X

&/.??/:
'

s'r,

u'*",

STICHTING VOOR
BODEMKARTERING
BENNEKOM
BIBLIOTHEEK

<,V£
-, ' . ?

Stichting voor Bodemkartering
WAGENINGEN

Rapport no. 571«

•

DE BODEMGESTELDHEID EN TUINBOUWKUNDIGE MOGELIJKHEDEN
IN EEN GEDEELTE VAN DE GEMEENTE VOORST
( Twe llo-Teuge-De Ve cht -Te rwo1de )

door: W.J.M. v.d. Voort.

CENTRALE

0000 0686 2961
Bennekom, februari 1962.

N.B. Niets uit dit rapport of de bijlagen raag zonder
toestemming van de Stichting voor Bodemkartering
vermenigvuldigd of in andere publikaties overge
nomen worden.

I N H O U D
biz.
Lijst van bijlagen en afbeeldingen

3

Voorwoord

1).

Verklaring van een aantal in de tekst gebruikte bodemkundige
en andere termen

5

Korte samenvatting

7

1. Inleiding
1.1 Ligging en grootte
1.2 Gebruikt kaartmateriaal
1.3 Uitvoering
1.U Werkwijze
1.5 Verwerking van de gegevens en vervaardigde kaarten

8
8
8
8
8
8

2. Geologische opbouw

10

3. Landschappelijke beschrijving

11

It-, Bodemvorming in de zandgronden

12

5. De legenda van de bodemkaart in gedetailleerd overzicht
5.1 Inleiding
5.2 De legenda
5.2.1 Zandgronden
5.2.2 Kleigronden
5.2.3 Toevoegingen
5.2.1+ Vergraven gronden
5.2.5 Algemene onderscheidingen

13
13
13
13
1U
15
15
15

6. De legenda van de grondwatertrappenkaart
6.1 Inleiding
6.2 Het begrip grondwatertrap
6.3 De onderscheiden grondwatertrappen
6 A Verband geschatte en gemeten grondwaterstanden
6 . 5 Verband bodemkaart - g r o n d w a t e r t r a p p e n k a a r t

16
16
16
17
17
18

7. De bodemkaart in gedetailleerd overzicht, schaal 1:10.000
(bijlage 1)
7.1 Inleiding
7.2 Zandgronden
7 . 2 . 1 Algemene kenmerken
7.2.2 Onderscheiden bodemtypen
7.3 Rivierkleigronden
•
7-3-1 Humusarme rivierkleigronden
7.3*1.1 Algemene kenmerken
7.3.I.2 Onderscheiden bodemtypen
7.3*2 Matig humeuze rivierkleigronden
7.3.2.1 Algemene kenmerken
7-3.2.2 Onderscheiden bodemtypen
7 - b Beekkleigronden
7.^.1 Algemene kenmerken
7A.2 Onderscheiden bodemtypen

19
19
19

19
1§
20
20
20
21
23
23
23
26
26
26

- 2 biz.
8. De grondwatertrappenkaart, schaal 1:10.000 (bijlage 2)
8.1 Grondwatertrap II
8.2 Grondwatertrap lila
8.J Grondwatertrap Illb
8.U Grondwatertrap IV
8.5 Grondwatertrap Va
8.6 Grondwatertrap Vb
8.7 Grondwatertrap VI
8.8 Grondwatertrap VII

29
29
29
29
29
29
30
30
30

9. De mogelijkheden voor groenteteelt

31

10. De globale bodemgeschiktheidskaart voor groenteteelt,
schaal 1:10.000 (bijlage 3)
10.1 Inleiding
10.2 Legenda
10.3 Geschiktheidsklassen

33
33
33
33

11. De globale bodemgeschiktheidskaart voor witlof, schaal
1:10.000 (bijlage k)
11.1 Inleiding
11.2 Legenda
11.3 Geschiktheidsklassen

36
36
36
37

12. Het grondmonsteronderzoek
12.1 Inleiding
12.2 Enkele opmerkingen bij de analyses

39
39
39

13. Schematische profielbeschrijvingen van de onderscheiden
bodemtypen op de bodemkaart
13.1 Inleiding
13.2 Zandgronden
13.3 Rivierkleigronden
13.^ Beekkleigronden

^0
*1-0
it-0
bO
U3

- 3 LIJST VAN BIJLAGEN EN AFBEELDINGEN.
Bijlagen:
1. Bodemkaart in gedetailleerd overzicht, schaal 1:10.000
2. Grondwatertrappenkaart, schaal 1:10.000
3. Globale boderageschiktheidskaart voor groenteteelt, schaal

1 :10.000

U. Globale boderageschiktheidskaart voor witlof, schaal 1:10.000
Afbeeldingen:
1. Situatiekaart, schaal 1:50.000

blz.
8

2. Legenda van de bodemkaart

13

3. Legenda van de grondwatertrappenkaart

17

k. Gemeten grondwaterstanden in boorgaten op een aantal grondwatertrappen

17

5. Granulaire samenstelling van slempige en niet slempige zware
zavelgronden

21

6. Plaatsen der grondmonsters, schaal 1 :25.000

39

7. Analyseresultaten der grondmonsters

39

-

k -

VOORWOORD,
Iii opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Voorst werd door de afdeling Opdrachten van de Stichting
voor Bodemkartering een bodemkundig onderzoek ingesteld naar de tuin
bouwkundige mogelijkheden in het gebied Twello-Teuge-De Vecht-Terwolde,
gelegen ten noorden van de rijksweg Apeldoorn-Deventer.
Dit onderzoek werd uitgevoerd door de karteerder W.J.M. v.d.
Voort met medewerking van de bodemkundig assistent van de Nederlandse
Heidemaatschappij R.J. Douwenga, die voor een opleidingsperiode van
twee jaar bij de Stichting voor Bodemkartering was gedetacheerd. De
dagelijkse leiding van het onderzoek berustte bij de opzichter
H.J.M. Zegers.
Het veldwerk vond plaats in de periode juni - november 1961;
de verwerking der gegevens en de samenstelling van kaarten en rapport
in de wintermaanden van 1901-'62.
De aan dit onderzoek te stellen eisen en de opzet en beschrij
ving van de geschiktheidskaarten voor de tuinbouw werden in overleg met
de opzichter W. v.d. Knaap van de afdeling Tuinbouw bij de Stichting
voor Bodemkartering en de heren Ir. C.A.M.A. van Gils, Rijkstuinbouwconsulent te Zutphen en R.J. Luimes, hoofdassistent bij het Rijkstuinbouwconsulentschap Zutfen samengesteld.
Voor de medewerking van het Rijkstuinbouwconsulentschap Zutphen
zijn wij veel dank verschuldigd.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR VAN DE

(Ir. R.P.H.P. van der Schans),
HET HOOED VAN DE

(Ir. G.J.W. Westerveld).

- 5 VERKLARING VAN EEN AANTAL IN DE TEKST GEBRUIKTE BODEMKUNDIGE EN ANDERE
TERMEN.
Bodemkundige termen.
Bodemprofiel
Bodemtype
Bovengrond
Bovenlaag of A1 -horizont
B-horizont

C-horizont
Humuspodzol
Veen
Mediaan (M50)

Structuur
H.W.
L.W.

De opbouw en het totaal van de hori
zonten tot 120 cm diepte.
Aantal bodemprofielen met enkele ge
lijke kenmerken.
De bovenste 5-50 cm van het profiel.
Bovenste horizont van het bodempro
fiel met relatief hoog gehalte aan
organische stof.
Horizont waarin uit de bovenlaag ge
spoelde bodembestanddelen, zoals hu
mus en ijzer zijn neergeslagen (ook
wel inspoelingshorizont genoemd).
Onveranderd moedermateriaal.
Gronden met een inspoelingshorizont
(B-horizont) overwegend bestaande uit
humus.
Materiaal met meer dan 22-|$ organi
sche stof in zand, in klei meer dan
27-1$.
Korrelgrootte van de zandfractie (502000 mu), waarboven en waarbeneden
50$ van het gewicht van deze fractie
ligt.
Ligging van de gronddeeltjes t.o.v.
elkaar.
Gemiddeld hoogste grondwaterstand.
Gemiddeld laagste grondwaterstand.

Bestanddelen van de grond.
Mu
Klei (lutum) fractie
Leemfractie
Zandfractie
Grindfractie

Micron =
Minerale
Minerale
Minerale
Minerale

1/1000 mm.
deeltjes kleiner dan 2 mu.
deeltjes kleiner dan 50 mu.
deeltjes 50-2000 mu.
deeltjes groter dan 2000 mu.

Indeling_naar het lutumgehalte.
Zand
Kleiarm zand
Kleihoudend zand
Klei
Lichte zavel
Zware zavel
Lichte klei
Zware klei

minder dan 8$ lutum.
0-5$ lutum.
5-8$ lutum.
meer dan 8$ lutum.
Q
B
lutum.
25 $ lutum.
17
^
25 - 35 $ lutum.
meer dan 35$ lutum.

Indeling_naar het le^rngehalte.
Leemarm
Zwak lemig
Sterk lemig

0 - 10 $ leem
10 - 17|$ leem
17è - 32|$ leem

Matig fijn zand
Matig grof zand
Zeer grof zand

: mediaan 150 - 210 mu.
: mediaan 210 - 1+2.0 mu.
: mediaan k20 - 2000 mu.

Indeling_naar humusgehalte_bij zandgronden.
Humusarm
Matig humeus

minder dan 2^% organische stof
2i - 5fo organische stof.

-• 7 KORTE SAMENVATTING.
Op verzoek van het College van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Voorst werd in het gebied tussen Teuge, Terwolde en Twello
een bodemkundig onderzoek ingesteld naar de tuinbouwkundige mogelijk
heden.
Het onderzochte gebied bestaat voornamelijk uit kleigronden
op zand. In het oostelijke gedeelte komen uitsluitend rivierkleigron
den voor met overwegend een humusarme, slempige bovengrond. De klei
gronden in het westelijk gedeelte bestaan zowel uit rivierklei als
beekklei. Deze gronden hebben een matig humeuze structuurbestendige
bovengrond. De beekkleigronden echter zijn slecht doorlatend. In
het algemeen zijn ze moeilijker te bewerken dan de rivierkleigronden.
De grootste oppervlakte van dit gebied heeft in de winter een
hoge grondwaterstand. Alleen in het noordoostelijk gedeelte is dit
niet het geval. Het grondwater in het beekkleilandschap is sterk ijzerhou
dend, hetgeen bij gebruik als gietwater nadelige gevolgen kan hebben.
Het water uit de Grote Wetering en het Toevoerkanaal is echter wel ge
schikt als gietwater, aangezien dit minder ijzer bevat.
De tuinbouwkundige mogelijkheden zijn afhankelijk van de bowerkbaarheid en de structuurbestendigheid van de bovengrond, de grond
waterstand en het voorhanden zijn van geschikt gietwater.
Gronden, die al deze eigenschappen hebben, komen bijna niet
voor. Door verschillende verbetcringsmaatregelen zoals grondwaterstandsverlaging en het gebruik van veel organisch materiaal, kunnen deze
gronden verbeterd worden.
Indien in het westelijk gedeelte van het gebied de ontwate
ring wordt verbeterd, bieden vele van de daar liggende gronden goede
mogelijkheden voor de tuinbouw, bovendien zijn deze gronden vroeger in
het voorjaar dan de humusarme, slempige gronden in het oostelijk ge
deelte .

O
O
O
O
LD

O
O
sz
O
in

O

JZ

LD

O
O
t—

CD

•*->

O
O)
Q.
Q.
O
<V

"O
0)
0)
O
O)
O

-X

O
O
-SC
0)
O
-m
cn

4—
<

L-6SN-*3219

- ö 1 . INLEIDING.
1.1 Ligging en grootte.
Het onderzochte gebied ligt in de gemeente Voorst, ten noorden
van de rijksweg Apeldoorn-Deventer en omvat gedeelten van de plaatsen
Teuge, Terwolde en Twello (afb. 1).
Globaal wordt het begrensd door het Toevoerkanaal in het noor
den, de weg Terwolde-Twello in het oosten, de rijksweg Apeldoorn-Deven
ter in het zuiden en de Grote Wetering in he': westen. Verder is nog een
complex gronden gelegen ten noorden van het Toevoerkanaal en ten zuiden
van de Kadijk in het onderzoek betrokken. De zuidelijke begrenzing van
het gebied volgt slechts gedeeltelijk de genoemde rijksweg en verloopt
verder grillig tussen 't Wezeveld en Hunderen.
Het vliegveld Teuge en de nabij gelegen bebouwde oppervlakte
zijn niet in het onderzoek betrokken.
De totale oppervlakte van het gekarteerde gebied bedraagt
1.005 ha.
1.2 Gebruikt kaartmateriaal.
Als basis voor de definitieve kaarten is gebruikgemaakt van
een acute, schaal 1:10.000, afkomstig van de Topografische Dienst te
Delft.
De veldopname vond plaats op een kaart, schaal 1:5.000, die
langs fotografische weg uit de hierboven genoemde basis is vergroot.
1.3 Uitvoering.
Het veldwerk werd uitgevoerd in de periode half juni - half
november 1961. Door het ongunstige weer heeft het veldwerk langer ge
duurd dan was voorzien, waardoor ook de definitieve kaarten en het
rapport later gereed kwamen dan oorspronkelijk was overeengekomen.
De verwerking van de gegevens en het samenstellen van het rap
port vonden plaats in de winter 1961-'62.
Omstreeks half december 1961 werden de z.g. duplicaat werkte
keningen van de geschiktheidskaarten aan de opdrachtgever afgeleverd.
1 .if Werkwijze.
De voor het veldwerk gebruikte kaaic, schaal 1:5.000, is on
derverdeeld in kleinere kaarten ter grootte van ^0 à 50 ha, "veld
kaarten" genaamd.
Er zijn gemiddeld twee boringen per ha gedaan tot 120 cm diep
te. De plaatsen van alle boringen zijn op de veldkaarten aangegeven en
genummerd.
Van iedere boring is een profielbeschrijving gemaakt, waarin
alle gegevens zijn opgenomen, die van belang zijn voor het vervaardi
gen van de bodemkaart en de overige kaarten. Bovendien is bij elke., bo
ring de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand geschat aan de
hand van bepaalde kenmerken in het bodemprofiel.
De van belang zijnde profielkenmerken zijn tevens in code bij
de betreffende boringen op de veldkaarten aangegeven. Tijdens het veld
werk zijn de bodemgrenzen op de veldkaarten ingeschetst.
1.5 Verwerking van de gegevens en vervaardigde kaarten.
De genoemde veldkaarten, schaal 1:5.000 zijn langs fotogra
fische weg verkleind naar schaal 1:10.000. Hierna konden de gegevens
voor de te vervaardigen kaarten via acutes overgenomen worden op kaar
ten van dezelfde schaal. Deze laatste zijn van dn nodige acdes^tcyvoor
zien en daarna ingekleurd.

- 9 In feite moet een bodemkaart alle van belang zijnde bodemkundige gegevens verstrekken. Indien deze echter alle op één kaart ver
werkt worden zou deze een zeer ingewikkeld kaartbeeld te zien geven en
daardoor moeilijk leesbaar worden. Om deze reden is dan ook de hoogte
ligging der gronden t.o.v. het grondwater op een afzonderlijke kaart
weergegeven n.l. de grondwatertrappenkaart (bijl. 2).
Ten behoeve van een nadere informatie betreffende de geschikt
heid van de gronden voor de tuinbouw zijn nog een tweetal afgeleide
kaarten samengesteld.
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in dit rap
port met de volgende bijlagen:
Bijlage 1: Bodemkaart in gedetailleerd overzicht, schaal 1:10.000,aan
gevende de aard en de verbreiding van de onderscheiden bo
demtypen.
Bijlage 2: Grondwatertrappenkaart, schaal 1:10.000, aangevende de ge
middeld hoogste (H.W.) en gemiddeld laagste (L.W.) grond
waterstand in de onderscheiden bodemtypen.
Bijlage 3: Globale geschiktheidskaart voor groenteteelt,
schaal 1:10.000, aangevende de mate van geschiktheid der
onderscheiden bodemtypen voor verschillende bedrijfstypen
in de groenteteelt.
Bijlage
Globale geschiktheidskaart voor witlof, schaal 1:10.000,
aangevende de mate van geschiktheid der onderscheiden bo
demtypen voor de teelt van witlof.
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2. GEOLOGISCHE OPBOUW.
In het midden-Pleistoceen werd hier ter plaatse door de Rijn,
die toen in noordelijke richting stroomde, zand, grind en klei afge
zet. Deze afzettingen worden preglaciale afzettingen genoemd.
In de Rissijstijd, toen ons land grotendeels door het landijs
bedekt was, drongen de ijslobben eerst de lagere delen (t= rivierdalen)
van het landschap binnen . Het ijs oefende een enorme druk op de dalwanden uit, waardoor grote hoeveelheden van bovengenoemde Rijnafzet
tingen opzij en omhoog gedrukt werden. Op deze wijze werden de stuw
wallen, zoals die o.a. op de Veluwe voorkomen, gevormd.
Na de afsmelting van het ijs kwam het door het landijs mee
gevoerde materiaal, de z.g. "grondmoraine" aan de oppervlakte. Daar
het materiaal uit leem, zand en keien bestaat is hieraan de naam keileem gegeven. Hierna werden de dalen verder opgevuld met materiaal,
dat door het smeltwater en door de rivieren werd aangevoerd. Deze af
zetting wordt fluvioglaoiale dalopvulling genoemd.
Na de Ris-sijstijd brak een warmere periode aan, het Eemien.
In dit tijdvak zijn over de fluvioglaciale dalopvulling kleilagen af
gezet. Deze komen echter op vrij grote diepte voor. De kalkrijke fijnzandige lichte zavel die in het westelijke deel van het onderzochte
gebied binnen 120 cm beneden maaiveld veelvuldig is aangetroffen, be
hoort waarschijnlijk tot de jong-pleistocene rivierafzettingen (rivierleem).
Na het Eemien kwam de koudere WUrmijstijd, waarin ons land
echter niet met landijs bedekt is geweest. Wel was de bodem tot grote
diepte bevroren.
Door de geringe begroeiing en als gevolg van de krachtige
wind- en sneeuwstormen werd veel fijn materiaal, voornamelijk zand,
verplaatst. Deze afzetting wordt "oud dekzand" genoemd.
Gedurende sneeuwrijke perioden van de WUrmtdjd vond veel ver
spoeling plaats. De oorzaak van de enorme verspoeling was de permanent
bevroren ondergrond, die het verticaal wegzakken van het sneeuwsmeltwater onmogelijk maakte. Al dit water vloeide dus langs de oppervlakte
af, waarbij veel materiaal meegenomen werd en hellingafwaarts sedimen
teerde. Deze afzetting bestaande uit zand, grind en leem wordt de z.g.
solifluctielaag genoemd. Dit solifluctiemateriaal is in het gehele ge
bied binnen boorbereik (120 cm) aangetroffen met uitzondering van het
meest oostelijk gedeelte.
Plaatselijk is het solifluctiedok weer overstoven met door de
wind afgezet zand, het z.g. jong dekzand. In het oostelijk deel komt
dit dekzand overal voor, in het westelijk deel slechts hier en daar
als een kopje. Na deze dekzandafzetting is een warmere periode aange
broken, waarin plantengroei mogelijk werd. Door deze geleidelijk aan
dichter wordende vegetatie werd de bodem bedekt, de zandverstuivingen
hielden op en in de bodem vormden zich bodemprofielen (Hfdst. Ij-) .
Door de IJssel is dit gebied herhaaldelijk overstroomd, waar
door over het dekzand rivierklei in wisselende dikte en zwaarte is af
gezet . Tijdens deze overstromingen is een gedeelte van de hoogste
zandkoppen afgespoeld. In het noordoosten komt nog een vrij recente
IJsselafzetting voor, die kalkrijk is.
Het oostelijk deel van het gebied werd herhaaldelijk over
stroomd door beken, afkomstig van de Veluwe, die hier beekklei gesedimenteerd hebben. Waarschijnlijk is deze beekklei plaatselijk nog
weer vermengd met rivierklei.
Meestal ligt deze beekklei direct op het bovenbeschreven
solifluctiedek.
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3. LANDSCHAPPELIJKE BESCHRIJVING.
Het onderzochte gebied bestaat voornamelijk uit kleigronden.
De hoogste koppen echter die op een hoogte van 5 - 6 m + N.A.P. lig
gen, bestaan uit zand. Deze zandgronden hebben in de bovengrond ook
nog veel kleibijmenging.
In het kleilandschap kan men rivierkleigronden en beekklei
gronden onderscheiden.
De rivierkleigronden liggen hoofdzakelijk in het oostelijk
gedeelte op een hoogte van 3 - 5 m + N.A.P.. Deze gronden hebben een
bruine kleur en zijn voor het grootste deel in gebruik als bouwland,
alleen de zwaardere stukken liggen in grasland.
Beekklei wordt aangetroffen in het westen op een hoogte van
3 - b m + N.A.P.. Deze gronden zijn grijs van kleur en worden voor
namelijk als grasland gebruikt, dit omdat ze moeilijk bewerkbaar en
meestal erg nat zijn vanwege hun wat lagere ligging.
Het gebied, dat van oost naar west afhelt van 6 tot 3 m +
N.A.P. wordt ontwaterd door het Toevoerkanaal, de Grote Wetering en de
Terwoldse Wetering. De beekkleigronden worden slecht ontwaterd, omdat
anders de hogere rivierkleigronden nabij Terwolde zouden verdrogen.
Het grootste deel van het onderzochte gebied heeft in de win
ter een zeer hoge grondwaterstand.

- 12
k. BODEMVORMING IN DE ZANDGRONDEN.
Na de ijstijden verbeterde het klimaat geleidelijk en werden
de omstandigheden gunstig voor plantengroei. Allereerst op de zandgron
den. Onder invloed van deze vegetatie ontstond een ophoping van organische-stof in de bovenste bodemlaag. Deze humushoudende laag wordt
A1-horizont genoemd.
Doordat in ons klimaat de neerslag groter is dan de verdam
ping., werden op vele plaatsen in de zandgronden bepaalde stoffen o.a.
humus en ijzer, door de neergaande waterbeweging uit de bovenlaag ge
spoeld en dieper in het profiel weer afgezet. Op deze wijze ontstond
in het profiel een inspoelings- of B-horizont, die voornamelijk door
humus bruin gekleurd is.
Onder deze inspoelingslaag bevindt zich het onveranderde moe
dermateriaal of de C-horizont.
Gronden die gekenmerkt worden door de aanwezigheid van, A ->B-en Chorizonten worden humuspodzolgronden genoemd. In het onderzochte gebied
worden in de zandondergrond weinig humuspodzolen aangetroffen, daar
meestal de oorspronkelijke A- en B-horizont door het overstromende wa
ter geërodeerd zijn. Hierna is op de C-horizont kleihoudend materiaal
afgezet en met het zand vermengd, waarin door de vegetatie een nieuwe
humushoudende bovenlaag gevormd is. Deze A-horizont ligt nu direct op
de C-horizont, waarin geen of weinig roestverschijnselen voorkomen.
Deze profielvorm wordt derhalve als roestarme A/C aangeduid.
In de relatief laag gelegen zandgronden was de verticale wa
terbeweging minder sterk met als gevolg dat zeer weinig stoffen uit
de bovenlaag spoelden. In deze gronden is daardoor geen inspoelingshorizont gevormd. De A-horizont ligt ook hier direct op de C-horizont.
Het uitgespoelde ijzer uit de relatief hoger gelegen gronden werd met
het ondergronds afvloeiende water naar de lagere delen gevoerd en kwam
hier door oxydatie weer tot afzetting.
Deze A/C-profielen vertonen soms tot bovenin duidelijk roestverschijnselen en worden derhalve als A/C-roestig aangeduid. De roes
tige A/C-gronden liggen in dit gebied altijd lager en zijn derhalve
natter dan de roestarme A/C-gronden.

Z A N D G R O N D E N

Ol

I

VERGRAVEN GRONDEN/ dieper dan 40 cm vergraven

humusarm

matig humeus

1)

Humusklasse ' van de bovengrond

Bodemtype

2)

Toevoegingen

zeer sterk
dun, < 30 cm

A/C roestarm

A/C roestig
Ta

Dikte van.de bovenlaag

A/C roestig

A/C roestarm

Profielbenaming

sterk

2)
(Qhh)

Q f

(Qaa)

Q ^

3)

HOGE EN MIDDELHOGE ZANDGRONDEN

(hh)

Aard van de vergraving

Lt

•

opgehoogd

afgegraven

grondwaterinvloed dieper dan 40 cm - mv.
Opm.: (...) symbool waarmede de onderscheiding in het rapport wordt aangeduid
aZ

I

lb

LAGE ZANDGRONDEN

grondwaterinvloed ondieper dan 40 cm - mv.

I

I

aGn

ALGEMENE ONDERSCHEIDINGEN

sterk lemîg, kleiig, matig fijn zand

[

tussen 30 en 70 cm - mv. overgaand
in leemarm, kleiarm, matig fifn zand

water

4)

Gn
\

verlande beddingen
belangrijkste wegen

K L E I G R O N D E No p zand of veen
Ha

RIVIERKLEIGRONDEN

H b BEEKKLEIGRONDEN

V E R K L A R I N G

V A N

E N K E L E

L E G E N D A - T E R M E N

Gehalte aan organische stof

Humusklasse
humusarm

< 2i %

matig humeus

24-5 %

Deze percentages gelden alleen voor zand
gronden, voor kleigronden: zie rapport

2)

3)

bovengrond

: bovenste 5 tot 30 cm van het profiel

bovenlaag

: Al-laag van het profiei

A/C roestig : zonder humuspodzol-B en met duide
lijke roestvlekken ondieper dan 35 cm - mv.
A/C roestloos: met of zonder zwakke humuspodzolB en zonder duidelijke roestvlekken ondieper dan
35 cm - mv.

4)

In de symbolen geven d e cijfers tussen de letters de diepte aan waarop de profiellagen in elkaar overgaan:
1 =
m

tussen 25 en 40 cm/ 2 -

ty.ssen 40 en 80 cm, 3 = lussen .80 en 120 cm beneden maaiveld

T O E V O E G I N G E N
(z) Fv'.'V » ' m

(kk)iw

w

w

^

sterk lemîge, humeuze zandbovenlaag dunner dan 30 cm.
kalkrijk tot minstens 80 cm
kalkrijke, lichte klei beginnend tussen 40 en 80 cm
v e e n - of venige laag donner dan 40 cm e n beginnend

(v)

tussen 40 en 80 cm

I — o ""o~|
(g) ' o o o q

i ° Q_ 2. j

(..)

grindhoudend of grof zand beginnend tussen 40 en 80 cm

Ietter(s)^waarmede de toevoeging In het rapport wordt aangeduid

Afb. 2 Legenda van de Bodemkaart in gedetailleerd overzicht (BijlageD

textuur en overige begrippen: zie rapport
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5.1 Inleiding.
Voor de indeling der gronden op de bodemkaart en de omschrij
ving der bodemtypen in de legenda is uitgegaan van het landelijk indelingsraam voor de Nederlandse gronden, zoals dat in het schema voor
bodemclassificatie in de afgelopen jaren bij de Stichting voor Bodemkartering is ontwikkeld. Daarnaast is in grote mate rekening gehouden
met het doel van dit onderzoek, namelijk het geven van een geschikt
heidsbeoordeling voor tuinbouw van de voorkomende gronden.
Ten einde de leesbaarheid van de bodemkaart te bevorderen, is
de legenda zo eenvoudig mogelijk gehouden, waardoor ook het aantal met
verschillende kleuren en codes aangegeven bodemtypen beperkt is geble
ven.
Om bepaalde kenmerken, die in een gedeelte van een of meer
profielen voorkomen aan te geven, is gebruik gemaakt van een vijftal
toevoegingen. Deze toevoegingen zijn met een bepaalde figuratie (harcering, stippeling, enz.) op de bodemkaart aangegeven.
Deze kenmerken zijn, voor zover de begrenzing ervan niet met
de grenzen tussen de bodemtypen (aangegeven met vol getrokken lijnen)
samenviel, omgrensd met een onderbroken lijn. De met deze toevoegingen
aangegeven onderscheidingen zijn niet minder belangrijk dan de met de
afzonderlijke kleuren aangegeven verschillen, maar zijn uitsluitend
om kaarttechnische redenen (betere leesbaarheid) gebruikt.
Om dezelfde reden (leesbaarheid van de kaart) is de hoogtelig
ging der gronden t.o.v. het grondwater (aangegeven met z.g. grondwatertrappen) slechts in twee klassen op de bodemkaart weergegeven, terwijl
voor een verdere onderverdeling (Hfdst. 6) naar de grondwatertrappenkaart (bijlage 2) wordt verwezen.
De vergraven gronden en de algemene onderscheidingen ten slotte
zijn behalve op de bodemkaart ook met dezelfde grenzen en symbolen op
alle andere kaarten weergegeven.
5.2 De legenda (afb. 2).
Op de bodemkaart zijn twee hoofdbodemgroepen onderscheiden
namelijk zandgronden (I) en kleigronden (II). Daarnaast komt nog een
aantal toevoegingen (III) voor en verder vergraven gronden en algemene
onderscheidingen.
Tot de zandgronden zijn alle minerale gronden gerekend, die
tot een diepte van ten minste 40 cm beneden maaiveld minder dan 8%
lutum bevatten.
*
Kleigronden op de bodemkaart zijn die minerale gronden, die
tot een diepte van ten minste 25 cm beneden maaiveld meer dan 8fo lutum
bevatten.
Naar de herkomst, ligging en aard van de afzettingen zijn de
kleigronden onderverdeeld in rivierkleigronden (lia) en ;beekkleigronden (IIb).
Als vergraven gronden ten slotte zijn alle zand- en kleigron
den aangegeven, die dieper dan ij-O cm vergraven zijn.
5.2.1 Zandgronden.
De onderverdeling van de zandgronden in bodemtypen is geba
seerd op:
a. humusklasse van de bovengrond
b. dikte van de bovenlaag
c. profielbenaming.
d. hoogteligging t.o.v. het grondwater
e. textuur van het zand.
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a. Humus kl as £> e van__de_bovergrond.
Naar het humusgehalte van de bovengrond (5-30 cm beneden maai
veld) is een tweedeling gemaakt n.l.:
humusarm (code a) minder dan 2-|$ humus en matig humeus
- 5% humus.
b. Dikte van_de_bovenlaag.
De bovenlaag, waaronder wordt verstaan de A1-horizont van het
profiel is in dit gebied altijd dunner dan 30 cm en hierin is geen ver
dere opsplitsing aangebracht.
c. Profielbenaming^
Er is onderscheid gemaakt in: A/C roestig (code G) en A/C roestarm (code Z) (zie Hfdst. I4.).
d. Hoogteligging t^o.v. het_grondwater.
Op de bodemkaart is een onderverdeling gemaakt in twee klassen.
Lage zandgronden (grondwaterinvloed ondieper dan 1|0 cm beneden maaiveld;
code n).
Hoge on middelhoge zandgronden (grondwaterinvloed dieper dan 1^0 cm be
neden maaiveld).
Voor een meer gedetailleerde indeling van de hoogteligging der
gronden t.o.v. het grondwater wordt verwezen naar de grondwatertrappenkaart (hfdst. 6 en 8).
e. Textuur van het_zand.
Omdat de zandgronden in dit gebied over het algemeen wat be- •
treft de textuur eenzelfde profielopbouw hebben, is slechts één tex
tuurklasse onderscheiden, n.l.: sterk lemig, kleiig, matig fijn zand
tussen 30 en 70 cm beneden maaiveld overgaand in leemarm, kleiarm, ma
tig fijn zand.
Hierbij heeft kleiarm zand
< 5% luturn
kleiig zand 5-8$ lutum
leemarm zand
<10$ leem
sterk lemig zand 17f-32$ leem
Matig fijn zand heeft een mediaan(IYI50 tussen 150-210 mu.
5.2.2 Kleigronden.
Zowel de rivierklei-, als de beekkleigronden zijn onderver
deeld naar:
a. dikte van het kleidek
b. humusklasse van de bovengrond
c. zwaarte van de bovengrond en profielverloop
a. Dikte van_het kleidek^
Hierin zijn de volgende klassen aangegeven:
kleidek dunner dan i}-0 cm (ondiepe kleigronden)
kleidek U0 - 80 cm dik (matig diepe kleigronden)
kleidek 80 - 120 cm dik (diepe kleigronden)
kleidek dikker dan 120 cm (zeer diepe kleigronden).
b. Humusklasse van_de_bovengrond.
Naar het humusgehalte van de bovengrond is een indeling ge
maakt in twee klassen, n.l.:
humusarm (code a), matig humeus.
De humuspercentages in deze klassen bij de kleigronden zijn
afhankelijk van het lutumgehalte, zoals in de onderstaande tabel is
aangegeven.

humusarm
matig humeus

0%

10$

20$

0 -2-|2|-5

0 -2f
2^-5i

0-3
3-6

30$

lutumgehalte

0 -%) c/ orffanische
3^-6^) ' organische

st f
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e. Zwaarte van de bovengrond en profielverloop.
Deze is aangegeven in de volgende lutumklassen:
lichte zavel 8 -17i$ lutum (code S)
zware zavel 17^-25 % lutum (code M)
lichte klei 25 -35 % lutum (code L)
zware klei meer dan 35% lutum (code W)
In de codes van de bodemtypen is met cijfers aangegeven op
welke diepte de ene lutumklasse in de andere overgaat (het z.g.profiel
verloop ) . Hiervoor zijn de volgende cijfers gebruikt:
1 = tussen 25 en l|-0 cm beneden maaiveld
2 = tussen lj-0 en 80 cm beneden maaiveld
3 = tussen 80 en 120 cm beneden maaiveld
5.2.3 toevoegingen^
Zoals reeds in par. 5.1 vermeld is, zijn verschillende kenmer
ken met een toevoeging aangegeven.
Als toevoegingen zijn in de legenda aangegeven:
(z)
= sterk lemige, humeuze zandbovenlaag, dunner dan 30 cm
(kk) = kalkrijk tot minstens 80 cm
(k)
= kalkrijke lichte klei beginnend tussen Î+0 en 80 cm
(v)
= veen- of venige laag dunner dan UO cm en beginnend tussen ^0 en
80 era
(g)
= grindhoudend of grof zand beginnend tussen U0 en 80 cm
5.2 A Vergraven gronden.
Hiertoe behoren alle gronden die meer dan
cm diep vergraven
zijn.
Sommige van deze vergraven gronden zijn, indien de kenmerken van het
oorspronkelijke bodemprofiel van voor de vergraving nog duidelijk aan
wezig zijn, aangegeven met een toevoeging, n.l. (hh) opgehoogd.
Andere gronden die zo heterogeen zijn door ophoging of afgra
ving dat ze niet meer de kenmerken van één der voorkomende bodemtypen
vertonen, zijn als een apart bodemtype, n.l. Q aangegeven met boven
dien een toevoeging voor de aard van de vergraving, n.l.:
(Qhh) opgehoogd
(Qaa).afgegraven
5.2.5 Algemene_onderscheidIngen.
Hiermede zijn aangegeven de niet gekarteerde gedeelten, zoals
open water en belangrijkste wegen en tevens de verlande (dichtgegroeide
en/of -geslibde) beddingen.
Alvorens de onderscheiden bodemtypen te behandelen, wordt in
het volgende hoofdstuk eerst de legenda van de grondwatertrappenkaart
besproken.
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6.1 Inleiding.
De land- en tuinbouwkundige waarde van een grond wordt in be
langrijke mate bepaald door o.a.:
a. zwaarte (textuur)en profielverloop
b. hoogteligging t.o.v. het grondwater
c. het vochthoudend vermogen
De zwaarte (textuur) en het profielverloop van de in dit ge
bied voorkomende gronden zijn op de bodemkaart vermeld. Uit deze ken
merken is het vochthoudend vermogen af te leiden. Dit vochthoudend ver
mogen neemt toe naarmate het humus-, leem- en lutumgehalte hoger en de
dikte van deze humus-, leem- of lutumhoudende laag groter is. Hieruit
volgt dat het vochthoudend vermogen van zandgronden meestal geringer
is dan van kleigronden.
Hoe groter het vochthoudend vermogen van een grond is, des te
meer water zal beschikbaar zijn voor het gewas, indien geen aanvulling
vanuit het grondwater plaats heeft en derhalve zal in het groeiseizoen
minder snel een vochttekort optreden. Het in een grond voor de plant
beschikbare water is,behalve van de er op gevallen regen,echter ook af
hankelijk van de hoogteligging t.o.v. het grondwater. Reikt dit grond
water via de capillaire opstijging tot aan de bewortelbare zone dan
heeft een regelmatige aanvulling van het vocht in de bovengrond plaats.
Zit het grondwater te diep weg voor de wortels in het groeiseizoen dan
is het gewas aangewezen op de regenval en de hoeveelheid water die in de
bewortelbare laag wordt vastgehouden (vochthoudend vermogen). Komt het
grondwater zo hoog dat de grond te nat wordt, dan belemmert dit de ge
wasontwikkeling, de bewerking en de oogst.
Uit het bovenstaande volgt, dat de hoogteligging der gronden
t.o.v. het grondwater, met name in de weinig vochthoudende zandgronden
van uitermate groot belang is voor de geschiktheid voor land- en tuin
bouw. Om deze reden wordt deze hoogteligging bij ieder bodemkundig on
derzoek ook vastgesteld en op een kaart weergegeven in een aantal klas
sen, de z.g. grondwatertrappen.
6.2 Het begrip grondwatertrap.
De grondwaterstand in een grond is voortdurend aan schommelin
gen onderhevig o.a. als gevolg van neerslag en verdamping.
In het algemeen is de grondwaterstand *s winters hoger dan in
de zomer. Men kan dus een hoogste en een laagste stand meten. Deze hoog
ste en laagste grondwaterstand is niet ieder jaar dezelfde als gevolg
van droge en natte jaren. Om deze reden wordt de gemiddelde hoogste
grondwaterstand (H.W.) aangegeven, waaronder wordt verstaan de gemiddel
de hoogste grondwaterstand die in de winter op zal treden. Ditzelfde
geldt voor de gemiddelde laagste grondwaterstand (L.W.).
Deze H.W. is tijdens de veldopname bij elk boorpunt geschat
aan de hoogte van de z.g. grondwaterverschijnselen in het profiel. Dit
zijn roest en/of blekingsvlekken, die zijn veroorzaakt o.a. ten gevolge
van ijzerafzettingen, door het op- en neergaande grondwater.
De L.W. is tot ongeveer 1^0 cm beneden maaiveld vrij nauwkeu
rig te bepalen aan de diepte van de gereduceerde ondergrond. Dit is de
blauwgrijze of gebleekte ondergrond waarin praktisch geen roest ery'of
blekingsvlekken meer zijn waar te nemen en die permanent volledig met
water is verzadigd.
Ten einde de gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste grondwa
terstand per vlak aan te kunnen geven is gebruik gemaakt van de z.g.
grondwatertrappen, die zijn weergegeven op de grondwatertrappenkaart.

Grondwatertrap
Xb

HL a
H.W.0-20cm LW80-120cm
datum van
opname

zu

H

H.W.20-40cm L.W.140-200cm H.W.40-80cm L.W.U0-200cm H.W.80-120cmL.W>200cm

wv%*%

1%1%3%

Hoogt* van hat maaiveld

A

•:
•

•

•
•

•
•
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•
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•
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Deze grondwatertrap (Gt) geeft binnen bepaalde grenzen de hoogte van de
H.W. en de L.W. in een kaartvlak aan. Dit kaartvlak kan samenvallen met
het vlak van een bepaald bodemtype, maar zal dikwijls sledits een gedeelte
van dit bodemtype of van meerdere bodemtypen omvatten. Waar de grenzen
van een grondwatertrap en een bodemtype samenvallen zijn ze ook met
dezelfde lijn aangegeven.
6.3 De onderscheiden grondwater-trappen (afb. 3)
De indeling en codering der grondwatertrappen is in de eerste
plaats, evenals die voor de bodemtypen op de bodemkaart weer gebaseerd
op de landelijke indeling voor de Nederlandse gronden (kartering,
schaal 1:50.000). Deze landelijke indeling omvat zeven klassen (I t/m
VII), waarvan de coderingen en de H.W.- en L.W.-grenzen in de legenda
zijn weergegeven (afb. 3)•
In verband met de heersende hydrologische omstandigheden in
dit gebied en het doel van het bodemkundig onderzoek is binnen een aan
tal der landelijke grondwatertrappen een nadere onderverdeling gemaakt,
aangegeven met de letters a en b (lila, Illb, Va en Vh), terwijl de Gt
I in dit gebied niet als omgrensbaar kaartvlak voorkomt.
Op deze wijze zijn in het onderzochte gebied acht grondwater
trappen onderscheiden, die op afbeelding 3 zijn weergegeven.
6.1+ Verband geschatte en gemeten grondwaterstanden (afb. l+)
Aangezien de aangegeven H.W.- en L.W.-grenzen in de verschil
lende grondwatertrappen uitsluitend op schattingen berusten, die welis
waar, gezien de ervaringen in soortgelijke gebieden als redelijk be
trouwbaar kunnen worden beschouwd, is ter controle van deze schattingen
nog een aantal grondwaterstandsmetingen verricht.
Hiertoe zijn, verdeelt over het gebied op een aantal grondwa
tertrappen in november 1961 + I4.0 boorgaten gemaakt en hierin is drie
tot vijf keer de hoogte van de grondwaterstand gemeten. Aangezien bij
elke meting een aantal gaten dichtgelopen waren, is het aantal opnamen
op de verschillende data niet gelijk. Afbeelding k geeft de resultaten
van deze metingen weer.
De gemeten standen hebben voornamelijk betrekking op de grond
watertrappen Vb, VI en VII omdat de schatting van de H.W. juist in
deze gronden de meeste moeilijkheden gaf,
De standen op Gt lila zijn alleen opgenomen om de invloed van
het nabij gelegen kanaal of wetering hierop aan te tonen. Bij stijging
van de waterstand in de watergang gaat ook de grondwaterstand omhoog
(30-11). Na waterstandsverlaging in de watergangen door uitmalen zakt
het grondwater in de naaste omgeving weer spoedig tot ongeveer de diep
te van het vaste kanaalpeil (15-11). Deze grondwaterstanden zijn opge
nomen in de omgeving van de Grote Wetering, waar de geschatte H.W. dus
overeenkomt met de hoge wetering- en kanaalstanden.
Uit de gemeten standen op de grondwatertrappen Vb, VI en VII
blijkt, dat naarmate de opname later valt, de waterstanden stijgen. Op
30 november la,7amm de gemeten standen, op Gt "71 en VII overeen met de ge
schatte klassen, terwijl bij Gt Vb reeds een aantal metingen boven de
schatting uitkwamen.
Bij de beoordeling van deze metingen moet men bedenken, dat
van een nauwkeurige controle van de schattingen veel meer metingen over
een periode van 2 à 3 jaar noodzakelijk zijn. Dit was binnen het kader
van dit onderzoek niet mogelijk.
De grondwatertrappenkaart geeft echter als een benadering van
de gemiddeld voorkomende H.W.- en L.W.-standen een voldoende betrouw
baar beeld, mits men bedenkt dat de aangegeven waterstanden niet op
metingen, maar op ervaring en schatting berusten.
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Gezien de belangrijke rol, die de grondwatertrap van een grond
speelt bij de beoordeling op zijn land- en tuinbouwkundige geschiktheid,
behoorden deze grondwatertrappen eigenlijk op de bodemkaart te worden
weergegeven. Zoals reeds in het voorgaande opgemerkt,is dit om een te
druk kaartbeeld te voorkomen echter niet gedaan maar op een afzonder
lijke kaart aangegeven.
Wel is één belangrijke grens in de hoogteligging ten opzichte
van het grondwater,namelijk die tussen lage -„ronden (Gt II, lila, Illb,
Va en Vb) en middelhoge en hoge gronden (IV, VI en VII),op de bodemkaart aangegeven. Deze grens is dus dezelfde als die tussen de aangege
ven grondwatertrappen op de grondwatertrappenkaart.
Voor de beoordeling van de tuinbouwkundige geschiktheid der
gronden moet men echter zowel de bodemkaart als de grondwatertrappen
kaart gebruiken. De grenzen tussen de aangegeven klassen op de beide
geschiktheidskaarten (bijl. 3 en 4) zijn dan ook van beide bovengenoem
de kaarten afgeleid.
Ten einde dit nauwe verband tussen bodemkaart en grondwater
trappenkaart ook op deze kaarten duidelijk uit te laten komen, zijn de
bodemgrenzen en symbolen van de bodemkaart tevens in de basis van de
grondwatertrappenkaart aangebracht. Men kan derhalve van deze laatste
kaart zonder meer aflezen op welke grondwatertrappen een bepaald bodem
type voorkomt en omgekeerd.
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7.1 Inleiding.
De onderscheiden bodemtypen in de zandgronden worden afzonder
lijk beschreven. De rivierklei- en beekkleigronden worden groepsgewijs
besproken naai'1 bovengrondzwaarte en/of profielverloop en naar het hurausgehalte van de bovengrond.
Bij de beschrijving van de bodemtypen zal steeds aandacht wor
den besteed aan: ligging, grondwatertrap(pen), bodemgebruik en eventu
eel genomen grondmonsters, waarvan de uitslagen zijn weergegeven op
afb. 7•
In hoofdstuk 13 wordt van alle onderscheiden bodemtypen een
schematische profielbeschrijving gegeven.
7.2 Zandgronden.
7.2.1 Algemene_kenmerken_:_
De zandgronden bestaan alle uit sterk lemig, kleiig, matig
fijn zand, dat tussen 30 en 70 cm beneden maaiveld overgaat in leemarm,
kleiarm, matig fijn zand.
7.2.2 Onderscheiden bodemtypen^
Hoge en_middelhoge zandgronden (grondwaterinvloed dieper dan 1+0 cm be
neden maaiveld).
Bodemtype aZ: Hoge en middelhoge, dun
humusarme, roestarme zandgronden
in sterk lemig, kleiig matig fijn zand.
(grondmonsters: V0 17.1 -17-2-17.3)•
Ligging.
Dit bodemtype komt hoofdzakelijk ten oosten van de Quabbenburgerweg voor. Een paar kleine oppervlakten worden aangetroffen ten oos
ten van het vliegveld, ten zuiden van de Boevenbrinkweg en ten noord
westen van de Terwoldse wetering.
Grondwatertrap.
Dit bodemtype ligt op de grondwatertrappenVI en711.De grens
tussen deze twee grondwatertrappen wordt zo ongeveer gevormd door de
Trippestraat; gronden op grondwatertrap VII liggen voor het merendeel
ten noorden en die op grondwatertrap VI ten zuiden hiervan.
Deze gronden zijn op een enkele uitzondering na uitsluitend
als bouwland in gebruik. Op grondwatertrap VII is dit bodemtype erg
droogtegevoelig.
Bodemtype Z: Hoge en middelhoge, dun matig humeuze, roestarme zandgron
den in sterk lemig, kleiig matig fijn zand; met toevoeging
(kk) en (k).
Ligging.
Dit bodemtype komt voor ten noorden van het vliegveld, in de
omgeving van Wezeveld en de Quabbenburgerweg en in het noordoosten
langs de weg Terwolde - Twello. In laatstgenoemde omgeving komt kalkrijk zand (kk) en plaatselijk kalkrijke lichte klei tussen 1+0 en 80 cm
(k) voor.
Grondwatertrap.
Langs de Quabbenburgerweg en de weg Terwolde - Twello komt
grondwatertrap VII voor, verder liggen deze gronden op grondwatertrap VI.
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De grootste oppervlakte ligt in bouwland. In het noordoostelijk
deel van het gebied komt er veel fruitteelt op voor.
Lage zandgronden (grondwaterinvloed ondieper dan U0 cm beneden maaiveld).
Bodemtype afin: Lage, dun humusarme, roestige zandgronden in sterk lemig
kleiig matig fijn zand.
(grondmonster: V0 3.0).
Ligging.
Een kleine oppervlakte van dit bodemtype wordt aangetroffen
ten noordoosten van het vliegveld en ten noorden van het landgoed Hunderen. Verder komen deze gronden voor langs de Wellinckhofweg en de
Terwoldse wetering.
Grondwatertrap.
De gronden, die tot dit bodemtype behoren, liggen overwegend op
grondwatertrap Vb.
Bodemgebruik.
Op dit bodemtype komt zowel grasland als bouwland voor. Bij
gebruik als bouwland zijn deze gronden iets slempig.
Bodemtype_Gn: Lage, dun matig humeuze, roestige zandgronden in sterk
lemig, kleiig matig fijn zand.
Ligging.
De grootste oppervlakten worden aangetroffen ten noorden en
ten zuidoosten van het vliegveld. Verder komen nog enkele kleine stuk
ken verspreid voor ten westen van de Terwoldse wetering.
Grondwatertrap.
Ten noordwesten van het vliegveld komt dit type op grondwater
trap lila voor. Het grootste deel van de gronden wordt echter aange
troffen op grondwatertrap Vb. Een kleine oppervlakte ligt op grondwater
trap Va.
Bodemgebruik.
De lage gronden op IUa en Va liggen in grasland. Op grondwa
tertrap Vb komt zowel grasland als bouwland voor.
7.3 Rivier-kleigronden (de niet met de toevoegingen (k) of (kk) aangege
ven gronden zijn kalkarm)
7 . 3 . I HuiSu£a£m®. £ivie;rlp.£igr£nden.
7.3-1.1 Algemene kenmerken^
De humusarme rivierkleigronden kan men verdelen in twee groe
pen, die verschillende eigenschappen bezitten, namelijk zavelgronden
(lichter dan 25^ lutura) en kleigronden (zwaarder dan 25% lutum).
De zavelgronden voelen enigszins "scherp" aan, hetgeen veroor
zaakt wordt door het lage humusgehalte en door het lage percentage der
deeltjes tussen 2-50 mu t.o.v. de percentages der deeltjes <2 mu en het
zand (deeltjes >50 mu). Hierdoor heeft het zand met het lutum (<2 mu)een
geringe onderlinge binding, waardoor de grond vooral in natte toestand
gevoelig is voor slempen. De bovengrond slaat dicht en er treedt luchtgebrek op. Ten einde de bovengrond open te houden,zullen deze gronden
veelvuldiger bewerkt moeten worden.
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de eerste naar verhouding meer fijnere delen (deeltjes tussen 2-50 mu)
bevatten. Hierdoor hebben deze gronden een meer stabiele structuur en
geen last van slempen. Doordat de gronden echter zwaarder zijn (een gro
ter percentage deeltjes <2 mu bezitten) zijn ze moeilijker te bewerken.
De scheiding tussen de klei- en zavelgronden en het niet en wel
slempig zijn, loopt echter niet altijd parallel. Zware zavelgronden
(I7i - 25% <2 mu) hebben nu eens wel dan weer niet de eigenschappen van
de kleigronden. Zoals uit vorenstaand blijkt, is dit afhankelijk van de
onderlinge verhouding tussen de deeltjes <2 mu, 2-50 mu en >50 mu.
Afb. 5 geeft de granulaire samenstelling van twee monsters
weer, n.l. monster V0 k.2 en VO 16.1. Hoewel monster VO ^.2 uit de laag
van ^-5-60 cm is genomen en dus eigenlijk niet representatief is, geeft
dit toch de granulaire samenstelling weer van een bovengrond die slempt.
Beide monsters hebben ongeveer hetzelfde lutumgehalte, n.l.
22 en 2k%. Monster VO k.2 heeft echter 35$ deeltjes tussen 2 en 50 mu
en 52$ deeltjes >50 mu (zand). Daarentegen bevat monster V0 16.1 k7%
deeltjes tussen 2 en 50 mu en 29$ deeltjes >50 mu en heeft dus eai veel gun
stiger onderlinge verhouding.
7.3.I .2 Onders£hei.den bodemtypeno_
Bodemtypen aS2z en aS3z: Humusarme lichte zavel op zand (met toevoeging
(kk) en (k).
(grondmonsters: VO 5-0 en 13.0).
Profielverloop.
Deze gronden hebben een bovengrond van lichte zavel (8-17-g$
<2 mu). De zandondergrond komt bij bodemtype aS2z tussen U0 en 80 cm
voor, terwijl bij bodemtype aS3z de zandondergrond tussen 80 en 120 cm
begint. In het noordoosten van het gebied is type aS3z geheel kalkrijk
(toevoeging (kk)). Bovendien wordt daar op dit bodemtype een humeuze
sterk lemige zandlaag, dunner dan 30 cm, aangetroffen (toevoeging (z)).
Ligging.
Deze gronden komen hoofdzakelijk voor ten oosten van de Terwoldse wetering en wel in de omgeving van de Wellinkhofweg en langs de
weg Terwolde - Twello.
Grondwatertrap.
Meer dan de helft van de oppervlakte ligt op grondwatertrap VT.
Verder wordt aangetroffen grondwatertrap Vb en een kleine oppervlakte
op Va.
Bodemgebruik;
Op grondwatertrap VI zijn deze gronden als bouwland in gebruik.
De gedeelten op grondwatertrap Va liggen in grasland. Het bodemgebruik
van de gronden, die op grondwatertrap Vb liggen, is wisselend. Ten noor
den van de Wellinskhofweg wordt ook wel fruitteelt bedreven.
Deze gronden zijn slempgevoelig, hetgeen voornamelijk bezwaar
lijk is bij gebruik als bouwland.
Bodemtypen aS1M2z, aS2M3z, aS1M2L3z: Humusarme lichte zavel op zware za
vel al dan niet op lichte klei
(aS1M2L3z) op zand.
(grondmonsters: V0 U.1 - k . 2 ) .
Profielverloop.
Onder de lichtzavelige bovengrond komt een zware zavellaag
voor. Deze laag begint bij de bodemtypen S1M2z en S1M2L3z binnen UO cm
en bij bodemtype aS2M3z tussen UO en 80 cm beneden maaiveld.
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tussen 80 en 120 cm (type aS2M3z). Bij type aS1M2L3z gaat de zware za
vel over in lichte klei (25-35^ <2 mu) en vervolgens tussen 80 en 120
cm in zand.
Ligging.
Enkele oppervlakten van deze bodemtypen komen voor ten westen
van het Toevoerkanaal. Verder verspreid ten oosten van de Terwoldse we
tering.
Grondwatertrap.
Zowel grondwatertrap Vb als VI komen beide veelvuldig voor.
Grondwatertrap VI wordt overwegend aangetroffen ten noorden van de Wellinckhofweg. Een paar kleine vlakken liggen op grondwatertrap Va.
Bodemgebruik.
Hoewel de gebruikers deze gronden lastig bewerkbaar vinden,
o.a. ten gevolge van de humusarme zware zavel-tussenlaag, komt er meest
al bouwland op voor. Ze zijn erg slempgevoelig; dit wordt nog bevorderd
door de onderliggende zware zavel, die stagnerend werkt op een vlotte
afvoer van overtollig water naar de ondergrond.
Bodemtypen aM2z en aM: Humusarme zware zavelgronden al dan niet op zand
binnen 120 cm (met toevoeging (kk)).
Profielverloop.
De bovengrond van deze grond bestaat uit zware zavel. De zandondergrond begint bij bodemtype aM2z tussen 1+0 en 80 cm en bij bodem
type aM dieper dan 120 cm beneden maaiveld. Het bodemtype aM is kalkrijk
(toevoeging (kk)).
Ligging.
De hiertoe behorende bodemtypen komen voor in het noordooste
lijke deel van het gebied, ten noorden van de Wellinckhofweg en langs
de Quabbenburgerweg.
Het bodemtype aM is kalkrijk, dit is aangegeven met de toevoe
ging (kk).
Grondwatertrap.
In het noordoostelijke deel komt grondwatertrap VII voor, de
overige gronden liggen op grondwatertrap Vb.
Bodemgebruik.
Langs de Wellinckhofweg komt grasland voor, de overige gronden
zijn als bouwland in gebruik. Met uitzondering van het bodemtype aM, dat
een gunstiger granulaire samenstelling heeft, zijn deze gronden slemp
gevoelig (afb. 5).
Bodemtypen aM1L2z, aM1L3z en aM2L3z: Humusarme zware zavel op lichte
toevoeging (kk).
0p zaXi& raet
(grondmonster: V0 11.0),
Profielverloop.
Zowel bij bodemtype aM1L2z als bij bodemtype aM1L3z gaat de
zware zavel tussen 25 en 1+0 cm over in lichte klei en vervolgens in zand
resp. tussen J+0 en 80 cm en tussen 80 en 120 cm beneden maaiveld. Bodem
type aM2LJz heeft een bovengrond van zware zavel, die tussen 1+0 en 80 cm
overgaat in lichte klei; tussen 80 en 120 cm beneden maaiveld begint de
zandondergrond. In het noordoostelijk deel van het gebied zijn de pro
fielen kalkrijk, hetgeen is aangegeven met de toevoeging (kk).
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Een aaneengesloten complex van deze boderntypen komt voor in
het noordoostelijk deel boven de Trippestraat. Ook wordt een opper
vlakte van deze gronden aangetroffen ten noordoosten van de splitsing
Quabbenburgerweg - Trippestraat.
Grondwatertrap.
Het grootste gedeelte van deze kalkrijke gronden ligt op
grondwatertrap VII. Ten noorden van de splitsing Quabbenburgerweg Trippestraat komen ze ook op grondwatertrap VI voor.
Bodemgebruik.
Omdat de gronden vrij moeilijk bewerkbaar zijn liggen ze over
wegend in grasland. Langs het Toevoerkanaal komt echter zowel fruitteelt
als bouwland voor.
7.3.2 Matig humeuze rivierkleigronden.
7.3.2.1 Algemene kenmerken^
De matig humeuze rivierkleigronden zijn donkerder van kleur
en liggen in het algemeen lager dan de humusarme rivierkleigronden.
Hoewel deze gronden ook veel zandbijmenging hebben gekregen,
is de structuur vanwege het hogere humusgehalte bestendiger dan in de
humusarme rivierkleigronden. Ook mede hierdoor zijn ze niet slempgevoelig.
7.3.2.2 Onders_chej.den boderntypen^
Bodemtypen_S1z, S2z, S3z: Matig humeuze zavel op zand met toevoeging

(s).

(grondmonsters: VO 6.0 - 8.0 - ll+.O).
Profielverloop.
Deze gronden zijn onderscheiden naar de diepte waarop de zandondergrond begint, n.l. tussen 25 en J+0 cm (type Slz), tussen 1+0 en 80
cm (type S2z) en tussen 80 en 120 cm beneden maaiveld. Plaatselijk
komt tussen 1+0 en 80 cm grind of grof zand voor, dat aangegeven is met
toevoeging (g).
Ligging.
Deze gronden komen behalve in het gedeelte ten oosten van de
Terwoldse wetering overal verspreid voor. De grootste oppervlakten
worden aangetroffen langs de Quabbenburgerweg en ten noordoosten van
het vliegveld. Ten zuiden van het vliegveld en ten oosten van de Oude
Wezeveldseweg komt grind of grof zand voor (toevoeging (g)).
Grondwatertrap.
Ten noordoosten van het vliegveld komt een kleine oppervlakte
op grondwatertrap lila voor. Een zeer groot gedeelte van deze gronden
ligt op grondwatertrap Va en Vb. Grondwatertrap VI wordt overwegend
aangetroffen langs de Quabbenburgerweg.
Bodemgebruik.
In het westelijk gedeelte liggen de meeste gronden in grasland.
Bouwland komt voor langs de Quabbenburgerweg en ten noordoosten van het
vliegveld.
De dunne klei-op-zandgronden (bodemtype S1z) op grondwatertrap
VI en VII zijn erg droogtegevoelig.
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Bodemtypen S1M1z, S1M2z, S2M3z, S1M2L3z: Matig humeuze lichte zavel op
zware zavel al dan niet op
lichte klei op zand met toe
voeging (g).
Profielverloop.
De licht zavelige bovengrond van deze bodemtypen is dunner
dan 1+0 cm, behalve van type S2M3z, waarvan de bovengrond 40 tot 80 cm
dik is. Hieronder volgt een laag zware zavel, die tussen 25 en 40 cm
overgaat in zand bij type SIMIz, tussen 40 en 80 cm bij het type S1M2z
en tussen 80 en 120 cm bij de typen S2M3z en S1M2L3z. Bij type S1M2L3z
komt tussen de zware zavellaag en de zandondergrond een laag lichte
klei voor. Plaatselijk komt grind of grof zand voor, beginnend tussen
40 en 80 crn beneden maaiveld, dat aangegeven is met toevoeging (g) .
Ligging.
De hiertoe behorende bodemtypen worden grotendeels aangetrof
fen in het gebied omgrensd door de Oude Wezeveldseweg en de Quabben
burgerweg. Veelal komen deze gronden voor op de overgang van matig hu
meuze naar hurnusarme kleigronden.
Grondwatertrap.
In de omgeving van de Oude Wezeveldseweg liggen deze gronden
op grondwatertrap lila en Va. Ten westen van de Quabbenburgerweg komt
meestal grondwaterwatertrap Vb en VI voor.
Bodëmgebruik.
Op grondwatertrap lila en Va komt grasland voor, terwijl de
gronden op grondwatertrap Vb en VI in gebruik zijn als bouwland.
Bodemtype S1M1z op Vb en VI is vrij droogtegevoelig.
Bodemtypen M1z en M2z: Matig humeuze zware zavel op zand.
Profielverloop.
Beide bodemtypen hebben een bovengrond van zware zavel. De
zandondergrond begint bij bodemtype Mlz tussen 25 en 40 cm en bij bo
demtype M2z tussen 40 en 80 cm beneden maaiveld. Plaatselijk komt ten
noorden van de Boevenbrinkweg tussen 40 en 80 cm grindhoudend of grof
zand voor (toevoeging (g)).
Ligging.
Deze bodemtypen komen voor in het godeelte gelegen tussen de
Terwoldse Wetering,het Toevoerkanaal en de Oude Wezeveldseweg.
Grondwatertrap.
In de omgeving van de Oude Wezeveldseweg en Quabbenburgerweg
komt grondwatertrap lila en Va voor. Langs het Toevoerkanaal liggen de
gronden op grondwatertrap Vb.
Bodemgebruik.
Op grondwatertrap lila komt uitsluitend grasland voor; op
grondwatertrap Va en Vb wordt zowel grasland als bouwland aangetroffen.
Bodemtypen M1_L2z en_M1L3z: Matig humeuze zware zavel op lichte klei op
zand met toevoeging (g).
(grondmonsters: VO 7.0-16.1 t/m 16.4).
Profielverloop.
Bodemtypen M1L2z en M1L3z hebben een bovengrond van zware
zavel, die 25 à 40 cm dik is. Hieronder wordt een laag lichte klei aan
getroffen. De zandondergrond begint resp. tussen 40 en 80 cm en tussen
80 en 120 cm beneden maaiveld. Ook komt in deze gronden plaatselijk
grindhoudend of grof zand voor tussen 40 en 80 cm beneden maaiveld
(toevoeging (g)).
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Van deze bodemtypen wordt de grootste oppervlakte aangetroffen
ten zuiden van de Wellinckhofweg en ten zuidoosten van Huize de Ka.
Verder liggen nog enkele kleine oppervlakten ten noorden van de Wel
linckhofweg .
Grondwatertrap.
Langs de Terwoldse wetering liggen deze gronden veelal op lila.
In de omgeving van de Trippestraat komt grondwatertrap VI en VII voor.
De overige gronden worden aangetroffen op Va en Vb.
Bodemgebruik.
Nabij Huize de Ka en de zuidelijke begrenzing van het gebied
komen enkele fruitteeltbedrijven voor. Alle andere gronden zijn in
gebruik als grasland.
Bodemtype M2W2z: Matig humeuze zware zavel op zware klei op zand.
Profielverloop.
Dit bodemtype bestaat uit een bovengrond van zware zavel tus
sen 40 en 80 cm overgaand in zware klei. De zandonder^rond begint die
per dan 40 cm, doch ondieper dan 80 cm beneden maaiveld. Plaatselijk
wordt grind tussen 40 en 80 cm beneden maaiveld aangetroffen.
Ligging.
Dit bodemtype komt voor als langgerekte strook ten zuiden van
de Wellinckhofweg.
Grondwatertrap.
Deze gronden komen voor op grondwatertrap lila, Va en Vb.
Bodemgebruik.
Op deze gronden komt uitsluitend grasland voor.
Bodemtypen L1W2z, L1W3z en L1W2v: Matig humeuze lichte klei op zware
toevoegingen
zanci 0f veen raet
(v) en (g).
(grondmonsters: VO 9.0 - 10.0).
Profielverloop.
Deze gronden hebben een 25 en 40 cm dikke bovengrond van lich
te klei. Onder deze bovengrond bevindt zich een zware kleilaag, die
bij typen L1W2z en L1W3z resp. tussen 40 en 80 cm en tussen 80 en 120
cm beneden maaiveld overgaat in zand. De zware kleilaag van type L1W2V
gaat tussen 40 en 80 cm beneden maaiveld over in een veenlaag die dik
ker is dan 40 cm. In de eerstgenoemde grond komt over een grote opper
vlakte op de overgang van de klei naar het zand een veenlaagje voor,
dat dunner is dan 40 cm, dat aangegeven is met de toevoeging (v). Ook
wordt plaatselijk grind of grof zand aangetroffen (toevoeging (g)).
Ligging.
Deze gronden komen merendeels voor in het oostelijk deel van
het gebied en wel hoofdzakelijk ten zuiden van de Wellinckhofweg. Verder
langs de Kadijk ten oosten van Huize de Ka.
Grondwatertrap.
Ten noorden van de Trippestraat komt grondwatertrap VII voor.
De gronden ten zuiden van de Wellinckhofweg liggen grotendeels op lila
en een klein gedeelte op Va.
Bodemgebruik.
Aangezien deze gronden zwaar en meestal erg'nat zijn, komt
hierop uitsluitend grasland voor.
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7.^.1 Algemene_k£rmerkeru
De beekkleigronden zijn kalkarm en bestaan uit een matig hu
meuze donkergrijze bovenlaag overgaand in gelige, roestige leraige klei;
liggend op vrij grof, grindhoudend zand. De hogere koppen in het beekkleilandschap liggen meestal op dekzand.
De structuur van deze gronden is dicht, zodat de doorlatendheid gering is en de bewerkbaarheid moeilijk. In de zwaarste en natste
gronden is dit het ergste. Het overtollige regenwater moet vooral in de
zwaardere gronden grotendeels bovengronds afvloeien.
In tegenstelling tot het rivierkleigebied is het slootwater in
het beekkleilandschap sterk ijzerhoudend, waardoor het water een roestkleur heeft.
7.4.2 Onders£heiden bodemtypen^
Bodemtypen BS1z en BS2z: Matig humeuze lichte zavel op zand met toevoe(grondmonsters: VO 1.0-2.1-2.2-12.0).
Profielverloop.
De licht zavelige bovengronden van de typen BS1z en BS2z zijn
resp. 25 tot 40 cm en 40 tot 80 cm dik. Hieronder komt de zandondergrond voor. Plaatselijk wordt grind aangetroffen (toevoeging (g)).
Ligging.
De grootste oppervlakte van deze gronden komt voor langs de
Grote Wetering en ten oosten van het vliegveld.
Grondwatertrap.
Deze bodemtypen worden aangetroffen op grondwatertrap lila,
Illb, IV en Va. Grondwatertrap lila neemt de grootste oppervlakte in
beslag. Grondwatertrap Illb en IV komen uitsluitend voor in het zuid
westelijke gedeelte langs de Grote Wetering.
Bodemgebruik.
Deze gronden zijn overwegend nat en in gebruik als grasland.
Enkele hogere gedeelten liggen in bouwland. In het zuidwestelijke deel
langs de Grote Wetering komt tuinbouw voor.
Bodemtypen_BS2M1 z enBS1M2z: Matig humeuze lichte zavel op zware zavel
op zand met toevoeging (g).
Profielverloop.
Ook deze gronden hebben een 25 - 40 cm dikke bovengrond van
lichte zavel. Hieronder komt in tegenstelling tot de voorgaande typen
een zware zavellaag voor die bij type BS1M1z dieper dan 25 cm doch on
dieper dan 40 cm overgaat in zand en bij type BS1M2z tussen 40 en 80 cm
beneden maaiveld. Op vele plaatsen komt grind voor tussen 40 en 80 cm
beneden maaiveld (toevoeging (g)).
Ligging.
Met uitzondering van enkele kleine oprervlakton ten noordoos
ten en noordwesten van h^t vliegveld, komen deze gronden uitsluitend
voor ten oosten van de Oude Wezeveldseweg in het grote beekkleigebied.
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Het grootste deel ligt op grondwatertrap lila en verder een
kleine oppervlakte op Va en Vb.
Bodemgebruik.
Overwegend liggen deze gronden in grasland. Een kleine opper
vlakte op grondwatertrap Vb is als bouwland in gebruik. Ook komt op
deze grondwatertrap een complex bos voor.
Bodemtypen_BM2z, BM2z en BMIv: Matig humeuze zware zavel op zand of veen
met toevoeging (g).
Profielverloop.
De bodemtypen BM1z en BMIv hebben een 25-bO cm dikke boven
grond van zware zavel; de bovengrond van type BM2z is i+0-80 cm dik.
Hieronder volgt de zandondergrond (typen BM1z en BM2z) of de veenondergrond (type BMIv). Ten westen van het vliegveld en ten oosten van
de Oude Wezeveldseweg wordt op zeer veel plaatsen grind tussen UO en
80 cm beneden maaiveld aangetroffen (toevoeging (g)).
Ligging.
Enkele kleine komvormige gedeelten van deze bodemtypen komen
voor langs de Grote Wetering. Verder worden deze gronden aangetroffen
ten noorden van het vliegveld en ten zuiden van de Oude Wezeveldseweg.
Grondwatertrap.
Met uitzondering van enkele lage kommen (grondwatertrap II)
liggen deze bodemtypen op grondwatertrap lila.
Bodemgebruik.
Op deze gronden komt uitsluitend grasland voor, aangezien ze
voor bouwland erg zwaar en nat zijn.
Bodemtypen BM1L2z en BM1L2v: Zware zavel op lichte klei op zand of
veen met toevoeging (g).
Profielverloop.
Onder de bovengrond van deze typen die 25 - ^-0 cm dik is,
komt een lichte kleilaag voor. De ondergrond, beginnend tussen i+0 en
80 cm, bestaat bij type BM1L2z uit zand en bij type BM1L2v uit veen.
Op zeer veel plaatsen wordt, voornamelijk ten zuiden van het Toevoer
kanaal., grind tussen 40 en 80 cm aangetroffen (toevoeging (g)).
Ligging.
Een groot aaneengesloten complex strekt zich uit van de Kadijk
tot aan de Oude Wezeveldseweg.
Grondwatertrap.
Slechts een kleine oppervlakte ligt op grondwatertrap II, het
grootste gedeelte echter wordt aangetroffen op grondwatertrap lila.
Bodemgebruik.
Op deze zeer natte nn slecht doorlatende gronden is alleen
grasland mogelijk.
Bodemtypen BL1W2z en BL1W2v: Matig humeuze lichte klei op zware klei op
zand of veen met toevoeging (v) en (g).
(grondmonster: V0 15.0).
Profielverloop.
Deze gronden hebben een 25-^0 cm dikte bovengrond bestaande
uit lichte klei. Tussen ij-O en 80 cm wordt een zware kleilaag aange
troffen. Hieronder komt bij type BL1W2z de zandondergrond voor.
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Ten westen van Huize de Ka komt tussen 40 en 80 cm beneden maaiveld op
de overgang van de klei naar de zandondergrond een veenlaagje voor, dat
dunner is dan 40 cm (toevoeging (v)). Bij type BL1W2v is deze veenlaag
dikker dan 40 cm.
Ligging.
Deze gronden komen voor in de laagste delen van het grote beekkleieomplex, dat zich uitstrekt van de Kadijk tot aan de Oude Wezeveldseweg.
Grondwatertrap.
Ten zuiden van het Toevoerkanaal liggen deze bodemtypen op
grondwatertrap II en ten noorden van dit kanaal op,grondwatertrap lila.
Bodemgebruik.
Op deze gronden komen grasland en een klein complex moerasbos
voor.

- 29,8. DE GBOMDWATERTRAFPENKAARTj SCHAAL 1:10.000 (bijlage 2).
In dit hoofdstuk zullen de onderscheiden grondwatertrappen,
de bodemtypen waarop ze voorkomen, hun ligging en geschiktheid worden
besproken.
^•1 Grondwatertrap

H.W. ondieper dan 20 cm
L.W. 50 - 80 cm.
Deze grondwatertrap komt overwegend voor in de beekkleigronden.
In de rivierkleigronden liggen slechts twee kleine oppervlakten, ten
oosten van de Terwoldse wetering. De grootste oppervlakte wordt aange
troffen ten noorden van de Boevenbrinkweg. Mogelijk liggen deze gron
den in een verlande stroombedding, die in de richting van Huize de Ka
gestroomd heeft; plaatselijk komen verslagen veenlaagjes in de onder
grond voor.
Ook liggen een paar kleine complexen ten westen van het vlieg
veld en ten noordoosten van de Oude Wezeveldseweg.
Voor de land- en tuinbouw zijn de gronden op deze grondwatertrap weinig
geschikt. Meestal staan de gronden in de winter langdurig onder water,
waardoor in het voorjaar de groei laat op gang komt. In grasland wordt
de zode gemakkelijk stukgetrapt. Bovendien liggen op deze grondwater
trap zware gronden, die slecht doorlatend zijn, waardoor het regenwater
moeilijk door het profiel kan wegzakken.
8.2 Grondwatertrap lila: H.W. ondieper dan 20 cm
L.W. 80 - 120 cm
Ongeveer een derde van het onderzochte gebied wordt ingenomen
door deze grondwatertrap. De grootste oppervlakte ligt in de beekklei
gronden. In de rivierkleigronden komt een grote oppervlakte zware gron
den op deze grondwatertrap voor, tussen de Wellinckhofweg en de Ter
woldse wetering. De beeKcleigronden op deze grondwatertrap bestaan zo
wel uit lichte als uit zware profielen.
Wat de geschiktheid voor land- en tuinbouw betreft, zijn de
gronden op grondwatertrap lila geschikt voor grasland, maar na een die
pere ontwatering bieden de lichtere gronden ook mogelijkheden voor
tuinbouw.
8.3 Grondwatertrap Illb: H.W. 20 - 1+0 cm
L.W. 80 - 120 cm
Deze grondwatertrap komt uitsluitend voor in het zuidwesten
langs de Grote Wetering als gevolg van wateronttrekking door deze we
tering. Hierdoor zijn deze gronden, die vroeger vaak onder water kwamen
aanzienlijk verbeterd. Het is nu zelfs mogelijk hier tuinbouw te be
drijven. Ook voor bouwland en grasland zijn deze gronden geschikt.
8.1+ Grondwatertrap IV: H.W. 1+0 - 6o cm
L.W. 80 - 120 cm
Slechts één kleine oppervlakte komt hiervan voor in het zuid
westelijke deel langs de Grote Wetering. Ook deze gronden zijn voorheen
natter geweest maar door wateronttrekking aanmerkelijk verbeterd.
Ze bieden thans voor de land- en tuinbouw goede mogelijkheden.
Door de geringe fluctuatie (verschil tussen H.W. en L.W.) van het
grondwater verdrogen deze profielen zelden pf nooit.
8.5 Grondwatertrap Va: H.W. ondieper dan 20 cm
L.W. 120 - 11+0 cm
Behalve in het noordoosten komt deze grondwatertrap over het
gehele gebied verspreid voor. De twee grootste oppervlakten liggen ten
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oosten van de Terwoldse Wetering en ten zuidoosten van het vliegveld.
Zowel lichte als zwaardere gronden hebben deze grondwatertrap.
Ze zijn beter geschikt voor grasland, maar na verlaging van de grond
waterstand zullen hier zeker geschikte tuinbouwgronden voorkomen.
8.6 Grondwatertrap Vb: H.W. 20 - if-0 cm
L.W. 1*+0 - 200 cm
Deze grondwatertrap komt hoofdzakelijk voor ten oosten van
het vliegveld, ten westen van de Quabbenburg^rweg en langs de weg Terwolde-Twello.
Mits het kleidek dikker is dan 1+0 cm zijn de gronden op grond
watertrap Vb geschikt voor grasland, bouwland on voer oen bepaalde tak
van tuinbouw, namelijk het consumptiebedrijf, afhankelijk van tun boven
grondzwaarte /zie hfdst. 10). Voor dit laatste is het gewenst dat de
grond gemakkelijk bewerkbaar is.
8.7 Grondwatertrap VT: H.W. 1+0 - 80 cm
L.W. 11+0 - 200 cm
Vooral in het noordoostelijke deel van het onderzochte gebied
komen deze hoge gronden voor. Ook worden enkele oppervlakten aangetrof
fen ten zuidwesten van de Terwoldse wetering en ten noorden van het
landgoed Hunderen.
Zowel voor land- als tuinbouw bieden deze gronden goede moge
lijkheden. Vooral voor de tuinbouw prefereert men gronden met een
structuurbastendige bovengrond (zie hfdst. 9).
8.8 Grondwatertrap VII: H.W. 80 - 120 cm
L.W. dieper dan 120 cm
De grootste oppervlakte ligt in het noordoosten langs het Toe
voerkanaal. Nadat het Toevoerkanaal gegraven is, zijn deze gronden dro
ger geworden ten gevolge van wateronttrekking door het kanaal. Tijdens
de veldopname is de H.W. hoger geschat maar dit is op de grondwatertrap
penkaart gecorrigeerd na een aantal grondwaterstanden in deze gronden
te hebben gemeten (afb.l+j hfdst. 6).
De zandgronden op grondwatertrap VII zijn zeer droogtegevoelig
de kleigronden zijn zowel voor land- als tuinbouw geschikt.
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9. DE MOGELIJKHEDEN VOOR GROEEiTETEELT.
In de groenteteeltsector kan men een aantal bedrijfstypen on
derscheiden, o.a. het "consumptiebedrijf" en het "gespecialiseerd glasbedrijf" .
Het "consumptiebedrijf".
Onder het consumptiebedrijf wordt verstaan een tuinbouwbedrijf
waarvan de produkten overwegend afgezet worden op de binnenlandse markt
De veiling, waar deze produkten aangevoerd worden, is een "consumptie
veiling". Het afzetgebied beperkt zich hoofdzakelijk tot de omliggende
plaatsen. Een grote aanvoer van hetzelfde produkt geeft op een consump
tieveiling moeilijkheden, aangezien de markt dan oververzadigd raakt
en de produkten onverkoopbaar zijn.
Ten einde een regelmatige aanvoer van een grote verscheiden
heid van produkten in beperkte hoeveelheden mogelijk te maken, dient
op de consumptiebedrijven het gehele seizoen door geplant en gezaaid
te kunnen worden. Orn een goed zaaibed te verkrijgen, zijn voor dit bedrijfstype gemakkelijk te bewerken gronden gewenst, die bovendien
groeikrachtig zijn. Met groeikrachtig worden in dit verband gronden
aangeduid, die goed opdrachtig zijn en het water gemakkelijk aan de
plant afgeven, zodat het gewas snel kan groeien.
Het "gespecialiseerd glasbedrijf".
De produkten van dit bedrijfstype zijn grotendeels bestemd
voor export. De hierbij behorende veiling is een "exportveiling". Deze
veiling kan zich geleidelijk ontwikkelen uit een consumptieveiling.
Dit kan o.a. bevorderd worden door concentratie van enkele kleine con
sumptieveilingen tot één grotere veiling.
Op een exportveiling kunnen zeer grote hoeveelheden van het
zelfde produkt gelijktijdig aangevoerd worden. De tuinder kan zich
hierdoor specialiseren op enkele teelten. Meestal zijn dit glasprodukten; vollegrondsgroenteteelt is op het zuiver gespecialiseerd glasbe
drijf van weinig betekenis.
Voor dit bedrijfstype komen ook minder groeikrachtige gronden
in aanmerking, d.w.z. gronden waarop de wateropname door het gewas
moeilijker is, waardoor de groei trager verloopt. Speciaal geldt dit
voor de teeltcombinatie vroege stooktomaten gevolgd door wintersla.
Een goede waterbeheersing en een structuurbestendige bovengrond zijn •;
zeer gewenst om een ruime luchttoetreding mogelijk te maken, zodat
de groeivoorwaarden in de lichtarme periode zo gunstig mogelijk zijn.'
Bovendien mag de grond bij veel gieten, bevloeiing, etc. niet dicht
slaan (verslempen) en dient voldoende geschikt gietwater aanwezig te
zijn.
Hoewel in het onderzochte gebied en naaste omgeving van de ge
meente Voorst, voor zover er tuinbouw aanwezig is, praktisch uitslui
tend consumptiebedrijven voorkomen, is in overleg met het Rijkstuinbouwconsulentschap toch een geschiktheidsbeoordeling voor het consump
tiebedrijf en het specialiseerde glasbedrijf opgesteld.
Ook de veiling van Twello is nog in hoofdzaak een consumptieveiling, maar daarnaast wordt reeds een aantal produkten geëxporteerd.
De toenemende intensivering in de tuinbouw gaat gepaard met
een uitbreiding van het glasareaal. Deze ontwikkeling is in deze
streek reeds zichtbaar, waarbij op verschillende bedrijven glas- en
vollegrondsteelten voorkomen, naar dit zijn geen gespecialiseerde glasbedrijven.
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De geschiktheidsclassificatie der gronden is gebaseerd op de
bestaande toestand, wat betreft profielopbouw, ontwatering, etc,.
In de tuinbouw vooral bij intensieve bedrijfsvormen, wordt het
steeds meer gebruikelijk om de groeivoorwaarden gunstiger te maken. Dit
gebeurt door de waterhuishouding te verbeteren, het gebruik van veel
organisch materiaal enz.. Op de geschiktheidskaart is derhalve aangege
ven waarom bepaalde gronden als matig geschikt beoordeeld zijn. De oor
zaak van deze lagere classificatie is meestal een ongunstige waterbeheer
sing. Verbetering hiervan zal de geschiktheid doen stijgen. Slempgevoelige en moeilijk te bewerken gronden zijn met grote hoeveelheden sta
biel organisch materiaal, zoals tuinturf en compost, te verbeteren,
doch dit gaat gepaard met vrij hoge kosten.
Zowel de geschiktheidskaart voor groenteteelt (bijlage 3) als
die voor witlof (bijlage k) zijn met de naam globale bodemgeschiktheidskaart aangegeven. Gezien de aard van het ingestelde onderzoek, de ge
bruikte waarnemingsdichtheid per oppervlakte-eenheid en de kaartschaal,
moeten deze geschiktheidskaarten als globaal worden beschouwd. Dit
geldt zowel voor de begrenzingen der onderscheiden klassen als voor de
inhoud van deze kaartvlakken. Gezien de nogal gecompliceerde bodemge
steldheid van het gebied kunnen binnen de aangegeven kaartvlakken af
wijkingen voorkomen wat betreft de proficlopbouw, de grondwatertrap,
etc.. Wanneer op grond van deze geschiktheidskaarten tot vestiging van
tuinbouw op bepaalde percelen wordt overgegaan is vooraf een gedetail
leerd bodemkundig onderzoek van de betreffende percelen noodzakelijk.
Een zodanig gedetailleerd onderzoek voor het gehele gebied,
was in het kader van de verstrekte opdracht niet mogelijk en zou
veel hogere kosten met zich meegebracht hebben.
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10. DE GLOBALE BQDEMGESCHIKTHEIDSKAART VOOR GROENTETEELT, SCHAAL 1:10.000
(bijlage 3).
10.1 Inleiding.
In het vorige hoofdstuk is beschreven welke gronden gewenst
zijn voor een bepaald bedrijfstype. Op grond van deze zienswijze is
van elk bodemtype (incl. de grondwatertrap) een geschiktheidsbeoorde
ling gegeven. De geschiktheidskaart is dus afgeleid van de boderakaart
en de grondwatertrappenkaart.
De beoordeling van elk bodemtype is gebaseerd op de huidige
waterhuishouding, profielopbouw, etc.. Indiende waterhuishouding ver
beterd wordt, komen er meer geschikte gronden voor. Met de letter (n)
is aangegeven welke gronden na ontwatering geschikt zijn.
10.2 Legenda.
In de legenda zijn drie geschiktheidsklassen onderscheiden:
n.l. :
I = geschikt
II = matig geschikt
III = weinig geschikt
Zeer geschikte gronden komen in het gehele gebied niet voor.
Om de geschiktheid voor beide bedrijfstypen apart aan te geven is ge
bruikgemaakt van de letters c (consumptiebedrijf) en g (gespeciali
seerd glasbedrijf), die achter de geschiktheidsklassen worden vermeld.
De reden waarom de verschillende gronden als matig geschikt
beoordeeld zijn, wordt-aangegeven met de letters :(n)(nat),(z)(moeilijk
bewerkbaar) of (s)(slempgevoelig) achter de geschiktheidsklasse .
10.3 De geschiktheidsklassen.
IO.asse_l£

jp-asse_lg

: Geschikt voor het "consumptiebedrijf" en minder ge
schikt voor het "gespecialiseerd glasbedrijf".
Deze geschiktheidsklasse omvat de lage matig humeuze zandgronden (bodemtype Gn) en de matig humeuze
lichte zavelgronden op zand (bodemtypen S2z en S3z)
op grondwatertrap Vb.
Na een diepere ontwatering worden deze gronden ge
schikt voor het gespecialiseerd glasbedrijf maar
minder geschikt voor het consumptiebedrijf (ig).
Deze klasse komt hoofdzakelijk voor in de omgeving
van het vliegveld en ten westen van de Terwoldse
wetering.
: Geschikt voor het "gespecialiseerd glasbedrijf" en
minder geschikt voor het "consumptiebedrijf".
Tot deze geschiktheidsklasse zijn gerekend de hoge
matig humeuze zandgronden (bodemtype Z), de matig
humeuze, lichte zavelgronden op zand (bodemtypen
BS2z, S1z, S2z, S1M2z, S3z, S1M2L3z, S1M1z en S2M3z)
en de zware zavelgronden al dan niet op zand (bodem
typen M1z, M2z, aM2L3z en aM) op grondwatertrap IV,
VI en VII.
Deze gronden zijn door een lagere grondwaterstand
minder groeikrachtig en meestal zwaarder dan die in
klasse Ic.
De betreffende gronden komen voor in de omgeving van
het vliegveld, ten westen van de Terwoldse wetering
en in het noordoostelijke deel van het gebied.

-
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Matig geschikt voor het "consumptiebedrijf" en het
"gespecialiseerd, glasbedrijf".
Hiertoe zijn gerekend de matig humeuze lage zand
gronden (bodemtype Gn) en de matig humeuze lichte
zavelgronden op zand (bodemtypen S2z en S3z) op
grondwatertrap lila en Va. Deze gronden hebben zowel
voor het glas- als consumptiebedrijf een te hoge
grondwaterstand.
Na verbetering van de waterhuishouding zijn deze
gronden geschikt voor het "consumptiebedrijf" of
voor het "gespecialiseerde glasbedrijf". Dit is af
hankelijk van de ontwateringsdiepte.
Deze gronden komen voor rondom het vliegveld en
langs de Quabbenburgerweg.
Matig geschikt voor het "gespecialiseerd glasbe
drijf" en weinig geschikt voor het "consumptiebe
drijf" .
Deze geschiktheidsklasse omvat de matig humeuze lich
te zavelgronden op zand (bodemtypen BS1z, BS2z,
S1M2z, S1M2L3z, S1M1z, S2M3z en S1z) op grondwatertrap II, lila, Va en Vb. Deze gronden hebben voor
het "gespecialiseerd glasbedrijf" momenteel een te
hoge grondwaterstand, maar zijn door ontwatering
hiervoor geschikt te maken.
Overwegend worden deze gronden aangetroffen ten
westen van de Quabbenburgerweg.
Matig geschikt voor het "consumptiebedrijf" en het
"gespecialiseerde glasbedrijf".
Tot deze geschiktheidsklasse zijn gerekend de humusarme lage zandgronden (bodemtype aGn) en de humusarme lichte zavelgronden op zand (bodemtype aS2z en
aS3z) op grondwatertrap lila, Va en Vb.
Deze slempgevoelige gronden komen hoofdzakelijk voor
ten oosten van de Quabbenburgerweg.
Door jaarlijks zeer veel organisch materiaal te ge
bruiken kan men dit verslempen tegengaan.
Matig geschikt voor het "gespecialiseerde glasbe
drijf" en weinig geschikt voor het "consumptiebe
drijf" (slempgevoelig).
Tot deze geschiktheidsklasse zijn gerekend de hoge
en middelhoge humusarme zandgronden (bodemtype aZ)
de humusarme lichte en zware zavelgronden op zand
(bodemtypen aS2z, aS3z, aS2M3z, aS1M2z, aS1M2L3z en
aM2z) op grondwatertrap VI en VTI en bovendien de
vier laatstgenoemde bodemtypen op grondwatertrap
lila, Va en Vb.
Deze slempgevoelige gronden, die verbeterd kunnen
worden door gebruik van zeer veel organisch materi
aal, o.a. tuinturf en compost, komen voor
in het noordoostelijk deel van het
gebied.
Matig geschikt voor het "gespecialiseerde glasbe
drijf" en weinig geschikt voor het "consumptiebe
drijf" (moeilijk bewerkbaar).
Deze klasse omvat de humusarme en matig humeuze
zware zavelgronden op lichte klei binnen lf-0 cm,rus
tend op zand (bodemtypen aM1L2z, aM1L3z, MlL2z en
M1L3z) op grondwatertrap VI en VII.
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}Q.as£e_III

Deze gronden zijn moeilijk te bewerken. Ze komen
voor in de omgeving van de Trippestraat.
Door het gebruik van grote hoeveelheden organisch
materiaal kan de bewerkbaarheid in de loop van jaren
beter worden maar dit brengt zeer hoge kosten met
zich mee.
De klassen IIc+g(s), Ilg(s) en Ilg(z) zijn op de
globale bodemgeschiktheidskaart met dezelfde kleur
aangegeven, gezien de reeds genoemde hoge kosten
van eventuele verbeteringsmaatregelen.
: Weinig geschikt voor beide bedrijfstypen.
Deze geschiktheidsklasse omvat alle gronden, die
moeilijk bewerkbaar zijn en meestal een zeer hoge
grondwaterstand hebben.
Twee grote complexen in deze klasse komen voor ten
zuiden van de Wellinckhofweg en ten zuiden van de
Kadij k.
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11. DE GLOBALE BODMGESCHIKTHEIDSKAART VOOR WITLOF, SCHAAL 1 :10.000
(bijlage
.
11.1 Inleiding.
Bij de witlofteelt moet men onderscheid maken in de teelt van
de wortels en het z.g. witloftrekken, waaronder wordt verstaan het op
nieuw laten uitlopen van de wortels, onder afsluiting van licht.
Op deze globale bodemgeschiktheidskaart wordt uitsluitend de
geschiktheid voor de teelt van de wortels aangegeven. Voor het witloftrekken wordt slechts een klein stuk grond gebruikt,dat, indien dit
hiervoor weinig geschikt is met vrij geringe kosten geschikt gemaakt
kan worden, door grond van elders aan te voeren. De meeste lichte
gronden die voldoende diep ontwaterd zijn, komen voor het witloftrekken in aanmerking.
Het slagen van de witlofteelt hangt niet alleen af van de ma
nier waarop de wortels getrokken worden, maar ook van de teelt van
goede wortels. De ervaring heeft geleerd dat zowel op zandgronden als
kleigronden uitstekende wortels geteeld kunnen worden.
Slempgevoelige gronden zijn minder aan te bevelen. Indien kort na het
zaaien de grond dichtslempt, kan het zaad verstikken.
Uit proefnemingen, verricht door het Proefstation voor de Groenteteelt
in de volle grond te Alkmaar, is gebleken dat lange
wortels een bete
re en hogere lofopbrengst geven.
Om deze reden zijn voor de teelt van de wortels gronden gewenst die
gemakkelijk en diep bewortelbaar zijn. In zware gronden vertakken de
wortels zich gemakkelijk, deze zijn lastig bij het inkuilen of opzetten.
Wortels afkomstig van een grond met een hoge grondwaterstand
zijn minder vast. Deze zullen tijdens het trekken gemakkelijk gaan
rotten.
Uit bovengenoemde feiten volgt, dat voor de teelt van witlof
wortels gemakkelijk en diep bewortelbare gronden met een structuurbestendige bovengrond en een gunstige grondwaterstand het meest geschikt
zijn.
De geschiktheidsbeoordeling van de bodemtypen is op deze
eigenschappen gebaseerd.
11.2 Legenda.
Op de geschiktheidskaart zijn drie klassen onderscheiden, n.l.:
I = geschikt
II = matig geschikt
III = weinig geschikt
In de geschiktheidsklasse I komt plaatselijk de toevoeging
(z) voor. Hiermede wordt aangegeven dat deze gronden moeilijker te
bewerken zijn dan de overige gronden van klasse I, overigens hebben
ze een structuurbestendige bovengrond en een gunstige grondwaterstand.
Om bovengenoemde reden zijn deze gronden geschikt genoemd.
Bij de geschiktheidsklasse II is met de toevoegingen (n)(nat),
(s)(slempgevoelig) en (d)(droogtegevoelig) aangegeven, waarom de gronden
matig geschikt beoordeeld zijn.
Inde geschiktheidsklasse III komen alle zware gronden voor die
meestal ook nog te nat zijn.
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11.3 De geschiktheidsklassen.
Klas_se_I

Klasse_II

: Geschikt.
Deze geschiktheidsklasse omvat de lage matig humeuze
zandgronden (bodemtype Gn) op grondwatertrap Vb, de matig
humeuze lichte en zware zavelgronden op zand (bodemtypen
S2z, S3z, S1M2z, S2M3z, S1M2L3z en M2z) op grondwatertrap
Vb en VI en bodemtype a.M op grondwatertrap VII.
De meeste gronden bestaande uit klasse I komen voor ten
westen van de Quabbenburgerweg, in de omgeving van het
vliegveld en in het noordoosten van het gebied.
Eveneens tot klasse I zijn gerekend de lichte zavelgronden
op zand van de beekkleigronden (bodemtypen BS1z en BS2z)
op grondwatertrap IllbenVb ende humusarme en.matig humeuze
zware zavelgronden cp lichte klei overgaand in zar~d (bodenrt^pen
aM1L3z, aM2L3z, aM1L2z, M1L3z en M1L2z) op grondwatertrap
Vb en VI.
Deze gronden zijn op de kaart aangegeven als l(z) en komen
voor ten westen en ten noordwesten van het vliegveld, ten
oosten van de Quabbenburgerweg en in de omgeving van Huize
de Ka.
: Matig geschikt.
In deze geschiktheidsklasse komen de volgende toevoegin
gen voor:
II(n) : nat, na verbetering van de waterhuishouding ge
schikt.
Hiertoe behoren de matig humeuze lage zandgron
den (bodemtype Gn), de matig humeuze lichte en
zware zavelgronden (bodemtypen S2z, S3z, S1z,S1M1z,
S1M2z, S2M3z, BS1z, BS2z, M2z, M1z en M1L2z) op
grondwatertrap II, lila en Va.
Deze gronden komen hoofdzakelijk voor rondom het
vliegveld.
II(s) : slempgevoelig.
Hiertoe zijn gerekend de humusarme lage zandgron
den (bodemtype aGn) en de humusarme lichte en
zware zavelgronden op zand (bodemtypen aS2z, t
aS1M2z, aS3z, aS2M3z, aS1M2z en aM2z) op alle
voorkomende grondwatertrappen.
Deze gronden komen overwegend voor in het noord
oostelijke deel van het gebied.
11(d) : droogtegevoelig.
Tot de droogtegevoelige gronden behoren de humusarme en matig humeuze, hoge en middelhoge zand
gronden (bodemtypen Z en aZ) en de matig humeuze
lichte en zware zavelgronden op zand (bodemtypen
SIz, S2z, S1M2z, S1M1 z, M1z, M2z en M1L2z) op
grondwatertrap VI en VII en bovendien de matig
humeuze lichte en zware zavelgronden met een kleidek dunner dan UO cm op zand (bodemtypen S1z,
SIMIz en Mlz) op grondwatertrap Vb. Doordat bij "Vbhet
grondwater 's zomers tot llj-0 à 200 cm diepte weg
zakt, zijn deze gronden voor witlof droogtegevoelig
terwijl 's winters het grondwater stijgt tot 20 à
ko cm hoogte, zodat deze grnnden op de globale bo
de mgeschiktheidskaart voor groenteteelt als te nat
voor het gespecialiseerd glasbedrijf zijn aange
geven (Ilg(n)).

- 58 -

Klasse III

De grootste oppervlakte van deze gronden komt
voor ten noorden van de Wellinckhofweg, ten noord
oosten van het vliegveld en langs de Quabbenburgerweg.
: Weinig geschikt.
Meestal zijn dit zware natte gronden.
Twee grote complexen komen voor ten zuiden van de Wellinckhof en ten zuiden van de Kadijk.
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12. HET GROMMONSTERONDERZOEK.
12.1 Inleiding.
Ter controle van de schattingen in net veld van o.a.
humusr,lutum-, leemgehalte en zandgrofheid is door het Bedrijfslabora
torium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek een aantal grond
monsters, die over het gehele gebied verspreid liggen (afb. 6) onder
zocht, in hoofdzaak op hun granulaire samenstelling.
De analyseresultaten zijn weergegeven op afbeelding 7«
Op enkele plaatsen zijn grondmonsters genomen van verschillende lagen
in één profiel. Het bijbehorend bodemtype is dan in de tabel alleen
vermeld bij de bovenste laag, terwijl alle monsters hetzelfde hoofd
nummer hebben.
12.2 Enkele opmerkingen bij de analyses.
De humusarme gronden liggen overwegend in het oostelijke
deel van het gebied; de hoogste humusgehalten komen voor in de zware
gronden.
Alle zandgronden zijn in de bovenlaag kleiig (5-8$ lutum)
en sterk lemig (l7i-32-|$ leem).
De mediaan van het zand (M50) ligt boven de 150 rnu met
uitzondering van de monsters VO 11.0 en 1^.0.
Rivierkleigronden met 8-25$ lutum met veel zand £>l5Qmu) sneen laag
humusgehalte zijn slempgevoelig;naarmate het percentage afslibbaar het
percentage totaal zand dichter benadert en het humusgehalte hoger
wordt, neemt de slempgevoeligheid a f .
De monsternummers VO 11.0 en VO 1^.0 zijn kalkrijk (resp.
if.8 en 6.bfo CaC03). Beide monsters zijn fijnzandig (M50 <150), maar
het eerste behoort tot een recente IJsselklei-afzetting en heeft een
hoog percentage van de fractie 50-105 mu, terwijl het tweede waar
schijnlijk tot een jong-pleistocene rivierleemafzetting (hfdst. 2)
behoort met een hoog percentage in de fractie 16-50 mu.
Uit deze grondmonsteranalyses blijkt dat de beekkleigronden
ten opzichte van het percentage <2 mu een laag percentage in de frac
tie 2-16 mu bevatten. Bovendien komt in de grondmonsters VO 1.0, 2.1
en 12.0, eveneens beekkleigronden, een hoog percentage van de fractie
16-50 mu voor.
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13. SCHEMATISCHE PROFIELBESCHRIJVINGEN VAN DE ONDERSCHEIDEN BODEMTYPEN
OP DE BODEMKAART.
13.1 Inleiding.
In dit hoofdstuk wordt van alle op de bodemkaart voorkomende
bodemtypen een schematische profielbeschrijving gegeven, die bij be
nadering de opbouw van een gemiddeld profiel uit het betreffende bodem
type weergeeft.
In de profielbeschrijvingen van de zandgronden is vermeld de
grondwatertrap, de diepte van de profiellagen in cm beneden maaiveld, het
kleigehalte (fractie <2 mu), het leemgehalte (fractie <50 mu), de mediaan
van het zand (M50 van de fractie 50-200C mu) en het humusgehalte.
Bij de kleigronden gaat het voornamelijk om de grondwatertrap,
de diepte van de lagen in cm beneden maaiveld, het kleigehalte en het
humusgehalte.
13.2 Zandgronden.
Boderntype
aZ

Grondwatertrap
VII

Diepte

<2

<50

M50

humus

6

22
25
8

170
175
165

1^
1
2

5
7

20

175
170
170

k

25
6

0- 25
25- 70
70-120

7
7

26
25
9

175

2

180
165

1
2

0- 30
30- 70
70-120

6
6

22
25
8

170
175
160

3
1
2

0- 20
20- 65

Z

VI

afin

Vb

Gn

Va

0 0 0
UC OV UC
1 1 1
000
UC o\

65-120

7

1
2

13.3 Rivierkleigronden.
Matig humeuze ondiepe kleigronden ^kle_idek_dunner dan ^0_cm)
SIz

Vb

0- 30
30-100
100-120

1U
-—

-10
6

—
170
165

k

S1M1 z

Vb

0- 20
20- 35
35- 65
65-120

16
20
—
—

-—
9
6

--170
175

1+
3
—
—

M1z

Va

0- 20
20- 35
35-100
100-120

21

-—
io
7

—
—
170
180

3|
3

2k

---

- 1+1 -

Humusarme matig diepe kleigronden Xkiei^ek_l+.2 Z
Bodemtype
aS2z

Grondwatertrap
VI

aS1M2z

aM2z

Vb

Vto

aM1L2z

VI

Diepte

<2

0- 30
30- 70
70-120

10
13

0- 35
35- 70
70-120

16
20

0- 25
25- 65
65-120

19
21

0- 25
25- 50
50-100
100-120

21+
28

<50

M50

humus

__
9

- -

__

1

175

- -

_..

2

2

1
2

8

170

— —

....

8

170

- -

- -

M—

— —

- -

1-^
12
1
2

-

-

2i
2i

- -

10

175

-

—

8

170

—

-

Matig humeuze matig diepe kleigronden (kleidek 1+0 S2z

S1M2z

Va

Va

0- 20
20- 1+5
1+5- 60
60-120

11+
16

' 0- 20
20- 1+0

1)+

1+0- 55
55- 90
90-120
M2z

M1L2z

M2W2z

lila

lila

Va

IIIa

II

170
__

8

——

-

—

0- 15
15- 30
30- 1+5
1+5- 65
65-120

22

0- 25
25- i+5
1+5- 70

21+

—

175

-

~ —

170
185

—

—-

__
__

32
8

—

175
__ _

2b

6

- -

35- 60

1+0
-

__

3

1-2- -

-

1+

2
1A.
I 2
1
—

3i

180
——

H
-

-

5è

2
1
8

-

53
57

-

2

36

60-120

1+

170

9
6

25
27

32
37

- -

2i

6

-

2

1

—

21+

0- 25
25- 1+5
1+5-120

——

1

165

19
21

22

20- 35

L1W2v

- -

0- 20

0- 20

9
7

-

20- 1+5
1+5- 80
80-120

70-120
L1W2z

-

3

~ -

- -

175

—

Jk -

-

veen

- -

k

- 1+2 -

Humus arme diep£ kleigronden _(_kleidek_80 ^ 120 çm_)_.
Bodemtype
aS3z

Grondwatertrap
VII

aS2M3z

aSlM2L3z

aM1 L3z

aM2L3z

VI

VI

VII

VII

<2

<50

0- 20
20- 60
6o- 90
90-120

13
15
11+

__

0- 25
25- 1+0
1+0- 60
60- 85
85-120

10
13
20
23

0- 25
25- 50
50- 70
70-100
100-120

13
22
29
33

0- 20
20- 35
35- 55
55- 90
90-120

22
21+
30

Diepte

0- 25
25- 55
55-100
100-120

2

1
2
1
2

-

185

-

-

2

__

1

-

I85

—

—

__

- -

-

-

—

9

175

__

2

- - -

2
1-1
1
2
1
2
-

-

1

1
2
1

—
-

2

-

8

175

__

....

—

-

-

—

7

—

2
—

-

1
2
1

-

7

- -

22
21+
27

humus

——

- -

-

« —

-

8

- -

%

M50

ITO

—

2|
2
1
2
—

Matig hiuneuze diepe kleigronden (kleidek 80 - 120
S3z

S2M3z

S1M2L3z

MlL3z

Vb

Vb

Vb

VI

0- 20
20- 1+0
1+0- 85
85-120

10

16
10
-

15
l6
21+

0- 20
20- 1+5
1+5- 60
60- 95
95-120.

13
19
20
30

0- 20
20- 35
35- 85
85-100
100-120

__

7

165

-

0- 25
25- 60
60- 85
85-120

_—

—_
- -

9

155

_ __

_—

—

- - -

7

- -

19
2l+
28

k

__

__

170
——

__
-

-

—

8

180
155

2

1
2

3
1|
1
—

3
1A
'2
1
1
__
3
1

1
2

—
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Bodemtype
L1W3z

Grondwatertrap
VII

Diepte
0- 30
30- 50
50- 90
90-120

<2

<50

M50

28
36
38
--

---5

—
--180

humus
ii2
1

Hurausarme jzeer_dlepe_kleigronden_(kleidek dikker_dan_120_cm)
aM

VII

0- 30
30- 70
70-120

18
20
19

—
---

-—
--

2
1
I

13.^ Beekkleigronden.
Matig humeuze ondiepe kleigronden ^klei.dek_durmer dan lf0_cm)
BS1 z

lila

BS1M1Z

Va

0-20

13

--

—

3|

20- 35

15

—

--

2

35- 80

—

9

170

80-120

--

6

210

0-20

16

--

—

3^

20- 35

19

—

—

2

--

35- 95 --

95-120
BM1 z

lila

BM1 v

II

6 220
ijzeroer

0-20

18

—

20- 35

21

—

—

35- 70

--

6

200

70-120

--

1+

0-25

18
20

—

—

-

—

25- 35

35-120

veen

--

2

2k0

5
5

Matig humeuze matig diepe kleigronden
BS2z

ES1M2z

BM2z

BM1L2z

BM1L2v

lila

Va

lila

lila

II

13

Z. ^0 cm)^

0-20
0- 20
20- 60
60-120

16

0-20
0- 20
20- 55

16
20

55- 95
95-120

—

k

220

—

6

175

0- 20
20- 60
60-120

19

—

--

0- 20
20- k5

23
30

—

2k
—

45- 90

—

90-120

- -

0- 20
20- 35

22
28

35- 55

33

55-100

100-120

__

—

—

6

185

—

—

%
2
3
2
-

3
2

k

I85

—
6

—
175

—

210

3è
2i
--

3

1*
veen
10

175

-

Bodemtype
BL1W2z

BL1W2v

Grondwatertrap
lila

Uk

-

Diepte

<2

<50

0- 20
20- 35
35- 65
65-100
100-

26
30
37

__

0- 25
25- b5
i+5-120

- -

-

M50

5
3
2

-

9

humus

160

- •

12
26
39

_„
—

veen

6
li-

