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VOORWOORD
In opdracht van de Centrale Directie van de Cultuurtechnische Dienst 7
werd een bodemkartering uitgevoerd in een gedeelte van de Polder Arkemheen,
in verband met de voorbereidingen voor een ruilverkaveling» Deze opdracht
werd uitgevoerd door de afdeling Opdrachten van do Stichting voor Bodemkar
tering»
De kartering vond plaats in de zomer van 1958 door A»Buitenhuis en
DoA.Eilander,, onder leiding van opzichter J = F<,Bannink, die tevens dit rap
port samenstelde.
De algehele leiding berustte bij Ir.GoJ.W^Westerveldo Omtrent de hoofdstuk
ken "Geologie" en "De landbouwkundige waardering der bodemeenheden" is
overleg gepleegd met enkele specialistische afdelingen van onze Dienst.

DE DIRECTEUR VAN DE STICHTING VOOR
BODEMKARTERING

(Dr.IroFoWoGoPijls).

HET HOOFD VAU DE AFDELING OPDRACHTEN

(ir.Gc. JoW.Westerveld).

1. VERKLARING VAN GEBRUIKTE TEMEN
Bleke ondergronds
Het grijsgeol tot geelgrijs of grijs uiterst humusarm matig fijn zand;, dat
direct onder de humushoudende bovenlaag "begint.
Blekings
Het verschijnsel van de grondwaterinvloed, gekenmerkt door grijzere
vlekken in het materiaal» Naast deze bleking komen in dezelfde laag
meestal roestvlekken (ijzer) voor.
Bovengrond g
De bovenste ca 25 cm van het profiel, de zgn. bouwkruin, bouwvoor of
teeltlaag, waarin de normale grondbewerkingen plaatsvinden. Alle schat
tingen aan de bovengrond zijn verricht op ca 20 cm diepte beneden maai
veld.
Bovenlaags
De bovenste laag van het profiel, die veelal opmerkelijk humeuzer en
donkerder van kleur is dan de daaronder gelegen lagen. Bij de humuspodzolen behoort alles boven de B-laag (inspoelingshorizont) tot de
bovenlaag (Al-laag) met uitzondering an de humusarme A2-laag (uitlogingshorizont) die in sommige podzolen voorkomt.
Do bovenlaag wordt ook wel "dek" genoemd. Bij lutumrijke profielen
wordt de gehele lutumrijke laag als bovenlaag aangeduid, evenals de
niet uit veen bestaande bovenste laag bij veen- en klei-op-veen pro
fielen.
Bovenlaag met een gebroken karakters
Een meestal moeilijk bewerkbare zandige lutumrijke bovenlaag met een
'labiele structuur. Kenbaar o.a. aan de ligging der zandkorrels op het
breukvlak der structuurelementen. Bij sterke uitdroging krijgt deze
laag een "beton" structuur.
Duidelijk humuspodzols
Een bodemprofiel waarin onder de humushoudende bovenlaag (Al), soms
daarvan gescheiden door een humusarme uitlogingslaag (A2) een duide
lijke, meestal bruine inspoelingslaag van voornamelijk humus en soms
ook ijzei* voorkomt (B2), die voldoet aan bepaalde criteria betreffende
dikte, kleur en/of humusgehalte.
Dunne veenlaags
Een laag, dunner dan 40 c m me "t ee & humusgehalte van meer dan 22$, of
een laag met 15- 22fo humus, die dunner is dan 50 cm ° l* 1 beide gevallen
ondieper dan 80 cm beneden maaiveld beginnend.
Diepe veenlaag s
Een laag, dikker of dunner dan 40 cm mot een humusgehalte van meer
dan 22$, steeds dieper dan 40 cm beginnend.
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Gleyversohi.inselen?
Het totaal der verschijnselen van grondwaterinvloed gekenmerkt door bleking,
roest- en reductievlekken en -kleuren»
Humusklassens
Indeling en "benamingen volgens afbeelding 5 (zie blz.11, hoofdstuk 4) •
Kalkklassens
Kalkloos of uiterst kalkarms minder dan -g•$ CaCOß.
Kalkhoudends •§• tot ca 3$ CaC03.
Kalkrijk? >+ 3$ CaC03<.
Klei s
Gronden met 8$ of meer lutum? zie lutumklassen»
Leem;
De minerale bodembestanddelen kleiner dan 50 micron (l micron = 1 mu =
îooô

,nm)

Leemklassem
Niet lemig? minder dan 10$ van de fracties <50 mu.
Zwak lemigj 10- 17 2$ van de fracties <50 mu.
Sterk lemigi I7iy- 32-§-$ van de fracties <50 mu»
Sterk zandige leem| 32|-- 50$ van de fracties <50 mu.
Lutums
De minerale bodembestanddelen kleiner dan 2 mu.
Lutumarms
Lutumgehalte van minder dan 8$.
Lutumhoudend s
Lutumgehalte van 5-8$.
Lutumri.jks
Lutumgehalte van meer dan 9fo.
Lutumklassen in het lutumri.jke tra.ject;
Sterk zandige of licht gebroken klei 8- 12$ <2 mu.
Zandige of matig licht gebroken klei 12- 172$ <2 mu.
Matig zandige of zwaar gebroken klei lTè- 25$ <2 mu»
Lichte klei 25- 35$ <2 mu.
Zware klei 35 - 50$ <2 mu.
Mediaan of M50s
Het getal dat aangeeft de doorsnede van de zandkorrels (zand = fractie
>50 mu) in microns, ten opzichte van welk punt evenveel (50$) gewichts
procenten van het zand fijner zijn dan grover.
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Miorogleys
De verschijnselen van grondwaterinvloed;, (speciaal in humuspodzolen),
die zich uiten als kleurschifting in lichtere en donkere kleine
vlekjes (reductievlekjes) op het breukvlak van een overigens egaal ge
kleurd structuurelemento In humuspodzolen is dit dikwijls het voor
naamste kenmerk waarop de hoogte van de grondwaterinvloed is vast te
stellen»
Ondergrond:
Alle lagen in het profiel, die niet tot de bovenlaag behoren*
Ondiepe veenlaag;
Een laag, die ondieper dan 40
tie van dunne veenlaag»

Cß i

begint en die voldoet aan de defini

Onduidelijk humuspodzol;
Een bodemprofiel, waarin vage kenmerken van een duidelijk humuspodzol
aanwezig zijn, doch waarvan dé B2~laag niet voldoet aan bepaalde crite
ria betreffende kleur, dikte en/of humusgehalte»
Reduotiezone?
De laag in het bodemprofiel waarvan de bestanddelen niet of slechts
ten dele zijn geoxydeerd ten gevolge van afwezigheid van zuurstof. Men
onderscheidt hierbij nog een vrijwel gereduceerde zone, waarin nog
oxydatieverschijnselen aanwezig zijn t.g.v. het nu en dan toetreden
van lucht en een totaal gereduceerde zone, waarin geen lucht meer kan
doordringen, die geen oxydatieverschijnselen meer vertoont en perma
nent verzadigd is met (grond)water (zie ookhoofdstuk 5»l)«
Hoests
De geoxydeerde en op de bodembestanddelen of daartussen neergeslagen
verbindingen in het profiel, waarin ijzer het voornaamste bestanddeel
is «
Structuur ?
De onderlinge ligging van de bodembestanddelen t.o.v. elkaar»
Textuur;
De korrelgrootteverdeling, ook wel aangeduid als granulaire samenstel
ling.
Veraard s
Bijna geheel vergaan onherkenbaar veen, zwart van kleur en soms vermengd
met zand en/of klei» Ontstaan o.a. doordat de veenlaag nagenoeg perma
nent uit het (grond)water ligt.

2 « INLEIDING
2.1

Oppervlakte en ligging

Het onderzochte gebied is 3010 ha. groot en ligt in do gemeenten Nijkerk en Putten» Het omvat voornamelijk het overgangsgebied tussen de zand
en de kleigronden in de polder Arkemheon. De grenzen zijn van noord naar
zuid via Schuitenbeek, Nieuwe Beek, Bloemendaalseweg tot boerderij Hennekeler, Barneveldseweg, Slichtenhorsterweg, Oude Amersfoortseweg, Amersfoortseweg, Laak, Bunschoterweg tot Holkerschool, Bremerseweg, gemeente grens Nijkerk-Putten, Kromme Beek, Schremmersteeg, Middelbeek, Blinde Steeg, Olden
Allerse Beek, IJsselmeerkust. Binnen dit gebied zijn niet geka,rteerd de
bebouwde kom van de gemeente Nijlcerk en de landgoederen Olden Aller en Salente in (zie afbo l).
2.2

Opdracht

De opdracht omvatte de vervaardiging van een bodemkaart in gedetailleerd
overzicht, schaal 1 s 10»000, gebaseerd op gemiddeld 2 boringen per ha tot
een diepte van 120 erru Van de meeste boringen werden genummerde profielbe
schrijvingen vervaardigd. De plaatsen zijn vastgelegd op een boorpuntenkaart. Verder zijn op een aantal afgeleide kaarten met dezelfde schaal de
volgende gegevens vastgelegd s
Bij_ _zandgr£ndens de dikte van do humushoudende bovenlaag»
Bij_ klei-,_kl e i-op-veen en veengronden s de dikte van de kleiige bovenlaag.
Van alle_v£enlagens_ de dikte, diepte en aard van het veen.
_In_al_l i e jorofjLe_len s de dikte en diepte van eventueel voorkomende afwijkende
lagen»
.In_d£ _zand£rondens de grondwater trappen.
Er is voorts rekening gehouden met de indeling der gronden van de kar
tering N.W.Veluwe en niet de stand van de bodemclassificatie bij de Stich
ting voor Bodemkarteringo Voor diverse algemene, bodemkundige en geologische
opmerkingen zij dan ook verwezen naar het rapport over de N.WcVeluwe (zie
literatuurlijst).
2o3

Werkwijze

De opname vond plaats op veldkaarten met een schaal Is 5«000 (basis
van de Nederlandse Heide Mij.). Het aantal beschreven boringen bedraagt
3514? daarnaast ia een groot aantal niet beschreven tussonboringen verricht.
Alle boderngrenzen zijn ingetekend in het veld, terwijl de schattingen
werden getoetst aan een 30-tal grondmonsteranalyses, uitgevoerd op het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek» Voor het
onderzoek van de ouderdom van dc veenafzettingen en het afzettingsmilieu
is voorts .nog een viertal monsters pollenanalytisch gedateerd«
Bij iedere boring is in code op de veldkaarten steeds het volgende ge
noteerd s
Bij zandgronden £n_lutmmrme_v_eengrond£n£ dikte humushoudende bovenlaag,
leemklasse, humusgehalte, profielontwikkeling, aard van het veen, alsmede
de grondwatertrap^ mediaan en leemklasse van de zandondergrond en de even
tueel voorkomende afwijkende lagenj
Bij_ de_lutumrijk£ gr£ndens dikte van de lutumrijke bovenlaag, lutumklasse,
humusgehalte, de aard van het profiel, de mediaan en de leemklasse in de
zandondergrond, de afwijkende lagen, het al of niet gebroken karakter van
de bovengrond en het kalkgehalte.
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Om het kaartbeeld niet te druk te maken, zijn in het klei-op-zandgebied
enkele kleine, minder zware kopjes komen te vervallen en in het venig zan
dige gebied enkele kleine zandkopjes.
Tijdens het onderzoek is regelmatig overleg gepleegd met de Provincia
le Cultuurtechnische Dienst te Arnhem. Daarbij is o.a. de wenselijkheid van
een landbouw- en eventueel tuinbouwgeschiktheidskaart naar voren gebracht.
In overeenstemming met de verstrekte opdracht zijn echter geen aparte ge
schiktheidskaar ten vervaardigd, maar is deze geschiktheid aangegeven in dit
rapport bij de onderscheiden bodemeenheden en op bijlage 7°
De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in dit rapport met de
navolgende bijlagen?
Bijlage 1
Bij lage 2
Bijlage 3

Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage 7
Bijlage 8
Bijlage 9

Boderakaart in gedetailleerd overzicht, schaal ls 10.000»
Vochttrappenkaart, aangevende de relatieve hoogteligging t.o.v.
het grondwater in de zandgronden.
Bovenlaagkaart 9 aangevende; a) de dikte en de humusklasse van de
humushoudende bovenlaag bij de lutumarme gronden, uitgezonderd
veraard veen; b) de dikte van de lutumrijke bovenlaag bij do
overige gronden, uitgezonderd veraard veen.
Veenkaart, aangevende de aard en de dikte van het veen.
Profielverloopkaart, aangevende? a) het profiolverloop in de
gronden met een lutumrijke bovengrond^ b) de afwijkende lagen,
beginnend binnen 80 cm diepte in alle profielen»
Boorpuntenkaart, aangevende de plaats en eventueel het nummer
van alle boringen en monsteranalyses.
Schematische beoordeling der onderscheiden bodemtypen (bijlage
7) •
Tabel met grondmonsteranalyses.
Boorregister, bevattende de genummerde profielbeschrijvingen
van alle beschreven boringen (alleen bij een exemplaar voor op
drachtgever) O
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3» KORT OVERZICHT VAN DE GEOLOGISCHE EN LANDSCHAPPELIJKE OPBOUW
3-1

Geologie

Reeds in het Pleistoceen vóór de Riss-ijstijd, stroomden in ons land
de Rijn, Maas en Schelde. Gedurende warme perioden werd door deze rivieren
fijn materiaal afgezet. In koude perioden (ijstijden) hadden deze een gril
liger loop en stroomden ze "wilder" dan nu, waarbij grof materiaal werd af
gezet. Dit grover en fijner materiaal van voor de Riss-ijstijd lcomt op de
Veluwe en Utrechtse heuvels aan de oppervlakte voor.
Het is zeer waarschijnlijk dat er, niet lang voor het landijs hier kwam,
ter plaatse van de huidige Gelderse Vallei een bijzonder belangrijke rivier
bedding was. Van het IJsseldal kan hetzelfde gezegd worden. De gedachte aan
de loop van de Maas in de Gelderse Vallei en die van de Rijn ter plaatse
van de huidige IJssel is door verschillende schrijvers geuit.
In de voorlaatste ijstijd (Riss-) drong het noordelijk landijs diep in
ons land door. Het landijs vulde het eerst do aanwezige dalen op. De genoem
de dalen werden bovendien door het ijs uitgeschuurd, terwijl de terraswanden werden opgestuwd. De rivieren stroomden meer naar het westen, zuidelijk
van het landijs. Toen het ijs zich v/eer "voorgoed" terugtrok liet het een
woest land achter. Door verdere afsmelting van het ijs steeg de zeespiegel
en in de aanwezige dalen drong nu de zee door. Deze warmere tijd, het RissWürm interglaciaal, is het Eemiën genoemd, naar de Eem of Amer bij Amers
foort. De diepte waarop de kleiige mariene Eemlagen in het gebied voorkomen
zal ongeveer variëren van 45 m i* 1 het oosten tot 30 m in het westen. Deze
afzetting bestaat uit klei- en schelplagen van enige meters dikte. Er komen
ook zandige afzettingen in voor.
Toen de WUrm-ijstijd (laatste ijstijd) zijn invloed liet gelden, daal
de de zeespiegel opnieuw en werd de nog diepe vallei verder opgevuld. Met
sneeuwstormen werden de uit de droogliggende zee afkomstige zanden afgezet
(de z.g. dekzandon). Dit is de afzetting waarmee we in het gebied te maken
hebben. De juiste dikte van het dekzandpakket is niet bekend, maar door
gaans wordt 5 à 10 meter aangenomen.
In deze delczandafzetting komen verschillen voor. Voor dit gebied is
het belangrijk te weten, dat de bovenste laag bestaat uit jonger dekzand.
De dikte hiervan zal waarschijnlijk variëren van 1 à 2 m in de lagere vlakke
delen tot 3 à5 m op de ruggen op de Slichterhorst en de relatief hooggele
gen stukken elders. Het jongere dekzand is niet lemig (minder dan 10$ <50mu)
en is matig fijn (M50 = 150 à l60 mu). Het onderliggende oudere dekzand dat
dateert uit het Pleniglaciaal is iets fijner en vaak zwak lemig gelaagd.
Langs de oostgrens komen binnen boorbereilc fijnzandige leemlagen voor.
In Diermen rust een dergelijke leemlaag op een dun veenpakket (zie afb.2
pollenmonster II). Beide komen pleksgewijs voor. Op het Kokkeveld rust de
leemlaag op min of meer humeus, niet lemig matig fijn zand. Ook was de leem
laag hier in het onderste deel humeus, waardoor pollenanalytische datering
mogelijk was en iets gezegd kon worden over de vegetatie. Afbeelding 2
geeft een korte samenvatting van het resultaat.
De naar onze mening overeenkomstige lagen wat ouderdom betreft zijn
in afbeelding 2 met gelijke tekens aangegeven. De matig humeuze leem op
het Kokkeveld (110- 130 cm) wordt beschouwd als een overgang. Mede in ver
band met waarnemingen op andere plekken in de Gelderse Vallei, is schrijver
geneigd de leemlaag te plaatsen in het laatste deel van het Pleniglaciaal.
De topografie van het zand direct boven de leemlaag maakt verstuiving
in het Atlanticum, zoals uit het pollendiagram van FlorschUtz kan worden
geconcludeerd, niet aannemelijk.
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Daar het pollen, dat in deze afzetting werd onderzocht zioh bevindt in vrij
grof materiaal, zullen pereolerend water en biologische activiteit van grote
invloed zijn op de pollenspectra. Er wordt derhalve aangenomen, dat dit
zand behoort tot het jonge dekzand. Dit jonge dekzand werd door de optreden
de vegetatie na klimaatsverbetering vastgelegd. Het ligt zwak golvend in
het terrein en helt naar het noorden en westen ongeveer 2à3 meter af. Als
gevolg hiervan ontstond er op deze afzetting een wisselend natuurlijk land
schap.
3.2

Natuurlijk landschap

De eerste belangrijke bosvegetatie, die zich ononderbroken heeft kun
nen voortzetten, begon in het Prae-boreaal, ruim 10.000 jaar geleden. Meest
al laat men met deze periode ook het ïïoloceen
beginnen. In het begin van
het Sub-Atlanticum was er in dit gebied enorm veel bos. Het klimaat was on
geveer gelijk aan het tegenwoordige.
De factoren die de begroeiing bepalen waren toen, evenals nu, de vol
gendes bodems
klimaatj
hydrologie;
reliëfJ
tijd}
biologische factoren (incl. de mens). (De profielvorming is op haar
beurt van dezelfde factoren afhankelijk, doch in de plaats van "bodem" staat
dan"vegetatie". De nauwe correlatie tussen bodem en vegetatie blijkt hier
uit duidelijk). De mens heeft het beeld van de natuurlijke vegetatie in
steeds sterkere mate beïnvloed, maar uit resten van bossen, die reeds eeuwen
bestaan, kan men afleiden hoe het er ongeveer uitgezien kan hebben toen de
Romeinen hier kwamen. In grove trekken getekend zal het natuurlijke land
schap als volgt geweest zijns
Op het Kokkeveld en op de hogere plekken van de Slichtenhorst, Stenen
kamer en elders een bos met veel eiken en berken, een enkele grove den en
allerlei kleinere bomen daartussen, zoals sporkenhout, lijsterbes, wat vo
gelkers en hazelaar, enz.j hier en daar wat heide (bodemtypen cHnl, cHl,
cBl, Ho, Hno, Bo en Edlen El). Op de iets sterker lemige bruin humeuze gron
den daartussen, zullen veel eiken, haagbeuken, essen, beuken, wat elzen hier
en daar en zeer veel kruiden gestaan hebben (bodemtypen Ebl, Eb2, cZl, CGbl
en Qbo). Op lagere plekken in dezelfde streek stond een uitgesproken elzenbos, waarin ook wat wilg optrad (bodemtypen CGI en CG2, Go en tGo, EG1 en
EG2 o.a). Op de humusrijke plekken (vooral in het Holkerveen) daar tussen
dooreen wilgen-berkenbroekbos met elzen en plekken met grasachtige vegeta
tie (bodemtypen EG1+2, CGl(v), Bo, Go en vG bv.). Maar ook kwam daar in
natte delen riet- en zegge voor, waartussen ook enkele andere waterplanten
stonden. Verder in de polder, in de Achterhoek, op het Nekkeveld, enz. was
niet veel bos meer. Ook hier trad in een moerassig land veengroei op met
zegge en riet als belangrijkste planten Deze veengroei was reeds veel eer
der begonnen, namelijk in het Atlanticum, ca 5000 jaar voor Chr. Op lagere
plaatsen waren ook daarvóór zeer waarschijnlijk reeds veenplassen aanwezig,
die wat voedselrijker waren dan het eutrofe tot mesotrofe rietzeggemoeras
uit het Atlanticum en jongere tijd.
In het boven aangeduide landschap zocht het water uit het achterland
via de lage terreingedeelten een weg naar de zee.
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3•3

Jongste geschiedenis; bodemkundig en cultuurlandschap

Na de Romeinse tijd is hier opnieuw zeer veel veranderd. De zeespiegel
steeg en sloeg gaten in onze kust. Zo ontstonden de Dollard, de Lauwerszee s
de Zuiderzee, de zeegaten in Zeeland, Langzaam werd de Zuiderzee groter en
kwam het tot kleiafzetting tot op een hoogte van ca 70 cm boven N.A.P.
Langs de rand van het dekzand werd deze klei vermengd met zand. In de Ach
terhoek lag een deel van het veen zo hoog, dat het "bovenin werd verslagen
en verrijkt met lutum> zonder dat er een kleilaag op afgezet werd.
Hoewel er weinig zekerheid over bestaat, zal deze klei bijna kalkloos
afgezet zijn in een zeer zwak brak milieu. Slechts eenmaal is op een diepte
van 40- 60 cm een spoor van CaCO^ aangetroffen (0.1$).
Het tegenwoordige bodemkundige landschap is opgebouwd uit de volgende
afzettingen?
Zandgrond_ens langs de gehele zuidelijke en oostelijke grens van het gebied5
Kleigronden! langs de noordgrens en tussen de zand- en veengronden in.
Hiertoe kunnen we rekenen des
klei-op-zandgronden
gebroken gronden
ondiepe klei-op-veengronden s
_
1
Ve£ngrond_ens voornamelijk in de Achterhoek en in het Holkerveen.
Voor bijzonderheden over de strandwallen langs de oostrand van de voor
malige Zuiderzee zie literatuurlijst no.3. Zie ook de profielbeschrijving
van bodemtype
De cultuurlandschappen, die zijn ontstaan onder invloed van de mens,
splitsen het gebied eveneens in delen. Door eeuwenlange bemesting met plag
gen ontstonden de oude bouwlanden met zeer dikke humeuze bovenlagen. Deze
oude bouwlanden, zgn. kampen en engen, treffen we aan bij de Stenenkamer, *
in Diermen tegen het Kokkeveld, langs de oostgrens op de Slichtenhorst en
langs de spoorlijn ten zuiden van Nijkerk. Daar tussendoor liggen oude gras
landen, die zich nog ver voortzetten op de Holk en langs de Doornsteeg. Ook
deze gronden zijn al jarenlang bemest met zandige bedrijfsoompost.
Een veenontginningslandschap met hier en daar houtwallen treft men aan
in het Holkerveen. Het is mogelijk, dat de zgn. Rijn, (Wartena 1954» litera
tuurlijst no.5) omstreeks begin 15OO gegraven, nog een korte tijd dienst
heeft gedaan als afvoerkanaal voor turf uit het Holkerveen, Deze "Bijn" is
echter slechts ca 4 meter breed geweest en ca I.50 m diep.
De Achterhoek heeft voor een deel het karakter van een veenpolder. Het
overige deel langs de noord-westgrens is een typisch polderlandschap met
weinig bewoning. Hierbij vallen de verschillen in perceelsvorm op. Aangeno
men kan worden, dat het-gebied van het oosten uit in cultuur is gebracht.
De volgorde gerekend naar ouderdom zal mogelijk zijn geweest s Diermen,
Stenenkamer, Nijkerk, Slichtenhorst en Holk, Achterhoek, Holkerveen.
Hoe gebrekkig de waterbeheersing thans ook mag zijn, toch is het reeds
eeuwen het belangrijkste vraagstuk voor de bevolking. Zeer veel is er op dit
gebied verbeterd sinds het leggen van de eerste zeedijk in 135^ (Zondervan
1956). Uit de namen Nieuwe Beek, Dammersbeek en Hoge Dammersbeek zou men
kunnen afleiden, dat er inderdaad iets aan waterbeheersing is gedaan. Een
grote verandering was ook de kanalisering van de Brede- en Strielandse beek
begin 1700. Er was behoefte ontstaan aan een betere haven voor de meer dan
100 schepen, die jaarlijks schapenmest voor de tabaksteelt aanvoerden. Deze
tabaksteelt, die vooral plaatsvond in de naaste omgeving van Nijkerk en op
de Slichtenhorst moet in I815, 541 ha hebben beslagen (v.d.Berg en v.d.BergBrouwer 1949» literatuurlijst no. l). Omstreeks 1900 stierf deze cultuur uit
en stapten sommige telers over op het verbouwen van peulvruchten. Ook thans
is er nog tuinbouw rondom Nijkerk.
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4. DE LEGENDA VAN DE BODEMKAART EN DE ONDERSCHEIDEN BODMTYPEN (BIJLAGE l)
4.1

De legenda

Op de bodemkaart zijn enkele zeer belangrijke onderscheidingen aange
geven als toevoeging en niet met een aparte kleur. Dit is om kaarttechnische'
redenen gebeurd en impliceert niet, dat deze toevoegingen minder belangrijk
zouden zijn.
De volgende hoofdbodemgroepen zijn onderscheidens
4-1.1

Zandgronden. Gronden met een overwegend lutumarme bovengrond.

4.1.2

Kleigronderu Gronden met een lutumrijke bovengrond.

4.1.3

K1ei-o£-veengronden.

4.1.4

Veengronden, met een veenlaag dikker dan 40 cm en ondieper dan
Ho" cm beginnend.

4.1.1

Zandgronden

Niet, zwak of sterk lemige, matig fijnzandige gronden met minder dan
Qtfo lutum in de bovenlaag, die rust op een dunne veenlaag, een humuspodzol of een uiterst humusarme bleke ondergrond van matig fijn, niet
of zwak lemig dekzand.
De indeling van de lemigheid van het zand is gebaseerd op tenminste
40 cm van het profiel binnen 80 cm. Gronden dus met een zwak lemige
en sterk lemige bovengrond dunner dan 40 cm zijn ingedeeld bij de niet
lemige. Wel is de sterk lemige bovenlaag dunner dan 40 cm met een toe
voeging aangegeven.
Deze hoofdgroep omvat dus niet zwak- en sterklemige, matig fijne zand
gronden, die soms iets lutum (5-8^) bevatten. De verdere onderverde
ling is gebaseerd ops
a„ de dikte van de humushoudende bovenlaag;
b. het humusgehalte van de bovengrond;
c. profielontwikkeling onder de bovenlaag, indien deze dunner is dan 50 cm.
De humusrijke, soms bijna venige bovengronden die in het Holkerveen
rondom de venige complexen liggen zijn ter wille van de eenvoud ten
slotte niet afzonderlijk aangegeven op de bodemkaart. De grondwatertrap is, behalve in de onderscheiding laag t.o.v. middelhoog-hoog in
overeenstemming met de opdracht, niet op de bodemkaart aangegeven maar
op een aparte kaart. Overigens zijn belangrijke factoren ter bepaling van
de landbouwkundige geschiktheid wel opgenomen. Ook maakt het landbouw
kundig verschil welke profielopbouw aanwezig is onder humeuze bovenla
gen van 50 - 80 cm dikte, maar er is van afgezien dit nog apart op de
bodemkaart aan te geven. De humusvorm op type EG1 en EG2 is eveneens
van belang, maar meestal gaat deze samen met het onderscheid hoog-middelhoog en laag.
4.1.2

Kleigronden

Gronden met een bovenlaag van zware klei tot sterk zandige klei, al of
niet met een gebroken karakter, die rust op een dunne of diepe veen
laag, een humuspodzol of een uiterst humusarme bleke ondergrond van
matig fijn, niet of zwak lemig dekzand.
Hiertoe behoren dus de gronden met meer dan 8fo lutum in de bovengrond,
d.w.z. de zgn. "gebroken gronden", de sterkzandige klei tot zware
klei-op-zandgronden en de klei-op-veengronden.
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Bij de sterkzandige klei-op-zandgronden is ook een zeer kleine opper
vlakte ingedeeld, die sterk lemig, matig fijnzandig is.
De onderverdeling berust ops
a ° de dikte van de lutumrijke bovenlaag;
b. de zwaarte van de bovengrond?
c, profielontwikkeling onder de bovenlaag, indien deze dunner is dan
40 cm.
Humusrijk was'kaarttechnisch moeilijk af te scheiden, maar de humusrijke bovenlagen zijn overwegend dunner dan 40 cm en liggen tegen de
Achterhoek aan.
De venige pakketten dunner dan 40 cm met een lutumarme of een lutumrijke bovengrond zijn apart onderscheiden, respectievelijk bodemtypen
VG en VkG.
Met toevoegingen zijn aangegeven^ het gebroken karakter van de boven
grond <40 cm, het voorkomen van veentussenlagen en het profielverloop.
Hiermee zijn de belangrijke factoren ter bepaling van de landbouwkun
dige geschiktheid wel onderscheiden.
4.1.3

Kl£i-o£-vee n^ronden

Alle gronden met een lutumrijke, humusrijke (niet venige) bovenlaag,
die binnen 80 cm overgaat in een veenpakket van meer dan 40 cm of een
veenpakket van meer dan 50 cm dikte.
Een verdere onderverdeling is gemaakt naars
a. dikte van de bovenlaag (dunner dan 40 cm en 40 - 80 cm);
b. zwaarte van de bovengrond (lichte klei en zware klei)«
4.1.4

Veengronden

Alle gronden met een lutumarme bovengrond en verschillende humusgehalten en alle gronden met een lutumrijke bovengrond, mits met een humusgehalte van venig of hoger. Beide met veenlaag dikker dan 40 cm
die ondieper dan 80 cm begint.
Een verdere onderverdeling in de lutumarme veengronden is gemaakt naar
de aard van de bovengrond. Deze kan zijn humeus tot humusarm zand of
zandig veen.
In de lutumrijke veengronden is de bovengrond steeds venig of veraard
veen. Een verdere onderverdeling is gemaakt naars
a. de dikte van de bovenlaag (dunner dan 40 cm en 40 - 80 cm);
b. de diepte van de zandondergrond (40-80 cm en dieper dan 80 cm);
4.2

De grondmonsteranalyses en schattingen

Ter controle van de schattingen in het veld is een aantal grondmonsters
genomen. Op de afbeeldingen 3 en 4 is de granulaire samenstelling der mon
sters weergegeven. Uit afbeelding 3 blijkt o.a. dat in de zware gebroken
grond het lutumgehalte kan oplopen tot ruim 30$> (no. 28). Over het algemeen
bestond een goede correlatie tussen de schattingen en de monsteranalyses.
Zo er verschillen zijn, dan is eerder aan de lage kant geschat. Bij het
zelfde lutumgehalte kan het gehalte aan de fractie 16-50 mu nogal wat
schommelen, waardoor de grond geheel anders aanvoelt. Hoewel we niet over
voldoende monsters beschikken om geheel verantwoorde conclusies te trekken,
kunnen we, steunend op de veldervaringen, wel enige toelichting op de ana
lyses geven (afb.4 ).
Het meest springen de nagenoeg gelijke gehaltes in de fractie l6- 50 mu bij
zand en bij zeer zandige en zandige kleiafzettingen in het oog (lichte en
matig lichte gebroken grond).
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Hieruit blijkt duidelijk, dat het zeewater alleen het percentage in de
fracties <2 mu en 2-16 mu heeft doen toenemen. Zelfs in de zware klei is
het gehalte in de fractie 16-50 mu weinig hoger (zie ook afb.4). Zou bij
de zandige klei ook het percentage 16-50 mu evenredig hoger zijn geworden,
dan zou van een"gebroken" karakter geen sprake meer zijn geweest.
Bij gehaltes van 25 - 35% <2 mu kan nog een duidelijk "gebroken" karak
ter optreden bij - voor deze groep lage - gehaltes in de fractie 16-50 mu
en hoge gehaltes in de fractie >150 mu. Het optreden van het "gebroken" ka
rakter is overigens niet alleen afhankelijk van de granulaire samenstelling.
Het wordt mede bepaald door o.a.s
1. kalkarmoede;
2. laag humusgehalte$
3» ontbreken van grondwaterinvloed.
Opmerkelijk zijn voorts de zeer hoge gehaltes in de fractie 16-50 mu bij
de kalkhoudende, zeer fijnzandige klei ten noorden van de dijk (monsters
25.I en 25.2).
Tenslotte dient nog gewezen op de niet veel uiteenlopende percentages
bij de zandmonsters in de fracties 105 - 150 mu en >150 mu. Hieruit kan men
afleiden, dat de top van de korrelgrootteverdeling in de buurt van de 15O mu
ligt. Van de uiterste fracties komt er zeer fijn en grof zeer weinig in
voor.
Uit de humusgehaltes blijkt, dat de indeling in humusklassen eveneens
vrij goed is door te voeren (zie afb. 5)» In de zware kleiafzettingen, die
op veen liggen bestaat bij de schattingen algemeen de neiging langer aan een
lagere humusklasse vast te houden, dan met het werkelijke gehalte overeen
komt. Verder liggen de humusgehaltes, in de bruine, zwaklemige zandgronden,
in de lichte en in de matig lichte gebroken gronden in de klasse humeus aan
de lage kant. Ook de zwarte, zwaklemige zandgronden met bleke ondergrond
blijven, behalve in het Holkerveen meestal beneden 5% humus5 bij de humuspodzolen ligt dit rond de 4*5 à. &fo. Alle gehaltes in de bovengrond zijn ge
schat op een diepte van ca 20 cm.
De kwaliteit van de humus, gekarakteriseerd o.a. aan de hand van de
koolstof/stikstof-verhouding, (het zgn. C/N quotient) loopt eveneens wat
uitéénj bij humeuze zandgronden 13-16 (8 monsters).
De hoge cijfers hebben betrekking op de humus van de humuspodzolen;
bij humusrijk en venig zand 14 à 15 met een tendens, oplopend
naarmate
meer humus aanwezig is. Veraard lutumarm veen heeft een verhouding van 17
(totaal 3 monsters); het veraarde lutumrijke veen heeft daarentegen een
Ó/N-quotient van 12.
De zware humusrijke klei die op veen ligt, geeft weer een hoger cijfer
te zien (13-14» uit 3 monsters). Het ene monster van zware klei op zand
heeft een verhouding 12.
De laagste cijfers hebben de klei-op-zandgronden (gebroken gronden en
lichte klei) nl. 10-13 (lO monsters). Naarmate de koolstofverbindingen in
de organische stof sneller en grondiger worden afgebroken,ligt het C/Nquotient lager en heeft de humus een "milder" karakter.
De bruingrijze en grijsbruine humus van de gebroken grond doet dan ook
mild aan .La het veraarde veengebied is op het lutumrijke deel de vegetatie op
merkelijk stikstofminnender dan op het lutumarme deel.
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403

Overzicht van de onderscheiden bodemtypen
4.3.I

Ia

1)

Zandgronden (overwegend lutumarm (<8fo lutum) niet tot sterk lemig, matig fijn zand, al dan niet met veentussenlaag). Totale
oppervlakte + 1530 ha.
Hoge en middelhoge humeuze tot humusrijke zandgronden
ZO _ Zwarte j;ot_gri i js i zwarte_ 1 _ middelhoge^ dunne (_<35_ crr ll zand
grond in matig fijn? niejt lemig zand_op_A/£-profie_l
Gebruik3 Bouwland
Ligging; In het uiterste zuiden van het gebied bij de Laak
Tochttrapg C
Profielbeschrijving;
0 - 25 cm Grijszwarte, zwak lemig (,+ 12$) matig humeus
matig fijn zand
25 - 50 cm Iets bruinachtig geel tot zeer lichtbruin niet
lemig matig fijn zand
50 - 80 cm Idem met wat roest en reductievlekjes
80 - 120 cm Lichtgeel tot grijsgeel, niet lemig matig fijn
zand met vrat roest en reduetievlekken naar be
neden grijzer wordend.
Hpp_ He_terog£ne_midderhoge en hog£ dunne (^.35_ cm X zandgrond iü
matig fijn, niei; en/of zwak_lemig_zand,_op_verwerkt_humus£odzo_l
Gebruiks Grasland
Ligging; In het oosten van het gebied op Kokkeveld en Slichtenhorst
Vochttraps B en C
Profielbeschrijving;
0 - 2 5 cm Heterogeen, zwak lemig (+ 11$) matig humeus
matig fijn zand (gemengd met B-resten)
25 -. 65 cm Heterogeen, niet lemig, humusarm matig fijn
zand (A+ B gemengd)
65 - 80 cm Geelbruin, niet lemig matig fijn zand met wat
reductievlekken, geelgrijs
80- 120 cm Niet lemig matig fijn zand met duidelijke re
ductie vlelcken.
Ho _ Zwarte 1;ot_gri i jsOT\ra.rte_ L mi_ddelh£ge_en_ho£;e dunne i< 35. cml
zandgr£nd_in_matig__fijn,__niet l_em_ig z_and 033 humuspodzol
Gebruiks Bouwland en grasland
Ligging g Verspreid over het gehele gebied op de hogere de
len
Vochttraps B en C
Profielbeschrijving;
0 - 3 0 c m G r i j s z w a r t , z w a k l e m i g ( + 1 2 fo) humeus matig
fijn zand met afgeloogde korrels
30 - 50 cm Donkerbruin, niet lemig humusarm matig fijn
zand, iets vastgepalet
50 - 70 cm Lichtbruin of geelbruin, niet lemig, zeer humusarm matig fijn zand met reductievlekjes
70 - 100 cm Geel of grijsgeel niet lemig matig fijn zand
100-120 cm Grijsgeel tot geelgrijs niet lemig matig fijn
zand o

') Verwijst naar legenda bodemkaart.
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jcZl__ Zwartbruine tot bruine x middelhoge^ matig dikke QO-^O cm),
jï andgr^nd_in_tig_f ijn,_niet lemig zand oj} Afp jar of iel.
Gebruik; Bouwland en grasland
Ligging s Slichtenhorst, Diermen en in Holkerveen
Vochttraps C
Profielbeschrijvings
0 - 4 5

c m

40 - 80 cm
80- 120 cm

Zwartbruin of bruin, zwak lemig (+ 1 3 m a t i g
huraeus tot hume us matig fijn zand
Iets bruinachtig geel, niet lemig matig fijn
zand met vrat roestvlekjes
Geel tot grijsgeel, niet lemig matig fijn zand
met duidelijke roest.

cïïp£ Heterogene middelhoge en hoge,
dikke .(.30^0_crn^ zand
grond _in matig fijn niet_ en/of zwak lemig zand, op verwerkt humuspodzol
Gebruiks Bouwland en grasland
Ligging s Hoge plekken in Holkerveen en een klein gedeelte
op Slichtenhorst
Vochttraps C en een enkele plek B
Profielbes chrijvingg
0 - 35 cm Heterogeen, zwak lemig (iCffo) matig humeus ma
tig fijn zand (gemengd met B-resten)
35 - 60 cm Heterogeen, niet lemig humusarm matig fijn
zand (à+ B gemengd)
60 - 80 cm Bruingeel, niet lemig matig fijn zand met wat
reductievlekjes
80- 120 cm Geelgrijs, niet lemig matig fijn zand met dui
delijke reductievlekken»
cH0_ Bruingrijz£, middelhoge, matig dikke _(_30^50_cm_)_ zandgrond,
in matig fijn, niet lemig zand_op_humusjdod_z o 1_
Gebruik? Bouwland
Liggings In de omgeving van het landgoed Salentein
Vochttraps C
Profielbeschrijvings
0-35 c m Bruingrijs, zwak lemig (10 fo) matig humeus, ma
tig fijn zand
35 - 50 cm Donkerbruin, niet lemig, humusarm matig fijn
zand, iets vastgepakt
50 - 30 cm Bruingeel, niet lemig matig fijn zand met wat
reductievlekjes
80 - 120 cm Grijsgeel, niet lemig matig fijn zand met dui
delijks reductievlekken=
_cHl_ Grijszwarte, middelhoge, matig dikke X3Qz5Q_. cm .l zandgrond
in matig fijn, zwak lemig zand_op_humus£odzo_l
Gebruikg Bouwland en soms grasland
Ligging: Verspreid over de hogere delen in het gebied
Vochttraps C
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Prof ie lbo s ehr i.iving s
0 - 45 cm Grijszwart, zwàk lomig (l 2 f o ) humeus matig fijn
zand. net afgeloogde korrels
45 - 55 cm Donkerbruin, niet lemig humusarm matig fijn
zand, iets vastgepakt
55 - 70 cm Lichtbruin of geelbruin niet lemig, zeer humusarm matig fijn zand mot reductievlekjes
70 - 100 cm Geel of grijsgeel niet lemig matig fijn zand,
soms nog bruinachtige
100-120 cm Grijsgeel tot geelgrijs niet lemig matig fijn
zand »
El _ Bruinzwarte, tot zwarte x middelhogeren_hoge,___dikke_(50-80cm]_
zandgronden_in_ma.tig_fijjn zwak le m ig zand op wisselende
o.ndjergrond
Gebruikg Bouwland, op lagere delen van vochttrap C grasland
Liggings Hoge bouwlandruggen langs de oostgrens en verder
verspreid over het gebied
Vochttrap? B en C
Profielbeschrijvings
0 - 50 cm Bruinzwart zwak lemig (il à 12$) humeus matig
fijn zand (bij lutumbijmenging)
50 - 70 cm Idem, doch grijszwart met veel afgeloogde kor
rels en soms wat reductievlekjes
70 - 80 cm Donkerbruin, niet lemig, humusarm matig fijn
zand, vaak met reductievlekjes
80 - 100 cm Lichtbruin tot bruingeel, niet lemig, humusarm matig fijn zand net reductievlekken en
zwakke roest
100-120 cm Geel, niet lemig matig fijn zand met reductievlekken on zwakke roest.
E2 _ Grijsbruinzwarte_middelhoge dikke X50-80_cm). zandgrond in
matig fijn sterk lemig zand_op_wis.se3.ende ondergrond _
Gebruikt Grasland
Liggingg Ten oosten van Nijkerk
Vochttraps C
Profielbeschrijvings
0 - 60 cm Grijsbruinzwart, sterk lemig (+ 20$) humeus
matig fijn zand
60 - 70 c m Bruin niet lemig humusarm matig fijn zand met
reductievlekjes en wat roest
70 - 90 cm Grijsbruin, niet lemig matig fijn zand met
reductievlekken en ijzeroerbrokjes
90- 120 cm Geelgrijs, niet lemig matig fijn zand met re
ductievlekken en veel roest»
Ebl_ Zwartbruine, of bruine middelhoge, dikke. (^0-80 cm)_zandgrond in matig fijn» zwak_le mig_zand op wis.sele.nde. onder
grond
Gebruikg Bouwland, soms grasland
Ligging» Op iets hogere plekken verspreid over het gebied
Vochttraps C.
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Profielbeschrijving;:
0 - 20 cm Zwartbruin of bruin, zwak lemig (+ 13$) matig
humeus tot humeus matig fijn zand.
20 - 60 cm Bruin, zwak lemig (+ 13$) matig humeus matig
fijn zand, naar beneden lichter bruin wordend
met zwakke roest en reductievlekjes onderin.
60 - 80 c;n Iets bruinachtig geel, niet lemig matig fijn
zand met zeer zwakke roest en reductievlekken
80 - 120 cm Idem, doch geel tot grijsgeel met duidelijke
roest en reductievlekken
Edl_ Bruinzwarte tot zwarte_middelho£e en hoge, zeer dikke
_(dikker dan 80 cm)_zandgrond in matig fijn^ zwak_lemi£
zand op wi.sse_lende__onder£rond
Gebruik? Bouwland
Liggingg In de hoge oude bouwlanden langs de oostgrens
tussen type El
Vochttraps A, B en C
Profielbeschrijving;
0 - 80 cm Bruinzvra.rt, zwak lemig (lO à 12$) humeus matig
fijn zand met wat afgeloogde korrels
80 - 90 cm Idem, doch grijszv/art, mot veel afgeloogde
korrels
90 - 105 cm Donkerbruin, niet lemig, humusarm matig fijn
zand
105-120 ca Geelbruin humusarm, niet lemig matig fijn zand
met reductievlokjes en soms wat roest.
Ib '

Lage^ humeuze tot humusrijke zandgronden (grondwaterinvloed on
dieper 3an 40 cm Bënedën~maaïvëI37
Gpp_ H£terogene x lage x dunne (<30_cm}_ zandgrond in matig fijn,
niejt en/of zwalc_lemig_zand _op verwerkt iTC-prof j e l
Gebruik; Grasland
Ligging s In het zuidelijk deel van het gebied Holkerveen
Vochttrapg D, E, F en G
Profielbesehrijvings
0 - 20 cm Heterogeen, zwak lemig (+ 14$) humeus matig
fijn zand,(gemengd met C-resten) en duidelijke
reductievlekken en roest
20 - 70 Gm Heterogeen, niet lemig, humusarm matig fijn
zand met duidelijke roest (A+ C gemengd)o
70 - 100
Geelgrijs, niet lemig matig fijn zand met dui
à 120 cm delijke roest, naar beneden steeds grijzer
wordend en onderin totaal gereduceerd.

') Verwijst naar legenda bodemkaart»
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GO _ Grijszwarte lage_dunne_(<JiO _cm ) _z and gr o nd in rnati£ fi jn^
niejt lemig zand_op_A/C-profi.eJL
Gebruiks Overwegend grasland, enkele stukjes als bouwland
Liggings In het Holkerveen, ten zuiden van de Achterhoek
en elders verspreid
Vochttraps D, E, F en G
Profielbe sehrijvingi
0-30 cm Zwartgrijs, zwak lemig (+ 14$) matig humeus
tot humeus matig fijn zand, met duidelijke
roest
30 - 60 cm Grijsgeel, niet lemig matig fijn zand met dui
delijke roest en wat reductievlekken
60 - 90 à
Geelgrijs, niet lemig matig fijn zand met dui120 cm delijke roest, naar beneden steeds grijzer wor
dend en onderin totaal gereduceerd*
Opmerkings Een gedeelte van deze gronden is humusrijk
in do bovengrond, maar komt verder vrat hun
profielopbouw betreft overeen met de gleygronden met een humcuze bovengrond (zie bovenlagenkaart, bijlage 3)-GbO_ Grij_sbruine, ,lag£ dunne (<30_cm]_ zandgrond in matig fijn,
niet _lemig zand oja A/C jorof ieJL
Gebruiks Grasland en bouwland
Ligging; Op Slichtenhorst en ten oosten van het kanaal
Vochttrap-; D en E
Profielbesehrijvings
0 - 2,5 cm Grijsbruin, zwak lemig (+ ï j f o ) matig humeus
matig fijn zand met duidelijke roest
25 - 60 cm Grijsgeel, niet lomig matig fijn zand met dui
delijke roest en weit reductievlekken
60- 100 cm Idem, grijsgeel tot geelgrijs
100-120 cm Idem geelgrijs, soms grijs gereduceerd»
Bpp_ Heterogene^lage,_dunne_(<30 £m)_zandgrond in matig fijn^
nie_t en/of zwak__lemig_zand _op verwerkt _ijze_rl£OS_A/C-pro
fiel
Gebruikg Grasland en bouwland
Ligging8 Kleine gedeelten in Holkerveen
Vochttraps D en E
Prof ielbe schrijving;
0 - 30 cm Heterogeen, zwak lemig (+ 15$) humeus matig
fijn zand met duidelijke reductievlekken en
roost (gemengd, C-resten)
30 - 50 cm Heterogeen, niet lemig, humusarm matig fijn
zand met duidelijke reductievlekken (A+ C ge
mengd)
50 - 90 cm Geelgrijs, niet lemig matig fijn zand met re
ductievlekken, naar beneden steeds grijzer
wordend
90-120 cm Geelgrijs gereduceerd, niet lemig matig fijn
zand
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BO _ Grijszwarte, lage dunne (<_30_crn}_ zandgrond _in matig fijn,
niejt lemig zand_op_i jzerl oo_s a/C prof iejL
Gebruik s Grasland en enkele kleinere gedeelten "bouwland
Liggings In het Holkerveen
Vochttraps D, E en F
Profielbeschrijving;
0 - 2 5 cm G r i j s z w a r t , zwak lernig ( + 13$>) humeus m a t i g
fijn zand met duidelijke roest
25 - 90 cm Lichtbruin tot geelgrijs niet lemig matig fijn
zand met duidelijke reductievlekken, naar be
neden grijzer wordend
90 -120 cm Geelgrijs gereduceerd matig fijn zand.
Opmerking; Een gedeelte van deze gronden is humusrijk in
de bovengrond maar komt verder wat de profielopbouw betreft geheel overeen met de ijzerloze
A/C gronden met een humeuze bovengrond (zie
bovenlagenkaart bijlage 3 )°
Hnpj) Heterogenc_lage dunne £<30 cm) z_andgrond_in_mai;ig_fijn^
niejt en/of zwak_lemig__zand £p verwerkt humuspodzol
Gebruiks Grasland en bouwland
Liggingg Holkerveen en Kokkeveld
Vochttraps D s E en F
Profielbeschrijving?
0 - 30 cm Heterogeen, zwak lemig (+ 10$) matig humeus
matig fijn zand met duidelijke reductievlekjes
en soms zwakke roest (gemengd met B-resten)
30 - 70 cm Heterogeen, niet lemig, humusarm matig fijn
zand met duidelijke reductievlekken (A+ B ge
mengd)
70 - 100 cm Grijsgeel, niet lemig matig fijn zand met dui
delijke reductievlekken
100-120 cm Geelgrijs niet lemig matig fijn zand, soms ge
heel gereduceerd»
HnO_ Grijszwarte, lage, dunne £<30 cm) zandgrond in matig fijn
nie_t lemig zand_op_ humuspodzol
Gebruiks Grasland
Liggings Verspreid over het gebied
Vochttraps D en E
Profielbeschrijving;;
0 - 25 cm Grijszwart, zwak lemig (+ 12 <fo) humeus matig
fijn zand met reductievlekjes
25 - 50 cm Donkerbruin, niet lemig, zwak humeus matig fijn
zand met reductievlekjes
50 - 90 cm Lichtbruin tot grijsbruin, niet lemig humusarm matig fijn zand met reductievlekken
90 - 110 cm Bruingrijs, niet lemig matig fijn zand met
reductievlekken
110-120 cm Vuil groenachtig lichtgrijs gereduceerd matig
fijn zando
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£Gpj) Heterogene_lage matig dikke X30;i50_cffi)_ zandgrond in matig
fijn, nie_t en/of zwak_lemig_zand _op verwerkt A/C-profiel
Gebruik? Grasland en bouwland
Ligging s Verspreid over hot gehele gebied
Vochttrap? D, E en F
Profielbeschrijving:
0 - 35 °m Heterogeen zwak lemig (+ 10%) matig humeus,
matig fijn zand met duidelijke roest (gemengd
met C-resten)
35 - 50 cm Heterogeen, niet lemig, humusarm matig fijn
zand met duidelijke roest (A+ C gemengd)
50 - 80
Geelgrijs, niet lemig matig fijn zand met duiàl20 cm delijko roest, naar beneden steeds grijzer
wordend en onderin totaal gereduceerd.
çGl_ Grijszwarte, .lage, matig dikke (30^50_cm)_ zandgrond in maj;ig_f ijn,_zwak l,emig zand o]3 A/C-jarof ie_l
Gebruiks Grasland en plaatselijk ook als bouwland
Ligging; Het grootste gedeelte tussen de Bunschoterweg en
Holkorveon op Slichtenhorst en verder verspreid
liggende gedeelten
Vochttraps D, E, F en G
Profielbesehrijvingg
0-45 cm Grijszwart, zwak lemig (+ 14fo) matig humeus
tot humeus matig fijn zand met duidelijke roest
45 - 80
Geelgrijs, niet lemig matig fijn zand met dui& 120 cm delijke roest, naar beneden steeds grijzer
wordend en onderin totaal gereduceerd«
Opmerking? Zie opmerking bij type G0°
_cG2__ Grijs_zwarte_, .lage, matig dikke (30^50_cn_}_ zandgrond _in ma_tig_fij_n,_sterk_lemig_zand op_A/C-jDrof ie_l
Gebruik; Overwegend grasland, plaatselijk ook bouwland
Ligging ? Idem als cGl
Vochttraps D, E, P en G
Profielbeschrijving?
0 - 4 0 cm Grijszwart, sterk lemig ( l 8 à 20%) humeus ma
tig fijn zand met duidelijke roest
40 - 100 cm Geelgrijs, niet lemig, matig fijn zand met
duidelijke roost
100-120 cm Grijs, gereduceerd, niet lemig matig fijn zand
Opmerkingg Zie opmerking bij type G0„
cGbl_ Grijsbruine_ tot bruine x lage x matig dikke (jO-^O £m)_zand ; ^
grond _in matig fijn, zwak l£mig zand ojo A/C-jDrofieiL
Gebruiks Grasland, plaatselijk bouwland en soms tuinbouw
Ligging s Op de Holk en Slichtenhorst en elders verspreid
Vochttraps D en soms E.
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Profielbeschrijving?
0 - 40 cm Grijsbruin tot bruin, zwak lemig (+ 14$) matig
humeus matig fijn zand met duidelijke roest
40 - 70 cm Geel, niet lenig matig fijn zand met duidelijke
roest
70 - 100 cm Geelgrijs, niot lemig, matig fijn zand met dui
delijke roest en reductievlekken
100-120 cm Geelgrijs tot grijs, niet lemig matig fijn zand
onderin totaal gereduceerd
_cGb£ Grijsbruine., .lage., matig dikke _(.30-50_ciiQ_ zandgrond,_in
matig fijn, .sterk lemig zand OJD A/C-jorof iel.
Gebruikg Grasland en bouwland
Liggings Slichtenhorst en Holk
Vochttraps D
Profielbeschrijving%
0 - 40 om Grijsbruin, sterk leaig (l9$) matig humeus ma
tig fijn zand met duidelijke roest
40 - 70 cm Geel, niet lemig matig fijn zand met duidelijke
roest
70 - 100 cm Geelgrijs, niet lemig matig fijn zand met dui
delijke roest en reductievlekken
100-120 cm Idem maar geelgrijs tot grijs»
cBpj} He.terogene_lage,_j'aa_tig_dikke_(30-50 cm) zandgrond_in_mati£
fijn, niet en/of zwak_lcmig_zand .op .ijz erlo.o_s A/C-^rof iel.
Gebruiks Grasland en bos
Ligging; In Diermen
Vochttraps D
Profielbeschrijving!;
0 - 45 c m Heterogeen, niet lenig (8-10$) matig humeus
matig fijn zand met duidelijke reductievlokjes
(gemengd met C-resten)
45 - 80 cm Grijsgeel, niet lemig matig fijn zand met dui
delijke reductievlekken
80 - 120 cm Geelgrijs tot grijs, niet lemig matig fijn
zand met duidelijke reductievlekken.
cBl

Grj.j£zwar^e,_lage,_matig__dikke_(3O.-5O cm) z.andgro.nd_in_majtig_f ijjn,_zwak .lemig zand OJD ijzerloos A/C-profiel
Gebruiks Grasland en plaatselijk bouwland
Ligging? Verspreid over het gehele gebied
Vochttraps D, E on F
Profielbeschrijvings
0-40 cm Grijszwart, zwak lemig (+ 12$) humeus matig
fijn zand met soms zwakke roest en duidelijke
reductievlekjes
40 - 60 cm Bruinachtig geel, niet lemig matig fijn zand
met duidelijke reductievlekken
60- 110 cm Grijsgeel, niet lemig matig fijn zand met
duidelijke reductievlekken
110-120 cm Geelgrijs tot grijs, niet lemig matig fijn
zand, soms gereduceerd»
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cB2

Gr i. jszwartc^ lage x matig dikke QO-^jjO £ m ) zandgrond in majt ig_f ijn J __s te rk_l e mig_z and op jl jzerloo_s A^C-jarofieJL
Gebruik,; Grasland en bouwland
Liggings Tussen Hoik en Holkerveen
Vochttrapg D, E en F
Prof ielbe sehr i.jving;
0 - 4 5 crn Grijszwart, sterk lemig ( + 18$) humeus matig
fijn zand met soms zwakke roost en duidelijke
reductievlekjes
45 - 70 cm Bruinachtig geel, niet lemig matig fijn zand,
met duidelijke reductievlekjes
70- 100 cm Grijsgeel mot lemig matig fijn zand met duide
lijke reductievlekken
100-120 cm Grijs gereduceerd, niet lemig matig fijn zand»

çHnpj) Heterogene,, lage, matig dikke i.30^50_cm_)_ zandgrond in majtig_fij_n,_ni£t en/of zwak lemig za nd_op_vcrwe rkt_humusj)odzol
Gebruik? Grasland
Ligging; In Liermen en Holkerveen
Vochttraps D en E
Profielbesehrijvings
0-60 cm Heterogeen, zwak lemig, matig humeus matig fijn
zand mot duidelijke roest en reductievlekjes
(gemengd met B-resten)
60 - 70 cm Heterogeen, niet lemig, humusarm matig fijn
zand met duidelijke reductievlokjes (A+ B ge
mengd)
70 - 90 cm Bruin, niet lemig, humusarm matig fijn zand met
duidelijke reductievlekken»
90- 120 cm Idem, doch lichtbruin.
cHnl_ Grijszwarte,_la £0,_matig_dikko_(30-50 cm) £andgrond__in_rna,tig_fijn,_zwak lemig zand OJD humuspodzol.
Gebruik? Bouwland en grasland
Ligging s Verspreid over het gebied
Vochttraps D en E
Prof ie lbe sehr i.jving s
0 - 40 cm Grijszwart, zwak lemig (+ 12fo) humeus matig
fijn zand met reductiovlekjes en soms roest
40 - 60 cm Donkerbruin, niet lemig, zwak humeus matig
fijn zand met roductieviekjes
60 - 90 cm Lichtbruin tot grijsbruin, niet lemig, zeer
zwak humeus matig fijn zand met reductievlek
ken
90-110 cm Bruingrijs, niet lemig matig fijn zand met
duidelijke reductievlekken
110-120 cm Vuil groenachtig lichtgrijs gereduceerd matig
fijn zand »
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EGl

Grijszwarte ,_lage,_diMce_( 50-80 cm) jzandgr£nd_in_mati£
fijn, zwak lemig zand M op_wij3selpnde £nd£rgrond
Gebruiks Grasland; bij Nijkerk soms "tuinbouw en plaatselijk
als bouwland
Liggings Rondom Nijkerk, Slichtenhorst, Kokkeveld, Diermen
en Stenenkamer
Vochttraps D en E
Profielbeschrijving;;
0 - 6 0 c m B r i j s z w a r t , z w a k l e m i g (+ 1 4 % ) m a t i g £ u m e u s
tot humeus matig fijn zand mot duidolijko roest
60- 100 cm Geelgrijs, niet lomig matig fijn zand met
roest
100-120 cm Grijs gereduceerd, niet lemig matig fijn zand

EG2 _Grijszwarte, lag£ dikke (5.0-80 £m)_zandgrond in matig fijn
sterk lemig zand o£ v/isselende ondergrond
Gebruik£ Grasland, bij Nijkerk soms tuinbouw
Liggings Als type EGl
Vochttrap; D, E en F
Profielbeschrijvings
0 - 70 cm Grijszwart, sterk lemig, humous matig fijn zand
met duidelijke roest
70 - 90 cm Geelgrijs, niet lemig matig fijn zand met roest
90- 120 cm Grijs gereduceerd, niet lemig matig fijn zand
Opmerkings Een kleine oppervlakte van deze gronden heoft
eon humusrijke bovengrond, maar komt verder
wat de profielopbouw betreft geheel overeen met
de diepe gleygrondon met een humeuze bovengrond
(zie bovenlaagkaart bijlage 3)«
EGbl Grijsbruine tot_zwartbruine x lage^ djikfoe (5.0-80 cm ^zand
grond _in matig fijn, zwak lemig zand_op_wi_sso].ende onder
grond
Gebruik; Grasland, soms bouwland en tuinbouw
Liggings Rondom Nijkerk en elders verspreid
Vochttraps D, een enkele keer E
Profielbeschrijving;
0 - 2 0 cm Bruingrijs t o t zwartbruin, zwak lomig
(± 14$) huaoua natig fijn zand, al cl-in niot
mot duidolijko roest
20 - 60 cm Grijsbruin, zwak lemig (+ 14$>) matig humeus
matig fijn zand met duidelijke roest
60- 120 cm Geel tot geelgrijs, niet lemig matig fijn zand
met duidelijke roest, naar beneden grijzer
wordend «
EGb2 Grijsbruine _t ot__zwartbruine x lagc A dikke (5.0-80 c_m)_zand£rond _in matig fijn, sterk lemig zand ojd wi.ss£lende__onderßr£nd
Gebruiks Als type EGbl
Liggings Verspreid tussen type EGbl
Vochttrap; D on E»
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Profielbeschrijving;
0 - 2 0 cm Zwartbruin, sterk lemig (l8^) humous matig fijn
zand, al dan niet met duidelijke roest
20 - 70 cni Grijsbruin, sterk lemig (20$) matig humous
matig fijn zand met duidelijke roest
70-110 era Geel tot geelgrijs, niet lemig matig fijn zand
met duidelijke roest, naar beneden grijzer
wordend
110-120 cm Grijs, gereduceerd, niet lemig matig fijn zand.
Ic

Lage, venige zandgronden (grondwaterinvloed ondieper dan 40 en
bene3en~maaïvë ldj
vG _ Zwarte,_lage,_ondie£ (_<40_crn_)_ v£nige _zandgr£nd_in_matig
fijn, niejt lcmi£ zand_op_A/C-prof i01_
Gebruikt Grasland
Liggings Holkerveen en een klein gedeelte op Slichtenhorst
Vochttraps G
Profielbeschrijvings
0 - 25 cm Zwart, zwak lemig (+ 15$>) venig, matig fijn
zand mot zwakke of duidelijke roest
25 - 40 cm. Iets geelachtig grijs, niet lemig, vrijwel ge
reduceerd matig fijn zand
40 - 120 cm Grijs gereduceerd, niet lemig matig fijn zand
vkG

Bruinzwarte ,_lage £ndiop__(<4P _cm)_vcnig_e zandgrond met_een
lutumrijke b£vengrond_in_ma i tig_fij_n,_ni£t 2; em iS zand o£
^C-pro^fi^Gl^
Gebruik; Grasland
Ligging; In de Achterhoek
Vochttraps Niet aangegeven
Profielbeschrijvings
0-30 cm Bruinzwarte vonige klei en/of kleiig veen met
zwakke roest
30 - 60 cm Iets geelachtig grijs, vrijwel gereduceerd,
niet lemig matig fijn zand
60- 120 cm Grijs gereduceerd, niet lemig matig fijn zand.

4»3c2

Kl£i£r£nden (lutumrijk >8tfo lutum)» Totale oppervlakte + 1300 ha»

IIa ^

Diepe kleigrondon (kleidek dikker dan 80 cm)
M

Donkergrijze^ diepe (_>80 __cm_]_ matig z andige _kleigrond, tus
se n__80^ 120 £m overgaand in Pleistoceen zand
Gebruiks Grasland
Ljggin£ s Buitendijks in het uiterste noorden van het ge
bied

') Verwijst naar legenda bodemkaart.
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Profielbeschrijving;
0 - 50 cm Donkergrijze, matig zandige klei met duidelij
ke roest
50 - 90 cm Donkergrijze, matig zandige klei met duidelij
ke roost (fijnzandig gelaagd)
90 - 100 cm Grijszwart, zwak lemig, humeus matig fijn zand
mot roest
Opmerking? Deze gronden zijn ka.lkrijk (zie bovenlagenkaart
bijlage 3 )„
!

IIb '

Ondiepe en matig diepe klei-op-zandgronden (lcleidek dunner dan
85""cm aï~öf niet möt _ vöentüssenlaagJT"" ~ ~
S_G __ Donkerbruingrijz£, ondjlepe (<.40 M cm)_ sterk zandige_kleigrond binnen_80_cm_ov£rgaand in pjLeistoçeen zand_me_t Ä[C£rofiel_
Gebruik; Grasland
Liggings Voornamelijk tussen Holkerveen en Achterhoek én
elders verspreid
Profielbeschrijving
0-35
Donkerbruingrijze, sterk zandige kloi met dui
delijke roest
35 - 70 cm Geelgrijs, niet lemig matig fijn zand met dui
delijke roest
70- 120 cm Grijs gereduceerd, niet lemig matig fijn zand»
MG __ Donkergrijze,_ondie_ge .[<40 c £i) £jat_ig zandige kleigrond, bin^
ne n _80 __cm __ove_r gaand in Pleistoceen zand_me_t A/C-^rof iel_
Gebruikt Grasland
Ligging; Als type SG
Prof ielbeschri.jvings
0-30 cm Donkergrijze, matig zandige klei met duidelijke
roest
30 - 65 cm Geelgrijs, niet lemig matig fijn zand met
roest
65- 120 cm Grijs gereduceerd niet lemig matig fijn zando
LG _ Donkergrijze ,_ondie]3e _(_<40 cm) lichte_kl©igrond, binnen_80
_cm overgaand in_ple^istoceen zand_me_t A/C-grof iel_
Gebruik; Grasland
Ligging; Als type SG
Profielbeschrijving;
0 - 35 cm Donkergrijze lichte klei met duidelijke roest
35 - 55 c m Geelgrijs, niet lemig matig fijn zand met
roest
55- 120 cm Grijs gereduceerd, niet lemig matig fijn zand.

') Verwijst naar legenda bodemkaart.
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WG _ Donkergrijze ,_ondie]3e _(_<40 cm) zware klejLgrjond^ binnen 80
_cm ove rgaand_ in plei s_to ceen_z and me t_A/Ç-pr ofie 1.
Gebruiks Grasland
Liggings Als type SG
Profielbeschrijvings
0 - 30 cm Donkergrijze, zware klei met duidelijke roest
30 - 50 cm Geelgrijs, niet lemig matig fijn zand met wat
roest
50-120 cm Grijs, gereduceerd, niet lemig matig fijn zand»
SH

Donkerbruingrijze., ondi.epe_ (<40_cm]_ sterk zand_ige_kl_eigrond
biimen_80_cm_overgaand, in pleisto£een zand_me_t humuspodzol
Gebruiks Grasland
Ligging s Op de hogere kopjes langs de noordgrens van het
gebied
Profielbeschrijving?
0 - 3 0 cm Donkergrijsbruine sterk zandige k l e i met dui
delijke roest
30 - 50 cm Donkerbruin, niet lemig, humusarm matig fijn
zand met reductievlekjes
50 - 70 cm Lichtbruin niet lemig, zeer humusarm matig fijn
zand met reductievlekken
70- 100 cm Geelgrijs, niet lemig matig fijn zand met re
ductievlekken
100-120 cm Grijs, vrijwel gereduceerd niet lemig matig
fijn zando

MH _ D£nlœrgrij_ze,_ondie_£e X<40 cm) matig zandige^ kleigrond
binnen_80__cm_^overgaand in pJLeistocecn zand_jnet humuspodzo_l
Gebruiks Grasland
Ligging; In de Achterhoek cn op de hogere kopjes langs de
noordgrens van het gebied
Profielbeschrijvings
0 - 30 cm Donkergrijze, matig zandige klei met duidelijke
roest
30 - 50 cm Donkerbruin, niet lemig, humusarm matig fijn
zand -met 'reductievlekken
50 - 70 cm Bruin, niet lemig, zeer humusarm matig fijn
zand met reductievlekken
70 - 100 cm Iets bruinachtig geelgrijs, niet lemig matig
fijn zand met reductievlekken
100-120 cm Grijs, gereduceerd, niet lemig matig fijn zand.
LH

Donkergrijze, ondiepe
cm) lichte kleigrond, binnen
cm £vergaand_in_pleis_toceen_zand met_humusjoodjzo_l
Gebruik? Grasland
Liggings Als type MH
Prof ielbeschri.jvingg
0 - 35 cm Donkergrijze lichte klei met duidelijke roest
35 - 50 cm Grijszwart, zwak lemig, humeus matig fijn zand
met reductievlekken
50 - 80 cm Donkerbruin, niet lemig, zwak humeus matig fijn
zand met reductievlekken
80- 100 cm Lichtbruin, niet lemig humusarm matig fijn zand
met reductievlekken
100-120 cm Grijs gereduceerd, niet lemig, matig fijn zand.
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WH _ Donkerg^i jz_e,_ondie£e ^_<4.0 cm) zware kle:L gr ond_binnen 80
cm overgaan d_i n_plei sto ce en zand._m et humus po dz o1_
Gebruiks Grasland
Ligging s Als "type MH
Profielbes chri jving:
0 - 35 cm Donkergrijze, zware klei met duidelijke roest
35 - 50 om Grijszwart, zwak lemig, humeus matig fijn zand
met reduotievlekken
50 - 70 cm Donkerbruin, niet lemig, zwak humeus matig
fijn zand met reduotievlekken
70- 100 cm Lichtbruin? niet lemig, humusarm matig fijn
zand met reduotievlekken
100-120 cm Grijs, gereduceerd; niet lemig matig fijn zand
LWH_ Donkerbruingrijz£, o_ndiep£ (,<40_cm)_ lichte kleigrond tuss_en_2040 cm overgaand in zware klei_ en binnen 80 _cm in
jDleistoceem zand met humuspodzol
Gebruik; Grasland
Ligging; In het uiterste noorden bij de Koesteeg
Profielbes chri jvings
0 - 25 cm Donkerbruingrijze, lichte klei met duidelijke
roest
25 - 35 om Donkergrijze zware klei met duidelijke roest
35-60 cm Donkerbruin, niet lemig zwak humeus matig fijn
zand
60 - 90 cm Bruin, niet lemig humusarm matig fijn zand
90 - 120 cm Lichtbruin, niet lemig, matig fijn zand
SZ __ Donkerbruingri jz£, matig diejoe _(_40-80_cm)_ sterk zandige
kl e^grond^tugs en 40 - 120_cm_overgaand in pleis_to_ceen zand
met_wisselend profiel
Gebruik; Grasland, enkele kleine gedeelten bouwland
Liggingg Op Holk, Doornsteeg, Diermen en Stenenkamer
Profielbeschrijvings
0 - 30 cm Donkerbruingrijze, sterk zandige klei, met dui
delijke roest
30 - 60 cm Donkergrijze, matig zandig en/of lichte klei
met duidelijke roest
60 - 90 cm Geelgrijs, niet lemig matig fijn zand met roest
90 - 120 cm Grijs gereduceerd, niet lemig matig fijn zand»
MZ _ Donkerbrui ngri_jzje, matig diepe ^_40^80_cm}_ matig zandi_g_e
klei_grond_tussen 40- 120 cm__overgaand in plei£to_ceen zand
met_wi£s eisend profiel
Gebruiks Grasland
Liggingg Als type SZ
Profi elbes chri jvings
0 - 25 cm Donkerbruingrijze, matig zandige klei met dui
delijke roest
25 - 45 cro Donkergrijze matig zandige en/of lichte klei
met duidelijke roest
45 - 80 cm Geelgrijs, niet lemig matig fijn zand met
roest
80- 120 cm Grijs gereduceerd, niet lemig matig fijn zand.

- 26 -

Opmerking; Het kleidek bij type SZ en MZ wordt in het al
gemeen zwaarder naar beneden, op enkele kleinere
gedeelten na, waar de zwaarte van het kleidek
gelijk blijft. De gronden op het buitendijkse
land worden naar beneden lichter (zie profielverloopkaart bijlage 5 )• Ee gronden liggen
meestal op een roestige gebleekte zandondergrond (A/C-profiel) en een kleigedeelte op een
humuspodzolo
__ Dohkergri0^ e ?_ m ajiig_diep e _(4O-8O cm) liohte_kleigrond tuss_en_40_j 129 _£ m £ n overgaand in_j>l_eistoceen zand met_wisselend profiel
Gebruik g Grasland
Ligging; Enkele kleine gedeelten langs de noordgrens van
het gebied
Profielbeschri jving;
0 - 25 cm Donkergrijze lichte klei met sterke roest
25-50 cm Donkergrijze lichte klei met duidelijke roest
50 - 70 cm Donkerbruin, niet lemig zwak humeus matig fijn
zand met reductievlekjes
70 - 90 cm Lichtbruin niet lemig humusarm matig fijn zand
met reductievlekjes
90 - 120 cm Grijs, gereduceerd? niet lemig matig fijn zand
WZ

Donkergrij£e,_matig_diepe (40-80 cm) zware kleigrond^ tuss_en_40_en_120 cm overgaand in Pleistoceen zand met wis_s ei
lend profiel
Gebruik; Grasland
Ligging; Laagste delen langs de noordgrens van het gebied
Profielbeschrijving;
0 - 30 cm Donkergrijze, zware klei met duidelijke roest
30 - 60 cm Grijze zware klei met afnemende roest
60- 120 cm Grijs, gereduceerd, niet lemig matig fijn zand.

SWZ_ Itohkerbruingri_jz_e ? matig diepe Jj4.0^80_cm^ sterk zandige
kleigroiid^tuissen 20_ en 40_ cm overgaand in zware klei_ en tuss_en__40_en__120 cm in pl ei stopeen zandjne_t wisselend profiel
Gebruik; Grasland
Ligging; Verspreid langs de noordgrens van het gebied
Profielbes chri jving;
0 - 30 cm Donkerbruingrijze, sterk zandige klei met dui
delijke roest
30 - 55 cm Donkergrijze tot grijze zware klei met roest
55 - 70 cm Geelgrijs, niet lemig matig fijn zand met wat
roest
70 - 120 cm Grijs, gereduceerd, niet lemig matig fijn zand
MWZ

Donkergrijze^ matig d:iep_e (40-80 cm)_matig_zandige kleigrond,tussen_20_en 40_cm overgaand in zware klei_en_tussen
40 _en i20_cm_in_j)l_eistoceen zand met_wis_sel_end profiel
Gebruik; Grasland
Ligging; Als type SWZ
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ProfielbeschrijVings
0 - 25 om Donkergrijze, matig zandige klei met duidelijke
roest
25 - 55 cm Grijze zware klei met wat roest
55 - 70 cm Geelgrijs tot grijs, "bijna gereduceerd niet I0mig matig fijn zand
70- 120 cm Grijs gereduceerd, niet lemig matig fijn zand
LWZ

Donk ergri jz _e ? matig dieüe _(_40-80_cm_)_ lichte kle^grond^ tus£en_20_en_40_cm_ov_ergaand in zware klei_en_tussen 40 en
120_cm_in_pl£istoceen_zand met wiss_elend £rofiel_
Gebruiks Grasland
Ligging; Als type SWZ
Profielbeschrijving!
0 - 25 cm Donkergrijze lichte klei met duidelijke roest
25 - 60 cm Grijze zware klei met afnemende roest
60- 120 cm Grijs, gereduceerd, niet lemig matig fijn zand.

IIc

t\

Gebroken gronden, (matig diepe klei op zandgrond met grofzandBijmengxng Tn Eet kleidek dieper dan 40 cm doorgaand).
SXzj2 Bruingri jz_e, matig diejae j[.40-80_cm}_ sterk z_andi_g e_g ebrok en
klei_grondj_ tussen. 40 en 80 cm overgaand in Pleistoceen zand
met_wisseilend profiel
Gebruik? Grasland, plaatselijk enkele stukjes als bouwland
Ligging; Op Holk, Doornsteeg, Dierrnen en Stenenkamer
Profielbeschrijvings
0 - 25 cm Bruingrijze, sterk zandige gebroken klei, met
duidelijke roest
25 - 55 cm Donkerbruingrijze, sterk zandige gebroken klei
met duidelijke roest
55- 100 cm Geelgrijs, niet lemig matig fijn zand met dui
delijke of zwakke roest
100-120 cm Geelachtig grijs, vrijwel gereduceerd, niet le
mig matig fijn zand, soms grijs gereduceerd«
MXZ_2

ItonkCTbruingrjL jz_e, matig die|>e X.40j^80_cm]_ matig zandige
gebroken kl eigrond^tuss en 40 en 80 cm overgaand in £leistoceen_zs.nd met_wi£s elend profiel^
Gebruikg Grasland
Ligging; Als type SXz2
Profielbeschrijvingg
0 - 25 cm Donkerbruingrijze matig zandigs gebroken klei
met duidelijke roest
25 - 55 cm Donkergrijze matig zandige gebroken klei met
duidelijke roest
55 - 90 cm Geelgrijs, niet lemig matig fijn zand met wat
roest
90 - 120 cm Geelachtig grijs, vrijwel gereduceerd, niet
lemig matig fijn zand, soms grijs gereduceerd»

') Verwijst naar legenda bodemkaart.

- 28 -

4 » 3• 3

Kl_ei-o£-veengr£nden

lid ^

Ondiepe en_raatig diepe klei op veengronden (kleidek dunner dan
WV1Z2 Donkergri j_zej_ ondiepe (<40 _cm)ware _kleigrond, binnen
10 om £Vergaand_in~veen en tuisen 40 en 80~cm~"in plei^toceep. zand
Gebruik; Grasland
Ligging; In de Achterhoek
Pro f i el b ea chri ,jvi ng s
0 - 30 om Donkergrijze, zware klei mei; wat roest
30 - 75 cm Donkerbruin tot bruin zeggeveen, soms wat
houtresten
75-120 cm Grijs gereduceerd, niet lemig matig fijn zand
LV1_

Donkergri j_ze x ondiepe_( <^.0 £m)_lichte kleigrond,_binnen
£0 £m £Vergaa.nd_in_ve_en _en dieper_dan 80 cm in pleisto]^
£e£n jzand
Gebruik; Grasland
Ligging; In de Achterhoek
Prof i el bes chri jving;
0 - 25 cm Donkergrijze lichte Mei met wat roest
25 - 90 cm Donkerbruin tot bruin zeggeveen, soms met wat
houtresten
90 - 120 cm Grijs gereduceerd, niet lemig matig fijn zand

WV1_

Donkergrijze^ ondiepe_( <40 cm)__zware_kl_eigrond, binnen
40 £ra £vergaand_in~veen en dieper_dan 80 cm in pl_eiïïtö£een zand
—
—
—
— —
gebruik; Grasland
Ligging; Als type LV1
Pro f i el b es chri jving ;
0 - 30 cm Donkergrijze zware klei met wat roest
30 -100 cm Donkerbruin tot bruin zeggeveen, soms met wat
houtresten
100-120 cm Grijs gereduceerd, niet lemig matig fijn zand

W2_

Dorik ergr ijze_tot grijze,_matig_diepe_(40-80 cm) kleigr£nd,
tussen_40_en_80_cm_ov_ergaand in V £en en diep£r dan_Ho_cm
in £lei_st£ce_en zand ~~
—
—
Gebruik8 Grasland
Ligging; Langs de noordgrens ten oosten van de Schremmersteeg en een klein gedeelte in de Achterhoek.
Pro f i el b es chri jving;
0 - 30 cm Donkergrijze zware klei met duidelijke roest
30 - 60 cm Grijze, zware klei met afnemende roest
60-110 cm Bruin zeggeveen, soms met wat houtresten
100- 120 cm Grijs, gereduceerd niet lemig matig fijn zand

') Verwijst naar legenda bodemkaart»
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4» 3• 4

VeengTOnden

III

Gronden met een veenlaag dikker dan_40 cm, die ondieper dan 80
cm^begiïrE» ~TötäT ~~Qppervl aEf ë~+ TH0~E5
zVlz2 Grijszwarte, dunne_be z_and e veengrond^ binnen 40 _cm over
gaand in veen en tussen 40
^0 om in ]3lei_stoceen z_and
Gebruik: Grasland
Ligging; Holkerveen
Profi elbes chri jving s
0 - 30 cm Grijszwart, sterk lemig, humeus tot humusrijk
matig fijn zand met wat roest
30 - 50 cm Bruinzwart, wat veraard houtrijk rietzeggeveen, vaak lemig
50 - 70 cm Donkerbruin rietzeggeveen of zeggerietveen
met houtresten
70 - 120 cm Grijs gereduceerd, niet lemig matig fijn zand
aVlz2 Zwart e A dunne_ veengrond binnen_40 cm overgaand in veen
_en tus£en_40-80__cm_in_j)l_eistoceen_zand
Gebruik; Grasland
Ligging; Als type zVlz2
Profi elbes chri jving!
0 - 30 cm Zwart sterk lemig venig matig fijn zand, vaak
met wat roest
30 - 75 cm Donkerbruin rietzegge- of zoggeveen, soms met
wat houtresten
75- 120 cm Grijs gereduceerd niet lemig, matig fijn zand
vkVlz2_Bruinzwarte^ dunne lutumri jke_veengrond, binnen 4,0 cm
overgaand_in veen _en tuss_en_40BÖ cm Tn pl_ei£to_ceen zand
Gebruik5 Grasland
Ligging; In de Achterhoek en een klein gedeelte ten oos
ten van de Achterhoek
Profielbeschrijving!
0 - 25 cm Bruinzwarte, venige klei en/of kleiig veen,
soms met wat roest
25 - 70 cm Donkerbruin tot bruin zeggeveen soms met wat
houtresten
70 - 120 cm Grijs gereduceerd, niet lemig matig fijn zand.
zYl_

Grijs zwarte, _durme_ 2L b£zande_veengrond, bi nnen_40_cm_o ver
gaand in veen en dieper dan 80 cm in pleistoceen zand
Gebruik{ Grasland
Ligging? Holkerveen
Pro f i e1b es chri jving!
0 - 35 cm Grijszwart, sterk lemig humeus tot humusrijk
matig fijn zand met wat roest
35 - 50 cm Bruinzwart, wat veraard houtrijk zeggeveen,
vaak lemig
50 - 100 cm Donkerbruin rietzegge- of zeggerietveen met
houtresten
100-120 cm Grijs gereduceerd niet lemig, matig fijn zand
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aVl_ Zwarte dunne veengrond^ "binnen 40 cm ov ergaan d_i n_v een en
die£er_dan 80 om in p]^eisto_ceen zand
Gebruiks Grasland
Liggings lis type zVl
Profi elbes chri jving;
0 - 25 cm Zwart, sterk humeus lemig venig matig fijn zand,
vaak met wat roest
25 - 90 cm Donkerbruin rietzegge- of zeggeveen, soms met
wat houtresten
90 - 120 cm Grijs gereduceerd, niet lemig matig fijn zand
vkVl Bruinzwarte, dunne, lutumrijke veengrond^ binnen 40 cm
ov ergaan d_i n__v een en dieper_dan 80 cm in pleis.to_ceen zand
Gebruik; Grasland
Liggings In de Achterhoek
Profielbeschrijving;
0 - 25 cm Bruinzwarte, venige klei en/of kleiig veen,
soms mét wat roest
25- 100 cm Donkerbruin tot bruin zeggeveen, soms met wat
houtresten
100-120 cm Grijs gereduceerd, niet lemig matig fijn zand
vkV2 Zwarte,_matig_dikke i lutumrijke_ve£ngrond, tussjen 4.O e>n 80
an £vergaaiid_in_veen en dieper_dan 80 cm in pI_ei£to_ceen
zand
Gebruik; Grasland
Ligging; In de Achterhoek en een klein gedeelte ten oosten
daarvan
Profi elbes chri jving1
0 - 50 cm Zwart kleiig veen
50 - 120 cm Donkerbruin tot bruin zegge- of rietzeggeveen
120-150 cm Lichtbruin zegge- of rietzeggeveen, soms lemig
>150
cm Grijs, gereduceerd, niet lemig matig fijn zand. "
Algemene onderscheidingen
St_ Heterogene, diepe kalkrijke_kleigrond
Gebruik; Grasland
Ligging; Langs de kust op het buitendijks land
Profi elbes chri jving;
0 - 15 cm Donkergrijze tot bruingrijze, matig zandige
kalkrijke klei met zwakke of duidelijke roest
15 - 40 cm Geelgrijs, humusarm, niet lemig, matig grof
tot grof kalkrijk zand met veel schelpen
40 - 150 cm Gelaagde, zeer fijnzandige klei met een wisse
lend lutumgehalte
*
Opmerking; . Het lutumgehalte van deze gronden en de dikte
van de zandlaag wisselen zeer sterk over korte
afstanden. Hierdoor zijn deze gronden als com
plex op do kaart aangegeven,,
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Q À

Dic£ afgegraven gronden
Gebruik; Grasland
Ligging; Ten noorden van de Mestkampersteeg
Profi elbes chri jving 8
De opbouw van deze gronden wisselt zo sterk, dat het
niet mogelijk is een kenmerkend profiel te beschrij
ven O
Opgehoogde gronden
Gebruik; Grasland en bos
Ligging; In Diermen en Holkerveen
Profielbeschrijving;
Als type Q, ^

QPP

Sterk verwerkte gronden
Gebruik; Grasland en bos
Ligging; Verspreid over het gebied
Pro fi elb es chri jving;
Als type

Toevoegingen per vlak aangegeven.
1

zandgronden met een lutumhoudende bovengrond (5-8$ lutum)

t

niet lemige zandgronden met een dunne, sterk lemige bovengrond

x

kleigronden met grofzandbijmenging in de bovengrond (gebroken
bovengrond dunner dan 40 cm)

v

ondiepe veen- en venige lagen op de overgang van de bovengrond
en ondergrond

z3

pleistoceen zand, beginnende tussen 80- 120 cm bij de diepe
kleigronden, klei-op-veengronden en veengronden.
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De landbouwkundige waardering der bodentypen

De geschiktheid van het overgrote deel van de onderscheiden bodemtypen
voor de landbouw hangt in sterke mate af van de ligging ten opzichte van
het grondwater en de fluctuatie daarvan. Zó sterk, dat een beoordeling van
deze bodemtypen zonder de vochttrap er in te betrekken niet mogelijk is.
De verschillen tussen de meeste bodemtypen, vooral wat betreft textuur en
humusklasse vallen echter voor een groot deel samen met de grenzen tussen
de grondwatertrappen. Zo komt de lichte gebroken grond voornamelijk voor
op vochttrap D en E, de matig lichte meer op E. De zware gebroken grond
ligt eveneens op E, maar de lichte klei ligt ook vaak op vochttrap F, de
zware klei ligt vrijwel altijd op F.
Bij de beschouwing van het schematische overzicht (bijl. 7) dient men
er wel rekening mee te houden, dat de vochttrappen voorzover ze niet samen
vallen met de grenzen tussen de bodemtypen, niet in de beoordeling zijn
betrokken (alleen in de kolom opmerkingen zijn er aantekeningen over gemaakt).
Het is duidelijk, dat het maken van een geschiktheidskaart niet zonder
meer aan de hand van deze tabel kan geschieden. Binnen elke groep staan de
typen, die het meest geschikt zijn voorop. De indeling is gebaseerd op
practijkervaringen. De betekenis van do geschiktheidsklassen luidt als
volgt Î
Hoofdklasse B
"Bouwlandgronden". Gronden, die in het algemeen meer of minder geschikt zijn
voor akkerbouw, maar meestal weinig of niet geschikt voor weidebouw.
BI Geschikt voor enigszins uitgebreide lichte vruchtwisseling (H.H.A.V.K.S.)
B2 Geschikt voor normale lichte vruchtwisseling (E.H. A. V.(K). )
B3 Geschikt voor droge lichte vruchtwisseling (E.H.A.)
Hoofdklasse GB
Gronden die in het algemeen meer of minder geschikt zijn voor weidebouw en
tevens veelal voor akkerbouw.
GB2 Matig geschikt tot geschikt voor blijvend grasland en geschikt voor eneäkele zomergewassen.
Hoofdklasse GBT
Gronden die in het algemeen meer of minder geschikt zijn voor weidebouw en
tevens veelal voor akkerbouw en tuinbouw.
GBT1 Geschikt voor blijvend grasland en de meeste zomergewassen en veelal
voor tuinbouw
GBTO Matig geschikt tot geschikt voor blijvend grasland en geschikt voor
normale lichte vruchtwisseling (B.H.À. V„IC. ) en tuinbouw.
Hoofdklasse G
"Graslandgronden". Gronden, die over het algemeen meer of minder geschikt
zijn voor weidebouw, maar meestal weinig of niet geschikt voor akkerbouw.
Gl Geschikt met goede grasproductie gedurende het gehele jaar.
G2 Geschikt, maar met meer of minder sterke zomerdepressie, soms matig ge
schikt.
G3 Matig geschikt (laat in het voorjaar, nat in de herfst)
G4 Matig geschikt (slappe zode, stuktrappen), soms weinig geschikt.
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Hoofdklasse Z
Gronden die in het algemeen meer of minder geschikt zijn voor "zware" vrucht
wisseling.
Zl Geschikt voor beperkte zware vruchtwisseling (T.G.S.H 0 AoK.), groenteteelt
en grasland.
Afkortingen?
E
T
G
H
A
V
K
S

=
=
=
=
=
=
=
=

rogge
tarwe
gerst
haver
aardappelen
voederbieten
kunstweide
suikerbieten
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5» DE VOCHTTBAPPENKAART (bijlage 2)
5=1

Inleiding

De indeling in vochttrappen is gebaseerd op verschijnselen in het pro
fiel, die verband houden met de grondwaterbeweging. Deze verschijnselen lo
pen uiteen als gevolg van verschillen ins
- ligging t.o.v. het grondwater
- profielontwikkeling (stagnerende lagen)
- humusvorm
- grondgebruik ("graslandgley")
- lemigheid (in lemig fijner zand slaan eerder ijzerverbindingen in de
vorm van roest neer)
- grofheid van het zand (in grover zand treedt sneller lucht toe).
In verband met deze verschillen worden ook verschillende verschijnse
len bij de vaststelling van de vochttrap waargenomen»
Dit zijns
gley
microgley (reductievlokjes)
roest
bleking
reductie»
De betekenis van deze termen is beschreven in het glossarium (hoofdstuk l) .
Hier willen we er slechts op wijzen dat ook fossiele roest kan voorkomen^
roest dus, die behoort bij een andere grondwatertrap dan de huidige» Hoewel
deze vorm bodemkundig bezien van belang is, heeft ze voor de bepaling van
de actuele vochttrap geen waarde. Ze kan de bepaling van deze actuele trap
echter soms sterk bemoeilijken.
Bij de vaststelling van de juiste vochttrap heeft men de meeste steun
aan de totaal gereduceerde zóne» Deze zóne begint namelijk daar, waar geen
lucht (zuurstof) kan toetreden, die de ferroverbindingen als ferriverbindin
gen in de vorm van roest doet neerslaan- In bijna alle gevallen is het
grondwater er de oorzaak van, dat geen lucht kan toetreden» Er komen echter
in ons land wel afzettingen voor, bv» fijnzandige leemlagen, die de diepere
lagen vrijwel afsluiten van de lucht. In dit gebied is dit echter van wei
nig betekenis» Men mag dan ook verwachten, dat de gemiddelde laagste zomergroiidwaterstanden niet veel lager zullen liggen dan de diepte waarop de ge
reduceerde zóne begint, meestal wol iets hoger, in verband met de capillaire
opstijging. Uit het bovenstaande volgt, dat in de lage gronden waar de re
ductiediepte binnen boorbereik wordt aangetroffen, de vochttrap gemakkelij
ker is vast te stellen dan in de hogere gronden.
5« 2

De vochttrappen

Op de vochttrappenkaart, die uitsluitend betrekking heeft op de
zandgronden, zijn de navolgende zeven vochttrappen onderscheidens
Eelatieve hoogtelig
Vochtging t.o.v. het grond trap
water
Hoog
Middelhoog
Laag
Zeer laag

A
B
C
D
E
F
G

Begin van de grondwat ervers chi jns elen
Diepte in cm beneden
maaiveld
> 120
25_-_120
< 45^?-^ reecte
in de zode
als F, daarenboven
venig of met dunne
veenlaag

Begin totale reductie
Diepte in cm beneden
maaiveld
>120
>120
>120
>110 à 120
80 - 110
<85
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Er is nog over gedacht vochttrap C door een toevoeging in een hoger en
lager deel te scheiden. Dit zou echter in dit nauwe trajeot van 30 cm niet
meer voldoende betrouwbaar zijn. Ook bij trap B is dat het geval« De diepte
waarop de totale reductie begint,is bij de trappen A, B en C niet bekend.
Er is een klein aantal diepboringen verricht in deze vochttrappen. Hierbij
bleek, dat de vrijwel gereduceerde zóne (Gl) bij hoge gronden zeker 50 cm
ondieper begint dan de totaal gereduceerde zone (G2). Op de lage gronden is
het verschil meestal niet moor dan ca 25 CH . De totale reductie begon als
volgts bij A 275 - 3OO cm diep (2 boringen)
bij B 26O cm diep (l boring)
bij C + 23O cm diep (l boring in hoger deelj Gl reeds op 140 cm)„
Van vochttrap A is zelfs niet bekend hoe diep de hoogste grondwaterver
schijnselen beginnen. In verband met de ligging van deze hoge gronden in
dit gebied zal dit niet veel dieper zijn dan I3O - 150 cm beneden maaiveld.
Voor het gewas is dit echter niet meer van betekenis. De gewassen zijn op
de vochttrappen A en B geheel en op vochttrap C grotendeels aangewezen op
hangwaters er vindt hier niet of nauwelijks aanvulling uit het grondwater
plaats, tot in de bewortelbare zone. Hier is dus van veel meer belangj
de dikte van de humushoudende bovenlaag
humusgehalte
lemigheid en
fijnheid van het zand»
Vochttrap D en E zijn de typische graslanden. Bij vochttrap G ligt de boven
grens van de totaal gereduceerde zone in het algemeen ondieper dan bij trap
F.Vaak begint de totale reductie hier ondieper dan 60 cm. Bij vochttrap F
begint de totale reductie veelal tussen 60 en 80 cm diepte.
5° 3

De teeltkeuzebeoordeling der vochttrappen binnen dit gebied
Vo_chttrajD A £0_B_(hoge_gronde_n}_

Deze gronden van deze vochttrappen worden als bouwland gebruikt. Het
zijn typische oude zandbouwlanden. De humeuze bovenlaag is dik of zeer dik
en de hurnusvorm vertoont verwantschap met de humus van heideontginningen
(niet zo mild van karakter). Het gewas is geheel aangewezen op hangwater.
Om deze redenen zijn deze vochttrappen alleen geschikt voor rogge, aardap
pelen en haver en eigenlijk ongeschikt voor bieten en kunstweide. Indien
trap B onderaan een helling ligt, is deze enigermate geschikt voor bieten
en kunstweide, maar dat komt hier weinig voor. De omstandigheden voor deze
teelten zijn eveneens wat gunstiger als deze laatste vochttrap een zeer dik
humeuze bovenlaag heeft (bodemtype Edl).
Vo£httra£ C _(_rni : ddel_h£ge gronden)
Op deze vochttrap zien we veelal bouwland, maar op de lagere delen
komt ook veel grasland voor. In tegenstelling tot de voorgaande, heeft de
ze trap meestal grondwaterverschijnselen aan de onderkant in de humeuze
bovenlaag. Dit is echter niet het geval op de bodemtypen cHl, cHO en HO.
Deze beide bodemtypen staan, wat teeltkeuze betreft, min of meer gelijk met
vochttrap A, maar op bodemtype HO is de kans op verdroging veel groter.
Voor het overige deel hebben de typen op deze vochttrap een dikke humeuze
bovenlaag, in dat geval is de teeltkeuze dan ook wat ruimer. Vooral op het
lagere deel van deze trap of indien deze onderaan een helling ligt (beide
gevallen komen vrij veel voor) kan men met vrij redelijke resultaten de vol
gende gewassen hebbens haver, aardappelen, rogge, kunstweide, voederbieten,
blijvend grasland (zomerdepressie).
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De gewassen zijn op deze vochttrap in het groeiseizoen meestal aangewezen op
hangwater, maar in het begin van de groeiperiode is er nog invloed van grondwat er «
Op het lagere deel kan men eveneens goed tuinbouw uitoefenen, maar in het
algemeen is de kwaliteit van de humus hiervoor minder geschikt» Op de bodem
typen Eb en cZl is de humus er wel geschikt voor. De humus van de lichte
gebroken grond heeft de beste kwaliteit, gevolgd door de bruine humus van de
zogenaamde bruine gleygronden (bodemtypen EGb, cGb en GbO) on die van de
zwarte gleygronden (boderntypen EG, cG en GrO) ? waarna tenslotte de humuspodzolen met de betere bovengronden volgen» Deze laatste zijn minder geschikt
voor tuinbouw«
Op de hoedanigheid van de humus wordt in de landbouw veel minder gelet
dan in de tuinbouw. Toch is ook hier het begrip "dode grond" niet on
bekend. Het tegenovergestelde van een "dode grond" is een "biologisch
geactiveerde grond"* De structuur van deze beide "vormen" verschilt
aanzienlijk bij gelijke textuur. Zo loopt deze in de zwak lemige, ma
tig fijne zandgrond uiteen van een goede, stabiele kruimelstructuur
tot een labiele, enkele korrelstructuur. De belangrijkste oorzaken
voor het "gebroken karakter" in de gebroken gronden die bij uitdroging
een massieve, z.g. betonstructuur krijgen, werden reeds in hoofdstuk
4-2 genoemd- Op de zandgronden is het ontstaan van een bepaalde struc
tuur in de eerste plaats afhankelijk van de humusvorm, terwijl verder
de lemigheid, fijnheid zand, hoeveelheid humus, enz. een rol spelen.
Hoe verschillend de humusvorm en structuur kan zijn, blijkt in de hvumuspodzolen. De zwak lemige bovengrond heeft in dit gebied een vrij
redelijke structuur en de humus is mild (zogenaamde milde moder). De
min of meer vaste Belagen onder de bovenlaag daarentegen zijn opge
bouwd uit ingespoelde humus (zgn. disperse humus). De bruine gleygronden
kunnen soms een humusvorm hebben welke die van de lutumrijke gronden
bijna evenaard (zgn„ muil).
Vochttrap D _(_lag£ gronden)
Dit zijn de uitgesproken graslandgronden, die wat aan de hoge kant zijn
voor een doorlopende grasgroei gedurende de zomer. Bouwland komt er ook op
voor. De grondwaterverschijnselen beginnen in grasland vaak reeds in de zode
in bouwland onder de bouwvoor, na&r steeds ondieper dan 45
Iß- de droge
tijd van de zomer is er weinig invloed van het grondwater meer. Vooral op
gronden met een bovenlaag dunner dan 50 cm treedt er in het grasland een
groeidepressie op. Hoe dunner de bovenlaag des te gevoeliger voor droogte.
In
het algemeen is deze trap goed geschikt voor blijvend grasland. Als
bouwland is hij weinig geschikt tot ongeschikt voor wintergranen, maar wel
geschikt voor de meeste zomergewassen. De bruine gleygronden zijn zelfs zeer
goed geschikt voor aardappelteelt en voor veel vormen van groente— en bloe
menteelt, mits de bovenlaag dikker is dan 35 cm. Ook de zwarte gleygronden
zijn voor deze vormen van tuinbouw geschikt, de humuspodzolen zijn minder
geschikt.
Yochttra]D E _(_lag_e gronden)
Dit zijn de meest typische graslandgronden. Op enkele plaatsen komt er
nog bouwland en tuinbouw voor. Grondwaterverschijnselen in de zode. De to
tale reductie begint binnen boorbereik, nl. ondieper dan ca 110 cm. Dit
houdt in, dat het gras hier niet verdroogt. In het gebied met humusrijke en
venige bovengronden komen kleine kopjes voor met een dunne huraeuze boven
laag, waar het gras in droge zomers droogteverschijnselen kan vertonen. Voor
bouwland zijn de gronden op deze trap in het algemeen te nat.
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Bij een goede detailontwatering is het hogere deel geschikt voor aardappe
len, haver en voederbieten. De zwarte gleygronden met een humeuze bovenlaag
dikker dan 35 cm zijn op deze vochttrap geschikt voor tuinbouw. Ook hier
moet dan aan een goede detailontwatering veel aandacht besteed worden. Be
humusrijke zijn weinig geschikt voor tuinbouw, aangezien de humus daar van
iets mindere kwaliteit is.
Vochttrap F { z o c v lag e _g£onden^
Op deze vochttrap treffen we aan, natte«, te natte, soms drasse gras
landen. De grasgroei begint in het voorjaar te laat en de gronden zijn in
de herfst al gauw gevoelig voor vertrappen, terwijl de groei vroeg ophoudt
door wateroverlast. Indien de percelen "rond liggen" en de detailontwatering
in orde is, valt de vertrapping op zwak lemige gronden met een niet te hoog
humusgehalte wel mee. Bij een sterk lemige of zwak lemige humusrijke boven
laag komt veel vertrapping voor. Ondanks de kortere groeiperiode kunnen de
gronden op deze vochttrap toch hoge opbrengsten leveren. Aan de verzorging
worden dan echter hoge eisen gesteld. Als deze vochttrap omringd is door
hogere gronden dan is verbetering zeer moeilijk te realiseren. Onder de
huidige hydrologische omstandigheden is deze vochttrap dus matig geschikt
voor grasland en ongeschikt voor bouwland en tuinbouw.
Vochttrajs G _[_zeer lage_gr on d en|_
Dit zijn te natte en drasse graslanden, die bovendien een vrij slappe
zode hebben. Het zijn min of meer geschikte hooilanden? bij gebruik als
weiland wordt de zode sterk vertrapt. Het bodemtype BO (met toevoeging v)
met een humusrijke bovengrond op een dunne veenlaag is nog het meest ge
schikt als weilandf de gronden met een venige bovengrond of veraard veen
zijn weinig geschikt. Een goede detailontwatering is hier een eerste vereis
te. Bij de ontginning ca 50 jaar geleden heeft men bezand. Toch zijn er nog
vele percelen die hiervoor in aanmerking komen, waarbij dan tevens de water
beheersing verbeterd moet worden.
Ongunstig zijn ook de veel voorkomende, min of meer stagnerende humeu
ze, fijnzandige leemlaagjes, direct onder de bovenlaag. Een enkele eigenaar
heeft met diepploegen en takkenbossendrainage reeds succes geboekt. Toch
geeft de graslandcultuur hier moeilijkheden. Derhalve achten we deze vocht
trap matig geschikt tot ongeschikt voor grasland en ongeschikt voor bouw
land en tuinbouw.
De beoordeling van de bovenbesproken vochttrappen berust op veldwaar
neming en ervaring in andere gebieden. Het zal duidelijk zijn uit de be
schrijving dat de vochttrap eon zeer grote betekenis heeft op de zandgron
den, zó groot dat deze bij de geschiktheidsbcoordeling van de onderschei
den bodemtypen vóórop staat, terwijl daarna pas andere 'factoren als humus
gehalte, textuur etc. een rol spelen.
Hoewel op verzoek van de opdrachtgever en om kaarttechnische redenen
(te druk kaartbeeld) de grondwatertrappen op een aparte kaart zijn weerge
geven, wil dit geenszins zeggen, dat ze los gezien kunnen worden van de
bodemkaart. Bodemkaart en vochtkaart vormen een eenheid! Op de grondwatertrappenkaart zijn in de basis echter de bodemgrenzen aangebracht, zodat
van ieder bodemtype de bijbehorende vochttrap kan worden afgelezen. Daar
naast is de grens laag - middelhoog (GtsD - Gt'sC) met een toevoeging op de
bodemkaart aangegeven, omdat dit landbouwkundig een zeer belangrijke onder
scheiding is (zie ook hoofdstuk IV uit rapport N.W.Veluwe, Lit.s 6).
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6. DE OVEBIGB AFGELEIDE KAARTEN (bijlagen 3 t/m 6)
6.1

Inleiding

De grenzen van alle afgeleide kaarten, ook van de ^jrondwatertrappenkaart zijn In het veld opgenomen. De meeste grenzen staan tevens op de bodemkaarto De volgende klassenindeling is op de afgeleide kaarten gebruikts
Lutumarme
humushouden
de bovenlaag

Dikte in cmj

>80 (I)
50-80 (II)
35-50 III)
<35 (IV)

Veendiepte (begin van de lagen in cm
beneden maaivelc )
80-120 cm
<40 cm 1 4O-8O cm

Lutumri jke
humushouden
de bovenlaag
>80
4O-8O
25-4O
<25

(Hl)
(HIl)
(Hill)
(HIV)

120-200
80-120
40 - 80
<40

(IV)
(III)
(II)
(I)

40-80 (XII)
<40
(XI)

Bij de lutumarme en lutumrijke bovenlagen zijn voorts de volgende humusklassen onderscheidens
Humusklasse

Lutumarm

Matig humeus
Humeus
Humusrijk
Veilig
Veraard veen (resp. 20-40
en 40-60 cm dik)

B
D
F
VI

Lutumri jk
H
K
VII

Voor de gehalten der verschillende klassen zie afbeelding 5»
Op de bovenlaagkaart (bijl.3) en de veenkaart (bijl.4) zijn de gegevens al
leen per vlak weergegeven. De gegevens per boorpunt bij deze kaarten zijn
aangegeven op duplicaatwerktekeningen, die alleen aan de Provinciale Direc
tie van de Cultuurtechnische Dienst in Arnhem zijn verstrekt.
6.2

De bovenlaagkaart (bijl. 3)

Zoals uit deze kaart blijkt, heeft het grootste deel der gronden met
een lutumarme bovengrond ("zandgronden") een humushoudende bovenlaag van
35- 50 cm of 50 - 80 cm. Bij de gronden met een lutumrijke bovengrond is de
dikte overwegend 40 - 80 cm, maar in het klei-op-veengebied is het kleidek
meestal dunner dan 40 cm.
Wat het humusgehalte betreft, overweegt de klasse humeus (zie ook
hoofdstuk 4.2). In het zandgebied is deze klasse vrij homogeen, met dien
verstande, dat tegen het humusrijke en venige gebied aan,het gehalte toe
neemt. In het venige deel wisselt het gehalte van plaats tot plaats veel
sterker.
In de lutumrijke bovengronden komen buiten de Achterhoek eigenlijk al
leen maar de klassen matig humeus en humeus voor« In de Achterhoek zelf zijn
de dunne bovenlagen altijd humusrijk. Als ze venig zijn is dit aangegeven
met K. De dikkere bovenlagen zijn in het onderste deel meestal ook hier hu
meus, terwijl de bovengrond nog humusrijk is. De bijzondere bodemtypen zijn
als vlak afzonderlijk aangegeven.
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6.3

De veenkaart (bijl. 4)

Hierop is de dikte en diepte en de veensoort aangegeven. De veensoort
kan laagsgewijs nogal verschillen en ook op verschillende plaatsen uiteen
lopen. Toch behoort het veen haast overal tot een der volgende meso-eutrofe
soorten? zeggeveen, rietzeggeveen, zeggerietveen of rietveen. Eietveen komt
alleen laagsgewijs voor op enkele lage plekken in het Holkerveen. Ook komen
op verschillende plaatsen houtrijke lagen voor| verhoudingsgewijs het meest
in het Holkerveen. Op de duplicaat-werktekening zijn deze gegevens per boorpunt aangegeven. Hypnaceaenachtig veen komt alleen op een plaats voor in
een dun laagje op de Slichtenhorst.
Op een paar plaatsen in de Achterhoek komen in het veen lutumrijke,
zeer dunne sliblaagjes voor.
De fijnzandige humeuze leemlaagjes in het Holkerveen (zie profielverloopkaart bijl.5) zou men kunnen beschouwen als een meerbodemafzetting.
Deze laagjes zijn niet tot de bovenlaag gerekend en apart op de profielverloopkaart per boring aangegeven.
6.3.I

6.4

Do__l i_ggi ng_van_h.£t_v een
Zoals uit de hoogtelijnen op de topografische kaart al wel
blijkt, ligt in de Achterhoek een hoog terreingedeelte. Uit de
bodemkaart en de bovenlaagkaart blijkt, dat hier het veen aan
de oppervlakte ligt. De roestige vlokken in de slootjes hier,
wijzen op aanvoer van ijzerhoudend water. De veenmassa is er
losser en slapper dan in de omgeving waar overal een laagje klei
op het veen is afgezet en enige klink is opgetreden. Wellicht
hebben we hier te maken met een'kwelbult", waardoor het hoger
veen meegroeide, voordat de invloed van de Zuiderzee te veel
toegenomen was. De klei is hier (vooral bodemtype vkV2) niet
als een laag op het veen afgezet, maar is met de bovenste halve
meter veen vermengd. Het is zelfs waarschijnlijk, dat bij lage
vloeden het water er niet overheen is gegaan, zodat het lutun>gehalte op sommige plaatsen weinig boven 8<fo uitgaat. Onder deze
omstandigheden is het veen wat verslagen door de golfslag.
In de bovenste 40 à 60 cm van deze veenprofielen is het veen on
herkenbaar en zwart door oxydatie. Dit oxydatieproces gaat ge
paard met humificatie, waardoor veraard veen ontstaat. Opmerke
lijk is verder nog, dat in dit hooggelegen terrein het onderste
deel van het veenpakket vaak roodachtig van kleur, zeer fijn,
slap en soms tevens duidelijk lemig is.
Ook in het Holkerveen komt veraard of zandig veen voor. Hoewel
de humusvormen nog nader moeten worden bestudeerd, kon nu reeds
geconstateerd worden, dat er een milieuverschil bestaat tussen
de beide genoemde gebieden. Dit blijkt ook uit de vegetatie.
Voor tuinbouwkundig gebruik wordt het materiaal in beide gebie
den weinig geschikt geacht.
In het Holkerveen is de topografie van de zandondergrond erg on
regelmatig, zoals ook wel blijkt uit de veenkaart. Om kaarttechnische redenen moest het patroon iets eenvoudiger voorgesteld
worden.

De profielverloopkaart (bijl. 5)

Op deze kaart is het profielverloop per kaartvlak aangegeven in grond
den met een lutumrijke bovengrond. Eveneens zijn per vlak aangegeven de dun
ne veenlagen, die ondieper dan 80 cm beneden het maaiveld beginnen. Ook zijn
enkele plekken met zandlagen ondieper dan 40 c m beneden het maaiveld apart
onders chei den.
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Verder zijn in alle gronden per boorpunt de volgende afwijkende lagen aan
gegeven?
loodzandlagen
vaste inspoelingslagen (B2)
vaste okerlagen
ijzeroerbanken
lutumrijke lagen onder lutumarme bovengrond
leemlagen
Van deze lagen kan worden aangenomen dat ze evenals de dunne veenlagen de
waterbeweging en/of de beworteling zullen beïnvloeden»
6o4» 1

Afwijkende lagen
Een enkele keer kon het veenlaagje niet afgegrensd worden» De
ijzeroerbanken en de leemlagen in het Holkerveen zijn evenmin
omgrensd? hoewel dit zeer globaal nog wel mogelijk was. Dit
blijkt plaatselijk uit de ligging van de punten t.o.v. de gren
zen van de bodemtypen en grondwatertrappen. Het was niet moge
lijk 0111 binnen het kader van dit onderzoek de verspreiding vol
doende nauwkeurig vast te stellen en afzonderlijk te omgrenzen.
De ijzeroerlagen zijn zeer weinig verspreid^ de leemlagen wisse
len sterk.
De overige lagen zijn zeker niet per vlak aan te geven. Dit
neemt echter niet weg, dat wel iets over de verspreiding kan
worden gezegd. Zo zullen de okerlagen, die soms zeer vast zijn,
voorkomen in min of meer hellende terreinen. Oker is een bruin
gele roestafzetting. De indruk bestaat, dat de oker ontstaat
onder invloed van sterke waterstandsschommelingen en verband
houdt met speciale ijzerverbindingen# Opmerkelijk is ook, dat
ze bijna alleen voorkomen in de zogenaamde gleygronden.
De loodzandlagen en vaste of harde inspoelingslagen (de zoge
naamde B2- of koffiebanken)zijn gebonden aan het duidelijke humuspodzol. Meestal zijn ze alleen ontstaan in sterk gepodzoleerde gronden, die hoog liggen ten opzichte van het grondwater.
In de lagergelegen gronden van dit gebied ontstaan ze plaatse
lijk in relatief hooggelegen kommetjes of op een duidelijke hel
ling. Het hoogteverschil hoeft niet groot te zijn, de helling
echter wel kort»
De lutumrijke lagen komen voor onder opgebrachte mestdekken. Ze
zijn vrij weinig aangetroffen en niet af te grenzen.

6.4=2

Profi elverloop
In de gronden met een lutumrijke bovengrond is op de bodemkaart
ook iets vermeld omtrent het profielverloop. Dit is op de pro
fi el verloopkaart als volgt neer in detail weergegevens
H = aflopend profiel
N = normaal profiel, homogeen'
M = oplopend profiel
S = sterk oplopend profiel»
Aflopende profielen komen alleen voor in de noordelijkste punt.
Het zijn profielen die in de bovengrond minstens êên klasse ho
ger liggen in lutumgehalte dan dieper in het profiel. Het ver
schijnsel doet zich voor, dat deze bovenlagen grijszwart van
kleur zijn, terwijl de gronden met een lutumrijke bovengrond
elders veel lichter van kleur zijn» Deels zijn deze profielen
eveneens kalkhoudend. Het kalkgehalte is geschat op 0,5 "tot jfo
CaC03, de bovengrond is wat rijker aan kalk dan dieper in het
profiel.
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De strandwal is "bovenin soms veel kalkrijker. Lagen met meer
dan 10$ CaCO^ (schelpenresten) komen hierin wel voor,, maar de
opbouw is zeer sterk wisselend. De kalkgrens is op de profielverloopkaart opgenomen.
Formale profielen, d.w.z. bovenlagen die bovenin niet veel
zwaarder of lichter zijn, komen overal verspreid voor. Daar
tussendoor liggen profielen met bovenlagen, die onderin êên
klasse (M) of zelfs twee klassen (S) zwaarder zijn, Soms komen
profielen voor met een bovenlaag, die onderin zelfs drie klas
sen zwaarder is.
De omgrensde veenlagen zijn gebonden aan lagere terreingedeel
ten.
De enkele plekken met zandlagen zullen waarschijnlijk zijn ont
staan door menselijke invloed. Dit is duidelijk het geval in de
Achterhoek, waar in het veengebied een perceel is bezand» Uit
het oogpunt van mogelijke grondverbetering in dit gebied is dit
een aardig proefobject.
5

"Verbet eringsmogeli jkheden

Het lijkt ons wenselijk een samenvatting te geven van de ons inziens
voornaamste verbeteringsmogelijkheden in dit gebied. Deze zijn gebaseerd op
bodemkundige gegevens en landbouwkundige ervaring»
De belangrijkste verbetering ligt in een goede waterbeheersing. Ook in
het hogere gedeelte van het gebied (zandgronden) liggen te natte plekken.
Hier komen echter ook teeltbeperkingen voor wegens droogteverschijnselen.
In het algemeen kan men zeggen, dat op vochttrap D en hoger in de zomer de
waterstand moet worden opgezet. Op vochttrap E is de waterstand in de zomer
ongeveer goed, maar op F en G is ontwatering nodig. De wintergrondwaterstand is op D iets aan do hoge kant en op E zeker. De afwateringssloten zijn
hier sterk verwaarloosd. Enkele geïsoleerde kommen met vochttrap F en G kun
nen beter opgehoogd worden dan goed ontwaterd. Zoals we bij de bespreking
van de vochttrappen reeds opmerkten, doen zich bij de gronden van vochttrap
G nog andere moeilijkheden voor.
De gebroken gronden en de kleigronden moeten eveneens ontwaterd worden^
de zware klei het sterkst. Het lijkt mogelijk bij een juiste bemesting na
ontwatering op de gebroken grond bouwland aan te leggen, maar voorzichtig
heid met de bewerking in verband met de eventuele optredende betonstructuur
is noodzakelijk. In de zomer zal ook hier water vastgehouden moeten worden.
De klei is voor aanleg van bouwland te zwaar en to kalkbehoeftig. De perce
len dienen hier zo mogelijk flink rond te liggen. Is dit niet het geval dan
ontstaan bij regenbuien plassen en vindt zeer snel vertrapping van de zode
plaats. Ook na eventuele drainage zal de zware klei te ondoorlatend blijven
om plassenvorming tegen te gaan.
In het klei-op-veengebied zal een betere waterbeheersing, waarbij over
tollig water snel kan worden afgevoerd, eveneens verbetering brengen. Ver
trapping treedt hier thans al vroeg in de herfst in sterke mate op. Daar
waar het veen aan het oppervlak ligt is echter tevens bezanding nodig. Dit
geldt ook, zij het in iets mindere mate, voor de veengronden in het Holkerveen. In de profielen met een dunne veenlaag (vochttrap G) met onderliggend
leemlaagje is veelal diepploegen mogelijk. Dit zou grote verbetering brengen,
indien tevens de ontwatering in orde is. Over het algemeen zal men met
blijvende diepe ontwatering in veengronden voorzichtig moeten zijn i.v.m.
optreden van (irreversibele) indroging en klink.
Het breken van ijzeroerbanken geeft samen met ontwatering eveneens
verbetering. Dit betreft slechts een kleine oppervlakte.

Afbeelding 6.

Veld
kaart

Overzicht van het aantal op de boorpuntenkaart (bijl.6)
voorkomende beschreven boringen per veldkaarto

Aantal
'Bundeino » Ontbreken
boringen boorregis- de nrso
ter

A

51

I

B

51

I

C

44

D
E

Veld
kaart

Bundelno 0 Ontbreken
Aantal
boringen boorregis- de nrso
ter

Ga

74

V

Ha

71

V

I

Ia

47

V

76

I

tf a

34

V

20-21-22

12

I

Ka

95

V

72

La

58

VI

36

ni et gekart eerd

F
G

57

I

Ma

72

VI

H

48

I

Na

34

VI

I

64

II

Oa

76

VI

J

107

II

Pa

50

VI

K

38

II

Qa

70

VI

L

24

II

Ha

109

VII

M

29

II

Sa

84

VII

N

7

II

Ta

103

VII

0

54

II

Ua

87

VII

P

23

II

Va

68

VIII

Q,

74

III

Wa

53

VIII

H

60

III

Xa

65

VIII

S

96

III

I Ja

36

VIII

T

72

III

Za

35

VIII

U

64

III

Ab

63

VIII

V

17

III

Bb

45

VIII

Ob

78

IX

Db

83

IX

W

niet ge
karteerd

X

63

IV

IJ

26

IV

Eb

106

IX

2

86

IV

Fb

65

IX

Aa

16

IV

Gb

59

X

Ba

25

IV

Hb

63

X

Ca

10

IV

Ib

50

X

Da

43

IV

Jb

44

X

Ea

66

IV

Kb

39

X

Fa

62

V

Lb

36

X

62

16-23
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De sterk oplopende profielen zullen zeker beter worden door ze om te
zetten, maar de ligging is soms zeer grillig. Van de dunne veenlagen onder
de klei is het veel moeilijker te zeggen of er verbetering zal optreden na
doorwerken. Meestal is het zo, dat deze profielen wegens de profielopbouw
en de ligging toch niet diep ontwaterd kunnen worden. Het is denkbaar, dat
voor een snelle waterafvoer bedoelde veenlaag zelfs gunstig werkt.
Tenslotte nog een opmerking over een geheel andere vorm van grondver
betering, nl. een "ondergrondse bekalking" van de hoge oude bouwlanden.
Be bovenlaag van deze oude bouwlanden heeft onder de bouwvoor vaak een zeer
lage pH. De teeltkeuze is hierdoor nog meer beperkt dan ze door de water
huishouding al is. Door kalk in de diepere bovenlaag te brengen zou een be
ter milieu ontstaan voor het wortelstelsel van bv. voederbieten» Het is aan
te bevelen hiermee eens proeven te nemen.
606

De bo0rpuntenkaart met boorregister (bijl. 6 en 9)

(Zie ook afbeelding 6).
Deze paragraaf behoeft geen verdere toelichting. Het boorregister is
slechts in één exemplaar aan de opdrachtgever verstrekt»
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7« VERKLARING VAN GEBRUIKTE AFKORINGEN EN CODERINGEN IN HET BOORREGISTER
A. Per koloms
Boornummers
Karteerder;
Bodemgebruiks

Letter der veldkaart met profielnummer
Initialen
W en Gr = Weiland^ Bg = Boomgaard^ T = Tuingrond!
B « Bouwland, of er is aangegeven het geteelde
gewas
Symbool %
Hierin, of in de kolom opmerkingen staat aangege
ven het teken en do dikte van de afwijkende laag
(zie bijlage 5)•
Diepte onder maaiveld? Diepte der lagen in cm
<2 mu
<50 mu

Mediaan zand:

Het gehalte aan lutum (<2 mu) in geschatte percen
tages
Het gehalte aan leem (<50 mu) in geschatte percen
tages
Mediaan fractie ( >50 mu)
Benaming?
50
105
I50
210
3OO
>

- IO5 mu
- 150 mu
- 210 mu
- 3OO mu
- 420 mu
420 mu

Uiterst fijn zand
Zeer fijn zand
Matig fijn zand
Matig grof zand
Grof zand
Zeer grof zand

CaCOßi

Gehalte is bepaald met verdund handelszoutzuur
(+ 12g-^ HCl)
Geen reactie <-|-fa (kalkloos)
Zwakke opbruising
|
t/m 3^ (kalkhoudend)
Sterke opbruising >356 (kalkrijk)

Humus s

Het gehalte in percentages geschat met uitzonde
ring van de veengronden»

Blanco t

Zie onder B, verklaring der letters en tekens

Roest s

De hoeveelheid aanwezige roest is geschat aan de
hand van aanwezige roestvlekken en roestvlajnmen.
- = geen zichtbare roest, soms nog wel zichtbare
microgley
1 = weinig roest of onduidelijke roest
2 = matig veel roest of duidelijke 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 toe
gevoegd met een cijfer dat de hoeveelheid con
creties aangeeft.
1 = weinig concreties
2 =» matig veel concreties
3 = veel concreties
4 = zeer veel concreties
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do.br.gr.
»
br.gr=
li.br.
=
br.
=
do.br.
of d.br.
=
zw.gr.br.
=
gr.br.
=
gebl.br.
=
br.g.
=
bl.br«
=
gebl.
=
zw.gr»
=
d.gr. of gr. =
gr.
gebl.gr.
g.gr.
vaal gr.
=
bl.gr.
«
gr.zw.
b
br.zw.
=
zw.
=
Opmerkingen;

donkerbruingrijs
bruingrija
lichtbruin
bruin
donkerbruin
zwart gri js b rui n
grijsbruin
gebleekt bruin
bruingeel
bleekbruin
gebleekt
zwartgri js
donkergri js
grijs
gebleekt grijs
geelgrijs
vaalgrijs
blauwgrijs
grijszwart
bruinzwart
zwart

Zie onder B, verklaring der letters en tekens.

B. Verklaring der letters en tekens (deze zijn in verschillende kolommen
gebruikt)
A of Al
Ag of Alg
A2
A2g
B of B2
Bg of B2g
B3
B3g
C of c
cg
C
GH
PC
G of Gl
G2
HC
Org.resten
Va
VZ
ZV

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

humushoudende bovenlaag
humushoudende bovenlaag met grondwaterverschijnselen
uitspoelingslaag (loodzand)
uitspoelingslaag met grondwaterverschijnselen
inspoelingslaag
inspoelingslaag met grondwaterverschijnselen
zwakke inspoelingslaag
zwakke inspoelingslaag met grondwaterverschijnselen
onveranderd moedermateriaal
onveranderd moedermateriaal met grondwaterverschijnselen
zeggeveen (bij veenlagen alleen)
zeggebosveen
rietzeggeveen
vrijwel gereduceerde laag
totaal gereduceerde laag
houtrijk zeggeveen
Organische resten
veraard veen
veilig zand
zandig veen
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ondiep uitgelaagd

\7"

diep uitgelaagd

T>

Î

SS

opgehoogd of bezand
ondiep afgegraven of uitgelaagd

' IS

H> SS

diep afgegraven of uitgelaagd
ondiep verwerkt
sterk verwerkt

•><J

O

*
t

A

5/6 S3

vaste B op 5 tot 6 dm diepte

3/4 8

loodzandlaag op 3 "k°"k 4 dm diepte

4/5 SS

okerlaag op 4

7/8

smeerlaag op 7 "tot 8 dm diepte

5 dm diepte

4&

SS

ijzeroerlaag op 4 "tot 6 dm diepte

6A

CS

leemlaag met aanduiding der zwaarteklasse
dra diepte.
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