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INLEIDING
Van elk der onderscheiden bodemtypen op de bodemkaart (bijlage 8)
is een zeer schematische profielbeschrijving vervaardigd, die in deze
bijlage is opgenomen, gerangschikt naar de hoofdbodemgroepen. Deze pro
fielbeschrijvingen geven zeer globaal een gemiddeld profiel uit het be
treffende bodemtype weer.
Aangezien er tussen de verschillende kaartvlakken en ook binnen
één kaartvlak van een bodemtype aanzienlijke verschillen in profielopbouw kunnen voorkomen, die wanneer ze uit te karteren en belangrijk zijn,
met toevoegingen op de bodemkaart staan aangegeven, is bij iedere profiel
beschrijving tevens een omschrijving van de plaats gegeven.
In hoeverre een profielbeschrijving representatief is voor het
gehele bodemtype wisselt «hH bij de verschillende typen en is o.m. in be
langrijke mate afhankelijk van het in hfst. I genoemde percentage onzui
verheden binnen elk bodemtype.
'Naast profielbeschrijvingen zijn nog in deze bijlage opgenomen
een verklaring der gebruikte afkortingen en coderingen in het boorregister en een overzicht van het aantal op de boorpuntenkaart voorkomencle,
beschreven boringen per werkkaart.
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, I. HUMEUZE ZANDGRONDEN
1-1s Zeer diep en diep humeuze zandgronden (Pl-PlO)
PI (langs Bovenweg ten z.o. van Oldebroek)

Bodemtype 1.0

Zeer_die£ humeuze zandgrond inraög f
niet lem:Lgjzand op_vochtty£e
0 - Zo om Zwartgrijze, matig humeuze (4-S^X niet lemige bovengrond
60 - 90 cm Idem, maar schraler door loodzandbijmenging;roestvlekjes vanaf
80 cm
90 - 100 cm Donkerbruin, zwak humeus (1-2%) matig fijn niet lemig zand
(B-laag van podzol)
> 100 cm Bruingeel, humusarm, matig fijn, niet lemig zand, naar beneden
overgaand in iets gebleekt, humusarm niet lemig zand (C-laag)
P2 (rug van Oosterwolde)

Bodemtype 1.5

Diep_humeu£e_zandgr°nd_in matig fi_T_n_niet_ lemig zand_o£ vochtt^p£ ^/6.
0 - 50 cm Donkergrijze zwak humeuze "(*2-4^) niet tot zwak slibhoudende
bovengrond, met roestvlekjes op + 40 cm
50 - 70 cm Zwartgrijs matig humeus (4-6^) slibhoudend zand met roest
vlekjes
> 70 cm Gebleekt matig fijn niet lemig zand met op + 120 cm soms
wortelresten (reductiezone)
P3 (langs Bovenweg bij school)

Bodemtype 1.5

Diep_humeu£e_zandgrond__in matig fij_n_niet lemig zand_0£ voch_tt^pe l/£
0 - 60 cm Bruinzwarte matig humeuze X4-6^) niet lemige bovengrond
60 - 70 cm Zwartgrijs, schraler door loodzandbijmenging
70 - 90 cm Bruingeel zwak humeus matig fijn niet lemig zand (B-laag van
podzol)
> 90 cm Blond humusarm matig fijn niet lemig zand (C-laag)
P4 (Tuingrond bij Elburg)

Bodemtype 1.5

Diep_hwneuze_zandgrond_in matig fijn_niet lemig £and_o£ vo£htt^pe
0 - 50 cm Donkergrijze matig humeuze (5/°J zwak slibhoudende bovengrond
50 - 60 cm Idem, slibhoudend met roestvlekjes
60 - 90 cm Bleekbruin zwak hurneu3 matig fijn niet lemig zand (B-laag humuspodzol)
> 90 cm Gebleekt humusarm matig fijn niet lemig zand (C-laag).
P5 (Eng bij Wezep)

Bodemtype 1.1

Zeer_d .iej) humeuze_ zandgrond in_matig_fi_jn £wak lemig zand met_ weini_g__
f i^n_grind_o£ voch_tt^p£ 1/2.
0 - 40 cm Bruinzwarte humeuze (5-1%) iets lemige bovengrond
40 - 90 cm Grijszwart, schraler door loodzandbijmenging
90 - 110 cm Geelbruin humusarm matig fijn zwak lemig zand met grindjes
(B-laag humusijzerpodzol)
> 110 cm.Blond humusarm matig fijn zwak lemig zand met grindje3 en
wat fel gekleurcte oranje roestvlekjes (C-laag).
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P6 (Eng bij Wezep)

Bodemtype 1.6

Di^_h_jpeuz_e_zand^r ond _in matig fij_n_zwak lernig z.and_met_weini£ fijn
grind op vochttype 1
0 - 70 cm Bruinzwarte humeuze (5-7$) iets lemige bovengrond
70 - 100 cm Geelbruin humusarm matig fijn zwak -lemig zand met grindjes (B-laag Humusijzerpodzol)
> 100 cm Iets gebleekt humusarm matig fijn zwak lemig zand met
grindjes en fel gekleurde oranje roestvlekjes (C-laag)
P7 (Hattemerbroek nabij spoorlijn)

Bodemtype 1.2

Ze_er_die£_ humeuz_e zandgrond i^_niatig_gr of-fjr^f^niejt .lenig grind ar m
zand_o£
X
0 - 50 cm Bruinzwarte matig humeuze (4-5$) niet lemige grofzandige
bovengrond
50 - 100 cm Idem, schraler door loodzandbijmenging
> 100 cm Bruin, zwak humeus niet lemig matig grof- grof zand
(B-laag).
P8 (Enkgronfl bij Eattemerbroek)

Bodemtype 1.7

Diep humeuze zandgrond ^in_mati_g_grof -_gr_of_ niet_l_emig_^ri_nda.rm zand
op vochttype 1
0 - 3o cm Bruinzwarte matig humeuze (4-6$) niet lemige grofzandige
bovengrond
60 - 80 cm Idem, schraler door stuifzandinvloed
80 - 90 cm Zwart sterk humeus (soms venig/matig grof tot grof niet
lemig zand (B2h))
90 - 110 cm Donkerbruin zwak humeus niet lemig matig grof - grof zand
(B-laag)
> 110 cm Blond humusarm niet lemig matig grof- grof zand met humusfibers (C-laag).
P9 (Enk van Hattem)

Bodemtype 1.8

Di£p_h\p_euz_e_zandgrond_in matig £rof_- gr o_f_grindhoujend t_o_t £rindriijk_zand_ op vochttype 1
0 - 40 cm Grijszwarte matig humeuze (+ 5$) niet lemige grofzandige
bovengrond, soms iets grindhoudend
40 - 70 cm Idem, schraler door loodzandbijmenging
70 - 80 cm Zwart sterk humeus (soms venig) matig grof - grof zand
(B2h)
80 - 100 cm Donkerbruin-bruin zwak humeus matig grof - grof zand iets
grindhoudend (B-laag)
> 100 cm Geligblond humusarm matig grof- grof niet lemig zand,
grindhoudend.
PlO (ïïattemerbroek)

Bodemtype l.-jr

Diep humeuze zandgrond met,_n»tig_grof -_grof ni_et_leudge_ tovengrondi,
binnen 80 cra_0£ matig fij_n_zwak lemig £and_met_fi_jn gri_nd_ op__vocht0 60 -

60 cm Bruinzwarte humeuze (5-6^) grofzandige bovengrond
70 cm Vaal humusarm matig fijn zand (A2 achtige laag van Humusijzerpodzol)
70 - 100 cm Geelbruin zwak humeus matig fijn zwak lemig zand met fijn
grind (B-laag van humusijzerpodzol)
> 100 cm Iets gebleekt humusarm matig fijn zwak lemig zand met
fijn grind en enkele fel gekleurde oranje roestvlekjes
(C-laag).
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1-2s Hatiff en Ondiep humeuze zandgronden met A/C profiel (Pll-Pl6)
Pil (Ten zuiden van Doornspijk)

Bodemtype 1.01

Matig ^iep_h^£U^e_zan_d£,rond_m£t_Ai/C_profie_l_(£lej£r£nd_)_in matig
fij^n^nicjt jLemi£ ,zand_o£ vochtt£pe_ 6_
0 - 40 cm Grijszwarte matig humeuze (3-4$) slibhoudende bovengrond
met veel roestvlekjes vanaf 10 cm
40 - 60 cm Gebleekt humusarm matig fijn niet lemig zand met veel
roestvlekjes (C-laag)
60 - ICO cm Gebleekt humusarm matig fijn, niet lemig zand met wat
roestvlekjes
> 100 cm Grijs humusarm gereduceerd matig fijn niet lemig zand
met wat houtresten (reductie_zône).
P12 (Ten zuiden van Doornspijk)

Bodemtype 1.51

0ndiep_ humeuze_ z_and£r_ond met_ A/£ Er£^iei L&ieZ££°.2ä.l i.»_nHti0_fijn
ni£t_l£mig_zand_ op vochttype ]_
0 - 40 cm Grijszwarte matig humeuze - humeuze (4-7$) sterk slibhou
dende bovengrond met wat roestvlekjes
'40 - 80 cm Gebleekt humusarm matig fijn niet lemig zand met wat
roestvlekken (C-laag)
> 80 cm Grijs humusarm matig fijn niet lemig zand met wat houtresten (reductie zone).
PU (Oldhorst)

Bodemtype 1.11

nati£ ^i£p_humeu_ae_zand_grond_m£t_A/_C_profÏ£l_(>2.1
£nï)
I2ati£
fij_n_zwak ^emig; z_and_me_t_w£inig fi_^n_grind_o£ voch_ttype_ "Z,
0 - 40 cm Donkergrijze matig humeuze - humeuze "(4-^j zwak lemigelemige bovengrond met duidelijke roestvlekjes vanaf 20 cm
40 - 80 cm Gebleekt, humusarm matig fijn zwak lemig zand met fijne
grindjes (C-laag)
80 - 110 cm Gebleekt humusarm matig fijn zwak lemig grindhoudend zand
(grindbank)
> 110 cm Grijs humusarm gereduceerd matig fijn zwak lemig zand
met grindjes
P14 (Spoorlijn Hattemerbroek)

Bodemtype 1.11

Matig ^iep_hum£U£e_zand^r_ond_met_A/iC_prof i_el_(£ley£rond)__in mati£
fijn_zwak lemig z_ana_met_w_eini£ fijj*i_grind_o£ vochtt£p£
0 - 35 cm Bruingrijze matig humeuze
slibhoudende bovengrond
met wat grofzandbijmenging
35 - 50 cm Donkergrijze matig humeuze bovengrond van sterk kleiig
zand (l5-20^ <16 mu)
50 - 70 cm Iets gebleekt humusarm matig fijn zwak lemig zand met
fijne grindjes en met roestvlekjes vanaf 50 cm
70 - 80 cm Idem, met grof-grindbijmenging
> 80 cm Gebleekt humusarm matig fijn zwak lemig zand met fijne
grindjes
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Pl5 (Achter IJselvliet)

Bodemtype 1.6l

On^i^_hum£U^e_zand_grond_inet_Ai/C_profi£l_(£leyigr_ond_)_in mati£ fijn
£wak_l£mjj?_zand mejt we^nig_fi_jn £r_ind op vochttype 6 =
0 - 30 cm Donkergrijze matig humeuze - humeuze (4-^5) zwak lemigelemige bovengrond met duidelijke roestvlekjes vanaf 20 cm
30 - 60 cm Iets gebleekt humusarm matig fijn zwak lemig zand met fij
ne grindjes en duidelijke roestvlekjes
60 - 100 cm Gebleekt humusarm matig fijn zwak lemig zand met fijne
grindjes
> 100 cm Grijs humusarm gereduceerd matig fijn zwak lemig zand
met fijne grindjes en met houtresten.
Pl6 (Oldhorst)

Bodemtype 1.

d_iep_zwak lemi£^l£nüg_hum£U_ze_zand£rond_met__A/G_j5rofi£l_(£l£y~
gr£nd)_in matig £rof£r_of__grindhoud_end £and_o£ vo£htt£p£ ïï/20 - 40 cm Donkerbruine matig humeuze (4^7 lemige grofzandige soms
grindhoudende bovengrond met veel roestvlekken vanaf het
maaiveld
40 - 60 cm Gebleekt humusarm grof grindhoudend zand met naar beneden
afnemende roestvlekken
60 - 80 cm Gebleekt humusarm grof grindhoudend zand
> 80 cm Grijs gereduceerd humusarm matig grof-grof grindhoudend
zand.
1-3? Matig en ondiep humeuze zandgronden met humuspodzol (P17-P23)
P17 (Op rug van Oosterwolde)

Bodemtype 1.02

M<3.ti£ ^iep_hum£uze_zandgrond_m£t_hjpus£odz£l_in raati£ fi^njaiet^ l_emi£
z_and_°£ vo£h_ttJ^p£ 4/5.o
0 - 50 cm Bruinzwarte matig humeuze (4-5$) niet tot slibarme boven
grond
50 - 70 cm Bruin zwak humeus ( l % ) matig fijn niet lemig zand (B van
humuspodzol)
70 - 90 cm Bleekbruin humusarm matig fijn niet lemig zand.
> 90 cm Iets gebleekt- gebleekt humusarm matig fijn niet lemig
zand (C-laag)
Pl8 (IJselvliet)

Bodemtype 1.02

Ma_ti£ jiiep_hum£uze_zandgrond__met_h umusuodz£l_in mati£ jTij_n_niet_ Jlemi£
zand_°£ v°£h_tt£j,£ 4/2»
0 - 40 cm Bruingrijze zwak humeuze - matig humeuze (2-4*) bovengrond
40 - 50 cm Zwartbruine matig humeuze (4$) matig fijn niet lemig zand
(B van
humuspodzol)
50 - 70 cm Bruin humusarm matig fijn niet lemig zand
70 - 90 cm Bleekbruin humusarm matig fijn niet lemig zand
> 90 cm Gebleekt humusarm matig fijn niet lemig zand (C-laag).
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F19 (Ten westen van IJselvliet)

Bodemtype 1.52

£n^iCT_hm£U^G_z^n^£Tond_m£t_hum.u.r^_od_zo_l_in ma_tig f i_j_n_ni_ejt l^emig
z_a.nd_°p vochttjrpe
0 - 30 c 111 Donkergrijze matig humeuze (3-4$) veelal verwerkte boven
grond
30 - 50 cm Bruin zwak humeus - humusarm meestal verwerkt matig fijn
niet lemig zand (B-laag van humuspodzol)
50 - 80 cm Bleekbruin humusarm matig fijn niet lemig zand
> 80 cm Gebleekt humusarm matig fijn niet lemig zand.
P20 (Langs Bovenweg achter Oldebroek)

Bodemtype 1« 52

On^i^_hum£u^e_zan^rond_m^t_humus£ocl_z_ol_in matig fij_n_niet_ lemi£
_zand__°£ vochtt^pe J2/4.
0 - 3° cm Bruingrijze zwak humeuze (2-3$) bovengrond
30 - 40 cm Donkerbruin zwak humeus - humusarm matig fijn niet lemig
zand (B-laag humuspodzol)
40 - 50 cm Bruin humusarm matig fijn niet lemig zand
50 - 70 cm Bleekbruin humusarm matig fijn niet lemig zand
70 - 90 cm Gebleekt humusarrn matig fijn zwak lemig zand met fijne
grindjes
> 90 cw Grijs humusarm mati£ grof- grof niet lemig zand met veel
grindbijmenging (fluvio glaciaal).
P21 (Hattemerbroek)

Bodemtype 1.12

Matig d_i£P_hi^u^e_zan^grond_m£t_hujnuspodz£l__in matig fi^n^zwak lemig
zand_m£t_weini£ f :ij.n_grind_0£ v°£ht_"t^p_e
0 - 40 cm Donkergrijze matig humeuze (4-5$) slibhoudende bovengrond
40 - 50 cm Donkerbruin zwak humeus - humusarm matig fijn zwak lemig
zand met fijne grindjes (B-laag van humuspodzol)
50 - 70 en Bruin humusarm matig fijn zwak lemig zand met grindjes
en duidelijke roestvlokjes
70 - 90 cm Bleekbruin humusarm matig fijn zwak lemig zand met fijne
grindjes en duidelijke roestvlekjes.
> 90 cm Gèbleekt humusarm matig fijn zwak lemig ®nd mot fijne grind
jes (C—laag).
P22 (Ten westen van de Kazerne Wezep)

Bodemtype 1«12

Hat_i£ ^iep_hum£a^e_zan^rojid_m£t_humus£odizol_iin matig fij>n_zwak lemig
z_andj7ie_t_w_einig fij.n_grind_°p vo£httvpe
&3£"fc__g£.i£äX
0 - 50 cm Grijszwarte matig humeuze "(4-5%) grof grindhoudende-sterk
grof grindhoudende bovengrond
50 - 70 cm Bruin humusarm sterk grof grindhoudend zand (B-laag van
humuspodzol)
70 - 90 cm Bleekbruin humusarm matig fijn zwak lemig zand met fijne
grindjes
> 90 cm Gebleekt humusarm matig fijn zwak lemig zand met fijne
grindjes (C-laag).
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P2^ (Ten zuiden van IJselvliet)

Bodemtype 1. 62

0njJiep_hum£U£e_zan^rond_m£t_humus£Od_Z£l_in matig fi_i[n_zwaki lemig
£and_ jn£t_w£inig fij_n_grind_0£ vo£htt2Tp_e ^
0 - 30 cra Donkergrijze matig humeuze (4-5i°) niet slibhoudende boven
grond
30 - 40 cm Donkerbruin humusarm matig fijn zwak lemig zand met fijne
grindjes
40 - 60 cm Bruin humusarm matig fijn zwak lemig zand met fijne grindjes en duidelijke roestvlekjes vanaf 50 cm
60 - 80 cm Bleekbruin humusarm- humusloos, matig fijn zwak lemig zand
met fijne grindjes
> 80 cm Gebleekt humusarm matig fijn zwak lemig zand met fijne
grindjes.
1-4s Ha tig en Ondiep humeuzo zandgronden met humuspodzol + Bph (P24P29T
P24 (Hug bij Wittenstein)

Bodemtype 1.03

Matig diep humeuze zandgrond met humuspodzol + B?h _in_matig_fi_ jn niet
lemig z.and_0£ vocht•t£p£ j/2
0 - 30 cm Grijsbruine zwak-matig humeuze (3-4$) niet slibhoudende
bovengrond
30 - 40 cm Zwartbruin matig humeus matig fijn niet lemig zand (B2h
van humuspodzol)
40 - 60 cm Bruingeel humusarm matig fijn niet lemig zand
> 60 cm Blond humusarm matig fijn niet lemig zand, met enkele
bruine humusbandjes (fibers).
P25 (Ten zuiden van Sattemerbroek)

Bodemtype 1. 23

^ie}?_hra£U£e_zan^r°nd_n£t_hwnus£0d_z£l__+_B2h_in

ïfatig
matig
gr£f_ni_et_ l_emi£ grindarm aand_o£ v_°£ht_t2P£ l0 - 40 cm Donkergrijze zwak- matig humeuze (3-4$) bovengrond
40 - 50 cm Zwart sterk humeus - venig matig grof-grof niet lemig
grindarm zand (B2h van humuspodzol)
50 - 80 cm Bruin humusarm matig grof- grof niet lemig grindarm zand
(B-laag van humuspodzol)
> 80 cm Blond humusarm matig grof- grof niet lemig grindarm zand
met humusbanden (fibers) (C-laag).
P26 (Omgeving "De Hezenberg")

Bodemtype 1.73

0n^iep_hm£U£e_z^dgrond_m£t_humus£od.z£l_+_B2h_in matig grof - grof
"t
rida_r£}. £and_o£ v_oc_ht_t2pe_ _!«,
0 - 30 cm Bruingrijze zwak - matig humeuze (2-4$) bovengrond
30 - 40 cm Zwart sterk humeus-venig matig grof-grof niet lemig
grindarm zand (B2h van humuspodzol)
40 - 70 cm Bruingeel humusarm matig grof - grof niet lemig grind&rra
zand
> 70 cm Blond humusarm matig grof- grof niet lemig grindarra zand
met humusbandjes (fibers).

P27 (Omgeving van "De ïïeirand")

Bodemtype 1.^

Matig ^iep_hu;n£U^e_zaH^grond_m9_t_hu;nusj2_od_z£l_+_B2ii_in matig gr of _gr£f_j?r indhoud end - gr indrijk _zand op vo£htt£p£ 10 - 30 cm Zwartgrijze zwak humeuze
grindhoudende loodzandachtige bovengrond
30 - 40 cm Grijs humusarm matig grof- grof grindarm zand (A2-laag
van humuspodzol)
40 - 50 cm Zwart sterk humeus - venig matig grof-grof grindhoudend grindrijk zand (Bjh van humuspodzol)
50 - 80 cm Bruin zwak humeus matig grof-grof grindhoudend - grind
rijk zand (B-laag van humuspodzol)
> 80 cm Blond humusarm matig grof-grof grindhoudend - grindrijk
zand met humusbandjes (fibers) (C-laag).
P28 (Veldbuurt Vezep)

Bodemtype 1.8^

On^i^_hume_u_ze_zan_dgron_d_o£_ humusp£dz_ol_ + B2h i_n_matj^g_grof -^_grof
£r^ndh£udend_grindrijk_zand op vochttype l<
0 - 30 cm Zwartgrijze zwak humeuze (2-3^) grindhoudende loodzandachtige bovengrond
30 - 40 cm Zwart sterk humeus-venig matig grof-grof grindhoudend grindrijk zand (B2h van humuspodzol)
40 - 80 cm Bruin humusarm matig grof-grof grindhoudend - grindrijk
zand (B-laag van humuspodzol)
> 80 cm Blond humusarm matig grof-grof grindhoudend - grindrijk
zand met humusbandjes (fibers) (C-laag).
P29 (Langs Veenwal, ten zuiden van Hattem)

Bodemtype l.-rï
1
Matig ^iep_hjffl£uze_gandprqnd m£t_humus£odz£l__+_B2h_in matig grof^
gr£f_nie t_ lemig jsand_Mnnen 8b_cm overgaand, in_matig_f_i jn zwak 1enig
zand_m£t_fijn grind op vochttype 2
0 - 40 cm Zwartgrijze matig humeuze (3-4^) niet lemige grofzandige
bovengrond
40 - 50
Zwart, sterk humeus-venig matig grof-grof niet lemig
grindarm zand (B2h van humuspodzol)
50 - 70 cm Bruin, humusarm matig grof- grof niet lemig grindarm
zand (B van humuspodzol)
70 - 90 cm Bleekbruin humusarm matig fijn zwak lemig zand met fijne
grindjes (B-laag)
> 90 cm Iets gebleekt humusarm matig fijn zwak lemig zand met
fijne grindjes (C-laag).
1-5: Matig diep humeuze zandgronden met humusijzerpodzol (P^Q-P^l).

m ( Johannahoeve)

Bodemtype 1.^4«

Ma_tig ^iep_hum£U£e_zan^grond_m£t^unusi,jz,erp£d>zol_ in matig fijn-^fijn
£waJc_l£mi glemig K_3nd_m£t_gr i ndj_e_s, _binnen 80_cm op ma tijg ffr of -jrróf
gr_indh£udendgrindrijk _zand_op_ vo£}itt^rp£ _1.
0 - 40 cm Grijsbruine zwak - matig humeuze (2-4$) zwak lemige - lemi
ge bovengrond
40 - 80 cm Gelig zwak humeus matig fijn- fijn zwak lemig- lemig zaad
met fijne grindjes (B van humusijzerpodzol)
> 80 cm Blond humusarm matig grof-grof niet lemig grindhoudend grindrijk zand (C-laag).
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P/U (Veldbuurt Wezep)

r\
Bodemtype 1. — 4 j.

Ka_ti£ j2i£p_hwi£U^G_z^n^rond_n£-t_humus2_jz,eij)_od_zoI_ in jnatigj;rof - grof
£ri_çd.arm_za_nd_ binnc_n_80 £ni_over^aand_in matig, fij_n_zwak ^emig, zand
met wcinigjf1 jn £r ind op TO cht type jL.
0 - 40 cm Bruinzwarte matig humeuze - humeuze (4-6$) grofzandige
bovengrond
40 - 60 cm Bruingeel humusarm matig fijn zwak lemig zand mot grindjes (B-laag van humusijj-.orpodzol)
> 60 cm Geel humusarm matig fijn zwak lemig zand met grindjes
(B-laag van humusijzerpodzol).

II. STOIFZAM30NTCIISTINQSGB0NDEN
11-1s Stuifzandont^inningsgronden in matig fi.jn niet lemig zand
- r*>).
F"^2 (Omgeving Muilegen)

Bodemtype 2, ^

Diep_hm£u^e_3jtu^f^and£ntgi_nni^_sgrond_in matig fij_n_n_icjfc l_emi£ zand
op vocht type jL.
0 - 70 cm Bruingrijze zwak- matig humeuze (2-4$) niet lemige boven
grond
70 - 110 cm Blond humusarm matig fijn niet lernig zand (stuifzand)
> 110 cm Bruingeel humusarm matig fijn zwak lemig zand met fijne
grindjes (B-laag van humusijzerpodzol).
P^ (Omgeving

11

Loo)

Boderatype 2. ^

Mati£ ^i£p_hum£U^e_s^uiifzandontgi_rmi^sigrond_in ma_tig fij_n_ni_et_ lerai£
_zand_0£ v°£h_tt£p£ _l.
—
—
0 - 40 cm Bruingrijze zwak-matig humeuze (2-4$) niet lemige boven
grond
40 - 110 cm Vaalbruin humusarm matig fijn niet lemig zand (stuifzand)
> 110 cm Bruinzwart matig humeus matig fijn zwak lemig zand (
van overstoven profiel).
P^4 (Omgeving van "Be Heirand")

Bodemtype 2»1

Ondiep humeuze_stuifzandontginningsgrond in_matig__f3Jn niet lemig
^and^^^s^hijngxoMwat^e^s^ie^g^el^ op vochttype JTT
0 - 40 cr.i Donkergrijze zwak humeuze Tl-3^) Biet lemige bovengrond
40 - 90 cm Gebleekt humusarm matig fijn niet lemig zand (stuifzand)
90 - 10.0 cm Vaalgrijs humusarm matig grof - grof niet lemig zand.
(A2 loodzand van humuspodzol)
100 - 110 cm Zwart, sterk huraeus-venig matig grof-grof niet lemig
grindhoudend - grindrijk zand (B2Î1 van humuspodzol)
> 110 cm Donkerbruin humusarm matig grof- grof niet lemig grind
houdend- grindrijk zand (B-laag van humuspodzol).
II-2; Stuifzandontginningsgronden in matig grof- grof, niet lemig»
grindarm zand ~(P^5 - P^7 ) «
P^5 (Berghuizen)

Bodomtype 2»6

Diep_hum_euze^s^u^f^and^^giming^gr ond__in ma_fci£ _grof_- £i"£f_niet_ lemi£
£rindarm zand OJD vochttype 1.
0 - - S b " cm Bruingrijze zwak-matig humeuze (2-4$) gr of zandige niet
lemige bovengrond
60 - 80 cm Blond humusarm matig grof- grof niet lemig grindarm zand
(stuifzand)
> 80 cm Blond humusarm matig fijn zwak lemig zand met fijne
grindjes.
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P^6 (Berghuizen)

Boderatype 2.5

Matig
ep_humeuzc_stuj^^and^n^g^innin^^sgr^ond_in matig ßpot^ £rof_ni_et.
lemig gri_nd.arm_zariid 0£ vochjtt^pe_ 1.
0 - 40 cm Donkergrijze zwak humeuze (2-3f°) grof zandige niet lemige
bovengrond
40 - 100 cm Blond humusarm matig grof- grof niet lemig grindarm zand
(stuifzand)
> 100 cm Bruingrijze sterk grofzandige klei (l5-3^ <1^ nm)<
P37 (Omgeving van "De Heirand")

Bodemtype 2.4

On^ii£p_hjum£U£e_sjtu^f^and£n^gi_nning_sgrond_in matig £rof_- grof_nic_t
IjDmig £riin_darm_zand_ op vocht type JL.
0 - 20 cm Zwartgrijze zwak humeuze (2-3$) grofzandiganiet lemige
bovengrond
20 - 50 cm Vaalbruin humusarm matig grof niet lemig grindarm zand
(stuifzand)
50 - 60 en Grijs humusarm matig grof - grof niet lemig zand (A2 loodzand van humuspodzol)
00 - 70 cm Zwart venig matig grof-grof niet lemig grindhoudend grindrijk zand, B2h van humuspodzol
70 - 100 pm Bruin humusarm matig grof-grof niet lemig grindhoudend grindrijk zand (B-laag van humuspodzol)
> 100 cm Blond humusarm matig grof-grof niet lemig grindhoudend grindrijk zand (C-laag).
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III. YENIGE GRONDEN
III-ls Venige zandgronden (P36-P40)
F38 (Omgeving van Oldebroek)

Bodemtype 3.1

Veni£e_zan^£ond_s£ms met_ d_unne vaak__veraar_d£ vee_nlaag_( lPzßü cm dek)
_bi_nnen_50 _cn_°nd_er_naai.v_e1d_ £V£r£aand in_mat_ig_f1 jn niot lemig zand
zond£r_p£d zo1_ Xv£.ni^£ £.lj£7£.r£ni.)i.
0 - 20 cm Zwarte venige tot sterk venige (l2-20^>) bovengrond
20 - 40 cm Zwart veraard zeggeveen
> 40 cm Grijs huxnusarm gereduceerd matig fijn niet lemig zand met
wat houtresten (C-laag).
P39 (Achter Oldhorst)

Bodemtype 14

Je£.^£e_zän^£.0£^_s£m£ BQ1 Auün£ Za^_v£r=LaZ^£ ve£nLaag_( 10-2^. £m_d_ekj_
binn£ti_J)0 £n_ond£r_nuai_V£ld_ £X®r£aa_nd in matig. fij_n_zwakl£rnig_sa_nd_
met fijn£ grind j£s_(vcni£e_gl_e^r_or;dJ.
0 - 2 0 cm Zwarte venige t o t s t e r k venige (lO~2C$ö) zwak lemige boven
grond
20 - 40 cm Bruinzwart veraard zeggeveen
40 - 50 cm Bruin? sterk humeus zandig leem (leemlaag)
> 50 cm Grijs humusarm gereduceerd matig fijn zwak lemig zand met
fijne grindjes en wat houtresten (C-laag).
P40 (Omgeving van IJselvliet)

Bodemtype 3*2

Veni£e_zan^r_ond_s£ms met, dunne iaak_veraard£ ^eenlaag__( 10-2^. £ro—dekj,
binn£n_^0 £n_onde1d_ £V£r£aand i»_^"t_ig_jfijn ni£t__l£mig_zand
rae_t humusp£diZOl_ ][v£nig£ humu3p£d_zo_l)_10 - 30 cm Grijszwarte sterk humeuze tot venige (8-15^) zandige bo
vengrond (bezand)
30 - 40 cm Zwart veraard veenmosveen
40 - 60 cm Donkerbruin zwak humeus, matig fijn, niet lemig zand (B2I1
van lage humuspodzol)
60 - 80 cm Bruin humusarn matig fijn niet lemig dek (B-laag van humuspodzol ).
> 30 cm Bleekbruin humusarm matig fijn niet lemig zand.
III-2; Venigo klei-op-zandgronden (P4l).
P41 (Ten westen van Gelderse Gracht)

Bodemtype 3« 5

Venige_klei. op_zan^rond_m£t_dunne__( 10-2^. £m}_ vaaic__v£ra>arde_ veenlaag»
binn£n_^0 £ni_ond£r_nwaiv £ l d - £ V £rgaand j ^ _ m t _ i g _ f i _ j n n i £ t _ l £ m i g _ z a n d ,
£orns_m£t_p£d_zoljjrofi£li_
0 - 20 cm Zwartgrijze sterk humeuze tot venige kleihoudende boven
grond met wat roestvlekjes
20 - 30 cm Zwart veraard zeggc-veen
30 - 40 cm Zwarte glicdelaag
40 - 90 cm Bruin humusarm tot zwak humeus matig fijn niet lemig zand
(B-laag van humuspodzol)
> 90 cm Bleekbruin humusarm matig fijn niet lemig zand.
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IV. VEENGRONDEN
IV-is Zandige veengronden (P42-P43)
P42 (Achter Doornspijk)

Bodemtype ^.4

Zandig£ ve£ngr£nd_ me_t 1.0-40 en sterk humeuze tot venige, zandige
Z<& <_3jT muj bovengronds £V£r£aand î,n_e£n__v_eenpakket v;-.n, visselende
aard_en d_ikt£,_0£h ter d_o£rr_aand_ <li£P£r_da.n_jjO cra_ben£d£n_maai,V£ld>
0 - 40 cm Zwarte, sterk humeuze tot venige (F-20j?) zandige boven
grond (bozand)
40 - 70 cm Zwart veraard zeggeveen
70 - 90 cm Grauw zeggeveenachtige meerbodem
90 - 120 cm Bruin h/pnaceeënveen
> 120 cm Grijs humusarm gereduceerd matig fijn niet lemig zand.
P43 (Broeklanden bij Oldebroek)

Bodemtype V4

Zandig£ vo£ngrond me_t _l0-40_ £n_Ejtc£k_hum£U_ze_t£t_V£nig£ _zandi££
r<l5l Sßjl SPJ. töven^rond^ ov£r£aand i»_e£n_v£enpakket_ van wisselende
aard_cn _dikt£,_e£h te£ d_0£rgaand §Aoj>er_dan_ß0m £m_bened£n_maai.V£ld_
0 - 20 cm Zwarte venige tot sterk venige (l5~30^T zandige boven
grond
20 - 40 cm Zwartbruin zeggeveen
40 - 90 cm Bruin zeggevoen (30ms met wat houtresten)
> 90 cm Grijs humusarm gereduceerd matig fijn niet lemig zand
IV-2: Kleiige veengronden (P44-P45)
P44 (Ten noorden van Doornspijk)

Bodemtype 1», ^

Kl£iiß£ ve£ngr£nd_ met, een £.10-2j}£; <1 _sterk_hwn£us _tot_ venige kleiige
<.1^ iSuJ JË°Xc2^°2£4jl £v£r£aand in een ve£n£akk£t_van_wiss,elende,
aard_on jiikt£s_e£h ter £%eds_d£orgaa£d_d£e£er_ dan ^.0_cm benenden
ma£ivel_d_;_
0 - 30 cm Zwarte sterk hume use tot venige kleiige bovengrond
30 - 60 cm Zwart veraard zeggeveen
60 - 75 cm Bruin zeggeveen
75 - 85 cm Bruingrijze zandige meerbodem
85 - 100 cm Bruin hypnaceeënveen
> 100 cm Grijs humusarm gereduceerd matig fijn niet lemig zand.
P45 (Omgeving Voskui.ldijk)

Bodemtype V ^

Kl£iig£ ve£ngr£nd_ me_t een ^20-4_0_cm)_sierk_humou_ze_t£t__V£nige kl£iige
<l|T muj bovengrond^, £V£T£aand_ in een 2e£n£a|dc£t_van_wls£eliendei
aard_en. dik t£,__e£hjte£ £t£ed-s_d£orga,and_di,e£e£ dan ^>0_cm bened,on
maa.ijvedd^
0 - 30 0171 Zwartgrijze sterk humeuse kleiige bovengrond (bezand)
30 - 50 cm Bruinzwart zeggeveen
50 - 120 cm Bruin zeggeveen met wat houtresten
> 120 cm Grijs humusarm gereduceerd matig fijn zwak lemig zand net
grindjes en wat houtresten.
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V, MEERBOSEIC-PONDEN (P46)
P46 (Omgeving Mullegen)

Bodentype ^<6

MG£rb°^emgr°nd_rno_t eon_sjterk_huneuzo _tot_ veni£e_b£Vj3ngrjDnd ; _soms met_
ecn dunne_ XlO-j^cmJ _3oms_ve_ra.ar_d_e vee^njtu^ss^nlaag^ bir\n_en__5C) Ç.m_°ZeïL~
£aand in_^£G£t£d£rn^a^_d_ikkor_ dan 20_cm.
0 - 20 cm Donkergrijze sterk humeuze tot venige bovengrond (bezand)
20 - 40 cm Zwart veraard veenmosveen
40 - 70 cm Donkerbruine fijn?,andige meerboden
70 - 110 cm Bleekbruin hunusarm matig fijn zwak lemig zand met fijne
grindjes
> HO cm Gebleekt humusarm matig grof tot grof grindhoudend tot
grindrijk zand (fluvio glaciaal).
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VI. GEBROKEN GRONDEN
VI-is Gebroken gronden in matig fijn zand (P47-P5^).
F47 (Ten westen van Kerkdijk)

Bodemtype 4»!

Z©£r_lichte £e^r£k£n_grond_me_t_e_en_b_ov£n£rcin_d van s_t_erk s_li.bhoude_nd
£and_(£l^Ç<li6_mu)_tuss_en ,^>-60 £m_°ZeZ.S2;a1£â_in matig ,f ijj.%. ni_et_l_emi£ ^and_m£t_e£n_hiunus£Oidz_ol<<_
0 - 50 cm Bruingrijze matig humeuze tot zwak humeuze slibhoudende
kalkloze gebroken bovengrond
50 - 70 cm Bleekbruin humusarm matig fijn niet lemig zand (zwak
ontwikkelde B-laag)
> 70 cm Gebleekt humusarm matig fijn niet lemig zand (C-laag
) v

P48 (Broekdijk)

Bodemtype 4.^

Lichteg_ebroken &rond Lro£t_e£n_b£V£ngr£nd van sterk z_andig£ klei
A 5 - ) _ t £ s se n 3 ^ - 6 0 2 F ' — 0 Z e I £ 2 f - ï L & - ? - 2 .
*P-££ lerai£
_zand__0£nd_er £~£fiol_.
~~
0 - 40 cm Donkergrijze matig humeuze tot humeuzo kalkloze gebroken
bovengrond van sterk kleiig zand
40 - 60 cm Gebleekt humusarm matig fijn niet lemig zand (C-laag van
glcygrond)
60 - 90 cm Grij 3 humusarm gereduceerd matig fijn niet lemig zand met
wat houtresten
90 - 100 cri Bruine lemige humeuze Aller^d
> 100 cm Grijs humusarm matig fijn niet lemig zand met wat houtresten.
P49 (Omgeving Winterdijk)

Bodemtype 4.6

Zware £ebrok£n__grond_m£t_o£n_b£V£Hgr£nd van matig jsandig£ klei
r25-35-4^r<l6_mu)_°£ 2O-30 £m_mati_g_zware_kni£pig£ klei^ tussen
3.5_i £P_C£1 £V£r£aand î^matigjfijn, __ni_e_t geinig ^a^d^^^e^^uraus^od,7ol_ en een_gl_i£d£a£ht_i£e_Aj_.
~0 - 30~"cm Donkergrijze matig humeuze tot humeuze kalkloze gebroken
bovengrond van matig zandige klei
30 - 50 cm G rijze zware knippige klei (60-7öfo <lo mu)
50 - 60 cm Zwarte gliedelaag (oude A^)
60 - 80 cm Donkerbruin matig huxneus, sterk kazig matig fïjn> niet
lemig zand (B-laag)
80 - 100 cm Bruin humusarm matig fijn niet lemig zand
> 100 cm Bleekbruin humusarm matig fijn5 niet lemig zand.
P50 (Omgeving Hattemerbroek)
Zware
20^30
.lemig
0 -

Bodemtype 4«6

£ebr£k£n_^£ond_-_m£t__e£n_b£V£ngr£nd- van raat,ig _zandi^e kl£ii_ op
£n_z£er jaware kl£i_tuss_en 3Pn^2.£ m — 1 ® ! % ,
^and_m£t_fi_jne_grindj_e_s .zonderjr of iel^,
30 cm Bruingrijze matig humeuze kalkloze gebroken bovengrond
van matig zandige klei
30 - 50 cm Grijze zeer zware klei (>75$ <l6 nu)
50 - 80 cm Bruinbleek humusarm matig fijn zwak lemig zand roet grindjes
> 80 cm Gebleekt humusarm matig fijn zwak lemig zand met grindjoa.
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£11 ( Ten westen van Zalk)

Boäemtype 4-0

_Zc£r__lichto £oj3r£k£n^£ond_m£t_e£n_b£V£n^r£nd van _sterk £l3J>houd£nd
_zand_K<ijC<i€_nu)_bi_nn,en 3.5 _c2. £V£r£aand_ in matig fi^n_ni_e_t lemig
^and_r^t_e£_n_hurnus£_°idz_ol_;_
0 - 2)0 cm Grijsbruine r-wak humeuze slibhoudende kalkloze gebroken
bovengrond
30 - 50 cm Bruin zwak humous natig fijn niet lemig zand (B-laag van
humuspodzol)
50 - 100 cm Bleekbruin humusarm matig fijn, niet lemig zand
> lOO cm C-ebleekt humusarm matig fijn niet lemig zand (C-laag).
P52 (Achter zuivelfabriek "Kamperveen11)

Bodemtype 4.2

Lichte ge_broken grond met een bove^£ond_va,n_stierk__zand_i£e_kl_e_i
$2$. JEUJ binn£n_3^_ £m_ovargaand_in matig fi.jn niet lenig zand
met een hu£nusp£d_zol_ £n_dikko_A£.
0 - 30 cm Donkergrijze matig humeuze kalkloze gebroken bovengrond
van sterk zandige klei
30 - 80 cm Vaalgrijs humusarm matig fijn niet lemig zand (Â2-laag)
80 - 100 cm Donkerbruin zwak humeus matig fijn, niet lemig zand (Blaag)
> 100 cm Bruin humusarm matig fijn, niet lemig zand»
P5^ (Broeklanden tussen Me one— en Oosterseweg)

Bodenrtype 4*5

Zwar£ gete£k£n_grond_m£t__eein_b£vengr£nd van matig z_andig£ kl£i_(25l^-4^_<i6_mu)_birmen
£V£rgaand in matig fij.%.
jsond^r^rofiel^
0 - 30 cn Donlcergrijze humeuze tot sterk humeuze kalkloze gebroken
bovengrond van natig zandige klei
30 - 40 cm Bruingrijze humeuze roestige leomlaag
40 - 100 cm Grijs humusarm gereduceerd matig fijn niet lemig zaad»
met wat houtresten
100 - 110 cm Bruine humeuze lemigc Aller^d
> 110 cm Grijs humusarm gereduceerd matig fijn zwak lemig zand met
fijne grindjes met wat houtresten.
VI-2' Gebroken gronden in matig grof tot grof zand (P54-P55).
P54 (Omgeving "Rozenberg")

Bodemtype 4«4

lemig £r_indartii_zand_ mejt £en humus_p_odzol_.
0 » 40 cm Bruine, matig humeuze kalkloze gebroken bovengrond va»
sterk zandige klei
40 - 50 cm Zwartgrijs zwak humeus matig grof tot grof niet lemig
zand (A1+A2 gemengd)
50 - 60 cm Bruinzwart sterk huraeug, matig grof tot grof niet lemig
zand (B2Î1)
60 - 80 era Bruin, zwak humeus matig grof tot grof, niet lomig zand
^-laag)
> 80 cm Blond humusarm matig grof tot grof niet lemig zaad, met
enkele zwarte fibers (C-laag)

15-18

P55 (Omgeving Berghuizen)

Bodemtype 4°7

jZware. gebrjokem Grond—b^v^ij^roiid ^_an ma_ti£ js^àige kl_ei_( 2ß_^
35 - 40^ <l6 muj op 20-3.0 cm mati£ zware tot zeer zware klei tussen
s:- §>:PB. £v£rÊLaâ.n^ i.n_niatj_g__graf tot grof± ni£t_l£ir^^rindarra zand
met, een humuspodzo11
0 - 3^ cm Donkergrijze inatig humeuze tot humeuze kc.lkloze gebroken
bovengrond vnn matig zandige klei
30 - 50 ctTl Grijze zeer zware klei r>75$ <l6 mu)
50 - 60 ca Zwart sterk huraeus tot venigmat%grof tot grof niet leroig
zand (Ai)
60 - 80 cm Vaalgrijs humusarm matig grof tot grof, niet lemig zand
Aa)
80 - 90 cm Bruinzwart, sterk humcus matig grof tot grof, niet lemig
zand (B2h)
> 90 cm Donkerbruin), zwak humeur; matig grof tot grof niet lemig
zand (verkitte B-laag).
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vn. KLEI-OF- VEENGR ONDEN
VI1-1', Dunne klei-op-veengronden (P56-P65).
P56 (Ten zuiden van Eattem)

Bodemtype 5»0

kl£i- 0£-v oj3 ngro nd met. _een gpofzand,ißo_ _(_ge_tookgn)bovengrond van
£terk kle_ii.g_za.nd_ J.<15^ Sß-Q. SpJ. £P_l0-^0__cn humjsarrn_matig_grof loa
zand^ binnen_j>0_ £m_ovcrgaand_in ve_en^_
0 - 30 cm Bruingrijs matig hume uze grof zandige kalkloze "bovengrond
van sterk kleiig zand
30 - 50 cm Gebleekt humusarm matig grof, niet lemig zand (overslagzand)
50 - 80 cm Zwartbruin, iets veraard zeggeveen
80 - 90 cm Zwartgrijs zwak humeus matig grof tot grof niet lemig
zand (Ai)
90 - 110 cm Grijs humusarm, matig grof tot grof, niet lemig zand (Aslaag)
> 110 cm Zwart humeus tot sterk humeus matig grof tot grof niet
lemig zand (B2h)<
P57 (Bij Wakolk aan de Winterdijk)

Bodemtype 5-1

Dunne kl£i^O£-;ve.e}^r£nd met; matig _grofz?.n^i£e_(£ebr_okein_}_b£V£n£r_ond
van s_terk £3£digo klei__( Jj>;£30^<l6_mu)_o]D 10^.20 £m_hm?Msarm mtig
f.ij_n_l£szand_j_ birm£n_50 £n\_ovej^aand_in voe%_
0 - 25 cm Donkerbruingrijze matig humeuze, kalkloze, matig grofzan
dige (gebroken) klei_bovengrond, sterk zandig
25 - 40 cm Gebleekt huirmsarm matig grof niet lemig zand (overslagzaad
40 - 60 cm Bruinzwart veraard zeggeveen
60 - 100 cm Bruin gereduceerd zeggeveen
> 100 cm Bleekbruin humusarm matig fijn, niet lemig zand (zwak
ontwikkelde B-laag)
P58 (Onderdijkse rolder)

Bodemtype 5.2

Dunne kl£i-o£-ve£ngrond met een boveJ^rond^an^imtj^^z^n^^e^kjlej.
I3IAIl Suï binncn_^0 £m_overgaand__in voen_of venige slappe klei
0 - 40 cm Donkergrijze humeuse tot sterk humeuze kalkhoudende boven
grond van matig zandige klei
40 - 250 cm Grijs tot blauwgrijs, kleiig, venig, soms kalkhoudend
materiaal, gelaagd met enkele zandlaagjes
> 250 cm Vaste zandondergrond.
P59 ('t.Goor bij Elburg)

Bodemtype 5.1

Dunne kl£i-o£-ve£ngr£nd me_t een bovengrond_v^n_l_icht£ kl£i_
<lZ muj binn£n_^3_cm £V£r£aand in_veeri,
0 - 30 cm Donkergrijze, humeuze, kalkloze bovengrond van lichte
klei
30 - 40 cm Zwart iets veraard zeggeveen
40 - lOO cm Bruin zeggeveen
> 100 cm Grijs gereduceerd humusarm matig fijn niet lemig zand
(met wat wortelresten).
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P60 (Kleine Woldweg)

Bodomtype 5-4

Dunn£ kl£i-0£-ve_eK£r£nd_ me_t een bovc^£°nd_van_li_cht£ kle_i_t£t_kl_ei
"[^*2.~^>H~JJIP_cm £veT£aand_ in__v£en<.
0 - 30 cm Donkergrijze, sterk humeuze kalkloze bovengrond van lich
te klei tot klei
30 - 40 cm Zwart veraard veenmosveen
40 - 80 cm Zwartbruin veenmosveen
80 - 140 cm Bruin zeggeveen
> 140 cm Grijs gereduceerd humusarm matig fijn, niet lemig zand.
P6l (Polder 0o3terwolde)

Bodemtype 5»4

Dunne klei-0£-veengr£nd_ me_t een bove2^rond_V£n__l_icht£ kl£i_t£t__kl_ei_
j£l£ üuïs_.°H 1^20 £R_^ti^^zware_kni2pig£ kl£i^_ binn£n__^0 cm
£V£r£aand_ £n_V£eru
~~
0 - 15 cm Donkergrijze humeuze kalkloze bovengrond van lichte klei
15-30-40 cm Grijze knippige kalklose matig zware klei
30-40-50 cm Zwart veraard zeggeveen
50 - 160 cm Bruin zeggeveen
> 160 cm Grijs gereduceerd humusarm matig fijn, niet lemig zand.
P62 (Polder laag Zalk)

Bodemtype 5.5

JDunnc klei-°£~ve£n£r£nd met een bove^rond_van_matiJg_zware_kl_ei_ [60<l|[ mubinnen 5P__cm £V£r£aand_ _in__V£en.
0 - 30 cm Donkergrijze matig humeuze kalkloze bovengrond van matig
zware klei
30 - 50 cm Zwartbruin zeggeveen
50 - 160 cm Bruin zeggeveen met wat houtresten
> 160 cm Grijs gereduceerd humusarm matig fijn,niet lemig zand.
P6^ (Omgeving Hattemerbroek)

Bodemtype 5. 20

Dunn£ kl£i-0£-v£er^rond met een gr of s_andig£ lg£broken)_b£V£r£rond J8M
mati£ zandIge klei^ l30-4^E ^1^ Buï?_0E 1.0-20 £ro_zwere__t£t_ze_er zware,
kl£i1_bi_nnen 5P_cm oyerg_aand in_V£on.
0 - 30 cm Bruingrijze matig humeuze grofzandige kalkloze (gebroken)
bovengrond van matig zandige klei
30 - 50 cm Grijze zware tot zeer zware kalkloze klei
50 - 80 cm Zwartbruin structuurloos zeggeveen
> 80 cm Vaalbruin humusarm matig fijn zwak lemig zand met wat
grindjes (zwak ontwikkelde B-laag).
j
P64 (Omgeving eendenkooi polder Oosterwolde)
Bodemtype 5.30
Dunn£ kl£i-0£rve£ï^r£nd_ mot, een bovenyrond_van_lichte kl£i__(â5=52É
muj op_l^-20_cm natig .zware ka Ik1o z & _ jcnipp ige klei^ roet, op_de_
272FEß-2ß-.e2.n-?i.jnzandig_ laag^e^^lO £m__dikj_ Mnn£n_j>0 cm overgaand
i_n_V£en,
0 - 20 cm Donkergrijze matig humeuze tot humeuze kalkloze bovengrond
van lichte klei
20 - 25 cm Grijs zeer fijn slibrijk kalkhoudend zand (dijkoverslag)
25 - 40 cm Grijze knippige kalkloze matig zware klei
40 - 50 cm Zwart veraard veenmosveen
50 - 160 cm Bruinzwart veenmosveen
> 160 cm Grijs gereduceerd humusarm matig fijn, niet lemig zaad.
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P65 (Polder Hattem)

Bodemtypo 5»50

2umi£ kl£i-0£-ve_en£r£ïid me t_ een bovengrond van__matig zware klei
][]60.-^_7^_<^1.6_rau)i_ op__s_oer £war£ klcàj_ Jbinnen_JjO cm overgaand in veon
0 - 20 cm Donkergrijze ru;tig huraeuze kalkloze bovengrond van matig
zware klei
20 - 40 cm Grijze zeer zwaro kalkloze klei
40 - 50 cm Bruinzwart structuurloos zeggeveen
50 - 150 cm Bruin zeggeveen
> 150 ern Grijs gereduceerd humusarm matig fijn niet lemig zand.
VII-2-. Matig fi.jnzandige dikko klei-op-voorgronden (P66-P77).
P66 (Overslag langs Venedijk)

Bodemtype 6.0

Matig fi^n^ndijj^ d.ikk^ klei-o^-vt^n^rond met een grotzandigo_ (gebroken)boven^rond__van_s_terk_k_lei_i£ ^i-üd_(jwu )_0£ 3Pz.40 ^m^hunius^
ar£l>_i£t|i £rinto£ud_end_grof z^and^ jbu£s_er._^0_-8()_cm _over£aa,nd. in_vcen
_of__v_eni_g£ £lap£®_klei_.
0 - 20 cm Donkergrijze humeuzo tot sterk huweuze grofzandige kalk
lose (gebroken) bovengrond van stork kleiig zand
20 - 60 cm Gebleekt humusarm iets grindhoudend grof zand, (overslagzand)
60 - 100 cm Grija tot blauwgrijs, kleiig, venig materiaal gelaagd ast
enkele zandlaagjes
100 - 25O cm Bruin zeggeveen
250 - 45O cm Veen
> 450 cm Vaste zand ondergrond
P67 (Omgeving Zandc)

Bodemtype 6>1

Mati£ fiin^andig£j__d^fee_klei-0p-ve_ei^ro_2d_met__eien_boveii£r£nd van
sterk £andig£ ^£^_(l^z3^Z^i^_RW,)__tu3sen ^Q^ßQ. çn £^çr£asnd_ in^veen
£f_V£nig£ £l£P£e_kl.ei.
0 - 30 cm Grijsbruine matig humcuae iets kalkhoudende bovengrond
van sterk zandige klei
30 - 70 cm Gebleekt humusarm kalkhoudend matig fijn zand
70 - 120 cri Grijs tot blauwgrijs, kleiig, venig materiaal gelaagd roet
enkele zandlaagjes
120 - 250 cn Bruin zeggeveen
25O - 45O cm Veen
> 45O cm Vaste zandondergrond.
P68 (Overslag langs Venedijk)

Bodemtype 6,^

Matig fijrtz_andige dikke kl£i-0£-ve£r^r£nd. met oen ietsjTOfzan£hou^
d_end£ jjj£br^okon)_b£V£ngr£nd_ van l_ichjto_kl_e_i &i-M <ils»l ®P_35r4PïP
h um U£arm_ma t i^_f i_ j n Eaa^ i]üs_3£n_^0r^P_ci[2, 2.YSFS.aê.nÊ. i.n_T2.eü JS^-JSPêMS.
sl ap£o_k_lei_.
0 - 30 cm Donkergrijse, matig humeuze, iets grofzandige (gebroken)
kalkloze bovengrond van lichte klei
30 - 70 cm Gebleekt hunusarm matig fijn zand (overslagzand)
70 - 90 cm Grijs kleiig venig materiaal
90 - 25O cm Bruin zeggeveen
25O - 450 cm Veen
> 450 cm Vaste zandondergrond.

PÓ9 (Ton westen van Venedijk)

Bodemtype 6. 5

Matig £ij.n.5.aHdi.g£ dikke kl£i-_o£-voorgrond rne_t _oen boveï^£ond_van_raa-tig zwar£ kl£i_(^0-7^^<^6_rau)__tussen _^_0-80 £^_o v ergaand_in vejon^
0 - 20 cm Donkerbruingrijse matig humeuze kalkloze bovengrond van
matig zware klei
20 - 50 cm Bruingrijze kalkhoudende matig zware klei
50 - 70 cm Grijze kalkloze matig zware tot zoor zware klei
70 - 25O cm Bruin zeggeveen
25O - 400 cm Veen
> 400 cm Vaste aandondergrond.
P70 (Nieuwe weg polder Eattem)

Bodemtype 6.^0

• ^at^£ fii^andigo dikke klei^O£-vee_ngr£nd mejt een boven^rond_v^n_li_chto_kle_i 14^.-60^ <_l£ muj op_w30É-40_eri matig _zware _tot_ _ze£r_zware_kl_ei_
_tU£S£n_5^-£0_cn £V£r£onnd i_n_V£on.
0 - 30 cm Bruingrijze matig humeuze kalkloze bovengrond van lichte
klei
30 - 60 cm Grijze kalkloze matig zware tot zeer zware klei
60 - 140 cm Bruin zeggeveen met wat houtre3ten
> 140 cm Bleekbruin humusarm matig fijn, soms zwak lemig zand met
wat grindjes (zwakke podzol 3).
P7l (Polder Hattem)

Bodomtype 6.50

Katig fij_n_zandi_gi) dikko kl£i-o£-ve£ngr£nd me_t een boven^£0£d_V£n_ma-tig £war£ kl£i_(|[0-72^<l_6_mu)_o£ 30-4,0 £F'—.Z£.CE. £.wiF.2. kl£i_tus_sen
SP"80_ £m_ove£gaand_in Yeen^
0 - 40 cm Bruingrijze matig humeuzo kalkloze bovengrond van matig
zware klei
40 - 70 cm Grijze kalkloze zeer zware klei
70 - 190 cm Bruin zeggeveen
> 190 cm Grijs gereduceerd matig fijn, soms zwak lemig zand.
P72 (Polder Hattem bij 't Zand)

Bodemtype 6.11

Matig fijn^andi&o d_ikko klei^_o£-veengr£nd mojt een bovengrond van
s_t£rk _zand_ig£ kl£i_(
)„°P. £e31
tussenlaag van, 10-30 ca
matig fij_n_za_nd,_over gaan d_t u s£c n 3.5^0 £m_in 'zwar£ _tot_ geer zware
kl£i_en jtu_so£n_J-0_-ö0_Cjn i_n>_V£en.
0 - 30 cm Grijsbruine matig humeuze kalkarme bovengrond van matig
zandige klei
30 - 50 cm Gebleekt humusarm kalkhoudend matig fijn zand
50 - 70 cm Grijze kalkloze matig zware tot zeer zware klei
70 - 170 cm Bruin zeggeveen
> 170 cm Grijs humusarm gereduceerd matig fijn zand.
P7"^ (Bij station Eattemerbroek)

Bodemtype 6,21

Hat ig fij2_nzandig£ dikke kl_eii=io£-v_e£ngr£nd met, een bove^roM__vaii_ït»tig z_andig£ kl£i__(10-43tT<l,ó_mu)_o£ 20^0 £m_mtig_zmre__t£t_z£er
zwar£ kl£i_tuo£cn 5.0^80 £ra_ove£gaand_in vc^i^
0 - 30 cm Donkergrijze matig humeuze kalkloze bovengrond van 11»tig
zandige klei
30 - 50 cm Grijze kalkloze zeer zware klei
50 - 70 cm Zwartgrijze kalkloze zeer zware klei
70 - 120 cm Zwartbruin structuurloos zeggeveen
> 120 cm Bleekbruin humusarm matig fijn zwak lemig zand met wat
grindjes.
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P74 (Uitvliet)

Bodemtype 6,^1

Matig fijnzandige dikke klei-op-veengrond met een bovengrond van
li£hte_klei_ i45r§PÊ. SXhL IÜUJ. 2E. 2Pz32. £m_mtâj^_zware_kl_e_i »_tu 3jse n
HPzßQ. £m_°vergaand_in vc£n_
0 - 20 cm Grijsbruine matig humeuze kalkarme bovengrond van lichte
klei
20 - 40 cm Bruingrijze kalkhoudende lichte klei
40 - 60 cm Grijze kalkloze matig zware klei
60 - 70 cm Donkergrijze humeuze kalkloze matig zware klei
70 - 190 cm Bruin zeggeveen
> 190 cm Grijs gereduceerd matig fijn niet lemig zand.
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Bodemtype 6.51

Imtig
matig
£0-80
0 -

fiiL"z_andi^e_ dikke klei-o£-veengr£nd_ me_t een bovengrond van
zware klci_(|[0-72ri_)_°P. 29z3Q £m__z£eE 2.war_e kl£i_tussen
£n\_overgaand_in vevti^
20 cm Donkergrijze matig humeuze kalkloze bovengrond van matig
zware klei
20 - 40 cm Grijze kalkloze matig zware klei
40 - 60 cm Grijze kalkloze zeer zware klei
60'- 70 cm Grijze humeuze kalkloze zeer zware klei
70 -+260 cm Bruin zeggeveen
> 260 cm Vaste zand0nd0rgrond.
P76 (Nieuwe weg polder Hattem)

Bodemtype 6.13

Mati& fijn^r^dige d^ik^E JS.le^~°E~Ze£ri£r£ilâ. Sei ÊPS. bovengrond van
stork z,andig£ kl£i_
•mH.)_°E èPH sand tu 3s c ni aag_van JLO-^O on
mati£ f ij_n zand_,_overgaand—tus£en 5.0-70 £m_in matig zware kl£i_en
^uss_en_^0-F0_cm i_n_V£en £f_V£nig£ £l£F£c_k_lc_i.
0 - 30 cm Grijsbruine matig humeuze kalkarme bovengrond van sterk
zandige klei
30 - 50 cm Gebleekt humusarm kalkhoudend matig fijn zand
50 - 70 cm Grijze, kalkarme tot kalkloze matig zware klei
70 - 130 cm Grijs tot blauwgrijs, kleiig venig materiaal
130 - 25O cm Bruin zeggeveen
250 - 3OO cm Veen
> 300 cm Vaste zandondergrond.
P77 (Uitvliot)

Bodemtype 6 . 23

Matig f ij_nzandig£ jdikke kl£i-0£-ve£ngr£nd met een iet s _ma t ig gr of_zandhoud£nd_e__(£0 br£k£nj bovc£g£ond_van_ma_tig__ z_a_ndig£ kl£i
<l|T muj op_20-£0_cm matig zwar£ kl£i_tus_£en £0-80
ovorg£and__in
Teen^
0 - 30 cm Grijsbruine matig humeuze kalkloze, iets grofzandhoudende (gebroken) bovengrond van matig zandige klei
30 - , 50 cm Bruingrijze kalkhoudende lichte klei
50 - 70 cm Grijze kalkloze matig zware klei
70 - 90 cm Grijszwarte sterk humeuze tot venige klei
90 - 260 cm Bruin zeggeveen
> 260 cm Vaste zandondergrond.

VI1-3 ; Fijnzandigo dikko klei-op--veengronden (P78-P85).
P73 (Kampernieuwstad)

Bodemtype 1 . 1

Fi^n£and_ig£ dikke kl0i-0£-ve£n£r£nd_,,_m£t_e£n_b£V£n£r£nd. van sterk
£an_di.g£ kl£i_()_0£ £e21 J3andjtuj33£n]_aag_van_5-i0
n
J2ajbi£ £war£ knjj3£i£e_kle_i _cii__tuss_on
5.0-80 £m_in vcen^
0 - 25 cm Donkergrijze natie humeuze kalkarme- bovengrond van sterk
zandige klei
25 - 35 cm Grijs humusarm kalkrijk slibhoudend fijn sand (dijkoverslag)
35 - 50 C'^ Grijze kalkhoudende matig zandige klei
50 - 65 cm Grijze knippige kalkloze matig zware klei
65 - 70 cm Donkergrijze sterk humeuze klei
70 - 80 cm Bruinzwart iets veraard veenmosveen
80 - 180 cm Zwartbruin veenmosveen
> 18O era Grijs gereduceerd humusarm matig fijn niet lemig zand
P79 (Kanpornieuwstad)

Bodemtype 7»2

Fi^nzand_ige dikke klci-op-ve£n£r£nd me_t een bover^rond_van_mati_g_zand_i£e_k_lei_ ^30-4^2
nuj op_?0_~3.0_cn na_ti£ jsware knip£i£e_kl_ei_,_tusçen 5O-8O £m_overgaand_in ve£n_ç_
0 - 20 cm Donkergrijze matig humeuze kalkarme bovengrond van matig
zandige klei
20 - 40 cm Grijze kalkhoudende lichte klei
40 - 60 cm Grijze knippige kalkloze matig zware klei
60 - 70 cm Donkergrijze sterk humeuze klei
70 - 80 cm Bruinzwart iets veraard veenmosveen
8C - 120 cm Zwartbruin veenmosveen
> 120 cm Bleekbruin humusarm matig fijn niet lemig zand (zwakke
podzol B)„
P60 (Enk bij kamperveen)

Bodomtype 7.^

Fijnzandi££ dikke kl£i^O£-vc£rï£r£nd_en?_met e£n_iets £T£fzand>ige (gebr£k£n][ bovengrond_van_l_icht£ klei_(l_6_mu)_o£ 3P~40 £^„humusarm ratig
fij.n_zand _tu£3£r._50-|[0_cn £V£r£ia.nd, i.2\_veen.
0 - 3^ crri Donkergri jzo matig humeuze kalkloze, iets grof zandige (ge
broken) bovengrond van lichte klei
30 - 60 cm Gebleekt hurnusarm matig fijn zand (ovorslagzand)
60 - 90 cm Bruinzwart iets veraard veenmosveen
90 - 14O cm Zwartbruin veenmosveen
> 140 cm Grijs gereduceerd hurnusarm matig fijn; niet lemig zand.
P8l (Hogeweg)

Bodemtype 7--4

Fi^n£and£^dikke_klei_-op-V£engTond£nj_ met een bovejV£0£d_V£n_li.ckte
klei_tot_k]_ei_
_eu)_o£ 20-^0 £m_hTOusarm matig fij|n_za.nd?
tU£S£n^£-6p_cm £V£r£aand i.n_v_£cru
0 - 20 cm Donkergrijze matig humeuze kalkloze bovengrond van lichte
klei
20 - 40 cm Grijze kalkloze matig zandige klei
40 - 60 cm Gebleekt hurnusarm matig fijn zand (overslagzand)
60 - 70 cm Bruinzwart iets veraard zeggeveen
70 - 140 cm Bruin zeggeveen
> 140 cm Grijs gereduceerd hurnusarm matig fijn niet lemig zand.
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P02 (Polder Oosterwolde)

Bodemtype 7-30

Fijn^andige dikke kl_oi-°£-v_GC_ri£;r£nd_ me_t e e n ^ovej^ro_nd_V£n_li_chte_
kleiji5-60C<16"_mu)_°£. 2O-30 £ni_mtj1^zware_kni£piig£ kl£ij_ tussen
£0-80 £m_ove£g£and_in T o o n .
0 - 30 cm Donkergrijze matig humeuze kalkloze tot kalkarme boven
grond van lichte klei
30 - 60 cm Grijze knippige kalkloze matig zware klei
60 - 70 cm Bruinzwart iets veraard slibhoudend zeggeveen
70 - 260 cm Bruin zeggeveen
> 260 cm Vaste zandondergrond.
P3.3 (Polder Oosterwolde)

Bodemtype 7»21

Fij_nzandi_ge dikke k10i-od-v c£rj£r£nd met o_en_ bove^rond_v^n_mati^_za,nd_i^e_k_le_i Î3£-£5^ _<lji J2U][ op_20-3P_cn mati£ zwar_e k n^£i£o_k le i_5_tu 3sen $0-8(1 £.m_°ZG£SS.ail^_ilL Z°£n^_
0 - 20 cm Donkergrijze matig humeuze kalkarme bovengrond van matig
zandige klei
20 - 40 cm Grijze kalkhoudende matig zandige klei
40 - 60 cm Grijze knippige kalkloze matig zware klei
60 - 70 cm Donkergrijze sterk humouze klei
70 - 90 cm Zwartbruin iets veraard veen
90 - 27O cm Bruin zeggeveen
> 270 cm Vaste zandondergrond.
Enk bij Kamperveen)

Bodemtype 7«01

Pi_inz_andi££ dikke kl^i-o^-ve^engr^nd me_t oen matig, gr£fz_andif,£ £c-br<>ken bovengrond^ar^r^erïcjcl^cdig jsand_(0-lj>f> <lZ muj op_e£n_za,ndtus£en~
inr-.S_vir-_lO.-l^_c2. ma3.iß. £F£^zI^lÄ>^0Ze£f'£LaIiß-.^]is2.eIi 35^50. £m_AS. Baiß-&
£ware_ kl£i_e£ ius.s£n_J30-8p__cm in_veen.
0 - 30 cm Donkerbruine, grijze matig humeuze kalkloze matig grofzandige (gebroken) bovengrond van sterk kleiig zand
30 -- 45 cm Gebleekt humusnrn matig grof zand ( overslagzand)
45 - JO cm Grijze kalkloze matig zware klei
70 - 140 cm Bruin zeggeveen
> 140 cm Grijs humusarm gereduceerd matig fijn zand.
P84 (Ten westen van de Kerkdijk)

Bodemtype 7.31

Fijnznrdi££ dikke kl£i-0£-ve£n£T£nd racjt een bovengroaï_va,n_lichte_
kl£i_(£5^60^]<l_6_mu)_q£ £0^30 £ri_m£ti^_zwar_e_k_loi_ jtu_ss£n__50-Bp_cm
£V£r£aand i^_V£on
0 - 40 cm Donkergrijze matig humeuze kalkloze bovengrond van lichte
fijnzandige klei
40 - 60 cm Grijze kalkloze matig zware klei
60 - 70 cm Zwart veraard zeggeveen
70 - 90 cm Zwartbruin zeggeveen
> 90 cm Grijs gereduceerd humusarm matig fijn niet lenig zand.
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P84a (Enk bij Kamperveen)

Bodemtype 7-11

kl_ei-o]D-vee_n^rond met een £.r of^and ige. £e_broke.n_ba^oij^r_o2id_V2in_sjterk_z?,ndi£te_kilei_ £l^-3P^ ^.l£ J2U][ op een zandtussenl_aag_va.n_lO-lp_cm matig £r£f_z^d,_ojvtrg3.and_tus£en 25^0 £m_in m tig,
_zwar£ kl£i_en t.u_ss£n_50-o0__cni in_v£en.
0 - 30 cm Donkerbruine, grijze matig humeuze kalkloze matig grofzandige (gebroken) bovengrond van sterk zandige klei
cm
30 - 45
Gebleekt humusarm matig grof zand (overslagzand)
45 - 70 cm Grijze kalkloze matig zware klei
70 - 16O cm Bruin zeggeveen
> 160 cm Grijs humusarm gereduceerd matig fijn zand.
P85 (Polder Oostc-rwolde)

Bodemtype 7» 2"^

Pijnz_andig£ dikk£ kl£i-o£-ve£n?r£n<l met. £<-.n. bovengrond van matig
_zandig£ kl£i_(3P^4^_<ji6_mu)_0£ een ^andjtuss^^aa^r^an^^lO^ £m_fijn
zand^ £V£r£a£nd_ .tuns£njj0-2p_cm in_nut^g_zwrire_k£i£p_ig£ kl£i_en tussen 5.0-8^0 £m_in v_e£n_j_
0 - 20 cm Donkergrijze matig humeuze kalkarme bovengrond va.n matig
zandige klei
20 - 30 cm Grijs humusarm kalkhoudend fijn slibhoudend zand (dijkoverslag)
30 - 50 cm Grijze kalkhoudende lichte klei
50 - 65 cm Grijze knippige kalkloze matig zware klei
65 - 70 cm Donkergrijze sterk humeuze klei
70 - 80 cm Zwart iets veraard veennosveen
80 - 150 cm Zwartbruin veenmosveen
> 150 cm Bleekbruin humusarm matig fijn, niet lemig zand.
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VIII. KLEIGRONDEN
VI II-1; Matig fijnzandige kleigronden (P86-P96).
P86 (Ton westen van Zalk)

Bodemtype 8,0

Mati£ fijnzandige kleigrond met een bovengrond van sterk kleii£ zand
_mu ).
0 - 30 cm Donkergrijze bruine, matig humeuze, kalkhoudende boven
grond van sterk kleiig zand
30 - 70 cm Grijsbruin, kalkhoudend, sterk kleiig zand
70 - 100 cm Grijsbruin, kalkhoudend, matig zandige klei
> 100 cm Grijze kalkhoudende, matig zandige klei.
P87 (Gelderse Bandijk)

Bodemtype 8,1

Matig fijn zand ige klei£rond met_ £c-n bovengrond_van_sjberk_z_andi£e_kl_e_i
Ili-iCg <l5 nul,
0 - 30 cm Donkergrijze, bruine, matig humeuze, kalkhoudende boven
grond van sterk zandige klei
30 - 60 cm Grijsbruine, kalkhoudende, sterk zaïidige klei
60 - 90 cm Bruingrijs, kalkhoudend sterk kleiig zand (gelaagd met
slibbandjes)
> 90 cm Bruingrijs, kalkhoudend matig fijn rivierzand (met enkele
slibbandjes)„
P88 (Onderdijksepolder)

Bodomtype 8.2

Matig fijnzandig£ kl£i_gr£nd met_ £en bov^engrond_van_nat_ig_zandi£ei_k_le_i
^30-45^
rnuj _tu_ss_cn_80-il20 £^i_overgaand_in veen_of slap£c_venig£
kle_i_^
O - 3 O e n Donkergrijze, bruine, matig humeuze, kalkhoudende boven
grond van matig zandige klei
30 - 60 cm Bruingrijze, kalkhoudende matig zandige klei
60 - 90 cm Bruingrijs kalkhoudende lichte klei
90 - 140 cm Blauwgrijs kalkhoudend, slap kleiig zandig (geulig) mate
riaal
140 - 25O cm Bruin zeggeveen
25O-+45O en Veen
> 45O cm Vaste zandondergrond.
P89 (lloenwaard)

Bodemtype 8.3

Ha tig fijnzandig£ kl£igrond me_t £en bovengr_ond_van_l_ich_t£ kl£i_( 4^ _Zi^ £1^ muj.
0 - 40 cm Donkergrijze, bruine, matig humeuze, kalkarme tot kalk
houdende bovengrond van lichte klei
40 - 100 cm Bruingrijze, kalkhoudende lichte klei
> 100 cm Grijze, kalkhoudende matig zandige klei.
P90 (Ton zuiden van Hattem)

Bodomtype 8.5

Matig_ fijnzandig£ kl£i£T£nd_ mejt e e n boven^£ond_van_matj^g_swa£e_kl_ei_
£60-751
22UX
0 - 30 crn Donkergrijze, bruine matig humeuze kalkloze bovengrond
van matig zware klei
30 - 60 cm Bruingrijze kalkloze matig zware klei
60 - 90 cm Grijze, kalkloze matig zware klei
90 - 110 cm Donkergrijze sterk humeuze tot venigo klei
110 - 250 cm Bruin zeggeveen
cm Veen
250 cm
> 3OO
Vaste zandondergrond.
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P91 (Onderdijksepolder)

Bodemtype 8.31

Matig fijnzano]ijje kleigrond[ me_t een hove^rond_van_lichte klei_(45<1& muj £p_40 -JjO £n_mati|j_zwar'3_tot_zeer zware klei_tus£en 80120 cm_overgaand_in veen_of £lap£6_venige klei_;_
0" 30 cm Donkergrijze, bruine,y matig humeuze kalkarme tot kalkhoudende bovengrond van lichte klei
30 - 70 cm Grijsbruine kalkhoudende matig zware klei
70 - 90 cm Grijze, kalkarme matig zware klei
90 - 110 cm Blauwgrijs, kleiig venig (geulig) materiaal
110 - 25O cm Bruin zeggeveen
25O - +45O cm Veen
> 45O cm Vaste zandondergrond.
P92 (Waaikolk, omgeving Hattem)

Bodemtype 8.03

Matig' fijnz_andig£ kleigrond met een st£rk grofzandige (gebroken) bovengrond__van_3terk_kl_ei_ig £and_(0-15'£ _<l£ muj op_ee_n_zandtussenlaag
van 30^40 £m_grofzand_, _overgaand_tussen £0-30 £m_in matig zware klei
£n__tus£en 80-120_cm in_v£en.
—0 30 cm Bruingrijze matig humeuze kalkloze, sterk grofzandige
(gebroken) bovengrond van sterk kleiig zand
30 - 70 cm Gebleekt humusarm matig grof tot grof zand (overslagzand)
70 - 110 cm Grijze, kalkloze matig zware klei
110 - 140 cm Zwartbruin iets veraard structuurloos zeggeveen
> 140 cm Grijs gereduceerd matig fijn soms zwak lemig zand met. wat
fijne grindjes
P93- (Nieuwe weg bij polder Hattem)

Bodemtype 8 13

Matig fijnzandige kleigrond met een bovengrond van_sterk_zandigc_klei
Jr|-3p^ <.l£ muj" op_een_zandtussenlaag van £0-3^ £E »atïg fïjn_zand_ ~"
overgaand^ _tuss£n_$0-ÏÏ0_cn i.n_matig__zware_kl.ei^ en_tussen 80-120_cm
in_veen of_sla£pc klei^
0
20~cm Donkergrijze bruine matig humeuze, kalkloze tot kalkarme
bovengrond van sterk zandige klei
20 - 40 cm Bruingrijze kalkhoudende sterk zandige klei
40 - 60 cm Bruingrijs kalkhoudend matig fijn zand
60 - 90 cm Grijze kalkloze matig zware klei
90 - 200 cm Donkergrijs kleiig venig (geulig) materiaal
200 - 25O cm Bruin zeggeveen
25O -+4OO cm Veen
> 400 cm Vaste zandondergrond.
'P94 (Uitvliet)

Bodemtype 8.23

Matig fijnzandige kleigrond met een bovengrond^anjBati^g^zaadigeJclei
I3Ô-45I lil rnuj op_20-40_cn matig tot z_e£r_zware_klei_ tussen 80-ï^jö»
£Ve_rgaand i^n_veen.
0~- 20~~cm Donkergrijze bruine, matig humeuze kalkarme bovengrond
van matig zandige klei
20 - 60 cm Bruingrijze kalkhoudende matig zandige klei
60 - 90 cm Grijze kalkloze matig tot zeer zware klei
90 - 110 cm Zwartgrijs kleiig veen
110 - 25O cm Bruin zeggeveen
25O - 290 cm Veen
> 290 om Vaste zandondergrond.
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P95 (Polder Hattem)

Bodemtype 8 33

Matig f i^nzand ige kleigrond ,_met_een_boven£rond_ van _li£hte_k_lei: (45M _<l£ muj £P_20~3p_cm matig. zoware jtot. £eer_zware_klei_.
0 - 30 cm Donkergrijze bruin-; matig humeuze, kalkloze tot kalkarme
bovengrond van lichte klei
30 - 60 cm Bruingrijze kalkhoudende lichte klei
60 - 90 cm Grijze kalkloze matig tot zeer zware klei
90 - 110 cm Donkergrijs kleiig veen
110 - 14O cm Bruin zeggeveen
> 14O cm Bleekbruin humusarm matig fijn zwak lemig zand.
P96 (Grote wetering)

Bodemtype 8.53

Matig, fi jnz_and ige kleigrond me_t een bovergrond_van_mati_g_zware_klei
I62~15l
mu]T op_40-60_cm z_eer_zware_k^ei. _tu^sen_80-l_20 cm overgaand
inveen of_s.la£pe veni£F;_kl_ei_.
0 - 20 cm Donkergrijze» matig humeuze kalkloze bovengrond van matig
zware klei
20 - 50 cm Grijze, kalkloze matig zware klei
50 - 100 cm Grijze, kalkloze zeer zware klei
100 - 110 cm Donkergrijze sterk humeuze "tot venige klei
110 - 25O cm Bruin zeggeveen
25O - 290 cm Veen
> 290 cm Vaste zandondergrond.
VIII-2s Fijnzandige kleigronden (P97-P105).
P97 (Buitendijks Eektermerkaluis)

Bodemtype 9,0

Fijnzandige kleigrond met een bovengrond van sterk kleiig zand
ï°-1^<i6_tnü)^
~
0""- 40 cm Donkergrijze zwak tot matig humeuze kalkhoudende boven
grond van sterk kleiig zand
> 40 cm Grijs kalkhoudend materiaal bestaande uit laagjes slib
en fijn zeezand «
P98 (Ten noorden van i"; Iburg)

Bod emtype 9,1

Fijnzandige kl£%rond_ met een b0veng ro nd_van sterk zandige klei (1530fe <l£ muj".
~~
0
Zo' cm Donkerbruine matig humeuze tot humeuze kalkrijke boven
grond van aterk zandige klei
60 - 80 cm Donkergrijze kalkhoudende sterk zandige klei
> 80 cm Grijze kalkhoudende sterk zandige klei.
F99 (Buitendijks Kampernieuwstad)

Bodemtype 9.2

Fijnzandige kl^igron^,_met_een_bove_ng.rond van matig £andige kl£i .(30=
45^
muj tussen_5?0-120 cm_overgaand_in ve£n_of slappe klei.
0 - 30 cm Donkergrijze, matig-zwak humeuze kalkarme tot kalkhouden
de bovengrond van matig zandige klei
30 - 60 cm Grijze kalkhoudende sterk zandige klei, gelaagd met enke
le zandlaagjes
60 - 100 cm Grijze kalkhoudende matig -zandige tot lichte klei met veel
mangaan ..vlekken en concreties
100 - 110 cm Donkergrijze sterk humeuze lichte klei
110 - 130 cm Zwart iets veraard veenmosveen
130 - 160 cm Grijszwarte sterk humeuze klei
160 - 25O cm Zwartbruin veenmosveen
25O - 29O cm Veen
> 290 cm Vaste zandondergrond.
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PIOQ (Buitendijks Kampernieuwstad)

Bodemtype 9« 3

Fi jnz_andi_ge klei£rond_y_me_t_e£n_boveri£rond_ van _lichte_klei_
7ló muj tu£sen_80-120 cm_overgaand_in veen1
0 - 30 cm Donkergrijze matig-zwak humeuze kalkarme tot kalkhoudende
bovengrond van lichte klei (fijnzandig)
30 - 60 cm Grijze kalkhoudende lichte klei, iets gelaagd met fijnzandige laagjes en mangaan-concreties
60 - 90 cm Grijze kalkhoudende lichte klei
90 - 110 cm Donkergrijze sterk humeuze klei
110 - 120 cm Zwart iets veraard veenmosveen
120 - l80 cm Zwartbruin veenmosveen
> l80 cm Grijs gereduceerd humusarm matig fijn niet lemig zand«
P101 (Omgeving Eektermerksluis)

Bodemtype 9-21

Fijnzandige kleigrond met een bovengrond__van_mati_g_zand_i^e_klei
'l30-i5l <ll> muj op_een_zand_tuss_enlaag van £-10_cm fij^nzand^ 0v£rgaand_
tussen_35.-£0_cm in_^ati^_zware_kni£p_ige kleinen 1^£sen_80-l20 £m__in
veen_of slap£e_venige kleiT ""
—
—
0 - 20 ein Donkergrijze matig humeuze kalkarme bovengrond van matig
zandige klei
20 - 30 cm Grijs slibhoudend kalkrijk fijn zand
30 - 40 cm Grijze kalkarme matig zandige klei
40 - 90 cm Grijze knippige kalkloze matig zware klei
90 - 15O cm Donkergrijze slappe venige klei
150 - 260 cm Bruin zeggeveen met veel rietwortel3
> 260 cm Vaste zandondergrond.
P102 (Enk bij Kamperveen)

Bodemtype 9.03

Fi^n£andige_ kle%rond_ me_t een matig grofzandig£ j[g£broken)_bovengr ond_
van sterk kleiig_zand_ TO-l^f^O^jim) o£ een zand tussenlaag van _10-50cm
matig jrrôfzand, £v£r£Siand • tussen3Ö-Bo__cm ia^atïg^zware^klei enjtus-"*
sen o0-l?0 cm m veen of JpTe jj37o£eën_zand.
~0
30 cm Donkerbruine, grijze matig humeuze kalkloze matig grofzan
dige (gebroken) bovengrond van sterk kleiig zand
30 - 60 cm Gebleekt humusarm matig grof zand (overslagzand)
60 - 90 cm Grijze kalkloze matig zware klei
> 90 cm Zwartgrijs matig humeus matig fijn niet lemig zand (oud©
Ai) ,
P103 (Omgeving gemaal Oostwo1de)

Bodemtype 9»13

Fi^n^andige kleigrond_,__me_t_een na t iggr of z a nd_i£e_ ( ge cr 0 kenJ bovengrond
van £t£rk zandige klei_(_15^.30|,C[<l6_muJ_o£ een £andjtu£S£nlaag~~van 1ÔT ~~
_30_cm matig g^of_zand ,_overgaand_tus£en £0-80 £m__in matig zware knijp£%e_klei £n__tusaen ÏÏ0-120_crü in_veen.
~~
0 - 25 cm Donkex-grijze matig humeuze kalkarme tot kalkhoudende matig
grofzandige (gebroken) bovengrond
25 - 40 cm Gebleekt humusarm matig grof zand (overslagzand)
40 - 60 cm Grijze kalkhoudende, matig zandige klei
60 - 80 cm Grijze knippige kalkloze matig zware klei
80 - 90 cm Donkergrijze sterk humeuze klei
90 - 150 cm Zwartbruin veenmosveen
150 - 23O cm Bruin zoggeveen
> 23O cm Grijs gereduceerd matig fijn niet lemig zand.
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F104 (Omgeving Eektermerksluis)

Bodemtype 9-2^

Fijnzandigo klc_i£r_ond_ me_t een bove^grond_van_zD,ndi£e_kl_ei iJ>9rû5'Û.
<±6_ muj ap_e^n_zandtuss_enlaa£ van ^-l0_cm fi_j_nzandj_ overgaand tassen
5.0-80. £m_in matig zware. knij)£i£e_kleii £n_tu_3_Gcn 80-I2.0__.cm in vefLn-_0ll
niS£
£^-âPEe_v£cn
0 - 30
Donkergrijze nati,c humeuze kalkarme tot kalkh oud ende bo
vengrond van matig zandige klei
30 - 40 cm Grijs slibhoudend - kalkrijk fijn zeezand (dijkoverslag)
40 - 60 cm Grijze kalkhoudende matig zandige klei
60 ~ 90 cm Grijze knippige kalklose matig zware klei
90 - 110 cm Donkergrijze sterk humeuse klei
110
210 cm Donkergrijze slappe venige klei
> 210 cm Grijs gereduceerd humusarm matig fijn niet lemig zand.
P105 (Buitendijks K.'ampernieuwstad)

Bodemtype 9.33

Fijnzand_ige kl£i£r_ond. me_t een bovendond_van_li_cht£ klei (45-60^
_<l£ mu£ £p_40 -_60 £^_raatig_zware_kilei_.
. 0 - 30 cm Donkergrijze zwak tot matig humeuze kalkarme bovengrond
van lichte kloi
30 - 60 cm Grijze kalkhoudende matig zandige klei (iets fijnzandig
gelaagd)
60 - 120 cm Grijze kalkloze matig zware knipachtige klei
120 - 140 c;a Donkergrijze sterk humeuze klei
140 - 240 cm Zwartbruin veenmosveen
> 240 cm Grijs gereduceerd matig fijn niet lemig zand.

15-33

PllO (Oosterse dijk)

Bodemtype 8>29

Ha tig. f ijlni±a£diSII i£lei~0£-iLaI^£r£n^?_m£t_e£n_b£V£n£r£nd Z,a.S JS^ÏAS
z_andig£ kl£i_(
)_tus_sen _^0--80 £m_ojvorgaand_JLii mti£ grof
i°i £T_of_h_ol_oc_oe£ £s..tid_(r_ivi_er_z'indj.
O - ~§Q C;T1 Bruine matig humeuze kalkarme bovengrond van matig zandi
ge klei
30 - 60 cm Bruingrijze zwak humeuze kalkhoudende matig zandige klei
60 - 90 cm Bruingrijs humusarm kalkrijk matig grof tot grof rivier
zand
> 90 cm Grijs humusarm kalkrijk matig grof tot grof rivierzand.
Pill (Ondcrdijksc polder)

Bodemtype 8.^9

ÏIatif£ fij_n2.andi{T£ kl£i^oj)-_zand£rond,_m£t_e£n_i_etsi £r£f_za_nd_ig£ ißepTpz.
lL0Ii)_b£Tlr£r£r-.l l':-L
r4^.-^_6(Ja_<i_6_rau).. tussen ^.0-80 £m_over£aand l^n_mat_ij--rof _to_t £r_of_h_ol_oc_een z.and_(rivi_er_zandj_.
0 - 30 cm Bruine, matig humeuze kalkarme iets grofzandige (gebroken)
bovengrond van lichte klei
30 - 70 cm Bruingrijze zwak humeuze kalkhoudende lichte klei
70 -• 90 cm Bruingrijs humusarm kalkrijk matig grof tot grof rivier
zand
> 90 cm Grijs humusarm kalkrijk matig grof tot grof rivierzand.
P112 (Ten zuiden van Hattem)

Bodemtype 8.59

Matig. fijnzandig£ kl£i-o£-^and£r£nd,_rae,t_e£n_b£V£i^rond van imtig
jsware kl£i_( C.0^7)_^ü3£eü 5.0-80 £m_overgaaM__in natijj grof
tot £T£f_hol£C£en £and_(£V£r_sl£g£andj £n_tuss_en £0-l20_cm in vee_n_of
v£ni?£ ki£ij_
0 - 30 cm Donkergrijze matig humeuze kalkloze bovengrond van matig
zware klei
30 - 50 cm Grijzo zwak humeuze kalkloze matig zware klei
50 - 90 cm Gebleekt humusarm matig grof tot grof overslagzand
90 - 120 cm Donkergrijze, slappe, venigo klei
120 - 25O cm Bruin zeggeveen
> 250 cm Vaste zandondergrond.
IX-2" Matig fijnzandige klei-op-zandgrond en in matig f i.jn zand zonder
profiel (Holoceen) (PllV-Pl24).
PlU (Zalkerbos)

Bodemtype 8>04

Matig fijnz_andig£ klei-o£-zand£r£nd met e e n bove^roM_van_st#rkJcleii^_zand £0-l^^<l6_m^_birinen 3.5_cm overgaand in matig. £ijLûJ^£l£eeeji
zand_( r iv i£r z_and
0 - 30 cm Donkergrijsbruine zwak humeuze kalkarme bovengroni van
sterk kle iig zand
30 - 60 cm Grijsbruin humusarm kalkrijk matig fijn rivierzaad
> 60 cm Bruingrijs humusarm kalkrijk matig fijn rivierzand.
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PI14 (De Zande)

Bodemtype 8.03

fij.nz.andi^£ kl£i-o£-£and£r£n^,_m£t_e£n_b£V£ngr£nd_ van _sterk
kl£i_ig_za_nd_ Ip-l^^<jj5_nu)_over^aand__tus£cn 3.5^O £m_in matig fijn
h°l_oco_en jzand Lrivie£zf-n.!±)_tn _tu_so_en_80-l_20i cm_in v^e_en__°f slappe
veni£e_kfoi_.
0 - 40 cm Grijsbruine matig humeuzc kalkarme tot kalkhoudende boven
grond var. sterk kleiig zand
40 - 70 cm Bruingrijs humusarm kalkrijk matig fijn rivierzand
70 - 110 cm Grijs humusarn kalkrijk matig fijn rivierzand
110 - 150 cm Donkergrijze slappe venige klei
ISO - 25O cm Bruin zeggeveen
25O - 300 cm Veen
> 300 cm Vaste randondergrond.
F115 (Ten noorden van "De Zande")

Bodemtype 8,15

^y^andijC^ Î£l£ir.9E~^a^û.r£n<î>_1T1£'': e£K_0£°f zfpd_i£e_(£ehr£kenJ_
^ovong£o^d_vian_r,_terk_sandi£e_kl_e-i £Xl2~3P^ .Çl£35-50 cm
£ver£aand in_matig_f_ijn hoilo£eo_n_zand ï^vierzand)^
0 - 40 cm Donkerbruine matig humeuze kalkhoudende grofzandige (ge
broken) bovengrond van sterk zandige klei
40 - 110 cn Bruingrijs humusarm kalkhoudend matig fijn rivierzand
> 110 cm Grijs humusarm kalkhoudend matig fijn rivierzand.
Pll6 (Oosterse dijk)

Bodemtype 8.25

îfejig fij_n_zand_ig£ iSlci-o£-_zaMgr£n(^,_m£t_e£n_bov£ïxgr£nd. van matig
z_andig£ kl£i__(^0-4.2/^<X6_mu )jl £Y£rSA2ï^L _tus_s£n_3^-20_cm
h°l_0£c£n_z£nd Jriviorzs.nd)_cn jtus_s£n_8ö-l_20 £n_in _ve£n_ç_
~~
0 - 40 cm Donkergrijsbruine matig humeuze kalkarme bovengrond van
matig zandige klei
40 - 70 cm Bruingrijs humusarm kalkrijk matig fijn rivierzand
70 - 110 cm Grijs humusarm kalkrijk matig fijn rivierzand
110 - 120 cm Donkergrijze slappe venige klei
120 - 13O cm Kleiig veen
130 - 25O cm Bruin zeggeveen
> 25O cm Vaste zandondergrond.
P117 (Zuidoosten van Zalk)

Bodemtype 8, 35

Katig fij.nzandig£ kl£i-o£-£an,d£r£nd_,_me_t__e£n_b£V£nigr£nd van lichte
J^2i)_0Ze2K3.a£ci_tus£en J.5-50 £m_in matig fij_n_hol£ce_en
zand_(rivi£r_zand~J_ £.n_tuss_en 80_120_ £n_in £lap£e_V£nige kl£i^_
0 - 40 cm Donkerbruine zwak humeuze kalkhoudende bovengrond van
lichte klei
40 - 80 cm Bruingrijs humusarm kalkrijk matig fijn rivierzand
80 - 100 cm Blauwgrijs humusarm kalkrijk matig fijn rivierzand
> 100 cm Donkergrijze slappe kalkrijke venige kleiPll8 (Ten zuiden van de Hoenwaard)

Bodemtype 8» 55

Iiati£ fijnzandig£ kl£i-o£-^and£r£nd,_m£t_e_en_bov£ngr_onid van ravtig zwb
re_klei_ JßO-J^ <1£ muj £V£rgaand jtu£3e_n_3_S-^_0_cm i_n_matig_f_i jn holo^
£e£n_zand Iji_Viierza_nd_)_en _tu_32£n_80-^20_ £m_in sterk £olaj^de_li_chte
kl£i_
0 - 40 cm Grijsbruine matig humeuze kalkhoudende bovengrond van ma
tig zware klei •
40 - 100 cm Bruingrijs hunujam kalkrijk matig fijn rivierzand
> 100 cm Grijze humusarme kalkrijke sterk gelaagde lichte klei.
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PH9 (Omgeving Zalk)

Bodomtype 8.06

Matig f i^n^andig£ kl_ei-o£-z_and£T_ond met een iets grof zandige (gebro
kt) _k£v£r£?£n.ä ZaS.
kl£ii_g_zan_d TO-j,6_rrm)j_ jtuss_en_50-ÏÏ0_cm
£V£rgaand j_n_rnat_ig_f_ijn hol_o£e_en_zand £riv^er_z_and )
0 - 30 cm Donkergrijze bruine matig humeuze iets grofzandige (ge
breken) kalkhoudende bovengrond van sterk kleiig zand
30 - 60 cm Bruingrijs zwak humcus kalkrijk sterk kleiig zand.
> 60 cm Bruingrijs humusarm kalkrijk matig fijn rivierzand met
enkele slibbandjes,
Pl20 (Onderdijkse polder)

Bodemtype 8.16

ïïajtig fij_n_zfindi_g_e kl£i-o£-£andgr£n^,_m£t_e£n_b£V£ngr£nd_ vsm sterk_zandij_e kl£i_( 1^^3^_<.li6_mu)_tuss_en £0-80 £ro_overgaand<_in matig fijn
hol_oc_c£n_zand Ijivicrzand )-1_
0 - 30 crT1 Donkergrijsbruine matig humeuze kalkhoudende bovengrond
van sterk zandige klei
30 - 60 cm Grijsbruine zwak humeuze kalkrijke sterk zandige klei
> 60 cm Bruingrijs humusarm kalkrijk matig fijn rivierzand.
P121 (Omgeving IJselbrug)

Bodemtype 8.26

Ha tig f ijinznudige klei-op-£andgr£nd me_t _een bovengrond_vj_n_mat2.g__z_an_di£e_k_lei_ ÏJO-4.52
HFX JiUJ^£N_50-|[O_cm £V£rgaand_ i_n_mati_g__fi_j_n
holo£een_zand Jrj-vi^erzand)^
O - 40 cm Donkergrijs,, bruine matig humeuze kalkarme bovengrond
var. matig zandige klei
'
40 - 70 cm Bruingrijze zwak humeuze kalkhoudende matig zandige klei
70 - 100 cm Bruingrijs humusarm kalkrijk matig fijn rivierzand.
> ICO cm Grijs humusarm kalkrijk matig fijn rivierzand.
Pl22 (ïïoenwaard)

Bodemtype 8.^6

Matig fijnzand_ig£ kl£i-o£-£a_nd£r£.nd_,_n£t_e£n_b£V£n£r£nd van lichte
kl£i_(45-óü^<jl6_mu)_tus£e£ £0_- 80_cn £vergajand _in__matig_fi jn holo^.
£een__zand J_ri_v_ierza_xid_)
0 - '30 cm Donkergrijze, bruino matig humeuze kalkhoudende bovengronc
van lichte klei
30 - 70 cm Grijsbruine zwak humeuze kalkrijke lichte kloi
> 70 cm Bruingrijs humusarm kalkrijk matig fijn-matig grof rivier
zand.
Pj2^ (Noordelijk van Nieuwe weg)

Bodemtype 8.56

Matig fi^nzandigc^ kl£i-0£-£andj^£nd,_ra£t_e£n_b£V£ngr£nd van matig
z_war£ kl£i_(^0-7^^<Jj5_mu)___ov_ergaand_tus_sen j>0-8() £m_in matig fijn
hol_°£e£n_zand_ Jr_ivi_erzand_)_en _tu_ss£n_80i-_l20 £m__in veen^
0 - 30 cm Donkergrijsbruine, matig humeuze kalkloze bovengrond van
matig zware klei
30 - 60 cm Bruingrijze zwak humeuze kalkarme matig zware klei
60 - 90 cm Grijs humusarm kalkloos rivierzand
90 - 140'cm Bruin slibhoudend zeggeveen
> 140 cm Grijs gereduceerd matig fijn zwak lemig zand.
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P124 (iJselbrug Buitendijks)

Bodemtype 8. ^l6

î lat ig f ij_nz_andig£ kl£i-op-£and£r£nd 22°Ji £cn bove2^rond_van_li_chte_ klei
lA^-6pK iLl£ IHUÏ £P_20-3.0_cIH
zware klei^ jtu£S£n_50-80__cm £ver-_
ßaand i_n_ma^tig_fi^.jn hol_o£ee_n_zand_ ^iv^ierzan^d)^
0 - 40 en Donkergri jze, bruine matig humeuze kalkhoudende bovengrond
van lichte klei
40 - 70 cm Bruingrijze, zwak humeuze, kalkhoudende, matig zware klei
> 70 cm Grijs humunarm, kalkrijk, matig fijn tot matig grof ri
vier sand.
IX-3; Matig fijnzanuige klei-op-zandgronden in matig fijn niet lemig
zand met profiel (Pleistoceen) (P125 - Pll2"L
P125 (Polder Hatten)

Bodemtype 8.55

Na tig fi jnzandi/;?e_ kle_i-o£_-_zand2.r_ond met_ een ^overt/*rond_van_natj.g_zwa^
ro_kl_ei_ if'0-Jß^o <_{6_ muj t_uss_en_3^-^0_cm £V£r£aand _in_matig_fi_jn niet
lemig_ £l£i_3t_oc_cen zand^
0 - 40 cm Donkergrijze nu tig humeuze kalkloze bovengrond van matig
zware tot zeer zware klei
40 - 60 cm Grijszwart matig humeus matig fijn niet lemig zand (oude
Ai)
60 - 80 cm Donkerbruin zwak humeus matig fijn niet lemig zand (Blaag)
> 80 cm Bleekbruin humusarm matig fijn niet lemig zand,
P126 (Omgeving kooihuis polder Zalk)

Bodemtype 8.06

Matig fijn^andige klG.i-0£-z.and£r£iid. me_t £cn bovengrond van sterk
kl£iig_zand Jo-1^3_<1.6_mu)_tu s£e r. $0- 80_cm £ver£aand j^n_mat_ig_fi jn
ni e_t_l o_mig_p_le i_s_to£e£n_z and.
0 - 30 cm Donkergrijze,bruine matig humeuze, kalkarme bovengrond
van sterk kleiig zand
30 - 70 cm Bruingrijs zvak humeus V-alkhoudend sterk kleiig zand
70 - 90 cm Geelbruin humunarm matig fijn niet lemig zand (B-laag
van podzol)
> 90 cm Geel humusarm natig fijn, niet lemig zand.
Pl27 (Omgeving kooihuis polder Zalk)

Bodemtype 8.16

Ife-tig fijnzandige klei-op-£and£rond met_ een bovengrond_van_s_terk_z_3nd_i£e_k_lei_ Ll^-3.Cfl
£1U-I
£v£r£ailrj£L
m
e
£i£^_l£ iSJi isJtO£e£n_zjind.
0 - 30 cm Donkergrijze,bruine matig humeuze kalkarme bovengrond
van sterk zandige klei
30 - 60 cm Grijsbruine zwak humeuze kalkhoudende sterk zandige klei
60 - 80 cm Donkerbruin zwak humeus matig fijn niet lemig zand ( Blaag van podzol)
80 - 100 cm Bruin humusarm matig fijn niet lemig zand
> 100 cm Geel humusarm matig fijn niet lemig zand.
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P128 (Ten noorden van Hattem)

Bodemtype 8.26

Matig f ijn_zand_ig£ klei-op-^andgrond,_met_een_bov£ngrond van matig
z_and_ig_e klei_(30-4jj^<l6_mu)_tus_sen 50-80 cm_overgaand_in majfcig fijn
n ie t_ lemig_p_lei.s to ce_en_z and.
0 - 30 cm Donkergrijsbruine, matig humeuze kalkloze bovengrond van
matig zandige klei
30 - 60 cm Bruingrijze zwak humeuze kalkloze matig zandige klei
> 60 cm Bleekbruin humusarm matig fijn niet lemig zand.
P129 (Uitvliet)

Bodemtype 8.36

Matig fijn_zandige kle i-oj>-zandgrond mejt een tovengrond_van_lichte
kle_i_(45-6ö^T< l6_mu) _ t u s 3en 50-80 _cm_overga^nd_in matig fi_^n_nj:et lem ig j3lei_stoceen
0 - 30 cm Donkergrijsbruine matig humeuze kalkarme (iets grofzandhoudende) bovengrond van lichte klei.
30 - 60 cm Bruingrijze zwak humeuze kalkhoudende lichte klei
60 - 70 cm Zwartgrijs matig humeus matig fijn, niet lemig zand (oude
Al)
70 - 90 cm Donkerbruin zwak humeus matig fijn niet lemig zand (B-laag
> 90 cm Bleekbruin humusarm matig fijn, niet lemig zand»'
£130 (Polder Hattem)

Bodemtype 8.56

Matig fijnzand_ige kle i-ojD-zandgrond,_met_e_en_bovengrond van matig
zware klei_(50-75^<l6_mu)_tussen 50-80 cm overgaand in matig fijn
niet_lemig_plei.stoceen_zand ^
0 - 30 cm Bruingrijze, matig humeuze kalkloze (iets grofzandhoudende) bovengrond van matig zware klei
30 - 60 cm Grijze, matig humeuze kalkloze, matig zware tot zeer zware
klei
60 - 70 cm Zwartgrijs matig humeus matig fijn niet lemig zand (oude
Al)
70 - 100 cm Bruin zwak humeus matig fijn niet lemig zand (B-laag van
poizo l)
> 100 cm Bleekbruin humusarm matig fijn, niet lemig zand
P131 (Polder Hattem)

Bodemtype 8.316

Matig fijnzandige klei-oa^dgrond,_^et_een_bovengrond van lichte
klei_(j|5-6ö>^<l6~mu)_op 20-30 _cni_mat_ig_::vva£e_tot_zeer zware klei^ tus
sen 5O-8O cm_overgaand_in matig fi_jnj_ niet_lemig ple_is10£een_zand.~~
0 - 40 cm Bruingrijze, matig humeuze kalkloze Xiets grofzandhoudende) bovengrond van lichte tot matig zware klei
40 - 60 cm Grijze matig humeuze kalkloze matig zware tot zeer zware
klei
60 - 70 cm Donkergrijze sterk humeuze kalkloze klei
70 - 80 cm Zwartgrijs matig humeus matig fijn, niet lemig zand (oude
Ai)
80 - 110 cm Bruin, zwak humeus, matig fijn, niet lemig zand (B-laag)
> 110 cm Bleekbruin humusarm matig fijn niet lemig zand.
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P132 (Polder Hat tem)

Bodemtype 8. 506

Matig fijinzandi_ge klei-op-_zand^rond,_met_een_bov_engrond van mati£
_zwar£ kl£i_(^0-7J/^06_mu)_°£ 29z^2. _£m_2£e£, zv.'axe kl£i_tus_sen 50-80_cm
overgaand ^n_mat_ig_f_ijn,_ni.et JLemig £ le is toe een zancL
0 - 30 cm Donkergrijze matig humeuze, kalklose bovengrond van matig
zware klei
30 - 60 cm Grijze, matig humeuze kalkloze, zeer zware klei
60 - 70 cm Grijszwart matig humeus slibhoudend matig fijn niet lemig
zand (oude Al)
70 - 100 cm Bruin zwak humeus matig fijn, niet lemig zand
> 100 cm Bleekbruin humusarm matig fijn, niet lemig zand.
IX-4« Fijnzandige klei-op-zandgronden in matig fijn, niet lemig zand
met profiel (Pleistoceen) (P133-P137)
P133 (Hogeweg kamperveen)

Bodemtype 9*35

Fijnzandige k lo i^2~£ andere nd >_me t_ee n_bo VG n^r ond van _li£hte_klei_
^45-50^ <15 mu7 op_10-20_cm ver_aard veen^ tussen__3 5-50~cm overgaand
_in_matig_f ÏjQ>_ni_et Jlemig ple ia toefen jZand^
0 - 25 cm Donkergrijze, matig humeuze, kalkloze bovengrond van lich
te klei
25 - 35 cm Zwartgrijze sterk humeuze klei
35 - 50 cm Bruinzwart veraard zeggeveen
> 50 cm Gebleekt humusarm matig fijn, niet lemig zand ,
P134 (i> amper straatweg)

Bodemtype 9- 55

FijnzandjLge kl£i-o£-_zaM£rond ,_met_een_bov£n£rond van mat ij; _zware
kl£i_(50- 757^<1.6_mu)_c2 5-10_cm veraard veen_tussen 35-50 cm over
gaand ïn_matig_fijn,_niet lemig jDleistoceen zand^
0 - 15 cm Donkergrijze, matig humeuze - humeuze kalkloze bovengrond
van matig zware klei
15 - 30 cm Grijze kalkloze, knipachtige klei
30 - 40 cm Zwart veraard veenmosveen
40 - 60 cm Zwartbruin humeus matig fijn, niet lemig zand (B2h van
podzol)
60 - 80 cm Eruin zwak humeus matig fijn, niet lemig zand (B-laag van
podzol)
> 80 cm Bleekbruin humusarm matig fijn, niet lemig zand.
P135 (Horsterweg Doornspijk)

Bodemtype 9»305

Fiinzandi-ge k lei -o j>-z and^rond met een bo v e ngrond_v an_ lichte klei_(_£5Zp£ <1^ muj op_10-20_cm matig zw^-e klei^ tussen_35-50_cm overgaand
i.n_matig_f_i jn,_n_iet lemig ^leïstoceen ^and^
0 - 25 cm Donkergrijze, matig humeuze kalkloze bovengrond van lich
te klei
25 - 40 cm Grijze kalkloze matig zware klei
40 - 90 cm Gebleekt humusarm matig fijn, niet lemig zand
> 90 cm Grijs gereduceerd humusarm matig fijn, niet lemig zand.
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P136 ('t Goor bij Zomerdijk)

Bodemtype 9.26

Fi^njzandi.ge kl^ei-op-za^dgrond,_met_e£n_bov_engrond van matig zandig_e
k1e i_( 30-45/Ç<)± luEsln-50-B0_cm
in_mat_ig_f_i jns_n_ie_t
_lemig gleis to ce_en _zand.
0 - 50 cm Grijsbruine matig humeuze kalkloze bovengrond
50 - 70 cm Bruingrijze kalkloze, iets grofzandhoudende sterk zandige
klei
> 70 cm Bleekbruin humusarm matig fijn niet lemig zand.
P137 (Korsterweg Doornspijk)

Bodemtype 9-316

Fijnzandige klei-o_£-za^.dgrond,_met_e£n_bovengrond van J;i_chte_k_lej;
£45<l5 muj op_10-£0_cm matig _zware klei_tussen 50-60 cm overgaand
_in_matj.g_f_ijn,_n_iet _lemi^ plei£toceen _zand_met_op de overgang een
10-20 £m_v^raarde veenlaag.
0 - 30 cm Donkergrijze matig humeuze kalkloze bovengrond van lichte
klei
30 - 60 cm Grijze kalkloze matig zware klei
60 - 70 cm Zwart veraard zeggeveen
> 70 cm Grijs gereduceerd humusarm matig fijn, niet lemig zand.
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Koloms CaC03S Het voorkomen van CaCO^ is bepaald met verdund handelszoutzuur (+ 12,5$ HCl)
0 = ge~n hoorbare reactie
1 = hoorbare, niet zichtbare reactie
2 = zwak opbruisende reactie
3 = sterk opbruisende reactie
Kolom; roest- De hoeveelheid aanwezige roest is visueel geschat aan de
(W + G)
hand van aanwezige roestvlekken en roestvlammen.
0 = geen zichtbare roest
1 = weinig roest
2 = matig veel roest
3 = veel roest
4 = zeer veel roest
In de gevallen dat het ijzer ook in de vorm van concreties
voorkomt is aan de codering een c toegevoegd met een cijfer
dat do hoeveelheid concreties aangeeft.
1 = weinig concreties
2 = matig veel concreties
3 = veel concreties
4 = zeer veel concreties
Koloms humus; Het humusgehalte is in klassen geschat, voorwat betreft de
(V + G)
humeuze zandgronden en stuifzandontginningsgronden. In de
overige gronden zijn alleen sterk afwijkende huirmsgehalten
aangegeven.
Humuskla3sen in humeuze zandgronden en stuifzandontginningsrg.
rong"~
1 a < 1fo humus
5 =* 8-1296 humus
2 » 1-3fo humus
6 = 8-12% humus
3 = 3-5<F0 humus
v = > 12$ humus
4 = 5-8$ humus
Koloms Opmerkingen? Zie alfabetische lijst van afkortingen.
(vT+öy
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B. Voor allo kolommen op witte en groene boorstaten (Alfabetische gerang
schikt)
Al
= humeuze bovengrond
A2
= uitspoelingslaag (loodzand)
Ap
= aangemaakte petgaten
br.lemige Aller^d .= bruine, lemige oude vegetatiehorizont
B
= inspoelingslaag
B2h
= sterk humeuze tot venige inspoelingslaag
Bk
= kazigc inspoelingslaag (smerende humus)
C
= onveranderd moedermateriaal (C-laag)
E
= Oud bouwland (Ss, Eng, Enk)
(S)E
« idem met een zwak slibhoudende bovengrond (5-10$ slib)
SE
= idem met een sterk slibhoudende bovengrond (10-15$ slib)
E(st)
= idem met stuifzandinvloed in het dek
Est
= idem op stuifzand
p
= sterk grindhoudend zand (fluvioglaciaal)
grofz.
= grofzandige bovengrond
G
= Gliode
Gl
= Gebroken bovengrond 15-25$ slib (< 16 tnu)
G2
= Gebroken bovengrond 25-35 & 40$ slib (< 16 mu)
H
= Humeuze laag
HV
* Hypnaceeënveen
J
= Jonge ontginning (recente ontginning)
(3)J
= idem met een zwak slibhoudende bovengrond
sJ
=* idem met een sterk slibhoudende bovengrond
j(st)
= idem met stuifzandinvloed in het dek
Jst
= idem cp stuifzand
K
>= Kazige inspoelingslaag (smerende humus)
(1)
= zwak lemig zand (7»5 - 17»5$ leem)
I
= sterk lemig zand (17»5 - 32.5$ leem) (< 50 mu)
II
= zandige leem (32.5 - 50$ leem (<50 mu)
loodz.achtig = vermengd met loodzand
n
= zwak lemig zand met fijne grindjes (niveofluviaal)
m
•= meerbodem
Mn.vlekken
= Mangaanvlekken
Mn.concr.
= Mangaanconcreties
0
« Oude ontginning (oude graslandgronden)
(s)0
= idem met een zwak slibhoudende bovengrond
sO
t= idem met een sterk slibhoudende bovengrond
0(st)
= idem met stuif zand.invloed in het dek
Ost
a idem op stuifzand
(l)0
= idem met een lemige bovengrond
Org.rost.
= organische resten
P
= overstoven profiel
BR
= totale reductie
(s)
a zwak siibhoudend zand (5-10$ slib)
S
= sterk siibhoudend zand (10-15$ slib)
st
« stuifzand
VI
= kleiïg veen
V2
= venige klei
V3
= zandig veen
V4
. zand
= venig
W
Wa
Va
zv

»
=
=
=

veenmosveen
veraard veenmosveen
veraarde veenlaag
zeggeveen
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ZV a
ZVb
RZV
RZVb
SV
Z3
ZZ3
ZV 4 leemlaag

=
=
=
s
=
=

veraard zeggeveen
zeggeveen met veel houtresten (broekig)
zeggeveen met rietrbsten
zeggeveen met riet- en houtresten
slibhoudend veen
zandondergrond veelal bestaande uit Holoceen rivier- of
zeezand,het cijfer achter de letter geeft de mediaan van
het zand aan
= Pleistocene zandondergrond, het cijfer achter de letters
geeft de mediaan van het zand aan
= zware leemlaag^
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OVERZICHT VAN HET AANTAL OP DE BOORPUNTENKAART ( bi ,j lage 14) VOR!:".
BESCHREVEN BORINGEN PER V/SEKICAART.
; Kaartblad
Werkkaart 'Aantal
boringen Boorpuntenkaart
A
B
C
D
E
F
0
H
I
J
K
L
M
N
0
P
Q
R
S
T
U
V
w
X
Y
Z
AA
BB
CC
DD
EE
PF
GG
HH
II
JJ
KK
LL
m
w
00
pp
QQ
RR
SS
TT
UU
VV
WW
XX

375
200
369
321
229
572
500
: 537
359
; 303
! 811
: 382
349
i 204
; 488
: 675
: 494
; 584
; 390
:
574
; 425
' 657
i 393
;
351
!
595
362
. ' 399
, 281
: 145
;
80
! 130
:
38
86
60
122
; m
; 411
488
: 323
588
f
593
: 578
! 485
! 137
:

175

•

357

:
:

•

182
177
375
365

b
b
b

t
i

b

*
b
T»
a/b

:
!
I
11
1f
!

a
n
a

!

a/b

a

!
!
:
!
1
:
;
!
;
!
i
i

;
,

a/b
b
t
b
b
V°/d .
Vâ
a
d/e
d
e/d
d
e
e
e
e
e
d/e
d/b
b
b
a/b
a

;

;

a

i
i

a/b
c
C
C
c
c

;;

°

;

c

:

;

C

'

c

Ordner
Boorregister
I
I
I
II
II
II
III
III
IV
IV
IV
V
V
V
V
VI
VI
VII
VII VIII
VIII
IX
IX
X
X
XI
XI
XI
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XIII
XIII
XIII
XIV
XIV
XV
XV
XV
XV
XVI
XVI
XVI
XVI

Ontbrekende ni

—
-

-

56, 57, 58
-

314, 316, 424
_

345
—

262
—

494
—

-

202, 247
-

405, 515
263
-

68
—
—

_

_
-

-

132, 183, 238
—

—

_
—

_

«

-

