het grondwater nagenoeg geen invloed op
de bewortelingszône uit kan oefenen. Ook voor deze gronden is de
grondwaterstandsdaling van geen betekenis.
Daarnaast is er echter een grote categorie gronden die
hun groot voortbrengend vermogen in belangrijke mate te danken
hadden aan de gunstige waterstand. Het grondgebruik was groten
deels aan deze waterstand aangepast, dus grasland op gronden
met hoge waterstand en bouwland op de drogere delen. Naarmate
in een dergelijk gebied de grondwaterstand dieper daalt neemt
de oppervlakte, die geschikt is voor blijvend grasland af.Daar
naast wordt het vochthoudend vermogen van de grond steeds be
langrijker, want naarmate de grondwaterstand daalt zijn de gewas
sen meer aangewezen op het vocht dat de bewortelingszône vast
kan houden. Verlaging van grondwaterstand is dus funester naar
mate het zand armer is aan leemdeeltjes, de humeuze bovengrond
dunner en het humusgehalte lager is. Maar zelfs de best vocht-
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houdende gronden in dit gebied, die buiten de invloed van het
grondwater liggen en die bestaan uit sterk lemig zand naar bene
den overgaande in sterk zandige rulle leem met een diep humeuze
bovengrond, blijven in opbrengst ten achter bij soortgelijke
gronden die wel van het grondwater profiteren. De lagere opbreng
sten komen vooral tot uiting bij veel vochteisende gewassen, als
voederbieten en blijvend grasland.
Deze grondwaterstandsdaling is ernstiger dan het zich
oppervlakkig laat aanzien, omdat de boeren in verband met arbeidsbe
sparing hun gronden grotendeels als blijvend grasland willen ex
ploiteren. Veel van deze gronden komen wel in aanmerking voor
wisselbouw, d.w.z. afwisselend bouwland en meerjarige kunstweide,
maar zijn voor blijvend grasland te droog. Wisselbouwgrond vraagt
echter veel meer arbeid en vaak ook machines, zodat men hierop
niet overgaat.
Hoe manifesteert zich nu deze grondwaterstandsdaling ?
Er zijn diverse verschijnselen, die zich in het bodemprofiel af
tekenen, die aanwijzingen verschaffen omtrent de hoogste wintergrondwaterstand en de laagste zomergrondwaterstand. Ook na in
grijpende veranderingen in de hoogte van de grondwaterstand blij
ven deze verschijnselen zich nog lang in het profiel aftekenen.
Door het opnemen van grondwaterstanden in de boorgaten kon door
vergelijking ongeveer nagegaan worden, waar de gebieden voorkomen
met belangrijke veranderingen in de grondwaterstand en hoever de
ze zich uitstrekken. Tevens werden waterstandsmetingen gedaan in
ca. 20 welputten, die hiervoor het meest in aanmerking kwamen» In
de loop van het jaar werd dit vele malen herhaald om inzicht te
verkrijgen in de schommelingen van de grondwaterstand in de ver
schillende seizoenen. Hierbij bleek dat er niet altijd direct
verband was tussen de plaats der pompputten en de plaatsen mot de
laagste waterstanden. De oorzaak hiervan moet zijn dat de keileemlaag niet overal een aaneensluitende laag vormt of althans plaat
selijk goed doorlatend moet zijn. Hiermede in overeenstemming zijn
de ervaringen met 2 proefkanaaltjes in het waterwinningsgebied
van het pompstation, waarvan de bodems boven de plaatselijkegrondwaterstand lagen. In het ene kanaaltje zakte het water vlot weg en
in het andere bleef het staan. Bij het laatste zal zich een slecht
doorlatende keileemlaag in de ondergrond bevinden en bij het ander
niet.
Uit de grondwaterstandsopnamen bleek dat er in de omge
ving van de Weerselose Weg en de Voortsweg alsmede ten zuiden van
het kanaal nogal wat gronden voorkomen, waar het grondwater niet
meer tot in de bewortelingszône reikt. Daaromheen ligt een gordel
gronden waarin de schommelingen tussen winter- en zomergrondwa
terstand groter is geworden (zie afb. 4)- Deze afbeelding geeft
het resultaat van waterstandsopnamen, die in de periode van eind
maart 1957 "tot half januari 1958 verricht zijn. Deze opnamen heb
ben betrekking op welputten die zich op steeds groter wordende
afstanden van dezelfde pompputten bevinden. Er blijkt duidelijk
uit, dat naarmate de afatand tot de putten kleiner wordt, de wa
terstand dieper daalt en pas later in het najaar gaat stijgen.
Jammer genoeg is de welput op 200 meter afstand in september af
gesloten en heeft de eerste waterstandsopname van de put *>p 100
meter pas eind juni plaatsgehad. De eigenaar vertelde dat de put
in het voorjaar vol staat. De waterstand omstreeks half januari
toont aan dat de winterstand van de verschillende putten weinig
uiteenloopt.
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Uit latere grondwaterstandsopnamen bleek dat het grondwa
ter op de Lonneker es dieper gedaald is dan aanvankelijk werd ver
wacht . Tijdens de kartering in het voorjaar 1957 stond er op ver
schillende plaatsen water op de leemlaag in de ondergrond, terwijl
de leemlaag droog was. In de winter 1957-'58 werden maar enkele
plaatsen met een schijngrondwaterspiegel op de leem aangetroffen.
Behalve de talrijke pompputten van de waterleiding en de
fabrieken zijn er nog andere factoren van menselijke invloed op
de waterhuishouding» Deze zijn b.v. het kanaal en de diepe spoorwegin^nijding ter hoogte van de waterscheiding. De invloed van het
kanaal in dit karteringsgebied is sterker, omdat het een zandgebied
doorsnijdt. De waterstand in de directe omgeving is nu meer con
stant geworden. Voor een gedeelte van de gronden is dit gunstig,
voor een ander deel ongunstigs, omdat de waterstand steeds te laag
is.
In de omgeving van de diepe spoorweginsnijding liggen veel
ondiepe leemgronden waarvan de bovenlaag uit lemig tot sterk lemig
zand bestaat. Op de leemlaag vormt zich meestal een schijngrondwa
terspiegel, zoals ook voorheen het geval was, die mogelijk nu in
het voorjaar sneller verdwenen is, doordat de echte grondwaterstand,
meters dieper ligt.
Plaatselijk zijn de watergangen te diep uitgegraven, het
geen te sterke grondwaterstandsdaling tot gevolg heeft b.v. in de
omgeving van Josinkhoeve bij het kanaal en de afwateringssloot die
van Erve Diekman (sportveldencomplex) naar het westen gaat. Hierin
zijn wel betonnen dammen geplaatst doch de drempel is te laag.
Dan zijn er nog enkele factoren, die de waterbeweging gun
stig beïnvloeden nl. de vele vijvers, die in de nabijheid van grote
villa's aangelegd zijn en waarbij men soms door een prachtig stelsel
van stuwtjes de aanvoer zo geleidelijk mogelijk laat verlopen, zo
dat het zomerpeil zo hoog mogelijk is en geleidelijk verversing van
het vijverwater plaats vindt.
Tenslotte resten nog de leemkuilen bij voormalige steen
ovens en steenfabrieken, die gedeeltelijk met stadsvuil zijn opge
vuld. Deze vormen grote waterbassins. Zowel de vijvers als de opge
vulde leemkuilen gaan een sterke schommeling van het grondwater
tegen, hetgeen gunstig is voor de plantengroei in de omgeving.
Een gunstige waterstand is niet alleen van groot belang
voor land- en tuinbouw, doch ook voor sportvelden, parken en groen
stroken. Om verbetering te verkrijgen zal meer moeten worden ge
daan om het vallende regenwater ter plaatse vast te houden, vooral
in de nabijheid van de waterscheiding en dit ondergronds te laten
afvloeien. Het plan om het regenwater in een afzonderlijk riolenstelsel
op te vangen en naar een droog gebied te leiden kan hier
in belangrijke mate toe meewerken. Het is gewenst dat er meer
slootjes en greppels evenwijdig aan de hoogtelijnen komen en bestaan
de diepe watergangen, verdwijnen.
Als het verfwater van de fabriek van Blijdensteyn direct
op de riolering geloosd kon worden, zouden er stuwtjes in de Vaneketbeek geplaatst kunnen worden. Dit kan een gunstige invloed op de
omliggende percelen uitoefenen.
In het zuiden van ons land neemt het aantal bedrijven,
waarop kunstmatige beregening toegepast wordt gestadig toe. In dit
gebied heeft deze vorm van kunstmatige watervoorziening nog geen
ingang gevonden. Door de veelal verspreide ligging van de percelen,
de moeilijkheden, die worden ondervonden bij het slaan van een nortonput, het doorgaans grotere vochthoudend vermogen van de grond en

- 11 waarschijnlijk een minder sterke verdamping,is een dergelijke instal
latie in dit gebied doorgaans minder rendabel. Hier komt nog bij dat
het aantal benodigde arbeidsuren belangrijk toeneemt, hetgeen in dit
industriegebied vaak grote moeilijkheden geeft.
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a. De hoofdgroepen
De hoofdindeling van de gronden in dit gebied is aan
gepast aan de te vervaardigen bodemkaart van Nederland, schaal
Is 50=000« Hierbij is getracht om een indeling te maken, die ge
baseerd is op duidelijk zichtbare kenmerken en waarbij toch het
verschil tussen natte en droge, rijke en arme gronden zoveel mo
gelijk tot uiting komt. Zeer belangrijk voor deze indeling is het
al of niet voorkomen van roestverschijnselen in het profiel en de
diepte waarop ze beginnen. Deze roestverschijnselen tekenen zich
in het profiel af als bruine, rode en/of oranje-gele vlekken en
concreties en de diepte waarop ze beginnen geeft aanwijzingen
omtrent de hoogste wintergrondwaterstand.
In de geheel ontijzerde gronden komt geen roest voor. Dit zijn
de armste gronden.
In de niet ontijzerde rijkere gronden, die bovendien altijd een
hoge waterstand hebben gehad, komen doorgaans veel roestverschijnselen voor. Daartussen zijn alle overgangen mogelijk, b.v. gron
den die maar tot geringe diepte ontijzerd zijn en daaronder weer
roest vertonen. Daarnaast komen natte, ontijzerde gronden voor,
waarin later weer ijzer gekomen is, b.v. door ijzerrijk grondwa
ter. Ook in het opgebrachte mestdek is veelal ijzer aanwezig.
Deze gronden hebben dan vaak wel roest in het mestdek, maar niet
in de laag daaronder. Naar de mate van podzolering is een inde
ling gemaakt in de rijkere humusijzerpodzolen en de armere humuspodzolen. De gronden met vage podzolkenmerken of gronden, waar
van zoveel van het podzolprofiel in het mestdek verwerkt, of af
gevoerd is, dat minder dan 10 cm van het podzolprofiel over is,
zijn niet als podzolgronden aangemerkt.
Daarnaast is een indeling gemaakt naar de dikte van het humeuze dek. Dit dek is doorgaans dikker naarmate de gronden lan
ger ïn cultuur zijn»
Onderscheiden werden;
E Diep humeuze gronden
Hiertoe behoren de gronden met een humeus dek van minstens
50 cm dikte en met al of geen roest dieper dan 45 cm. Het betreft
voornamelijk
oude bouwlandgronden. Er werd onderscheid ge
maakt in een lemige en een zandige groep.
De lemige groep onderscheidt zich doorgaans van de zandige
groep, door een bruinere kleur en een dunnere bovengrond (ca5D
cm), die van betere kwaliteit is.
In de diep humeuze zandgronden komen diep zandige gronden
en zandgronden die naar beneden lemiger en doorgaans bruiner
worden, voor. Deze laätste zijn afzonderlijk onderscheiden door
toevoeging van de letter a.
De diep humeuze gronden met roestvlekken in het mestdek zijn
aangeduid door de letter r aan het symbool toe te voegen. Hier
toe behoren overwegend zeer vochtige tot natte gronden, die be
ter -voor blijvend grasland dan voor bouwland geschikt zijn. Dit
zijn ook meestal geen oude bouwlanden, doch gronden die op ande
re wijze een dikke humeuze bovengrond gekregen hebben.
cZ Matig_ diep humeuze zandgronden
Dit zijn gronden met een humeus dek van 35- 50 cm dikte,
met al of niet duidelijke roestvlekken dieper dan 45 cm, of als
er roestvlekken boven 45 cm diepte voorkomen, geen roestvlekken
in een tussenlaag die dikker is dan 30 cm en die niet aansluiten
op de gereduceerde ondergrond.

- 13 Onder het mestdek volgt een blonde tot bleke ondergrond,die
weinig of niet gepodzoleerd is, of waarvan het podzolprofiel ge
heel of grotendeels in het mestdek verwerkt is of werd afgevoerd»
Z Ondiep humeuze zandgronden
Deze gronden onderscheiden zich van de voorgaande groep
door een dunner humeus dek (minder dan 35 cm dik). Door het ge
ringe vochthoudend vermogen hebben de gronden van deze groep met
een lage grondwaterstand als cultuurgrond weinig waarde. Door
afgraven is het grondwater in veel gevallen dichter onder het
maaiveld gebracht. Veel voormalige podzolgronden zijn door afgra
ven tot deze groep gaan behoren, doordat de laag met het podzol
profiel geheel of grotendeels werd afgevoerd.
De kwaliteit van de bovengrond is over het algemeen niet
best.
Za Humusarme z_and£ronden
Zoals de aanduiding van deze groep reeds zegt, zijn deze
gronden humusarrtic Het humusgehalte van de bovengrond is lager dan
3io. Het zijn voornamelijk opgehoogde en afgegraven zandgronden.
Deze gronden zijn, afgezien van het lagere humusgehalte van de
bovenlaag, gelijk aan de beide voorgaande groepenc

G G_l£yg_r_onden
Vo£htig_ £njfcwikkel_de_ z_and£ronden me_t £oj3sj^vl_ekken_ondi_e£er_
dan 4.5_crn beginnend^ £H_tot_in de_ £ei^ed_U£e_erd_e_onde_rgr_ond.
_d 0£rl_o£e nd_c_
In deze groep zijn de gronden gerangschikt met roest ondie
per dan 45 cm, eventueel met een roestloze tussenlaag van maxi
maal 30 cm
met roest aansluitend aan de gereduceerde onder
grond. Door deze eisen te stellen, is getracht om de rijkere
gronden, voornamelijk beekdalgronden en lemige gronden, af te
kunnen zonderen van de armere gronden. Behoudens in de droogge
trokken gebieden vallen hier allemaal gronden onder met een on
diepe waterstand, zodat ze in aanmerking komen voor blijvend
grasland.
diep humeuze humusijzerpodzolgronden
Hiertoe behoren de weinig of niet ontijzerde podzolgrorden
met een humeus dek.variërend van 35 tot 50 cm. Hieronder volgt
een bruine tot geelbruine laag (inspoelingshorizont), waarin
vaak roestvlekken voorkomen. Normaal wordt die laag naar beneden
geliger en gaat tenslotte over in de onveranderde blonde tot ble
ke ondergrond. Naarmate de,leemondergrond ondieper aanwezig is,
verloopt de overgang doorgaans sneller.
Y Ondiep humeuze humusijzerpodzolgronden
Deze gronden onderscheiden zich van de voorgaande groep door
een dunner,humeus dek (dunner dan 35 cm). De 'oppervlakte van de
ze jonge ontginningsgronden is zeer beperkt, omdat ze door hun
goede landbouwkundige waarde grotendeels reeds zeer lang in cul
tuur zijn„ Hoewel ze in de loop der eeuwen minder zwaar bemest
zijn dan de armere gronden, is het mestdek toch veelal dikker
dan 35 cm, zodat ze tot de matig diep humeuze gronden gerekend
moesten worden.
cH Matig ^i^_hum£U^e_humus£od,z£l£r£nd_en (humeus dek 35 - 50 cm dik)
Deze gronden onderscheiden zich door het voorkomen van dui
delijke kenmerken van een podzolprofiel onder de humeuze boven
grond. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt een volledig pod
zolprofiel aangetroffen.

- 14 Het bovenste gedeelte is meestal in het mestdek verwerkt, zodat
onder het mestdek meestal de bruine inspoelingshorizont volgt,
die naar beneden geleidelijk bleker wordt. De ontwikkeling van
het podzolprofiel hangt dikwijls nauw samen met de diepte van de
leemondergrond. Het verschil in profielontwikkeling wordt ver
oorzaakt door de schijngrondwaterspiegel, die zich periodiek
boven de leemlaag vormt» Hierdoor gaat de uitspoeling van de on
dergrond in vertraagd tempo. Naarmate de leemondergrond ondieper
voorkomt, is daarom het podzolprofiel doorgaans dunner«
De humusijzerpodzolen met roestvlekken in het mestdek zijn
aangegeven door de kleine letter r aan het betreffende symbool
toe te voegen. Hierdoor wordt niet alleen een grote categorie
vochtige tot natte gronden afzonderlijk gegroepeerd, maar zijn
ook, globaal genomen, de gronden met een betere bovengrond af
gezonderd. In de ontijzerde wrede heidehumus worden nl. geen
roestvlekken aangetroffen.
De lemige humuspodzolen bestaan voornamelijk uit laaggelegén gronden met roestvlekken in de bovengrond. De lemigheid van
de bovengrond wordt meestal veroorzaakt doordat fijne deeltjes
bezonken in perioden, dat deze gronden onder water kwamen.
Veel humuspodzolen zijn diep omgewerkt. Als de langen wel
verplaatst
, doch nog wel duidelijk te onderscheiden zijn,
werden ze nog als humuspodzolen aangegeven en is de letter p
aan het symbool toegevoegd.
H ^ndi^_h^£Ujse_humus£O^Z£l£r£njien (humeus dek dunner dan 35 cm)
Deze groep vertoont veel overeenkomst met de voorgaande.
Het zijn jongere ontginningen, waaraan doorgaans beter de aard
van het oorspronkelijke humusprofiel te zien is. Er heeft vaak
wel verwerking plaatsgehad, doch geen homogene menging. Podzolen met een zwarte, sterk humeuze laag, al of niet met een zeer
dun ijzerbandje direct daaronder (tussen de grijze uitspoelingsen de bruine inspoelingshorizont) worden in dit gebied bijna
niet aangetroffen.
Een gedeelte heeft een zwarte smerende gliede-achtige bo
vengrond van slechte kwaliteit. Deze gronden worden als venige
humuspodzolen aangegeven, als het humusgehaite van de bovenlaag
meer dan 12% bedraagt. In geval de bovengrond dunner was dan
20 cm werd de laag van de bovenste 20 cm gemengd gedacht om deinvloed van normaal ploegen te vermijden.
Zowel in de matig diep, als ondiep humeuze humuspodzolgronden, waarvan het humuspodzolprofiel in de ondergrond niet ver
werkt is (cHp en Hp) komen vaak humus-en/of ijzeroerbanken in de
bruine inspoelingshorizont voor.
De bovengrond van deze gronden bestaat meesta.1 uit sterk
zandige leem, die op 35 à 45 cm overgaat in zwaardere roestige
leem met een ongunstige structuur. Deze opeenvolging is voorna
melijk veroorzaakt door verspoeling van kleideeltjes naar bene
den zoals reeds werd vermeld.
De afwateringsmogelijkheden voor deze gronden zijn doorgaans
gelijk aan die van de omliggende zandgronden en die zijn onvol
doende. Door de gebrekkige afwatering zijn deze gronden vaak
zeer nat en liggen dan ook overwegend in gras. Door het aanleg
gen van ronde akkeBS met tussenliggende greppels, waardoor op
pervlakkige afwatering mogelijk wordt, zal de grasproductie in
vele gevallen belangrijk kunnen toenemen. Dit is van groot be
lang, omdat het gras op deze gronden van betere kwaliteit kan
zijn dan op dé zandgronden.

- 15 b,, De bodemreeksen
De hiervoor besproken hoofdindelingsgroepen zijn met ver
schillende letters aangeduide Deze groepen zijn verder ingedeeld
in reeksen, die voornamelijk betrekking hebben op het al of niet
lemig zijn van het zand en de diepte van de leemondergrond. Deze
reeksen worden weergegeven door cijfers die aan de lettersymbolen van de hoofdgroepen zijn toegevoegd. Er is zoveel mogelijk
getracht, om aan een bepaald cijfer steeds eenzelfde betekenis
toe te kennen.
Voor alle groepen geldt;
1. diep zandig?
2. zandig op leem, tussen 60 en 100 cm beginnend §
3» zandig op leem, ondieper dan 60 cm beginnendj
4o lemig zand',
5c lemig zand op leem, tussen 60 en 100 cm beginnend;
6. lemig zand op leem, ondieper dan 60 cm beginnend;
Bij de vochtig ontwikkelde gronden (gleygronden), komen
daarnaast nog voor:
7c complex zand en lemig zand met plaatselijk een leemlaag(je)
op geringe diepte (beekgronden)
8. zand en lemig zand met een leemlaag(je) op geringe diepte
(beekgronden).
Daarnaast zijn diverse toevoegingen en bijzondere onderschei
dingen gebruikt, waarover reeds het een en ander vermeld werd
bij de beschrijving van de hoofdgroepen en waarop bij de legenda
beschrijving nader wordt ingegaan.
De plaatsen waar humus- en^f ijzeroer banken of oker in de
ondergrond voorkomen zijn niet op de boderrikaart aangegeven. In
vele gevallen zou de ruimte het niet toelaten« Bovendien is het
voor de opdrachtgever niet belangrijk. Mocht in de toekomst
blijken, dat voor een of ander doel, het kennen van de plaatsen
met deze afwijkende lagen gewenst is, dan kan dit alsnog gebeu
ren, daar voldoende gegevens voorhanden zijn.
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VII. JE BODEMKAART (bijlage l)
De bodernkaart geeft een beeld van de ligging en de
verspreiding van de verschillende bodemgroepen en reeksen.
Vergelijking van de bodernkaart en de bodemgebruikskaart van omstreeks 1846 laat zien, dat de gronden,die in die
tijd als cultuurland in gebruik waren, op de bodernkaart doorgaans
voorkomen als diep en matig diep humeuze gronden en dat de gron
den, die toen nog met heide en bos bedekt waren, grotendeels als
ondiep humeuze gronden staan aangegeven.
Het hoogste gedeelte van het gebied, dat ten noordoos
ten en zuidoosten van de stad gelegen is, bestaat grotendeels
uit gronden met een ondiepe leemondergrond (leem < 60 cm). Er
tussen en er om heen groeperen zich veel gronden waarin de leem
ondergrond op 60 - 100 cm begint, terwijl complexen diep humeuze
gronden orn reeds eerder genoemde redenen de leemondergrond
meestal dieper dan 1 meter hebben.
Behalve het grote complex met een ondiepe leemonder
grond zijn er ook nog enkele kleinere waarvan dat bij Broekheurno,
de Usseler es en omgeving en een gebied ten zuiden van de
Twekkeler es de belangrijkste zijn. De grotere vruchtbaarheid van
deze gronden t.o.v. de zandgronden zal wel de aanleiding geweest
zijn, dat deze gronden grotendeels in een vroeg stadium reeds in
cultuur genomen zijn.
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VIII. DE DIEPTE VAN DE HOOGSTE WINTERGRONMATERSTAITD (bijlage 2)
Zoals reeds eerder werd vermeld, tekenen zich in het
profiel diverse verschijnselen af die aanwijzingen kunnen geven
omtrent de grondwaterstand.
In een golvend landschap is "bijna geen waterbeheer
sing mogelijk. Perioden met hoge waterstand worden afgewisseld
door perioden met lagere waterstand. Deze laatste vallen veelal
in het zomerhalfjaar en de hoge waterstanden in de winterperiode.
-^et zijn vooral de niveaus van de laagste zomerwaterstand en de hoogste wintergrondwaterstand'die zich in het pro
fiel aftekenen. Beneden de laagste grondwaterstand kan geen
lucht in de grond doordringen. iJzerverbindingen, die eventueel
in die laag aanwezig zijn, bevinden zich.dan in gereduceerde
toestand en geven een blauwe tot bleke en soms groenachtige
kleur aan deze laag. Bovencfeze laagste stand zullen de ruimste
poriën een langere of kortere tijd zonder water komen, zodat er
lucht in kan dringen. Hierdoor kan het ijzer oxyderen. Door deze
oxydatie verdwijnt de blauwe kleur en verschijnen vlekken, die
meestal bruin zijn maar ook rood-, oranje- en/of geelachtig kun
nen zijn. Deze worden roestvlekken genoemd. Verder naar boven
komen ook kleinere poriën zonder water voor die zich met lucht
kunnen vullen. Daardoor zien we de kleur van onder naar boven
minder blauw of bleek worden en het aantal roestvlekken toene
men. Hoe grover en losser het zand is, des te dunner is do over- .
gangslaag. Deze roestvlekken lopen in niet ontijzerde gronden
door tot ongeveer het niveau van de hoogste wintorwaterstand.
Daarboven kan de lucht altijd toetreden, zodat zich daar weinig
oxydatie-reductieprocessen afspelen. Het is vooral de bovenkant
van de roestvlekken, m.a.w. de diepte waarop de roestvlekken be
ginnen, die als uitgangspunt genomen is bij het vaststellen van
de vochttrappen.
In de ontijzerde gronden, overwegend podzolgronden, is
dit niet mogelijk. Do ontwikkeling van het podzolprofiel hangt
echter nauw .samen met de hoogte van de grondwaterstandUit de aard en
samenstelling van het podzolprofiel is het mogelijk eveneens een
vochttrap vast te stellen.
Door regelmatig de grondwaterstand op te nemen kort na
het verrichten van een boring, werd nagegaan,of er een verband
bestond tussen de grondwaterverschijnselen en de waterstand op
dat moment. Plaatsen, die afwijkingen vertonen, werden in de maand
januari nog eens nagelopen en werden toen pas definitief in een
bepaalde vochttrap ingedeeld.
Er moet nog op worden gewezen, dat deze indeling naar
de diepte van de hoogste winterwaterstand als een benadering
moet worden gezien. Het belangrijkste is, dat men op de kaart
kan zien waar de drogere en waar de nattere gronden liggen.
In het jaar van de opname (1957) bleek, dat er behalve
de daling van het grondwater in de loop van de zomer en de stij
ging daarna, plaatselijk flinke grondwaterstandsstijgingen op
kunnen treden tijdens perioden met grote regenval. De oorzaak is
grotendeels de onvoldoende afwateringsmogelijkheid.
Een dergelijke periode deed zich voor in september
1957» Verschillende percelen kwamen toen enige tijd onder water
te staan, die gedurende' de winter droog bleven.
De kaart, wr arop de diepte van de hoogste wintergrondwaterstand staat afgebeeld, spreekt voor zichzelf en heeft wei
nig toelichting'nodig. Wel is het nuttig om nog even in te gaan
op de landbouwkundige betekenis van deze vochttrappen. Bestude-
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ring van de kaart doet zien, dat de grootste oppervlakte ingeno
men wordt door gronden met een hoogste winterwaterstand van 0 25 cm (type 7)• Dit zijn de gronden die het best geschikt zijn ,
voor blijvend grasland. Het gedeelte hiervan, dat niet in geulvormige laagten gelegen is en geen ondiepe leemondergrond heeft,
is grotendeels ook geschikt voor de teelt van zomergewassen in
het bijzonder voor bieten.
De nattere gronden (type 8) komen alleen voor blijvend
grasla.nd in aanmerking. Door de hoge waterstand komt de grasgroei in het voorjaar laat op gang en het gevaar voor stuktrappen van de zode in het najaa,r is groot. In de herfst moeten,deze
weiden dan ook vroeg ontruimd worden om ernstige zodebeschaxliging te voorkomen.
De gronden met een hoogste wintergrondwaterstand van
25 - 45 cm (type 6) bieden de grootste mogelijkheden. Hierop is
zowel blijvend grasland als bouwland mogelijk, terwijl zowel de
teelt van winter- als zomergewassen in aanmerking komt. Welis
waar kunnen de opbrengsten van wintergewassen (voornamelijk rog
ge) in natte jaren tegenvallen doch dit wordt ruimschoots gecom
penseerd door hogere opbrengsten in andere jaren. Deze gronden
zijn eveneens geschikt voor wisselbouw, dat wil zeggen, afwisse
lend bouwland en één-of meerjarige kunstweide.
®e gronden met een hoogste wintergrondwaterstand van
45 & 60 cm (type 5) komen vooral in aanmerking voor wisselbouw.
Hoewel een groot percentage van dit type als blijvend
grasland gebruikt wordt, zijn deze gronden voor dit doel minder
geschikt. Het is moeilijk om .een goed grasbestand te behouden.
Dit geldt in nog sterkere mate voor de drogere gronden,
die beter voor bouwland dan voor grasland geschikt zijn en meer
beperkte vruchtwisselingsmogelijkheden bieden en lagere opbreng
sten geven naarmate de grondwaterstand lager is (afgezien van
het vochtvasthoudend vermogen van de hurneuze laag).
In verband met de moeilijke arbeidsvoorziening in dit
industriegebied wordt er weinig wisselbouw toegepast. Sr liggen
veel blijvende graslandpercelen die veel beter als wisselbouw
grond en zelfs als bouwland gebruikt konden worden. Dit geldt
vooral voor de gebieden, die door grondwaterstandsdaling belang
rijk droger zijn geworden.
Om het traditionele gemengde zandbedrijf te kunnen
uitoefenen is een belangrijk percentage blijvende graslandgronden nodig. Hier beschikken verschillende boeren over onvoldoende
vochtige gronden voor blijvend grasland, -^et gevolg is, dat or
veel gronden voor blijvend grasland in gebruik zijn, die hier
voor te droog zijn. Worden dergelijke gronden gehooid en volgen
er enkele droge dagen dan verdort de zode en komt er van de naweide weinig of niets terecht.
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IX. DE LEBMPIEPTEKAART (bijlage 3)
Als leemwerden aangemerkt alle lagen met meer dan 32-?$
deeltjes kleiner dan 50 tnu, zoals internationaal gebruikelijk is.
De zwaarte van de leem kan uiteenlopen van sterk zandige leem tot
zeer zware leem. Op deze kaart werd rechts van de boorpunten,
waarbij ondieper dan 1,5 m ,
leem voorkomt, de diepte in cm on
der het maaiveld vermeld. Bij de ondiepe leemgronden werd tevens
nagegaan of de leem zich tot 1.5 m„
diepte voortzet. Waar dit
niet het geval is, staat onder het leemdieptecijfer een getrokken
lijn. Plaatsen met zandlensjes in de leem worden door een gebroken
lijn onder het leemdieptecijfer onderscheiden. Dit laatste komt
vrij veel voor. Deze gronden zijn doorgaans wat steviger.
De leemsoorten zijn maar voor een klein gedeelte gesplitst.
De beekleemgronden in het zandgebied zijn afzonderlijk aangegeven.
Deze wijken sterk af van de overige leemgronden door de veelal ge
ringe dikte en het onregelmatige voorkomen^ d.w.z. de plaatsen
waar de leem wel en niet voorkomt wisselen elkaar vaak op korte
afstand af.
In de keileem komen plaatselijk met zand opgevulde scheu
ren voor, die een onregelmatig beeld geven. Waar de lmemlaag sterk
zandig is, is dit aangegeven door toevoeging van
De loessleemgronden zijn aangegeven met "Jtli." en de loessleemachtige gronden
met "(£&•)".
Om de kaart overzichtelijker te maken is een indeling
gemaakt naar de diepte van de leemondergrond in groepen waarbinnen
de leemdiepte 20 cm kan variëren. Deze groepen zijn met verschil
lende kleuren aangegeven.
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X. DE DIEPTE VAN DE HUMUSARHE ONDERGROND (bijlage 4).
Op deze kaart is rechts van de boorpunten de diepte van
de humusarme ondergrond aangegeven. Onder humusarm wordt verstaan
materiaal met minder dan lfo humus. In veel gevallen zullen het la
gen zijn met minder dan if/o humus, doch dergelijke lage gehalten
zijn moeilijk te schatten.
Soms zijn 2 dieptecijfers bij een boorpunt aangegeven. Dit
betreft plaatsen^ waar in de humusarme ondergrond één of meer humeuze bandjes aanwexig zijn.
Het bovenste getal geeft dan de diepte van de bovenkant
van de humusarme laag en het onderste cijfer de onderkant.
Evenals bij de leemdieptekaart zijn onderscheidingen ge
maakt in groepen om de kaart gemakkelijker leesbaar te maken. De
grenzen zijn gelegd bij 50» 100 en 150 cm diepte. De gevormde vlak
ken zijn met verschillende kleuren aangeduid..

-21-

XI. DE GEDETAILLEERDE BODEMGESCHIKTHEIDSKAART VOOR AKKER- EN
Y/EIDEBOUW (bi,jlage fl
a. Inleiding
De geschiktheid van de gronden voor agrarische doel
einden wordt bepaald doors
1. De hoogteligging t.o.v. het grondwater
2. De granulaire samenstelling
3. De structuur
4. Aard en gehalte organische stof
5. De diepte van de leemondergrond.
Met deze verschillende kenmerken hangen diverse eigen
schappen van de grond samen, zoals de doorlatendheid, het vocht- •
houdend en het vochtbergend vermogen, de vruchtbaarheid en de
bewortelings- en bewerkingsmogelijkheden.
Gronden met een grote natuurlijke vruchtbaarheid, zoals
dit bij jonge zeekleigronden het geval is, komen in dit gebied
niet voor . De vruchtbaarheidsverschilien hebben voornamelijk be
trekking op de mogelijkheid om voedingsstoffen vast te houden en
voor uitspoeling te behoeden. Dit gebeurt voor de basische voe
dingsstoffen (kationen) voornamelijk aan het klei- en humuscomplex. Hoe meer kleideeltjes (< 2 mu) en humus
in de grond aan
wezig hoe meer voedingsstoffen kunnen worden vastgehouden. De an
dere voedingsstoffen (anionen) worden in omloop gehouden door de
microben. Hoe groter hot bacterieleven in de grond des te inten
siever de omzettingen en des te groter het bufferend vermogen van
de grond.
Moeilijk te bewerken gronden komen in dit gebied weinig
voor. Dit betreft alleen enkele leemgronden «iet een slechte
structuurstabilitoit.
De diepte van de beworteling hangt af van de grondwater
stand, de vruchtbaarheid en de structuur, leem- en humusarme zand
lagen in de ondergrond worden weinig of niet doorworteld. Dit
geldt ook voor zware leemlagen met een slechte structuur waarin
te weinig lucht aanwezig is.
De diepte van het grondwater bepaalt voornamelijk voor
welke gewassen de betreffende grond het meest geschikt is, ter
wijl de overige f?.ctoren meer de bruto-opbrengst en de productie
kosten bepalen.
Omdat de geschiktheidsbeoordeling van de gronden voor
de teelt van de verschillende gewassen niet getoetst kon worden
aan opbrengstgegevens van proefvelden, is deze min of meer sub
jectief. Wel kon gebruik gemaakt worden van de kennis, die reeds
in andere soortgelijke gebieden is opgedaan.
b. De geschiktheidskls,ssen
De gronden zijn ingedeeld naar hun meerdere of mindere
geschiktheid voor verschillende gewassen, zoals hieronder is
weergegeven. Dit is noodzakelijk om een technisch goede indeling
te verkrijgen. Het bezwaar is echter, dat deze indeling voor pla
nologische doeleinden weinig doeltreffend is. Om deze reden is
tevens een globale bodemgeschiktheidskaart samengesteld.
Klasse 1, Ges_chikt_voor rogge,_hav_er_2_ gersl;>_narda_£p£len,_ervrton,
tarwe ?_suiker-_en voj3d_erbietenden klaverj_ matig geslikt
tot ge£chikt_voor blijvend_gra£3land
In deze klasse zijn naast enkele matig diep-vooral diep
humeuze lemige gronden met een gunstige bovengrond en een hoogste
wintergrondwaterstand van 25-60 cm ondergebracht. Hierop is de
ruimste gewassenkeuze mogelijk, wat het bedrijfsrisico kan beper
ken.
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Kiasse II. Als _I,_djoch wei:n^g_t£t_mat_ig_g£s_chikt vo^^bMjy^nd
gras].and_
Deze gronden onderscheiden zich van de voorgaande door
een lagere wintergrondwaterstand (45-75 cm) en/of een wat gerin
ger vochthoudend vermogen? v/aardoor ze weinig tot matig geschikt
zijn voor blijvend grasland.
Klasse III. J2ei|chikt_voor ^a.ndhouv/]:andgewa_ss_en_en bli jvend_gras-_
_land_
Hiertoe behoren gronden met een behoorlijk vochthou
dend vermogen, dat echter doorgaans kleiner is dan van de gronden,
die tot klasse I gerekend zijn. Daarnaast is de kwaliteit van de
bovengrond gemiddeld wat minder (b.v. lagere pH), zodat veelei
sende gewassen als tarwe, erwten en klaver op deze gronden minder
op hun plaats zijn. De hoogste winterwaterstand bedraagt 25&45 cm
onder het maaiveld, zodat deze gronden zowel voor bouwland als
blijvend grasland in aanmerking komen. Bij een komvormige ligging
zal de grond beter geschikt zijn voor blijvend grasland en minder
voor wintergewassen, zoals roggef bij een rugvormige ligging
geldt het omgekeerde. In natte jaren kan de rogge-opbrengst tegen
vallen, Dit wordt echter gecompenseerd door hogere opbrengsten
in andere jaren.
Klasse IV. geschikt voor ^a^dkouw^andgewajss^n^ we_injLg_ges_chikt>
voc>r_blijvend gras_land_
Wat de profielopbouw betreft vertonen deze gronden veel
overeenkomst met de voorgaande groep, alleen de waterstand is la
ger. De hoogste wintergrondwaterstand bedraagt veelal 45^60 cm en
soms 60a75 cm. beneden het maaiveld. Voor blijvend grasland is dit
te laag.
Klasse V. Ge_schikt voor £omerg£w_assen £n_bl.ijyend grasland^even-_
tueel met_ geringe dr£ogtjes_chade_
Deze klasse omvat voornamelijk beekdalgronden met een
goed vochthoudend vermogen en een hoogste wintergrondwaterstand
ondieper dan 25 cm beneden het maaiveld. Daarnaast zijn ook gron
den met een ondiepe leemondergrond, doch met goede afwateringsmogelijkheden in deze klasse ondergebracht.
De^e gronden zijn voornamelijk als blijvend grasland
in gebruik, doch lenen zich ook voor zomergewassen, zoals voeder
bieten.
Klasse VI. Ges_chikt_voor blijvend_gra£land,_w£inig £ej3chikt_voor
bouw_land_
Dit betreft voornamelijk ondiepe leemgronden met een
hoge wintergrondwaterstand. Doordat het neersijpelende regenwater
gemakkelijk op de leemondergrond stagneert en aanleiding geeft
tot de vorming van een ondiepe schijngrondwaterspiegel, zijn deze
gronden beter voor grasland dan voor bouwland geschikt.
Klasse VII. Geschikt_vc>or ro£g_e,_hav_er_2_ gerst,_aardappelon_en
klaver^ jnr.tig ge_schikt_v£or ^ui-k^rbieten^ weinig__.ge,~
_schikt_voor vo_ede_rbi_et_en_en _onge_schikt_voor bij.jvend_
gras_land_
Wat de kwaliteit van de bovengrond betreft vertonen
deze gronden veel overeenkomst met die van groep I en II. Het
vochthoudend vermogen is echter minder en/of de waterstand is la
ger, waardoor deze gronden zich minder goed lenen voor veel
vochteisende gewassen als gras en bieten.

Klasse VIII. Als VII? me_t uitz£ndering_van_g£r£t_en klav£r_
Deze gronden vertonen veel overeenkomst met die van
klasse III en IV doch zijn droger door een lagere grondwaterstand
en/of een geringer vochthoudend vermogen.
Ten opzichte van de voorgaande klasse onderscheiden ze
zich door een minder goede bovengrond en vaak een lagere pH,
waardoor ze voor gerst en klaver minder gewchikt zijn.
Klasse IX» Matig £[ej3cJlik"fc„v£0£ £andbouwlandgewa£S£n_en hlijvond_
grasland
Hiertoe behoren enerzijds gronden met een gunstige
waterstand (hoogste wintergrondwaterstand 25-45 cm) doch een ge
ring vochtho.udend vermogen en anderzijds gronden met een ondiepe
leemondergrond en een rugvormige ligging. Deze gronden hebben
zowel voor bouw- als grasland bezwaren, waardoor ze niet in de
betere klassen ondergebracht kunnen worden.
Klasse X. Matig ge_schikt voor blijvend grasland. £n_s£rns voor
z_omerg£was_sen ][dro£gte_schade][
Deze gronden hebben ongeveer dezelfde grondwaterstandals de gronden die tot klasse VI behoren (vochttype 7) doch een
geringer vochthoudend vermogen. Een gedeelte komt in aanmerking
voor de teelt van zomergewassen.
Klasse XI. Matig ge£chikt__v£or bli.jvend_grasland _£wat_er_ove_rl.a£t^_
In deze klasse zijn de gronden ondergebracht met een
zeer hoge grondwaterstand (vochttype 8) en gronden met een veili
ge bovengrond. Deze gronden komen alleen in aanmerking voor blij
vend grasland. Door de trage groeiontwikkeling in het voorjaar
en het gevaar voor vertrapping in het najaar kunnen ze slechts
als matig geschikt worden aangemerkt. Door verbetering van de
afwatering zou de geschiktheid van deze gronden toenemen, doch
vae»k zullen de omliggende gronden er slechter van worden. In som
mige gevallen is het dan maar beter om populieren te planten, om
dat het middel erger is dan de kwaal.
Klasse XII. Ge_schikt_voor rogge £n_aarda£pel£n_f_ matig ge_schikt_
v°£r_hav_er_2_ weiniS„g£s£hi.kt vo£r_bieten £n_ong£S£hlkt
v°£r_bJLijy£nd gras_land_
Dit betreft gronden, die door een lage grondwaterstand
en/of een beperkt vochthoudend vermogen weinig geschikt tot on
geschikt zijn voor veel vochteisende gewassen en voornamelijk
voor de teelt van rogge en aardappelen in aanmerking komen.
Klasse XIII. Matig geschikt_t£t_g£S£hi.k_t vo£r_r£gge_en £s<rdapj3el.en,_w£inig ge£chikt__v£or haver, ong£S£hikt voor_
bi£t£n_en bij.jvend_grassland
Deze gronden zijn nog droogtegevoeliger dan die van de
voorgaande groep, waardoor de teeltkeuze nog beperkter is, ter
wijl de opbrengsten van rogge en aardappelen gemiddeld lager zul
len liggen.
Klasse XIV. Weiini.g_g£schikt vo£r_landb£Uw
Hiertoe zijn humusarme zandgronden met een diepe grondwaterstand gerekend. Hierop treedt gemakkelijk vochtgebrek op,
zodat alleen in vochtige jaren van weinig vochteisende gewassen
een redelijke oogst te verwachten va.lt.
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XII. GLOBALE BODEMGESCHIKTHEIDSKAABT VOOR AKKER- EM WEIDEBOW
(bijlage 6)
Op deze kaart zijn de 14 geschikthoidsklassen van do
voorgaande kaart tot 5 klassen samengevoegd zodat een eenvoudi
ger beeld verkregen wordt.
Hierna volgt een overzicht van de verschillende ge
schiktheidsklassen, die nu binnen één waarderingsklasse vallen.
I
II
III
IV
V

s
s
s
s
s

I en II
III, IV en V
VI, VII en VIII
IX, X, XI, XII en XIII
XIV

van gedetailleerde kaart
"
»
"
"
»
"
"
»
"
"
»
"

Globaal gesproken neemt van boven naar beneden hot
vochthoudend vermogen van de grond af en wordt de diepte van de
grondwaterstand ongunstiger, waardoor de teeltkeuze meer beperkt
wordt.

- 25 -

XIII. DE GESCHIKTHEID VOOR TUINBOUW
De groei van de meeste groentegewassen is sneller dan
van landbouwgewassen, waardoor in een korte periode een grote
hoeveelheid vocht aan de grond onttrokken moet kunnen worden. Dit
geldt vooral voor zomerbladgroente, een belangrijk product voor
een consumptieveiling als Enschede. Een ongestoorde groei van de
ze gewassen op zandgronden is alleen te verwachten op goede humeuze zandgronden met een dek van minstens 40 cm en een constante
waterstand van ca. 60 cm.
In dit gebied is de waterstand aan grote schommelingen
onderhevig. Gronden met een gunstige waterstand hebben daardoor
een te lage zomergrondwaterstand en gronden met een doorgaans
gunstige zomergrondwaterstand zijn in de overige tijden meestal
te nat. In dergelijke gebieden is het vochthoudend vermogen van
de bewortelingszône zeer belangrijk. Al neemt men echter in dit
gebied de gronden met de gunstige waterstand voor tuinbouw
(hoogste wintergrondwaterstand van 20 tot 75 cm onder maaiveld)
en een goed vochthoudend vermogen (lemige gronden) dan nog moet
op iedere tuinderij de mogelijkheid van besproeiing aanwezig zijn
om het gehele seizoen te kunnen poten en zaaien. Er zijn 3 moge
lijkheden, alle vrij kostbaar,om aan dit water te komen, nl.s
1. aansluiting aan de waterleiding
2o het maken van een groot bassin (gaat niet overal)
3. de aanleg van een nortonpomp.
Globaal genomen bieden de hoogst geclasseerde gronden
voor landbouwdoeleinden ook de grootste mogelijkheden voor tuin
bouw. Het zijn rijkere gronden met een groot vochthoudend vermo
gen. Het zijn geen uitgesproken "vroege" gronden, doch dit is in
deze hoek van het land met zijn groot nachtvorstgevaar minder be
langrijk.
Door het grote gevaar voor nachtvorst is fruitteelt in
dit gebied zeer riskant, hoewel geschikte gronden voor fruitteelt
voorkomen, b.v. op de Lonneker es. Dit betreft gronden waar onder
het humeuze dek sterk zandige leem aanwezig is. Het vochthoudend
vermogen is dus goed. Vroeger vormde zich hierop een schijngrond
waterspiegel doch door de pompputten aan de Voortsweg is dit mo
menteel nog sporadisch het geval.
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XIV. DE BODMGESCHIKTHEIDSKAART VOOR SPORTVELDEN (bijlage 7)
Sportvelden dienen zodanig te zijn, dat een redelijke
grasmat intact gehouden kan worden en dat ze bijna hot gehole
jaar bespeelbaar zijn. Hiervoor is op de eerste plaats een goed
doorlatende bovengrond met een niet te grote vochtcapaciteit no
dig. Goed humeuze zandgronden lenen zich het beste voor dit doel.
Lemige gronden worden bij vochtig weer gemakkelijk
glibberig en geven aanleiding tot vorming van plassen. Deze
gronden dienen schraler gemaakt te worden. Dit geldt in sterkere
mate naarmate de bovengrond lemiger is. In de lemige gronden be
vinden zich vaak leemlagen in de ondergrond. Tijdens de egalisa
tie dient er op gelet te worden dat de leem niet door de boven
grond gewerkt wordt. De egalisatie dient zoveel mogelijk in
handkracht te geschieden daar door machinale egalisatie de bo
venlaag gemakkelijk vastgereden wordt. Dit heeft een trage water
beweging tot gevolg zodat gemakkelijk plassen ontstaan.
Gronden met een gering vochthoudend vermogen, bestaan
de uit leemarm zand met een dunne en/of humusarme bovengrond,
zijn wel goed bespeelbaar. Doordat echter gemakkelijk vochtgebrek optreedt is het moeilijk om een goede grasmat in stand te
houden, tenzij in ruime mate kunstmatige watertoevoer plaats
vindt.
Een van de grootste problemen voor sportvelden op hel
lende terreinen is de waterbeheersing. In dergelijke gebieden is
de winterwaterstand belangrijk hoger dan de zomerstand. Voor be
speelbaarheid gedurende de wintermaanden is een lage winterwater
stand (dieper dan 50 cm) en voor het in stand houden van een
goede graszode een zomerwaterstand van 60 à 80 cm gewenst. Dit
is moeilijk te verwezenlijken. In dit gebied hebben gronden met
een gunstige zomergrondwaterstand een te hoge wintergrondwaterstand, terwijl gronden met een voldoende diepe grondwaterstand
gedurende de wintermaanden een te lage zomergrondwaterstand heb
ben.
Op de kaart zijn de gronden,die in de winter net niet
te nat zijn,als het meest geschikt aangegeven. Bij de zandgron
den zijn dit gronden met een hoogste wintergrondwaterstand
tussen 45 en 60 cm.
^ronden met een hogere winterwaterstand zijn te nat.
Door diepere ontwatering is hier vaak wel verbetering in te brertgen, doch dit heeft doorgaans nadelige gevolgen voor omliggende
hogergelegen gronden.
Zandgronden met een hoogste wintergrondwaterstand die
per dan 60 cm zijn droogtegevoelig gedurende de zomermaanden.
Worden deze gronden voor sportveld in gebruik genomen dan ver
dient het aanbeveling om de zomerwaterstand zo hoog mogelijk te
houden b.v. door 't waterpeil van bestaande of te graven vijvers
in de omgeving zo hoog mogelijk te houden. Tevens zal het ge
wenst zijn om meerdere malen per seizoen kunstmatige beregening
toe te passen. Ook op de gronden met de gunstigste waterstand
(45 - 60 cm).zal dit veelal gewenst zijn, alhoewel minder nood
zakelijk.
Een aparte groep vormen de ondiepe leemgronden die
doorgaans een gering waterbergend vermogen bezitten en daardoor
spoedig te nat en te droog zijn en daarom voor sportterreinen
geen aanbeveling verdienen.
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Dit alles ligt ten grondslag aan de indeling van de
gronden op de bodemgeschiktheidskaart voor sportvelden waarop
een indeling is gemaakt ins
Gronden met_ een ^unsjti£e_profie1opbouw_
Matig diep humeuze zandgronden met een wintergrondwaterstands
I
tussen 45
60 cm
II dieper dan 60 cms te laag
III ondieper dan 45 cms te hoog.
£ronden met_ }.emige_b£V£ngr£nd
Lemige zandgronden met een wintergrondwaterstands
IV tussen 45 en 70 cm
V
dieper dan 75 cr»s te laag
VI ondieper dan 45 cms te hoog.
Greinden met_ te_g£ring vo_chthoudend_ve_rmo£en
Ondiep humeuze zandgronden met een wintergrondwaterstands
VII tussen 45 en 60 cm
VIII dieper dan 60 cms te laag
IX ondieper dan 45 cms te hoog.
gronden met _slechte waterhui£houding_
Ondiepe leemgronden
Zandige en lemige gronden op leem.
Door bovengenoemde indeling kan zowel de geschiktheid •
voor sportvelden worden afgelezen als de factoren die de meerde
re of mindere geschiktheid bepalen zodat men tevens vreet welke ,
maatregelen getroffen kunnen worden ter verbetering. Veelal is
het in de praktijk zo dat bij de planning van sportvelden andere
overwegingen de doorslag geven en op de geschiktheid van de grond
weinig of niet gelet wordt, zodat vaak kostbs.re maarregelen ge
troffen moeten worden om op dergelijk; terreinen sportvelden aan
te leggen, die aan redelijke eisen voldoen. Er is getracht om "o
indeling zo te maken dat er van boven naar benoden meer
moeite gedaan moet v/orden om een goed sportveld aan te leggen.
Alleen de helling is er niet in verwerkt, terwijl die toch be
langrijk is in verband met egalisatiekosten. Doch dit is een fac
tor die gemakkelijk ter plaatse kan worden vastgesteld.
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XV. LEGENDABESCHRIJVING VAN DE BODEMKAART
Naar de korreIgrootte van het zand zijn de gronden inge
deeld ins
zeer fijn zand (mediaan tussen 105 en 150 mu)
tamelijk fijn zand (mediaan eirca 150 mu)
matig fijn zand (mediaan tussen I50 en 210 mu)
matig grof zand (mediaan tussen 210 en 300 mu)
Onder mediaan wordt verstaan die korrelgrootte van de
zandfractie gróter dan 50 mu , waarbij 50$ va*1 de deeltjes kleiner
en 50$ groter is dan de betreffende korrelgrootte.
Naar de lemigheid is een indeling gemaakt ins
zwak lemigs met 7?5 - 17>5$ deeltjes kleiner dan 50 mu
lemig
s met 17*5- 25 $ deeltjes kleiner dan 50 mu
sterk lemigsmet 25 - 32,5$ deeltjes kleiner dan 50 mu
sterk zandige leems met 32,5-40$ deeltjes kleiner dan 50 mu
zandige leems met 40-50$ deeltjes kleiner dan 50 mu
leems met 50 - 60$ deeltjes kleiner dan 50 mu
zware leems met 60 - 70$ deeltjes kleiner dan 50 mu
zeer zware leems met meer dan 70$ deeltjes kleiner dan 50 mu
Soms wordt van keizand gesproken. Deze laag ter dikte van
enkele decimeters wordt plaatselijk juist boven de keileem aange
troffen en bestaat doorgaans uit weinig gesorteerd matig fijn tot
matig grof zand, gemengd met grind en keien (vaak vuurstenen).
Naar het humusgehalte wordt onderscheid gemaakt ins
humusarms met minder dan 1$ humus
zwak humeuss met 1-3$ humus
matig humeuss met 3-5$ humus
humeuss met 5-8$ humus
sterk humeuss met 8-12$ humus
venigs met meer dan 12$ humus.
Bij het bepalen van het humusgehalte wordt de bovenste
20 cm gemengd gedacht.
Door bemiddeling van de Landbouwvoorlichtings Dienst
kwamen we in het bezit van 116 bouwlandgrondmonsteranalyses, waarop
het humusgehalte van de bouwvoor (18-20 cm dik) voorkomt. Uit deze
cijfers blijkt, dat er weliswaar een grote spreiding voorkomt, maar
dat ruim 70$ in de groep humeus (5-8$ humus) ondergebracht kan
worden. Voor de oude bouwlanden ligt dit percentage zelfs boven
90$. Om het lezen van profielbeschrijvingen, die betrekking hebben
op profielen met podzollagen te vergemakkelijken is voor zover
nodig het internationale codeteken achter de betreffende laag ge
zet. De uitspoelingslaag wordt met A aangeduid, de inspoelingslaag
met B en de onveranderde ondergrond met C. De splitsingen binnen
deze lagen worden aangeduid door een cijfer achter de letter te
plaatsen. Zo wordt de grijze laag met maximale uitspoeling (loodzand) A2 genoemd en de bruine laag met maximale inspoeling B2.
Ter oriëntatie zijn soms kleuren genoemd overeenkomende
met de Munsell Soil Color Charts.
De voorkomend® keileem heeft meestal een minder goede
structuur. Wordt deze leem in droge toestand aangetroffen dan voelt •
ze stug en stijf aan, in vochtige toestand taai en in natte toe
stand vet. Leem met een goede structuur is in drqge toestand rul
en in vochtige, tot natte toestand soepel. Deze leem met goede struc
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tuur

is

voornamelijk loessachtige tertiaire leem (Eoceen).
Door de soms zeer uiteenlopende grondwaterstand van vele
bodemtypen kan veelal weinig over de landbouwkundige waarde vermeld
worden, zodat hierover bij de legendabeschrijving weinig opmerkin
gen worden gemaakt.
E Diep humeuze zandgronden (humeus dek dikker dan 50 cm)
E1. Di£p_humeuze_zandgrond
Profielbeschrijving?
0 - 70 cm zwart humeus zwak lemig matig fijn zand (10YR2/1 )
70 - 80 cm roodbruin tamelijk fijn dekzand B2(5YR4/4)
80 - 100 cm geel tamelijk fijn dekzand C
100 ->150 cm iets gebleekt matig fijn zand
Vaak worden bij dit type de resten van een humuspodzol-profiel onder het humeuze dek aangetroffen, zoals in bovenstaand
profiel. Dikwijls zijn deze resterende lagen van het podzolprofiel
verwerkt, waardoor het profiel gunstiger is geworden voor land
bouwkundige doeleinden. Plaatselijk is het gehele podzolprofiel
in het mestdek opgenomen zodat het mestdek direct op de blonde
tot bleke zandondergrond rust. Een gedeelte van dit type (Ela)
heeft een lemige ondergrond, vaak met een humusijzerpodzol. Waar
deze lemige ondergrônd bruin is en ondiep b.v. op ca. 40 cm voor
komt, kan de grond door diepploegen belangrijk verbeterd worden;,
zoals in onderstaand profiel.
Profielbeschrijving;
0 - 40 cm zwart zwak lemig matig fijn zand
humus(10YE2/])
40 - 75 cm donkerbruin lemig matig fijn zand (10YR3/3)
75 - 120 cm grijsbruin lemig matig fijn zand met roestvlekken
120 - 135 cm bruingele sterk zandige leem
I35 -M50 cm groengrijze vettige leem met veel roestvlekken
E2. Diep_humeu£e_zandgrond_o£ leern^ tuss£n_60 en_100__cm beginnend
Profielbesehrijvings
0 - 55 cm zwart humeus zwak lemig matig fijn zand 5$ humus
55 - 65 cm donkergrijsbruin matig humeus zwak lemig matig fijn
zand met roestvlekken en 3fo humus.
65 - 80 cm idem verwerkt met ondergrond
80 - 90 cm gebleekte sterk zandige rulle leem
90 ->150 cm lichtgroengrijze stugge zandige keileem, afwisselend
zand lensjes.
Deze gronden komen maar over een beperkte oppervlakte voor,
omdat de bovengrond meestal lemig is en de betreffende grond dan
tot type E5 behoort. Vaak ook is de ondergrond reeds vanaf ca. 40
cm diepte lemig (E2a) zoals onderstaand profiel.
Profielbeschrijvings
0 - 35 cm zwartbruin humeus zwak lemig tamelijk fijn zand,6f'
humus
35 - 60 cm donkerbruin lemig tamelijk fijn zand
60 - 80 cm grijsbruin lemig matig fijn zand (B.P.)
80 - 85 cm geelbruin sterk lemig matig fijn zand met roestvlek
ken
85 - 90 cm bruingele sterk zandige leem
90 ->150 cm lichtgroengrijze zandige stugge leem.
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E4. Diep_humeu^e_ 1emige ^zandgrond
Profielbeschrijvings
0 - 30 cm zwartbruin humeus lemig matig fijn zand, ifo humus
(10YR2/1,^
30 - 70 cm idem sterk lemig
70 - 90 cm gemengde podzol met roestvlekken
90 - 115 ow bruin matig fijn zand (keizand met B2)
115 ->150 cm keileem
De oppervlakte van deze gronden is beperkt doordat de
ondergrond meestal op ca. 40 cm lemig wordt (E4a) zoals in onder
staand profielo
Profielbesehrijving s
0 - 45 cm zwartbruin humeus lemig matig fijn zand, 7^ humus
45 - 75 oro bruin matig humeus lemig matig fijn zand met roest
vlekken en 5°/° humus
75 - 90 cm grijsbruin matig fijn zand met roestvlekken en l¥°
humus
90 - 110 cm bleekbruin sterk lemig matig fijn zand met roestvlek
ken
110 - I35 cm bruinbleek lemig matig fijn zand met roestvlekken en
keien
I35 ->150 cm groengrijze roestige zandige keileem.
E5. Diep_hum£uz_e_lemige zandgrond op_le_em,_tussen 60_en 100 cm_beginnend_.
Profielbeschrijvings
0 - 35 cm zwart humeus lemig matig fijn zand, 5humus
35 - 70 cm zwartbruin matig fijn zand, 5 h u m u s
70 - 80 cm bruin matig fijn zand (32)
80 - 110 cm groengrijze fijnzandige leem met roestvlekken
110
cm idem stug met zandige lensjes
Vaak wordt het profiel naar beneden lemiger (E5a) zoals
onderstaand profiel.
Profielbeschrijving!
0 - 35 cm zwartbruin himeus lemig matig ifijn zand, 5-5$ humus
35 - 50 cm donkerbruin lemig matig fijn zand met roestvlekken en
3-§9o humus
50 - 70 cm bruin sterk lemig matig fijn zand met roestvlekken
70 - 85 cm bruinbleek sterk lemig zeer fijn zand met roestvlekken
85 - II5 cm groengrijze fijnzandige leem met roestvlekken
II5 ->150 cm idem stug met zand lensjes.
De diep humeuze gronden met roestvlekken in het mestdek,
die ondieper dan 45 cm beneden het maaiveld beginnen, zijn aangege
ven door toevoeging van de letter'ïr"aan het symbool. Dit zijn over
het algemeen vochtige gronden die voor blijvend grasland geschikt
z.ijn> terwijl de andere diep humeuze gronden door een lagere grond
waterstand veelal maar matig tot weinig geschikt zijn voor blijvend
grasland.
cZ. Matig diep humeuze zandgronden (humeus dek 35 "ket 50

cro

dik)

cZl. Matig d_iep_humeu£e zandgrond^
Profielbeschrijvings
0 - 45 cm zwartbruin matig humeus zwak lemig matig fijn zand,5^
humus
45 - 75 cm bruinbleek rcestloos matig fijn zand
75 ->150 cm idem gebleekt.

- 31 -

Soms volgt onder een roestloze laag roestig zand» Op
andere plaatsen komen in het mestdek van gronden met een hoge
grondwaterstand wel roestvlekken voor, maar niet in de humusarnie
zand ondergrond (cZlr)..
cZ2. MaWg d_iep_hum£uze_zand_grond_0£ ^eern^ tu_ssen_60 ©n_100_cm
beginnend.
,
Profielbeschrijvings
0. - 30 cm zwartbruin humeus zwak lemig matig fijn zand, 6°/o hu
mus O
30 - 45 cm donkerbruin zwak lemig matig fijn zand
45 - 75 cm iets gebleekt zwak lemig matig fijn zand
75 - 85 cm groengrijs lemig matig fijn zand
85 ->150 cm keileem met veel roest.
Dit bodemtype komt weinig voor, omdat de bovengrond bij
deze profielen meestal lemig is.
cZ4. Matig d_ie_p_humeu£e_lemige zandgrond_
'
Profielbesehrijving s
0 - 35 cm donkerbruin humeus lemig matig fijn zand
35 - 45 cm lichtbruin sterk lemig matig fijn zand
45 - HO cm idem bruinbleek met roest
110 ->150 cm groengrijze taaie leem.
Dit type beslaat slechts een geringe oppervlakte en komt
voornamelijk in de buurt van Lonneker voor. Heestal ligt de keiIe emondergrond op 100 à 150 cm diepte.
cZ5. Matig d_iep_humeu£e_l£mige_ ïsandgrond_ op_le_em,_tussen 60_en
100 £m_beg^innend^
Profielbeschrijving?
0 - 40 cm zwart humeus sterk lemig matig fijn zand 7$ humus
40 - 75 cm vuilbleek sterk lemig matig fijn zand 1% humus
75 - 80 cm gebleekt matig fijn zand
80 - 90 cm roestige leem, afwisselend taai en vet
90 ->150 cm groengrijze taaie leem met zandlensjes.
De bovengrond van dit type bevat vaak roestvlekken (cZ5r).
cZ6. Matig diep humeuze lemige zandgrond op leem, ondieper dan
I°I cm beginn£n<3._
Profielbeschrijving s
0 - 45 cm donkerbruingrijs humeus sterk lemig matig fijn zand,
6fo humus
45 - 55 cm gebleekt zand met leembrokjes
55 ->150 cm groengrijze keileem met oranje roest.
Dit type komt weinig voor, omdat er meestal roestvlekken
in de laag boven de leem aanwezig zijn, zodat het tot de vochtig
ontwikkelde gronden gere'cend kan worden.
Z Ondiep humeuze zandgronden (humeus dek dunner dan 35 om)
Z1. 0ndi£p_humeuze_zaöd_ó-rond
Profielbesehrijvings
0 - 25 cm donkerbruin tot zwart matig humeus, zwak lemig matig
fijn za:id
25 - 40 cm verwerkt "uilbleek matig fijn zand
40 - 120 cm bruinblf3k matig fijn zand, roestloos
120 ->150 cm idem me- organische restén.
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Het vochthoudend vermogen van deze gronden is zeer beperkt.
De waterstand moet daarom gunstig zijn om redelijke opbrengsten op
deze gronden te verkrijgen.
Z2. Ondiep_humeuze_zandgrond_o£ leern^ tussen_60 en_100_cm beginnend
Profielbeschrijving?
0 - 30 cm zwart matig humeus zwak lemig matig fijn zand,4»5?"
humus
30 - 75 c m gebleekt matig fijn zand (zwakke A2)
75 - 90 cm lichtbruin matig fijn zand (zwakke B2)
90 ->150 cm bleekgrijze keileem, afgewisseld met sterk lemig zand.
Bij de afgegraven gronden rust de dunne humeuze bovengrond
vaak direct op blond tot bleek roestloos zand.
Z3. Ond_i£p_hum£U£e_zand_gr0nd_ojd leem^ ond_ieper_dan_60 £m_beg^nnend_ç_
Profielbeschrijving?
0 - 20 cm donkerbruin humeus zwak lemig tamelijk fijn zand
20 - 25 cm -bruin zwak lemig tamelijk fijn zand
25 - 40 cm bruinblond lemig tamelijk fijn zand
40 - 50 cm witgebleekt lemig matig fijn zand
50 - 85 cm groengrijze zandige leem, stug
85 ->150 cm groengrijze zandige leem met roest.
Deze gronden komen maar sporadisch binnen dit gebied voor,
doordat er meestal roestvlekken in de laag boven de leem aanwezig
zijn, zodat ze tot de vochtig ontwikkelde gronden gerekend kunnen
worden.
Z4. 0nd_i£p_humeu£e_1emig£ ^andgrond
Profielbeschrijving s
0 - 4 0 cm zwart matig humeus lemig matig fijn zand
40 - 90 cm bruinbleek lemig matig fijn zand, roestloos
90 ->150 cm grijs gebleekt zwak lemig matig fijn zand.
Dergelijke gronden komen weinig voor omdat er meestal
roestvlekken aanwezig zijn, waardoor het een vochtig ontwikkelde'
grond (G) is. Sommige hebben alleen roestvlekken in de bovengrond
(Z4r). Soms is alleen de bovengrond lemig.
Z5. Ondi£p_hume_uze_l£mige_ z_andgrond_ £p_l£em,_tussen 60_en 100 £tn
beginnend_._
Profielbeschrijvings
0 - 25 cm zwart humeus lemig matig fijn zand
25 - 65 cm gebleekt matig fijn zand
65
80 cm idem met roestvlekken
80 - 110 cm groengrijze zandige leem
110 ->150 cm blauwe zandige leem, afwisselend vet en taai.
Evenals het voorgaande type komt dit type om dezelfde re
den weinig voor. Vaak is roest in de bovengrond aanwezig, zodat
er meestal maar een roestloze laag van ca. 40 cm aangetroffen
wordt (Z5r).
Humusarme zandgronden
Za. Humu£arme £andgr£nd_
Dit type bestaat voornamelijk uit een opgehoogd complex
tegen het kanaal. De noord oosthoek hiervan is ca. 100 cm opgehoogd.'
Hieronder volgt de oorspronkelijke bovenlaag met een humuspodzolprofiel. Deze bovenlaag is bedekt met een venig laagje. Het overige
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gedeelte is meer dan 150 cm opgehoogd, zodat hier de voormalige
bovengrond niet meer aangeboord kon worden. Het opgebrachte mate
riaal is zeer wisselend van samenstelling. Vaak zijn er lagen van
humuspodzolprofielen doorgewerkt. De bovengrond is overwegend humusarm met minder dan 1fo humus. Lagen met 1 à 3$ humus zijn ech
ter geen uitzondering. Er komen ook nogL.al wat leembrokjes in
voor. De pH (KCl) is gemiddeld hoger dan van de andere bouwlandgronden nl. 5,5 à 6.
Door de lage grondwaterstand en het geringe vochthoudend
vermogen behoort dit terrein bij de minst productieve gronden voor
landbouwkundige doeleinden.
Daarnaast is er een aantal kleine stukjes, waarvan door
afgraven en/of egaliseren de bovengrond verdwenen is, waardoor ze
nu ook tot dit type behoren. Door een hogere waterstand zijn deize
gronden doorgaans productiever dan de bovengenoemde opgehoogde
gronden.
G. Gleygronden
Vochtig ontwikkelde zandgronden met roestvlekken ondieper dan 45
cm beginnend en tot in de gereduceerde ondergrond doorlopend.
G1. Di£p_zand_ig_e_g_lei^grond_1_
Profielbesehrijvings
0 - 25 cm zwartbruin matig humeus matig fijn zand, met roest
vlekken
25 - 60 cm gebleekt sterk roestig matig fijn zand
60 - 75 cm gebleekt lemig zeer fijn zand
75 - 100 cm gebleekt matig fijn zand met roest en organische res
ten
100 - ±20 cm idem met reductie (grondwaterstand 115 cm)
120 ->150 cm grijs gebleekt matig grof zand met volledige reduc
tie.
Dit beschreven profiel betreft een natte grond. Plaatse
lijk komen nog nattere voor. Deze gronden zijn veelal minder
roestig, vertonen in de bovengrond reeds reductievlekken en zijn
op 60 à 100 cm volledig gereduceerd. Daarnaast zijn er ook die
oorspronkelijk nat waren, doch door grondwaterstandsdaling rçu veel
droger geworden zijn. Soms bevatten deze gronden ijzeroerbanken.
G2. Zandige gleygron<3 op_leem,_tus£en 60_en _100 om_begi.nnen.d_o_
Profielbeschrijvings
0 - 30 cm zwart, humeus zwak lemig matig fijn zand met roest
vlekken
30 - 40 cm vuilgrijs, zwak lemig matig fijn zand met roestvlek
ken
40 - 85 cm bleek, zwak lemig matig fijn zand met roestvlekken
85 - 120 cm lichtgrijze zandige keileem met veel roestvlekken
120 »>150 cm grijs gebleekte loessachtige leem. met laagjes lemig
matig fijn zand.
Hoewel dit type overwegend uit zeer vochtige tot natte
gronden bestaat komen momenteel ook hierin gronden met diepe wa
terstanden voor (vergelijk bodemkaart en vochtkaart). Vaak is al
leen de bovengrond van het profiel zwak lemig en de onderliggende
lagen lemig. Dergelijke profielen vormen de overgang naar G5.
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G3 • Zandige gleygrond £p_leem ondiep er _dan_60 £ra_beginn«ndj_
Profie]beschrijving s
0 - 35 cm zwart, humeus zwak lemig matig fijn zand met roest
vlekken
35 - 55 cm iets gebleekte zandige leem met roest en keien
55 - 85 om groengrijze zandige leem met roest
85 - I4O cm idem fijnzandig en stug
I40 ->150 cm blauwgrijze fijnzandige stugge leem.
Dit type komt weinig voor, omdat gronden met een ondiepe
leemondergrond meestal een lemige bovengrond bezitten en dan tot
het lemige type behoren.

Waar de leemondergrond, althans bovenin een gunstige
structuur heeft, kan van goede cultuurgronden gesproken worden.
Vaak laat de structuur echter te wensen over waardoor deze gronden
afwisselend nat en droog zijn.
G4. Lemige gleygrond.
Profielbeschrijvings
0 - 50 cm zwart sterk humeus lemig matig fijn zand met roest
vlekken
50 - 65 cm oerlaag
65 - 80 cm sterk roestig matig fijn weinig gesorteerd zand
80 - 100 cm gebleekt matig fijn weinig gesorteerd zand
100 ->150 cm grijsblauw matig fijn zand.
Dit type betreft voornamelijk beekdalgronden, bestaande
uit verspoelde zanden, die een grote variatie in de grootte van de
zandkorrels vertonen en daarom weinig gesorteerd genoemd worden.
De bovengrond is lemig tot sterk lemig en de ondergrond meestal
zwak of niet lemig. Er komt vaak veel oer en roest in voor, zoals
in bovenstaand profiel.
In het lemigsgebied is vaak het gehele profiel lemig, de
bovengrond bruin en wordt op 100 à 150 cm leem aangetroffen, zoals
onderstaand profiel.
Profielbeschrijvings

0 -

35 cw zwartbruin humeus sterk lemig matig fijn zand met
roestvlekken
35 - HO cm roestig lemig matig fijn zand
110 - I30 cm lichtgroengrijze soepele sterk zandige leem
I30 ->150 cm lichtgroengrijze roestige stugge leem.
G5» Lemige_gle2grond_op leem^ tupsen_60 £n_100_ £n_begi.nnend_L
Profielbeschrijvings
0 - 40 cm zwart humeus lemig matig fijn zand met roestvlekken
40 - TO cm gebleekt matig fijn, weinig gesorteerd zand met roest
vlekken
70 - 90 cm roestig matig fijn weinig gesorteerd zand met roest
vlekken
90 ->150 cm grijze sterk zandige leem met zandlaagjes.
Deze gronden liggen in dalen en bevatten vaak veel roest
en soms oer,_
In de omgeving van de waterscheiding zijn de profielen
doorgaans tot op de leemondergrond lemig, zijn de roestvlekken
regelmatiger verdeeld en is de bovengrond veelal bruinzwart tot
zwartbruin.
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Profielbeschrijvings
0 - 40 cm zwartbruin humeus lemig matig fijn zand met enige
roestvlekken
40 - 60 cm grijsbruin lemig matig fijn zand met roestvlekken
60 - 90 cm groengrijs sterk lemig matig fijn zand met keien
90 ->150 cm groengrijze stugge leem met zandlaagjes.
G6. Lemige_gleygrond_o£ leern^ ondi£per_dan_60 £m_begjennend
Profielbeschrijving?
0 - 40 cm zwartbruin humeus lemig matig fijn zand met roestvlek
ken
40 - 90 cm groengrijze fijnzandige leem met roestvlekken naar be
neden minder soepel wordend
90 - II5 cm groengrijze leem met roestvlekken
II5 - I35 et" groengrijze zware leem met roestvlekken
I35 ->150 om roestige fijnzandige leem.
Dit is het meest voorkomende type in de omgeving van de
waterscheiding. Deze gronden liggen voornamelijk in gras. De wa
terbeweging is vaak traag in deze profielen door de ondiepe leemondergrond. Van veel meer percelen zouden ronde akkers aangelegd
moeten worden om het oppervlaktewater snel âf te voeren, waardoor
het gevaar voor vertrapping van de zode vermindert.
07. Complex al_of ni£t_lemige_ ^andgrond met plaatselijk een leemJLaagTje)_o|> gering^ d_i£pt,e_^
Profielbeschrijving?
0 - 30 cm zwart humeus lemig matig fijn zand met roestvlekken
30 - 40 cm zwartgrijs sterk lemig matig fijn zanê met veel roest
vlekken
40 - 50 cm zwak humeuze sterk zandige beekleem
50 - 120 cm gebleekt matig fijn weinig gesorteerd zand met roest
vlekken
120 ->150 cm vuilbleek matig'fijn zand, volledig gereduceerd.
Dit zijn beekdalgranden, die op korte afstand sterk kun
nen wisselen. Kenmerkend voor dit type is dat dikwijls een beekleemlaag(je) op variërende diepte en van wisselende dikte voorkomt.
Erboven bevindt zich dan vaak een laag met veel roest.
G8. Al_of niet_ lOTige_zandgrond_met_een_leemlaag( j_e^_ £P_g£ringe_
d_iep_te^
Profielbeschrijving?
0 - 40 cm zwart humeus zwak lemig matig fijn zand
40 - 50 cm donkerbruin sterk zandige beekleem, vet
50 - 80 cm vuilgrijze sterk zandige beekleem, vet
80 ->150 cm gebleekt matig fijn zand.
Het verschil met het voorgaande type is dat de beekleemlaag dikker is en meer aaneengesloten ligt. Beide typen zijn soms
rodoornig (d) d.w.z. dat de bovengrond roodbruin tot oranjebruin
gekleurd is door de vele roestvlekken die er in aanwezig waren en
die door menging de bovenlaag een meer of minder homogene roestkleur gegeven hebben. Soms ook bestaat de laag direct onder de bo
vengrond uit rodoornige leem. Deze gronden hebben vaak het euvel,
dat sommigé voedingsstoffen, b.v, fosfaat, in een moeilijk oplos
bare vorm worden vastgelegd.
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vG Venige gleygrond
Profielbeschrijving;
0 - 35 cm zwartbruin veraard lemig veen tot venig sterk lemig
zand
35 - ^5 cm roestig iets gebleekt afwisselend matig grof zand èn
matig fijn zand
65 - 90 cm grijs gebleekte leem met houtresten en zandlaagjes
90 ->150 cm blauwe stugge leem met organische resten, volledig
gereduceerd, naar beneden meer humeus.
Hiertoe behoren natte gronden meestal met een ondiepe
leemondergrond, waarvan de bovengrond uiteenloopt van venig (>12$
humus) tot bijna zuiver veen.
Bumusijzerpodzolen
Matig diep humeuze humusijzerpodzolgronden.
cY4. Matig d_i£p_humeuze_lem_ige humusij_zerpodzolgrond_
Profielbeschrijving s
0 - 45 et" zwartbruin humeus lemig matig fijn zand
45 - 55 cm bleekbruin lemig matig fijn zand met roestvlekken
55 - 120 cm geelbruin sterk lemig matig fijn zand met roestvlekken
120 ->150 cm groengrijze stugge leem met roestvlekken.
De leemondergrond kon niet altijd aangeboord worden. Vaak
werd dan wel eer, grofzandige tot matig grofzandige keizandlaag
aangetroffen.
cY5. Matig di£p_hum£U£e_lemig£ humus i_jzerp od zolgrond_ op_le em,_tussen 60_en 100 £m_beginnend^
Profielbeschrijving s
0 - 45 cm bruinzwart humeus lemig matig fijn zand
45 - 80 cm geelbruin lemig matig fijn zand met roestvlekken en
keien (keizand;
80 - 90 cm soepele, sterk zandige leem
90 - 130 cm stugge leem
130
cm idem met zandlaagjes.
De bovengrond is vaak bruiner en sterk lemig. Door hun
groot vochthoudend vermogen en de veelal zeer goede bovengrond be
hoort dit type bij de beste cultuurgronden van dit gebied»
cY6. Matig

d_iep_hum£U£e_lemi|ge_ humusijzerpod_zolgrond op_leem,__on-_

d_ieper_dan_60 £m_b£g_innend_;_

Profielbesehrijving3
0 - 30 cm bruinzwart humeus lemig matig fijn zand
30
50 cm geelbruin lemig matig fijn zand
50 - 55 cm idem met roestvlekken'
55 - 75 cm lichtgroengrijze soepele sterk zandige leem met roest
vlekken
75 ->150 cm lichtgroengrijze stugge leem met keien.
^it type komt weinig voor, omdat bij deze gronden met on
diepe leemondergronê de roestvlekken doorgaans reeds ondieper dan
45 cm beginnen, waardoor het een gleygrond is.
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Y Ondiep humeuze humusijzerpodzolgronden (humeus dek dunner dan
.
35 cm)
Y5» Ondiep humeuze lemige humusijzerjsodzolgrond op leem, tussen
ï°l en 100 £m_b£ginnend
Profielbeschrijvings
0 - 30 cm donkerbruin humeus lemig matig fijn zand
30 - 65 cm bruingeel sterk lemig matig fijn zand, bleker wordend
65 ->150 cm roestige keileem .
De keileemlaag bevindt zich meestal reeds op 60 à 70 cm,
zoals in bovenstaand profiel.
Humuspodzolgronden
cH. Ma.tig diep humeuze humuspodzolgronden (humeus dek 35-50 cm).
cHl. Matig die_p_humeuz_e_humuspodz£lzandgrond
Profielbeschrijving?
0 - 40 cm zwartgrijs matig humeus zwak lemig matig fijn zand
40 - 60 cm zwart humeus zand en lood zand gemengd (Al en A2)
60 - 80 cm donkerbruin matig fijn zand, vast (B2)
80 - 110 cm bruin matig fijn zand
110 - 120 cm bruinbleek matig grof zand
120 ->150 cm groengrijze keileem.
Vaak is er zoveel van het profiel doorgewerkt, dat onder
het mestdek direct een donkerbruine tot bruine zandlaag volgt (B2
of B3). Dikwijls kon de keileem niet aangeboord worden. In die
streken (b.v. Glanerbrug).komen zeer arme zanden voor met diep
ontijzerde gronden, zoals onderstaand geheel roçstloos profiel.
Profielbeschrijving0.
0 - 45 cm zwart matig humeus zwak lemig matig fijn zand
45 - 80 cm bleekgrijs matig fijn zand (A2)
80 - 140 cm bruin matig fijn zand (B2)
I40 ->150 cm bruinbleek matig fijn zand
cH2. Matig d_i£p_hum£uz e_.humus£o d.z_o lzand gr ond op_le_em, _t uss_e n 60_en
100 ^^egi.nnend^
Prof ielbeschrijvings
0 - 45 cm bruinzwart humeus zwak lemig matig fijn zand
45 - 55 cm bruin matig fijn zand @32)
55 - 90 cm bleekbruin matig fijn zand met roestvlekken
90 - 105-cm groengrijze sterk zandige leem met z&ndlenzen en
roestvlekken.
De oppervlakte van dit type is belangrijk kleiner dan van
het voorgâande. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door het feit, dat
de profielontwikkeling vaak minder diep was. Bij de ontginning is
dan plaatselijk het podzolprofiel geheel of grotendeels doorgeploegd'
en een bestanddeel van de homogeen gemeagde bovengrond geworden.
Dergelijke gronden zijn niet meer bij de humuspodzolen onderge
bracht O
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oH4. Matig, ^i£P_iium£u£e_leml:ge_ hurau^pod^ol-grond^
Profielbeschrijving?
0 - 45 cm zwart matig humeus lemig tamelijk fijn zand
45 - 60 cm bruin zeer fijn zand (B2)
60 - 95 cni bruinbleek zeer fijn zand
Daarnaast komen vele gronden voor met roest in het mestdek.
Soms werd keileem aangeboord op 100-150 cm diepte zoals onderstaand
profiel.
Profielbeschrijving %
0 - 45 cm zwart sterk lemig matig fijn zand met roestvlekken
45 - 70 cm bruin matig fijn zand
TO - 90 cm bruingeel matig fijn zand
90 - 115 cm bruinbleek lemig tamelijk fijn zand
II5 - I25 cm groengrijze sterk zandige leem
125 ->150 cm idem afwisselend roestig matig fijn zand
cH5. Matig diep humeuze lemige humuspodzolgrond op leém^ tussen
en 100 £m_b eg_i nnend
Prof ielbeschr'ijving s
0 - 45 °m zwart humeus lemig matig fijn zand
45 - 70 cm loodzand (A2)
70 - 90 cm bruin matig fijn zand
90 ->150 cm taaie leem.
De oppervlakte van dit type is zeer beperkt. Een groot
gedeelte is diep verwerkt en heeft roestvlekken in het mestdek.
H. Ondiep humeuze humuspodzolgronden (humeus dek dunner dan 35 om)
Hl. OndiepJiumeuze _humus pod z£Ijs andg^r ond_
Profielbesehrijving%
0 5 cm zwarte sterk humeuze zode (l0YR2/l)
5 - 35 cm zeer donkergrijs matig humeus tamelijk fijn zand (ge
mengd Al + A2 - 10YR3/1)
35 - 45 cm lichtbruingrijs tamelijk fijn zand (A2 - IOYR6/2)
45 - 60 cm bruin tamelijk fijn zand (BI - 10YR5/3)
60 - 70 cm donkerbruin tot bruin tamelijk fijn zand (B2 - 7»5YR4/4)
70 - 80 cm lichtgeelbruin tamelijk fijn zand (B3 - IOYR6/4)
80 - 100 cm gebleekt lemig matig fijn zand met leembandjes en
veel roest (matrix 2,5^6/2, roest 10YR5/6)
100 - 120 cm gebleekt lemig zeer fijn zand (2,JÏB.S/2 )
120 ->150 cm blauwgrijze taaie leem (5G5/1»)
Behalve jonge ontginningen zoals bovenstaand profiel be
horen er ook veel gronden toe, die langer in cultuur zijn en soms
zelfs een dun mestdek hebben. In de noordwesthoek komen nogal wat
profielen voor, die aanvankelijk ontijzerd waren en waarin later,
waarschijnlijk via het grondwater, weer roestvlekken en vaak ook
ijzeroer ontstaan is, zoals in onderstaand profiel.
Profielbeschrijving?
0 - 20 cm zwart matig humeus matig fijn zand
20 - 35 cm donkergrijs matig fijn zand (Al + A2 gemengd)
35 - 60 cm bruin matig fijn zand met roestvlekken en oer
60 - 100 cm bruinbleek matig fijn zand met enige roestvlekken
100 - 120 cm gebleekt matig fijn zand
120 ->150 cm idem met nieuwe roestzône.
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H2. On^i£p_hum£u£e_humus£odz£l£andgr£nd op_l£em _tu£S£n_60 £ii__100_cm
beginne nd_<,
Profielbeschrijving s
0 - 20 cm aeer donkerbruin zwak humeus matig fijn zand, gemehgd
(10YR2/2)
20 - 35 cm lichtgrijs weinig gesorteerd matig fijn zand (10YR7/1)
35 - 50 cm bruin weinig gesorteerd matig fijn zand (lOYR5»5/3)
50 - 65 cm donkergeelbruin weinig gesorteerd matig fijn zand
(10YR4/4)
65 - 75 cm bruin weinig gesorteerd matig fijn zand (10YR5j5/3)
75 - 90 cm lichtbruin matig grof keizand
90 - I25 cm lichtgroengrijze keileem met veel roest (lOYR6/l)
125 ->150 cm blauwe keileem.
Dit type beslaat slechts een geringe oppervlakte. Naast de
jonge ontginningen, zoals bovenstaand profiel, behoren er ook gron
den toe, die wat langer in cultuur zijn en dan veelal een wat dik
kere, meer homogeen gemengde bovengrond bezitten,
H3. Ondiep_humeuze_humus£odzolzandgrond op_leem,_ondie£er dan 60_cm
begi nnend_.
Profielbesehrijvingens
0 - 10 cm zwart matig humeus zwak lemig, matig fijn zand
10 - 40 cm donkerbruin, zwak humeus, zwak lemig tamelijk fijn
zand (332)
40 - 50 cm bruingeel, zwak lemig, tamelijk fijn zand
50 - 75 cm gebleekte zandige leem
75 - 90 cm gebleekt lemig matig fijn zand met veel roest
90 - I40 cm sterk roestig sterk lemig matig fijn zand
I40 ->150 cm lichtgroengrijze stugge leem.
Het humuspodzolprofiel is veelal dun en vertoont vaak nog
veel overeenkomst met een humusijzerpodzolprofiel.
H4. Ond_iep_humeuze_lemige humuspodzojLgrond^
Profielbesehrijvings
0 - 45 cm bruinzwart humeus lemig matig fijn zand met roestvlek
ken
45 - 65 cm wit gebleekt taatig fijn zand (A2)
65 - 110 cm donkerbruin matig fijn zand (B2)
110 - I35 cm iets gebleekt weinig gesorteerd matig fijn zand met
keien
I35 ->150 cm groengrijze roestige stugge leem.
Dit type bestaat voornamelijk uit zeer vochtige gronden
met roestvlekken in de bovengrond.
H5. 0ndiep_humeuze_l£m i.g£ humusp£d_zolgrond_op _leem_tussen 60_en 100
£m_b eg inne nd
Profielbeschrijving s
0 - 30 cm zwart sterk lemig matig fijn zand met roest
30 - 35 cm vuilgrijsbruin matig fijn zand (Al + A2)
35 - 60 cm donkerbruin humeus matig fijn zand (B2)
60 - 80 cm lichtgrijze zandige leem
80 ->150 cm groengrijze roestige taaie zware leem.
Veelal zijn in deze overwegend natte gronden in de boven
grond roestvlekken aanwezig.
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H6. Ondiep_hum£u^e_lemige humu£pod£olgrond_o2 ie£m_°ï^ie£er
60_cm beg_innend_
Profielbesehrijving s
0 - 30 cm donkergrijs, sterk loodzandhoudend matig fijn zand
30 - 40 cm roodbruin matig fijn zand (humusoerbank)
40 - 55 cm geelbruin matig fijn keizand
55 - 90 cm grijze fijnzandige leem met-roestvlekken
90 - II5 cm roestig sterk lemig zand
II5 ->150 cm bleekgrijze fijnzanèige leem met zandlaagjes.
De leemondergrond begint veelal op 50 à 60 cm, daar op
plaatsen waar de leem ondieper voorkomt doorgaans geen podzolen
gevormd zijn.
vH Venige humuspodzolgrond
Profielbesehrijving%
0 - 30 cm gemengd zwart venig lemig zeer fijn zand (gliede)
30 - 40 cm bruingrijs loodzand
40 - 50 cm bruin matig humeus matig fijn zand
50 - 65 cm bruin lemig matig fijn zand
65 - 90 cm bleekbruin lemig matig fijn zand met organische res
ten
90 - 120 cm bruinbleek weinig gesorteerd matig fijn zand giet or
ganische resten
120 ->150 cm grijs gebleekt matig fijn zand.
De bovengrond van deze jonge ontginningen bestaat uit.
zwarte smerende venige humus van slâchte kwaliteit. Het zijn bodems
van afvoerloze laagten, waarin heidehumus is aamengespoeld. De op
pervlakte van deze gronden is gering.
Leemgronden
L. Zwak_tot_sterk_zand lge_ leern^ £oms_overgaand_in zand^
Profielbeschrijving;
0 - 25 cm donkergrijze sterk zandige leem met roest en enige
reductie, 4^ humus
25 - 40 cru bleke sterk zandige leem met veel roest
40 - 80 cm lichtgroengrijze taaie leem met zeer veel roest
80 ->150 cm idem met zandlenaen en keien en afnemende roest.
De zwaarte van de bovengrond loopt uiteen van zwak zandige
tot sterk, zandige leem maar is meestal sterk zandig. Soms is de
leemlaag maar enkele decimeters dik en rust op zand. Plaatselijk
zijn dergelijke profielen op kunstmatige wijae ontstaan doordat
leen? uit de ondergrond naar boven gespit is (bos ten oosten van
Noordesmarkerrondweg).,
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