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VOORWOORD.
In verband met een uit te voeren ruilverkaveling werd door
de Cultuurtechnische Dienst aan de Stichting voor Bodemkartering
opdracht gegeven, om van het gebied "Rekken" de bodemgesteldheid
te onderzoeken.
Het onderzoek geschiedde door de afdeling Gelderland in
samenwerking met de afdeling Opdrachten van genoemde Stichting.
De veldopname vond plaats in de periode van april 1961
t/m november 1962, door de karteerders G. Ebbers, P. Jókövi en
een assistent van de Grontmij, P. de Graaf, die bij de Stichting
voor Bodemkartering werd gedetacheerd voor een bodemkundige op
leiding.
De leiding berustte bij Ir. J.C. Pape en C.J.M. Kraanen.
De dagelijkse leiding van het veldwerk had voor het grootste deel
G. Ebbers, die samen met C.J.M. Kraanen tevens het rapport samen
stelde.

(ir. R.P.H.P. v.d. Schans).
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VERKLARING VAN EEN AANTAL IN DE TEKST GEBRUIKTE TERMEN
I. BODEMKÜNDIGE TERMEN
A. Algemeen bodemkundige termen
Bodemprofiel

De opbouw van het totaal der onder
scheiden lagen en horizonten.

Bovengrond

Bovenste 5 à 30 cm van het profiel,
welke door grondbewerking en bemes
ting beïnvloed wordt.

Bovenlaag

Een aaneengesloten humushoudende
laag, die begint bij het maaiveld.

Humuspodzolgrond

Een grond met een duidelijke humusB-horizont.

A/C-grond

Een grond met een humushoudende
bovenlaag, dunner dan 50 cm» clie
rust op het weinig gekleurde C-materiaal. Een duidelijke podzol-B
is niet aanwezig.

Roestige A/C-grond

Een A/C-grond met duidelijke roest
vlekken binnen 40 cm vanaf maaiveld,
welke doorgaan tot op de totaal ge
reduceerde ondergrond.

Roestarme A/C-grond

Een A/c-grond zonder duidelijke
roestvlekken binnen 40 cm vanaf
maaiveld.

Oude bouwland- of oude
graslandgrond

Een zandgrond met een humushoudende
bovenlaag, welke dikker is dan 50
cm.

Grond-waterverschijnselen

Verschijnselen in de grond, zoals
bijv. roest- of reductievlekken,
waarvan de ervaring heeft geleerd,
dat ze een gevolg zijn van de grond
waterinvloed.

Gt

Grondwatertrap.

GHW

Gemiddeld hoogste grondwaterstand.

GL¥

Gemiddeld laagste grondwaterstand.

B. Horizontbenamingen
A2

Bovenste horizont van het bodempro
fiel met een relatief hoog gehalte
aan organische stof en een relatief
sterke biologische activiteit.

A2

Uitspoelingshorizont.

B

Inspoelingshorizont.

B2

Horizont met maximale inspoeling.

B2h

Bovenste deel van de B2 met een rela
tief hoog humusgehalte.

B3

Onderste deel van de B-horizont
met geringere inspoeling.

BC
C

Overgang van B- naar C-horizont.
Onveranderd moedermateriaal.

II. BESTANDDELEN VAN DE GROND
Hu

1 Micron « 1/1000 mm.

Luttimfractie

s Minerale delen kleiner dan 2 mu.

Lutumarm (zand)

s

Lutumrijk

? Meer dan 8$ lutum,

Leemfractie

% Minerale delen kleiner dan 50 mu.

Zandfractie

s Minerale delen groter dan 50 mu.,
en kleiner dan 2000 mu.

Grindfractie

s Minerale delen groter dan 2000 mu.

Lutumklassen

i 8-17» 5$ lutum, lichte zavel
17,5-25$ lutum, zware zavel
>25$ lutum, lichte tot zware klei.

Leemklassen

% Minder dan 10$ leem, leemarm
10-17,5$ leem, zwak lemig
17*5-32,5$ leem, sterk lemig
32,5-50$ leem, zeer sterk lemig
meer dan 50$ leem, leem.

Mediaan (M50)

s Het getal, dat die korrelgrootte
aangeeft, waarboven en waarbeneden
de helft van het gewicht van de
fracties groter dan 50 mu en kleiner
dan 2000 mu ligt.

Korrelgrootte van het zand

Humusklassen (organische
stof in lutumarme gronden)

Minder dan

M50
M50
M50
M50
M50

8$ lutum.

50- 105
105- 150
150- 210
210- 420
42O-2OOO

<2,5$
2,5-8$

8-15$
15-22$

>22$

mu
mu
xau
mu
mu

uiterst fijn zand
zeer fijn zand
matig fijn zand
matig grof zand
zeer grof zand

humusarm
humeus
humusrijk
venig
veen

in
X

Afb.2

Situatieschets van het ruilverkavelingsgebied „REKKEN"
grens van het gekarteerde gebied
Schaal 1:50000

blad indeling "MOOOO bladen

o

i

2km
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1. INLEIDING
1.1 Ligging en grootte van het gebied
Het gebied, 3725 ha groot, ligt ten oosten van Eibergen.
In het noorden wordt het begrensd door de Overijsselse grens, in
het oosten door de Duitse grens (afb. 2).
1.2 Gebruikt kaartmateriaal
Voor de veldopname werd gebruik gemaakt van kaarten, schaal
1 î 5 000. Deze veldkaarten waren fotografisch vergroot vanaf de
kaart, schaal 1 ; 10 000. De kaart, schaal 1 s 10 000 werd ver
strekt door de Cultuurtechnische Dienst. Deze kaart werd tevens als
basis gebruikt voor de af te leveren bodemkaarten, uitgezonderd de
kaart, schaal 1 s 25 000.
1.3 Uitvoering
Het veldwerk geschiedde in de periode van april 1961 t/m
november 1962. De verwerking van de gegevens vond plaats in de
winter 1961-1962 en 1962-1963» Alle monsters werden onderzocht
op het Bedrijfslabarotorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oos
terbeek. Tevens werd ten behoeve van de grondwatertrappenkaar-^ ge
durende de karteringsperiode in een aantal grondwaterstandsbuizen
regelmatig de waterstand gemeten.
1.4 Werkwijze
Het karteren geschiedde met een boor van 1,20 m lengte. De
boringsdichtheid bedroeg twee per ha, waarvan een boring werd be
schreven.
Verder werd een honderdtal diepe boringen verricht. De diepte
hiervan was afhankelijk van het materiaal, dat werd aangeboord. Zand
beneden grondwaterniveau is met het gebruikte borenmateriaal niet
gemakkelijk in de boor te houden.
In feite is het aantal boringen per ha te gering voor een
kaart 1 ; 10 000. Op verzoek van de opdrachtgever echter, zijn de
kaarten toch op deze schaal afgeleverd. Bij het gebruik dient men
ten aanzien van de betrouwbaarheid der bodemgrenzen en het percen
tage onzuiverheid binnen de kaartvlakken, hiermede rekening te
houden.
Per hectare werd één boring beschreven. Deze beschrijvingen
zijn opgenomen in een boorregister (bijlage 7).
De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in dit rap
port en in de volgende bijlagen:
Bijlage 1 Bodemkaart in gedetailleerd overzicht, schaal 1 s 10 000
"
2 Bodemkundig-landschappelijke overzichtskaart, schaal
1 s 25 000
"
3 Grondwatertrappenkaart, schaal 1 s 10 000
"
4 Afwijkende-lagenkaart, schaal 1 ; 10 000
"
5 Situatiekaart, schaal 1 î 10 000. Aangevende plaatsen
van grondmonsters, grondwaterstandsmetingen
"
6 Boorpuntenkaart, schaal 1 s 10 000
"
7 Boorregister
"
8 Grondmonsteranalyses
"
9 Grondwaterstandsgegevens en pF-waarden.

R23-52
Afb. 4« Het brede Berkeldal bij Eibergen, waar de Ramsbeek uit
mondt in de Berkel.

R25-115K
Afb. 3. De diep ingesneden Berkel bij de Duitse grens.

Schaal 1:50000
0
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Situatiekaart van profieldoorsneden
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2. BESCHRIJVING VAN HET LANDSCHAP IN VE RBAM MET JE GEOLOGISCHE
OPBOUW.(zie ook bijlage 2, Bodemkaart, schaal 1 t 25 000 en
hoofdstuk 8).
2.1 Inleiding
De verschillende landschapsvormen in het gekarteerde gebied
hangen zo nauw samen met de geologische ophouw, dat landschap en
geologie in één hoofdstuk worden beschreven.
Duidelijk te onderscheiden zijn:
1.
2.
3.
4»

Het
Het
Het
Het

landschap van de beekbezinkingsgronden
landschap van de oude kleigronden
landschap van de terraszanden
dekzandlandschap.

2.2 Het landschap van de beekbezinkingsgronden
Van Rekken naar Eibergen stroomt het riviertje de Berkel.
Dit riviertje stroomt door een meer of minder breed dal.
Vanaf de Duitse grens tot Rekken heeft de Berkel zich diep
ingesneden (afb. 3)- Tussen Rekken en Eibergen bevindt zich een
vrij brede riviervlakte, waarin veel beekbezinkingsgronden zijn
afgezet (afb. 4)»
Het dal is grotendeels als grasland in gebruik. Boerderijen
zijn er vrijwel niet in aanwezig.
De Berkel heeft een diep dal uitgeschuurd in de tertiaire
kleiondergrond. Dit dal is gedeeltelijk opgevuld met zeer uiteen
lopend materiaal. Sedimentatie en erosie hebben elkaar waarschijn
lijk herhaaldelijk afgewisseld.
De afbeeldingen é en 7 (situâtiekaart afb. 5) geven een in
druk van de heterogeniteit van de ondergrond van het Berkeldal.
Ongeveer een zelfde beeld tonen de sedimenten in het dal van
de Ramsbeek.
2.3 Het landschap van de oude kleigronden
Onder vrijwel het gehele gekarteerde gebied komen slecht
doorlatende kleien voor, die behoren tot het Tertiair. In het
noordoosten is dit volgens de Geologische Kaart oligocene klei.
Het is een zware zee-afzetting, die in de ondergrond grijszwart
is en waarop zich een geelgrijze verweringslaag bevindt. In de
rest van het gebied treft men in de ondergrond groenzwarte mariene
kleien aan uit het Mioceen, die in de regel minder zwaar ontwik
keld zijn. Op vele plaatsen bevindt zich op de tertiaire klei een
laag keileem. Soms is deze ontwikkeld als in het noorden van Neder
land, opgebouwd uit zeer verschillende korrelgrootten, meestal is
echter veel materiaal uit de omgeving opgenomen, waardoor het keileem moeilijk van de tertiaire ondergrond is te onderscheiden.
De duidelijkste keileemafzetting treft men aan op de hel
lingen van de tertiaire kleien naar de beekdalen. Het Oligoceen
bevindt zich hier als een zeer hoge kop, waarop de Rekkense in
richtingen liggen.
Het Mioceen ligt meestal lager, behalve bij Mallem, waar
het in een kop aanwezig is.
Voornamelijk in het noordoosten komt de oude klei aan de
oppervlakte. In het grootste gedeelte van het gebied is de oude
klei bedekt met een laag dekzand of terraszand van wisselende
dikte.

9

R25-91K
Afb. 3. Matig diep humeuze humuspodzol in grof grindrijk terraszand.

R23-42
R23-43K
Aft. 10. Dekzandlandschap. Op de voorgrond een depressie, op
de achtergrond een zich duidelijk aftekenende rug.
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De oude kleiondergrond ligt niet vlak, maar is sterk ver
sneden. Afbeelding 8 geeft hiervan een indruk. Boor de sterke wis
seling in diepte van voorkoken van de oude kl eiondergrond vas hebniet
mogelijk de grenzen ervan nauwkeurig op de kaart aan te geven.
De oude kleiondergrond is van veel "belang voor de waterhuis
houding. Waar hij aan de oppervlakte ligt is slechts gebruik als
grasland mogelijk, met het gevaar van afwisselend vochttekort
en wateroverlast.
Merkwaardig is het voorkomen van veel "biezen na scheuren
van het grasland, vermoedelijk als symptoom voor zuurstofgebrek.
Waar de oude klei bedekt is door een zandpakket is bij vol
doende dikte hiervan drainage mogelijk.
Bij Mallem wordt miocene klei gegraven voor de baksteenin
dustrie.
Waar verder in dit rapport wordt gesproken over oude klei,
heeft dit betrekking op oligocène en miocene klei en keileem.
2.4 Het landschap van de terraszanden
In het zuidwestelijk en noordoostelijk deel van het gebied
komen terraszanden voor. Het zijn grove zand- en grindafzettingen
die door de Rijn werden afgezet in de aanvang van het Pleistoceen.
Ten gevolge van hun minder goede landbouwkundige eigenschappen
zijn zij vrij laat in cultuur gebracht. Het is dan ook een land
schap van jongere ontginningen.
Oude bouwlanden komen er vrijwel niet voor. Het bodemgebruik is afwisselend bouw- en grasland.
Het bouwland beslaat het kleinste oppervlak. Ondanks de
grote doorlatendheid van deze gronden treedt ten gevolge van meer
or minder storende ondergronden, toch periodiek wateroverlast op.
Het geheel maakt een schrale indruk. Typerend zijn de stukjes over
gebleven woeste grond, waar heide en groveden veelvuldig worden
aangetroffen. In het landschap van de terraszanden worden hoofd
zakelijk humuspodzolen aangetroffen (afb. 9)«
Typerend voor de terraszanden is, dat daar waar zij worden
aangetroffen, de oude kleiondergrond meestal niet wordt aangeboord,
We hebben de indruk dat het terrasmateriaal hoofdzakelijk is afge
zet in depressies van het oude keileemlandschap (zie profieldoorsnede afb. 8).
2.5 Het dekzandlandschap
Grote delen van het gekarteerde gebied zijn bedekt door een
meestal dunne laag dekzand.
Het is een eolische afzetting uit de Würmtijd, bestaande
uit goed gesorteerd matig fijn zand.
Veel reliëfverschillen zijn door het dekzand afgevlakt,
omdat laagten ermee werden opgevuld.
De voor een dekzandlandschap zo typerende dekzandruggen
ontbreken ook in het gekarteerde gebied niet (afb. 10).
Er zijn twee systemen in te onderscheiden, nl. de ruggen,
die voornamelijk van zuidwest naar noordoost verlopen, en ruggen,
met een richting van noordwest naar zuidoost. Zij werden waar
schijnlijk in verschillende perioden van de Würmtijd afgezet.
Vrijwel zeker hebben de beekdalen als belangrijke aanvoerbron voor het dekzand gediend. De dikste pakketten vindt men dan ook
langs de randen van de beekdalen.

R25-96K
Afb. 11. Gezicht op een grote dekzandrug in de buurt van Rekken. De rug is geheel als "bouwland in gebruik.

R25-114
Afb. 12. Boerderij in laagte tussen dekzandruggen.
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In het oostelijk gedeelte van het brede Berkdal bij Rekken
is veel dekzand opgehoopt, dat door de Berkel in sterke mate is
versneden.
De hoge ruggen zijn bijna altijd in gebruik als bouwland
(afb. 11), de lagere delen daartussen als grasland.
De boerderijen liggen vaak in de lagere delen tussen de hoge
oude bouwlanden in (afb. 12).
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3, BODEMVORMING
3.1 Inleiding
Afl.n de oppervlakte liggende geologische substraten zijn
onderhevig aan voortdurende veranderingen. Deze vinden plaats on
der invloed van de "bodemvormende factorens
moedermateriaal
klimaat
flora en fauna
topografie en grondwater
tijd
de mens
In veel gevallen wordt een zeker evenwicht bereikt, maar
dat is dan een dynamisch evenwicht. Het resultaat van het inge
wikkelde samenspel van de bodemvormende factoren is in de bodem
zichtbaar aan de vorming van bodemhorizonten. Een bepaalde bodem
wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van bepaalde bodemhorizonten
in een bepaalde volgorde. Deze bodems vormen de grondslag voor de
indeling van de Nederlandse gronden.
3*2 Enige processen, die zich in de bodem afspelen
3.2.1 Kringloop v_an de_organj.sc_he_ st£f
Een van de meest karakteristieke kenmerken van de bodem
is de aanwezigheid van organische stof. Deze wordt geleverd door
levende organismen, zowel planten als dieren.
De produktie is in sterke mate afhankelijk van de bodemvor
mende factoren. Dit geldt ook voor de afbraak en de omzetting. Zo
vindt men ophoping van organische stof op natte, zure, zuurstofarme
plaatsen, maar ook, zij het in mindere mate op zure, droge plaatsen.
Hierdoor kan men venige gronden aantreffen in lage gebieden, maar
ook op droge heidevelden kan het organische-stofgehalte hoog oplo
pen, al is dat meestal beperkt tot een dun laagje.
Ook de aard van de organische stof hangt nauw samen met de
aotiviteit van de bodemvormende factoren. Z o kan men lagere G/ N quotiënten verwachten naarmate de minerale voedingsstoffen over
vloediger voorhanden zijn. Een goede maat voor de aard van de or
ganische stof heeft men in de vorm van stabiliteit van de uitwerp
selen van bodemdieren. Deze bodemdieren en ook plantaardige orga
nismen zorgen voor omzetting van de organische stof. Deze kan voor
een deel als CO2 en water verdwijnen, een ander deel blijft in een
of andere organische vorm een rol spelen in de bodem. De verdeling
van de organische stof in de grond is een belangrijk criterium bij
de onderscheiding van verschillende bodems.
3.2.2 De_omlo.o£ van de_mineralie stoffen
De minerale stoffen in de grond worden in omloop gehouden
door de levende organismen. Onder natuurlijke omstandigheden heeft
enige aanvulling plaatsgevonden door cyclische zouten. Teel is ver
moedelijk, althans in ons klimaat, afgevoerd met het regenwater,
soms heeft ook een aanzienlijke aanvoer plaatsgehad door het grond
water. Plaatselijk zijn minerale stoffen gefixeerd, al dan niet met
organische stof. De organische stof speelt een belangrijke rol bij
de ontsluiting van de minerale reserve, wat van belang is voor de
balans van de minerale stoffen.
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Trouwens de meeste bodemvormende factoren zijn hiervoor van belang,
zoals temperatuur, vochtvoorziening, afmetingen en frequentie van
de mineralen, enz..
Eveneens van belang voor de omloop van de minerale stoffen
is de mogelijkheid van ontsluiting van de grond door de wortels
van de planten. Deze mogelijkheid wordt vaak aanzienlijk Verhoogd
door de aotiviteit van de bodemdieren.
Het grondwater stelt vaak een benedengrens, maar levert op
zijn beurt soms een extra hoeveelheid minerale stoffen aan de plant.
3.2.3 Vorming van. nieuwe__stoff en
We bespraken reeds, dat organische stof kan worden omgezet
in van de uitgangsstoffen afwijkende verbindingen. Zij kunnen zich
vaak door de grond verplaatsen. Zij kunnen ook verbindingen met
minerale componenten vormen.
Een merkwaardig mineraal van organische oorsprong werd
vastgesteld in enige gronden in Rekken, nl. plantenopaal. Het wordt
gevormd in de opperhuid van grassen en zeggen en verrijkt de leemfractie van de bovenste grondlagen.
In de grond kunnen kleimineralen worden gevormd o.a. allofaan in podzolen.
In de beekbezinkingsgronden komen veel ijzerconcreties voor,
vaak in combinatie met mangaan.
3.2.4 Ver ajaderi_ngen in_he't_profielbeeld
Ten gevolge van de verschillende bodemvormende processen,
treden veranderingen op in het profielbeeld.
De bovengrond kan worden verrijkt met organische stof van
verschillende aard en in verschillende mate. Er ontstaat een A1horizont.
Materiaal kan uit een gedeelte van het profiel in opvallende
mate verdwijnen en vlak daaronder gedeeltelijk weer worden afgezet,
de vorming van een A2- en een B-horizont. In een gedeelte van het
profiel kunnen zich structuurveranderingen voordoen. De oorspronke
lijke geologische gelaagdheid kan verdwijnen. Het grondwater kan
plaatselijk verdichtingen veroorzaken. Ook kan het gleyverschijnselen te voorschijn roepen.
Buiten alle proporties staan natuurlijk de veranderingen
die de mens in het profielbeeld kan aanbrengen.
3*3 Enige bodems
3»3»1 Algemeen
De vele processen, die zich in de bodem afspelen en waarvan
in het voorgaande slechts oen gedeelte werd aangeduid, kunnen tot
resultaten voeren, die dank zij hun geografische verbreiding op een
kaart kunnen worden afgebeeld.
Het zal duidelijk zijn, dat in het algemeen zeer veel pro
cessen tegelijk in de grond plaatsvinden en dat de onderlinge
combinatie en de intensiteit waarmede zij verlopen, de uiteenliggende resultaten veroorzaken die men in de grond kan aantreffen.
Hoewel al geruime tijd de verschillende bodemvormende pro
cessen worden bestudeerd, is het nog altijd moeilijk, een bevre
digende verklaring te geven voor het ontstaan van de verschillen
de bodems.
Van de belangrijkste in het gebied Rekken voorkomende bo
dems zullen wij enige opmerkingen over hun ontstaan maken.
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3-3.2 Podzjolen
In het ruilverkavelingsgebied Rekken komen vrijwel uitslui
tend humuspodzolen voor. Zij hebben in alle gevallen een inspoelingshorizont, waarin humus en sesquioxyden zijn ingespoeld, de
podzol B-horizont. Deze B-horizont moet aan bepaalde eisen betref
fende dikte en intensiteit voldoen om tot de duidelijke podzolen
te worden gerekend.
In vrij veel gevallen bevindt zich boven de B-horizont een
gebleekte uitspoelingshorizont, de A2-horizont. Deze kan echter
ook ontbreken.
De bovenzijde wordt gevormd door een humushoudende A1-hori
zont. Het is nog altijd niet duidelijk hoe de podzolen ontstaan.
1. Aanvankelijk nam men aan, dat ijzer bij lage pïï in oplossing
gaat en op zekere diepte bij hogere pH weer neerslaat. De pH
die men in de podzolen aantreft is echter niet laag genoeg om
ferrioxyden op te lossen.
2. Ook heeft men aan de mogelijkheid gedacht, het ijzer te laten
bewegen in combinatie met een beschuttend negatief geladen
colloïde. Een dergelijke combinatie kan uitvlokken op plaatsen,
waar tweewaardige ionen aanwezig zijn. In podzolen treft men
deze echter zelden aan.
Ook de iso-elektrische theorie van Mattson geeft geen goede ver
klaring omdat de benodigde pïï-sprongen in de bodem niet aanwe
zig zijn.
3. Het meest waarschijnlijke is dat er complexen worden gevormd
van metalen en organische verbindingen.
Het blijft echter moeilijk te verklaren waarom deze in de B-horizont neerslaan. Waarschijnlijk spelen hierbij tal van omstan
digheden een rol, zoals de werkzaamheid van micro-organismen,
periodiek uitdrogen, de reductie-oxydatie-omstandigheden, adsorp
tie van de organische stof aan gronddeeltjes, de concentratie
van de humeuze stoffen, enz..
Men kan natuurlijk wel enige feiten vaststellen. Zo blijken
de hoog gelegen hunmspodzolen in de A-horizonten betrekkelijk arm
te zijn aan ijzer en aluminium.
In de B-horizont vindt men meestal een maximum van beide
elementen.
Laag gelegen humuspodzolen hebben uit het gehele profiel
ijzer verloren ter-wijl aluminium nog duidelijk een maximum in de
B-horizont te zien geeft.
Wat dit voor de mineralenhuishouding van de plant betekent
is nog niet duidelijk, maar bijv. de fosfaathuishouding wordt er
zeker door beïnvloed.
Bijzonder hoge gehalten aan A^O* vindt men in B-horizonten, die zijn verwerkt.
De organische stof blijkt in de B-horizont van humuspodzolen
gemakkelijk te vervloeien. De excrementen van bodemdieren worden
gemakkelijk afgebroken. Dit gaat samen met hoge C/N-quotiënten.
Vooral in laag gelegen humuspodzolen is de homogenisatie altijd
gering geweest.
3.3 • 3 Roesti£e_A,/c-gronden
Deze bodems liggen altijd vrij dicht by het grondwater of
hebben in die situatie gelegen.
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Als voornaamste resultaat van de bodemvorming bezitten deze
gronden een gewoonlijk goed ontwikkelde A1-horizont, die aanzien
lijke afmetingen kan hebben. De organische stof hierin is veel sta
bieler dan die in de humuspodzolen en ook de humusvormen zijn mees
tal vrij stabiel. Be c/ïï is laag.
In het gehele profiel zijn meestal duidelijk gleyverschijnselen aanwezig. Een groot deel van de roestvlammen en -vlekken en
ook de ijzerconcreties, die men erin aantreft, bestaan
uit ijzer
verbindingen die door het grondwater zijn aangevoerd. Waarschijnlijk is een groot deel van dit ijzer afkomstig uit de humuspodzo
len in de omgeving.
Een grijze zone duidt
aan beneden welke diepte het grond
water niet of zelden zakt. Deze gronden kunnen zo ijzerrijk zijn,
dat de fosfaathuishouding er sterk door wordt gestoord.
Oriënterende onderzoekingen duiden erop, dat de pH van het
grondwater van de ijzerrijke A/ü-gronden hoger is dan die van de
laag gelegen humuspodzolen.
3.3.4 RoestljDz^ A/C-gronden
Voorlopig wordt aangenomen dat deze bodems een positie in
nemen tussen de roestige A/C-gronden en de lage humuspodzolen.
Er is evenwel nog weinig onderzoek aan verricht.
3.3.5 Oude_bouwlanden .en^oude^ graslanden
Deze gronden zijn ontstaan door de activiteiten van de mens.
Gedurende vele eeuwen is door bemesting uit potstallen humushoudend
zand op de akker gebracht waardoor deze in aanzienlijke mate zijn
opgehoogd.
In de omgeving van Eibergen komen dekken voor van meer dan
120 cm dikte. Reeds vroeg is de mens met deze ophoging begonnen.
Enige gegevens uit de omgeving van Eibergen tonen aan dat de onder
ste 20 cm van een oud bouwland volgens de 14C-gegevens is ontstaan
tussen 316+65 jaar n. Ch. en 660 + 65 jaar n. Ch.. Er komen
bruine, zwart op bruine en zwarte oude bouwlanden voor.
Een voorlopig onderzoek schijnt erop te wijzen dat het kleur
verschil niet noodzakelijk wijst op een verschil in het gebruikte
strooisel, ni. kleiplaggen en bosstrooisel, resp. heideplaggen.
De oude bouwlanden zijn aangelegd op zeer verschillende ondergron
den. Dit
speelt echter in de gebruikswaarde van de grond een ge
ringe of geen rol.
3.3*6 De beekbezinking£CTonden
Van de bodemvormende processen, die zich in deze gronden
hebben afgespeeld is vrijwel niets bekend.
De gronden zijn kalkloos, maar het is niet bekend of zij
ook in kalkloos materiaal zijn ontstaan»
De grote ijzerrijkdom van deze gronden is vermoedelijk een
gevolg van ijzeraanvoer uit de omringende humuspodzolen, maar ook
uit sedimenten uit het achterland o.a. uit de krijtzanden van het
Bekken van Munster.
Opmerkelijk is de hoge adsorptiecapaciteit van de klei.
Waarschijnlijk houdt dit verband met de montmorillonietachtige
ijzermineralen die erin voorkomen.
Op veel plaatsen treft men in de beekbezinkingsgronden concreties aan van ijzer en mangaan.
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Enige gronden die wat hoger boven het grondwater liggen,
zijn bovenin bruin. Het binnenste van de structuurelementen is
echter meestal grijs gebleven. De weinig gestoorde gelaagdheid
van de beekbezinkingsgronden wijst op een geringe biologische ac
tiviteit. In veel gevallen heeft zich een uitgesproken A1 op deze
gronden ontwikkeld.
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Humuspodzolen gaan meestal gepaard met leemarm moedermateriaal
en een voedselarm milieu.
De humus in de humuspodzolen is van een minder goede kwali
teit. Dit komt o.a. tot uitdrukking in de c/N (zie analyses),
4.2.1.2 Roestarme^A^C-gronden (roest >40 cm)
Roestarme A/c-gronden zijn gronden, die bestaan uit een meer
of minder humushoudende, zwarte bovengrond op een grijze, soms zwak
bruin gekleurde ondergrond.
Zij zijn enigszins als een overgang te beschouwen tussen de
humuspodzolen en de roestige A/C-gronden.
Zoals reeds in de eerste alinea is gezegd, wordt er vaak
een zeer zwakke B-horizont, in de vorm van een vaalbruin getinte
ondergrond, in aangetroffen.
De aard van de humus is in deze gronden ook slechter dan in
de roestige A/C-gronden.
Per definitie mogen deze gronden binnen 40 cm geen roest be
vatten« Hu komen er in het zuiden van het gebied gronden voor, die
bestaan uit + 40 cm dekzand op een storende oude kleiondergrond.
In dit dekzand is vaak een roestarme A/C-grond ontwikkeld, met alle
hiervoor besproken eigenschappen. Als gevolg van de storende onder
grond heeft zich op + 55 cm enige roest ontwikkeld. Per definitie
zouden deze gronden bij de roestige A/C-gronden gerekend moeten
worden. Vanwege hun habitus en landbouwkundige waarde echter, zijn
deze gronden toch tot de roestarme A/C-gronden gerekend.
4*2.1.3 R°îs£ië:2_^/2i;£ron<^en (roes"fc <40 cm)
Roestige A/C-gronden zijn gronden die bestaan uit een meer
minder humushoudende, zwarte of zwartbruine bovengrond met roest,
een grijze of grijsgele roestige ondergrond. Ten opzichte van
roestarme A/C-gronden zijn ze wat rijker en meestal wat lemiger.
humus is van een betere kwaliteit (lagere C/N-verhouding).
In het gebied "Rekken" komen deze gronden niet veel voor,
als gevolg van de landschappelijke opbouw. In het Berkeldal liggen
nl. de beekbezinkingsgronden. Buiten dit dal treft men al gauw of
oude bouwlanden of humuspodzolgronden aan.
De overgangen van beekbezinkingsgronden naar de hoger gele
gen podzolgronden zijn de plaatsen waar roestige A/C-gronden aange
troffen kunnen worden.
of
op
de
De

4 . 2 .1. 4 Oude bouw- en graslandgronden
Tot deze groep worden alle gronden gerekend, waarvan de hu
mushoudende bovenlaag dikker is dan 50 cm.
In de eerste plaats zijn dit de hoge oude bouwlandruggen,
welke het Berkeldal flankeren en verder verspreid door het gebied
liggen.
De kleur van de humushoudende bovenlaag kan variëren van
uiterst zwart tot uiterst bruin met overgangen tussen deze twee.
Ook komt het vrij vaak voor, dat in één profiel een zwarte op een
bruine laag is te constateren.
In het algemeen kan worden gezegd, dat de echt bruine (afb.
14) en zwart op bruine meestal in de nabijheid van het Berkeldal
liggen, terwijl de zwarte verder van het dal af verspreid door het
gebied voorkomen.
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Naar het onderliggende profiel zijn deze gronden niet meer gedif
ferentieerd.
Een veel kleiner oppervlak wordt ingenomen, door wat wij
zouden willen noemen, oude graslandgronden. Deze verschillen in
zoverre van de oude bouwlanden, dat se lager liggen» De humushoudende laag is in veel mindere mate ontstaan door ophoging. Zij
"bestaat veeleer uit de humushoudende bovenlaag van het oorspronke
lijke profiel, dat 10 à 15 cm is opgehoogd.
4.2.2 De diepte van het grondwater
Onderscheiden zijns
a. Hoge en middelhoge zandgronden (GHW >40 cm)
b. Lage zandgronden (GHW <40 cm)
Hetgeen overeenkomt op de Gt-kaart met
a. Grondwatertrap VI en hoger
b. Grondwatertrap V en lager.
4.2.5 De_d_ikte_van_d_e humushoudende^ bovenlaag
Onderscheiden zijn;
a.
b.
c.
d.

Dun <30 cm
Matig dik 50-50 cm
Dik 50-80 cm
Zeer dik >80 cm.

4.2.4 Het, h.umu£g-ehalt_e_van_d_e bovengrond
Onderscheiden zijn;
a. Humus arm <2-y-$ humus
b. Humeus-humusrijk 2vr-15$ humus.
4.2.5 De_k]LeT^_van_h^ush°ud£nde_bOTenlaag
Alleen bij gronden met >50 cm humushoudende bovenlaag is
onderscheiden;
a. Bruin
b. Zwart op bruin
c. Zwart.
4.2.6 De_lemiigheM_van_det bovengrond
a.
b.
c.
d.
e.

Niet lemig
Niet en zwak lemig
Zwak lemig
Zwak en sterk lemig
Sterk lemig

<10$
0-17»5$
10-17,5$
10-32,5$
17,5-32,5$

<50 mu
"
"
11

"

4*3 Beekbezinkingsgronden
Beekbezinkingsgronden hebben een bovenlaag, die varieert
van zeer lichte zavel (8-12$ <2 mu) tot matig zware klei (35-50$
<2 mu). Deze gronden zijn steeds sterk roestig en bevatten in
meer of mindere mate ijzerconcreties (zie bijlage 4)»
De ondergrond is gelaagd. Fijnzandige kleihoudende lagen
en grove kleiarme lagen komen veelvuldig voor. De roest in deze
gelaagde ondergrond gaat vaak zeer diep door.
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Uiteraard liggen deze gronden als aaneengesloten stroken
langs De Berkel of oude zijtakken ervan. Een enkele maal komen ze
echter voor als afgesloten kommetjes. Vermoedelijk een gevolg van
plaatselijke verstuivingen in de beekdalen.
De beekbezinkingsgronden zijn onderverdeeld naars
a.
b.
c.
d.

Dikte van het kleidek
Dikte van de humushoudende "bovenlaag
Zwaarte van de bovengrond
Kleur van de bovengrond.

4.3.I Dikte van hei: kleidek
Onderscheiden zijns
a. Kleidek dunner dan 40 cm
b. Kleidek dikker dan 40 cm
4.3 • 2 Dikte_ himu£houdend£ bovenlaag
Onderscheiden zijns
a. Dun <30 cm
b. Matig dik 30-50 cm.
4.3» 3 De_zwaart_e_van_d_e bovengrond
Onderscheiden zijns
a. 8-17-èx/o lutum (<2 mu)
b. 17-ï-25^ lutum
"
c. >25io
lutum
"
4«3'4 £e_k^e3iï,_van_dte bovengrond
Onderscheiden zijns
a. Grijszwart
b. Bruin
4.3.5 Opmerking
Verder zijn nog gekarteerds "De beekbezinkingsgeulgronden".
Dit zijn oude verlaten stroombeddingen, grotendeels geëgaliseerd,
opgehoogd, verwerkt, enz..
De profielen zijn dusdanig heterogeen dat ze zonder meer
"beekbezinkingsgeulgronden" genoemd worden en verder niet worden
onderverdeeld.
4«4 Oude kleigronden
Hiertoe zijn gerekend gronden op tertiaire oude klei en
keileem, wanneer deze ondieper dan 40 cm in het profiel voorkomen.
Vooral de tertiaire afzettingen zijn vaak zeer zwaar en stug. Het
zijn sterk roestige, slecht doorlatende gronden.
Wanneer deze gronden niet afgedekt zijn met œn laagje dekzand (dus zonder toevoeging i), is er meestal een sterk roestige
dunne A/C-grond in ontwikkeld. Wanneer echter een laagje dekzand
aanwezig is kunnen er op zeer korte afstand, zeer verschillende
bodems in ontwikkeld zijn. Om deze reden is geen onderscheid ge
maakt in de bodemvorming. Het keileem lijkt ons minder ondoorlatend dan de tertiaire afzettingen. Het materiaal is vaak grover.

R23-39k
Afb. 15. Ontsluiting in oude klei.

- 21 -

De oude tertiaire afzettingen worden afgegraven ten "behoeve
van de steenbakkerij (zie afb. 15)*
Be afgraving op afb. 15 ligt in Zwilbroek even "buiten het
ruilverkavelingsgebied "Rekken".
4•5 Algemene onderscheidingen en overige aanduidingen
4.5 • 1 Algemeen
De onder dit hoofd in de legenda voorkomende onderschei
dingen zijn behalve op de bodemkaart, ook op afgeleide kaarten
op dezelfde wijze weergegeven. Ze zullen derhalve "bij die kaarten
niet nader "besproken worden.
De als bebouwing, sportvelden e.d. en water en/of moeras
aangegeven gedeelten zijn niet gekarteerd.
De aangegeven wegen, riviertjes en de begrenzing van het
gebied behoeven geen nadere toelichting.
4» 5•2 Vergraven gronden
Een profiel wordt vergraven genoemd, wanneer het duidelijk
afwijkt van het oorspronkelijke, niet vergraven profiel.
In de vergraven gronden werden enige onderscheidingen aan
gebracht. Deze onderscheidingen zijn met tekens op de kaart aan
gegeven. In de legenda zijn deze tekens van een letter voorzien.
Waar de aard van de vergraving is onderscheid gemaakt ins
Opgehoogd in legenda symbool (h) of (hh)
Afgegraven "
"
"
(a) of (aa)
Verwerkt
"
"
"
(p) of (pp)
Naar de diepte van de vergraving is onderscheid gemaakt in:
Weinig vergraven 20-40 cm vergraven; in de legenda symbool (h),
(a),(p) al naar gelang de aard van de vergraving? oorspronkelijk
profiel duidelijk herkenbaar-.
Sterk vergraven meer dan 40 cm vergraven5 in de legenda symbool
(hhjTTaaj of (pp) al naar gelang de aard van de vergraving| oor
spronkelijk profiel duidelijk herkenbaar..
Zeer sterk vergraven meer dan 40 cm vergraven; in de legenda; symbool (qhh), (qaa)"^ of (qpp) al naar gelang de aard van de vergraving.
Het oorspronkelijke bodemprofiel is hier echter niet meer herkenbaar.
Verder is naast de diepte en de aard van de vergraving ook aangegeven
of het terrein geëgaliseerd is.
In de legenda aangegeven met symbool s
gg=geëgaliseerd, geheel vlak
g =geëgaliseerd, doch niet geheel vlak.
Opmerking
Het ligt voor de hand, dat verschillende van de genoemde
onderscheidingen in combinatie voorkomen. De legenda van de ver
graven gronden wordt vrij uniform, dus ook voor andere karteringen,
gebruikt. Volledigheidshalve zijn alle onderscheidingen besproken,
doch zij komen niet allemaal op de kaart voor.
4«6 Toevoegingen
4*6.1 Inleiding
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Ten einde het kaartbeeld minder ingewikkeld en daardoor leesbaar
te maken, is een aantal onderscheidingen niet met een aparte kleur,
doch met een bepaalde signatuur op de bodemkaart weergegeven. Yoor
zover deze onderscheidingen als vlak konden worden afgegrensd, is
dit gedaan met een onderbroken lijn. Indien ze niet af te grenzen
waren, staat de signatuur alleen op de plaats van de boringen, waar
de betreffende onderscheiding is aangetroffen.
De volgende toevoegingen komen voors
I
II
III
IV
V
VI

Grof zand met of zonder grind ondieper dan 40 cm? legenda sym
bool (b)
Grof zand met of zonder grind beginnend tussen 40 en 120 cm
en dikker dan 20 cm5 legenda symbcol (c)
Veen of venig materiaal ondieper dan 40 c&J legenda symbool (d)
Oude klei beginnend tussen 40 en 120 cm; legenda, symbcol (e)
Overige klei beginnend tussen 40 en 120 cm; legenda'symbool
(f) (overwegend beekklei)
Zanddek dunner dan 40 cm, met of zonder profielontwikkeling
symbool (i).

4.6.2 Bes_chri_,iving_van_d£ gebruikt_e t_o£Voeging£n

Deze toevoeging komt vooral in het zuidwesten en noordoosten
van het gebied voor. Het grove materiaal is in hoofdzaak terraszand. Dit terraszand is sterk geërodeerd en hierdoor zeer grillig
van patroon. Het is op de bodemkaart met een duidelijk teken aan
gegeven, zodat onmiddellijk opvalt, waar men deze grove afzettingen
aan kan treffen. De textuur kan uiteenlopen van grof zand tot zeer
grof grind.

§ikker_dan_20_cm (c)
Idem als toevoeging I, doch niet aan de oppervlakte voor
komend.
III Veen_of_venig_materiaal_ondie£er_dan_40_cm
In het gebied komen sporadisch gronden voor met een venig
ontwikkelde bovengrond. Ook al om de legenda niet onnodig ingewik
keld te maken is dit met een toevoeging over het bodemtype aange
geven.
^ 2ïïâ--=iii=J2§§-=ô---=È~--§5-4Q

(e)

De toevoeging komt veelvuldig voor. Alleen in het Berkeldal
en het dal van de Ramsbeek met hun zijtakken is de oude klei bin
nen 120 cm vaak niet meer aangeboord.
V 0verige_klei l°verwegendjbeekklei)_beginnend_tussen_40_en 120 cm

Deze toevoeging is gebruikt wanneer niet met zekerheid ge
zegd kan worden of men met oude klei of met beekklei te doen had.
Vermoedelijk is het vaak beekklei.
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VI Zanddek_dunner_dan_42-£l-S§t=2l_52B^§£=!l£o|i|l25iHikk§iiSS (i)
Vanzelfsprekend komt deze toevoeging vaak voor in combina
tie met het bodemtype OK (oude klei). Het zanddekje is meestal
fijnzandig en meer of minder gemengd met het onderliggende zwaar
dere materiaal. Ten gevolge van de afwijkende waterhuishouding,
is ook de bodemvorming in dit soort profielen sterk variërend.
Roestarme A/C-gronden en zwak ontwikkelde humuspodzolgronden wisse
len elkaar op korte afstand af. Dit is de reden, dat er in deze
toevoeging geen onderscheid in profielontwikkeling is gemaakt.
Opmerking;
De toevoegingen b, c, e en f zijn gebruikt om op de bodemkaart een globaal inzicht te geven in de afwijkende lagen. Om
kaarttechnische redenen zijn de signaturen soms weggelaten of verplaatst.
Op de afwijkende-lagenkaart (bijlage 4) echter staan zij volledig
en op de juiste plaats.
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5. BESCHRIJVING YAU DE OUDERSCHEIDEIT KAARTEETTHEDEIT VAU DE BODEMKAART. SCHAAL 1 ; 10 OOP.
In de volgende paragrafen zullen de op de bodemkaart onder
scheiden kaarteenheden worden besproken, waarbij steeds in dezelfde
volgorde de volgende punten naar voren komen»
Kaarteenheid
Omschrijving van de kaarteenheid
Grondwat ertrap
Schematische profielopbouw
Bijzonderheden
Oppervlakte en ligging
Gebruik
Landbouwkundige geschiktheid
Waterhuishouding
Om zoveel mogelijk herhalingen te voorkomen zijn kaarteen
heden, die nauw verwant zijn, wat betreft profielopbouw en land
bouwkundige geschiktheid, niet steeds afzonderlijk beschreven,
maar samengenomen.
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5.1 Hoge en middelhoge humuspodzolgronden
Kaarteenheid

s aH1

Omschrijving

s Hoge en middelhoge, leemarme humuspodzol met een humusarme
bovenlaag

Grondwatertrap s VI en Vila
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
(f0)

A2
3050-

60-

—r
—

0-30

B2
B3

i

C

.

leem

klei

(fa)

(c/o)

M50
kleur
(mediaan)

<2g-

<10

180

grijs

-

<10

180

donkerbruin

-

<10

180

lichtbruin

<10

180

geel

Opm.

loodz andhoudend

soms zwak
roestig

120-

Bijzonderheden?
Overwegend zijn deze gronden verwerkt (toevoeging pp) waardoor de van
nature aanwezige humeuze bovengrond naar de ondergrond is verdwenen. Ten
zuiden van het militaire kamp is deze kaarteenheid in grof grindrijk mate
riaal ontwikkeld.
Oppervlakte en ligging;
Ca. 20 ha; verspreid over het gebied.
Gebruik;
Overwegend bos.
Landbouwkundige geschiktheids
Weinig geschikt zowel voor akker- als weidebouw, omdat het humus- en
leemgehalte laag ia,en door de hoge ligging ten opzichte van het grondwater.
¥at erhuishouding;
Ontwatering geeft geen verbetering, maar zal de kans op verdroging doen
toenemen.
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De kaarteenheden H1, H2 en H3
Kaarteenheid

s H1

Omschrijving

s

Hoge en middelhoge, leemarme humuspodzol met een dunne humushoudende "bovenlaag

Grondwatertrap; VI, Vila en VHb, echter overwegend op VI
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
(fo)
I5-3O cm

leem
(fa)

M50
kleur
(mediaan)

3-6

<10

180

zwart

li

<10
<10

180
180

grijs
donkerbruin

<10

180

bruingeel

<10

180

geel

opm»

meer of minder
loodzandhoudend

soms met roest

120-

Kaarteenheid

s H2 en H3

Omschri.jving

s Hoge en middelhoge., leemarme en zwak lemige humuspodzol met
een dunne humushoudende bovenlaag

Grondwatertrap s VI en Vila, echter overwegend op VI
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
00

leem

kleur
M50
(mediaan)

opm.

O
20-

3050-

A1

15-30 cm

10-17-2-

180

zwart

<10

180

grijs

B2

<10

180

donkerbruin

B3

<10

180

bruingeel

<10

180

geel

JL2.

3-6
-tl.
•s

meer of minder
loodzandhoudend

80-

soms met roest

120-

Opmerking;
Van kaarteenheid H2 is geen schematische profielopbouw gegeven, omdat
er alleen maar een verschil bestaat in het leemgehalte van de bovengrond,
bij H2 is dat 8 à 12^ en bij H3 10-17-^.

- 27 -

Bijzonderheden;
De kwaliteit van de humus in de bovenlaag is aan de wrede kant. Meestal
is de loodzandhoudende laag (A2-horizont) door de bovenlaag (A1-horizont)
geploegd.
Soms is ook een B2h-horizont aanwezig.
Plaatselijk kunnen B2-horizonten verkit zijn (zie afwijkende-lagenkaart). Een gedeelte van deze gronden is verwerkt (toevoeging pp). Ten zui
den van Mallem aan de weg van Eibergen-ïïaaksbergen en in de Holterhoek komt
een gedeelte van deze gronden voor met meer of minder dikke grof zand- en
of grindlagen. Soms komen ook oude kleilagen in het profiel voor of bestaat
de ondergrond geheel uit oude klei.
Oppervlakte en ligging;
Deze gronden komen verspreid over het gebied voor. De oppervlakte van
kaarteenheid H1 bedraagt ca. 40 ha, van H2 ca. 52 ha en van H3
55 ha.
Gebruik;
Kaarteenheid H1 overwegend bos en een klein gedeelte akkerbouw, kaart
eenheid H2 en H3 overwegend akkerbouw en gedeeltelijk bos en blijvend gras
land.
Landbouwkundige geschiktheids
Akkerbouwi

Geschikt tot matig geschikt voor rogge;
matig geschikt voor haver en aardappelen (te droog)5
weinig geschikt voor voederbieten (te droog).
Weidebouws ¥einig geschikt voor blijvend grasland (te droog).
Naarmate deze gronden op een lagere Gt voorkomen en naarmate ze lemiger zijn
is de landbouwkundige geschiktheid voor de genoemde teelten beter.
¥at erhuishouding s
Ontwatering doet de kans op verdrogen toenemen.

- 28 -

Kaarteenheid

cH3

Omschrijving

Hoge en middelhoge, zwak lemiga humuspodzol met matig dikke
hmnushoudende bovenlaag

Grondwatertrap s VI, Vila en Vllb
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
(fo)

-1

leem
(fo)

M50
kleur
(mediaan)

13

180

zwart

B2

<10

180

bruin

B3

<10

180

bruingeel

<10

180

geel

<10

180

geelgrijs

A1

30-50 cm

4-7

opm.

4065;
-

80-

110120-

-S£L

soms met roest

Bi.j zonderhe den;
De kwaliteit van de humus in de A1-horizont is wat milder dan die van
de humuspodzolen met een dunne humushoudende bovenlaag. In de meeste pro
fielen is de loodzandhoudende A2-horizont afwezig, omdat deze door de boven
grond is geploegd.
Plaatselijk kan een B2h-horizont en of een verkitte B-laag (zie afwijkende-lagenkaart) aanwezig zijn. Een kleine oppervlakte van deze gronden is
verwerkt (toevoeging pp). Soms komen in deze kaarteenheid grof zand- en of
grindlagen voor en plaatselijk ook oude klei in de ondergrond.
Oppervlakte en ligging;
Ca. 52 haj verspreid over het gebied.
Gebruik;
Overwegend bouwland, een enkele keer blijvend grasland.
Landbouwkundige geschiktheid;
Akkerbomrs

Weidebouw;

Op Gt VI geschikt voor rogge, haver en aardappelen; matig ge
schikt voor voederbieten (te droog).
Op Gt Vila en Vllb, geschikt voor rogge, haver en aardappelen;
weinig geschikt voor voederbieten (te droog).
Op Gt VI matig geschikt voor blijvend grasland (te droog).
Op Gt Vila en Vllb weinig geschikt voor blijvend grasland (te
droog).

Waterhuishouding s
Ontwatering zal de kano op verdrogen doen toenemen.
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5.2 Oude bouwland-gronden
Kaarteenheid

: Eb5

Omschrijving

; Middelhoge, sterk lemige oude bouwlandgrond met een bruine
dikke humushoudende bovenlaag

G-rondwatertrap: VI
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
(fo)

50-80 cm

3-6

leem
(fâ)

M50
kleur
(mediaan)

opm.

20-35

"180

bruin

10-17-2"

180

geel

soms met roest

IO-17-y

180

geelgrijs

met roest

120

Kaarteenheid

s Edb5

Omschrijving

• Middelhoge, sterk lemige oude bouwlandgrond met een bruine,
zeer dikke humushoudende bovenlaag

Grondwatertrap s VI
Als Eb5, doch Aan dikker dan 80 cm.
Bijzonderheden;
Behalve dat deze gronden sterk lemig zijn, zijn ze ook vaak lutumhoudend.
Be ondergrond is soms gelaagd en bestaat dan uit wat zwaardere lagen beekbezinking.
Oppervlakte en ligging:
Kaarteenheid Eb5 ca. 4 ha| kaarteenheid Edb5 ca. 3 ha. Ze komen voor
ten noordwesten van Rekken.
Gebruik:
Akkerbouw.
Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:
Weidebouw:

Geschikt voor rogge, haver, aardappelen en voederbieten zonder be
perking
Geschikt voor blijvend grasland. Beze gronden zijn vroeg en geven
ook laat in het seizoen een goede grasproduktie.
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Wat erhuishouding s
In de huidige toestand komt geen wateroverlast voor en ook is de kans op
zomderdepressies gering. Daarom zal ontwatering van deze gronden geen gunstig
effect geven.

Kaarteenheid

s E3

Omschrijving

: Hoge en middelhoge, zwak lemige oude bouwlandgrond
dikke zwart op bruine humushoudende "bovenlaag

met een

Grondwatertrap; VI en Vila
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
. A-horizont
(%)

50-80 cm

lesçi
(fo)

M50
kleur
(mediaan)

4-8

10-17u

180

bruinzwart
tot zwart

3-6

10-17i

180

bruin

<10

180

bruingeel

opm.

soms met roest

120

Kaarteenheid
Omschrijving

s

E5

: Hoge en middelhoge sterk lemige oude bouwlandgrond
dikke zwart op bruine humushoudende bovenlaag

met een

Grondwatertrap s VI en Vila
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
(</o)
Als E3, doch:

'

leem
(fo)

M50
kleur
(mediaan)

opm»

17"a-32|10 -17-I

Bi.1 z onderhe den;
Be bruine laag in de ondergrond is steeds minder humeus dan de bruin
zwarte tot zwarte bovenlaag.
De diepte waarop deze laag voorkomt, en het leemgehalte wisselen.
Soms is deze laag lemiger dan de bovenlaag en bevat wel eens 10 à 12$ lutum.
(<2 mu). Soms is zij minder lemig dan de bovenlaag en onderscheidt zich daar
van alleen door de bruine kleur. Zij liggen hoofdzakelijk op wat grotere af
stand van de Berkel, o.a. ten zuiden van Eibergen.
Met zwart op bruine oude bouwlandgronden zijn niet bedoeld de gronden
met een bruine podzol-B-laag in het profiel. Op enige plaatsen komt beekbezinkingsgrond
in de ondergrond voor.
Oppervlakte en ligging;
Kaarteenheid E3 ca. 20 ha; kaarteenheid E5 ca. 25 ha, verspreid over
het midden van het gebied.
Gebruik;
Vrijwel geheel akkerbouw; sporadisch

weidebouw.

- 32 -

Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbom*:

Op Gt VI geschikt voor rogge, haver, aardappelen en voederbieten.
Op Gt Vila geschikt voor rogge, haver en aardappelen, geschikt
tot matig geschikt voor voederbieten (zomerdepressie).
Weidebouws Op Gt VI geschikt.
Op Gt Vila matig geschikt (zomerdepressie).
Naarmate het humus-en leemgehalte hoger is, is de kans op zomerdepressies ge
ringer.
Er dient echter bij opgemerkt te worden, dat hoewel er sprake is van
een meer of minder sterke zomerdepressie deze gronden zeer vroeg zijn en tot
laat in dc herfst beweidbaar.
Waterhuishouding;
In de huidige toestand komt geen wateroverlast voor. Er treden in het
groeiseizoen nog wel eens zomerdepressies op bij teelten van veel vochteisende
gewassen, vooral op Gt Vila. Indien dit ondervangen zou kunnen worden door
watertoevoer, zou dit de geschiktheid van deze gronden voor teelten als voe
derbieten en gras ten goede komen. Ontwatering heeft dan ook geen gunstig
effect.
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Kaarteenheid

: Ed3

Omschrijving

; Hoge en middelhoge, zwak lemige oude bouwlandgrond met een
zeer dikke zwart op bruine humushoudende bovenlaag

Grondwatertrap; VI, Vila en Vllb
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
($)

80-120 cm

leem
($)

M50
kleur
(mediaan)

4-8

10-1T&

180

bruinzwart
tot zwart

3-6

10-17s-

180

bruin

180

geel

<10

opm.

soms met roest

Kaarteenheid

: Ed5

Omschrijving

: Hoge en middelhoge, sterk lemige oude bouwlandgrond met een
zeer dikke zwart op bruine humushoudende bovenlaag

Grondwatertrap: VI, Vila en Vllb
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
($)
Als Ed3, doch*.

leem
($)

M50
kleur
(mediaan)

opm.

17sf-32g
17i-32i

10 -17i
Opmerking;
Kaarteenheid Ed4 is gelijk aan Ed3 en Ed5 alleen met een andere leemklasse nl. van 10-32-g-.
Bijzonderheden;
Kaarteenheid Ed4 heeft een leemklasse van 10-32$. In de meeste gevallen
bedraagt dit echter 15 à 22$.
Zie voor verdere bijzonderheden bij kaarteenheid E3 en E 5 .
Oppervlakte en ligging;
Kaarteenheid Ed3 ca. 38 ha.
Kaarteenheid Ed4 ca. 36 ha.
Kaarteenheid Ed5 ca. 120 ha.
Ze liggen hoofdzakelijk in het midden van het gebied, aan weerszijden van de
Berkel.
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Gebruik;
Vrijwel geheel akkerbouw? "bij uitzondering weidebouw.
Landbouwkundige geschiktheids
Akkerbouw;
Weidebouwï

Op Gt VI geschikt voor rogge, haver, aardappelen en voederbieten.
Op Gt Vila en Vllb geschikt voor rogge, haver en aardappelen5 ge
schikt tot matig geschikt voor voederbieten (zomerdepressie).
Op Gt VI geschikt.
Op Gt Vila en Vllb geschikt tot matig geschikt (zomerdepressie).

Naarmate deze gronden minder lemig zijn en hoger uit het grondwater liggen,
is de kans op zomerdepressies groter. Daar staat echter tegenover dat ze
vroeg zijn en de gewassen tot laat in de herfst kunnen doorgroeien, hetgeen
vooral van belang is bij grasland.
Waterhuishouding;
Wateroverlast komt bij deze gronden niet voor. Veel vochteisende ge
wassen komen in de zomer nog wel eens vocht tekort.
Indien dit ondervangen zou kunnen worden door watertoevoer, dan zal ge
schiktheid voor teelten als voederbieten en gras toenemen.
Van ontwatering is bij deze gronden dan ook geen gunstig effect te
verwachten.
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Kaarteenheid
Omschrijving

: Ez3
: Hoge en middelhoge, zwak lemige oude bouwland-grond met een
dikke zwarte humushoudende bovenlaag

Grondwatertrap: VI en Vila
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
(fo)

50-80 cm

4-8

leem
(f£)

M50
kleur
(mediaan)

10-17-^

180

zwart

<10

180

geelgrijs

120

opm.

vaak met podzolB-laag of soms
met wat roest

Kaarteenheid

: Ez5

Omschri.jving

s Hoge en middelhoge, sterk lemige oude bouwlandgrond met een
dikke zwarte humushoudende bovenlaag

Grondwatertrap s VI en Vila
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
(c/0)
Als Ez3, doch:

leem
(fo)

M50
kleur
(mediaan)

opm.

17i"-25
5 -17-2-

Ei,j z onderhe den:
De eerste 50 à 60 cm is meestal zwart. Naar beneden wordt dit vaak
grijzer, door loodzand bij menging. Hier is het humusgehalte enige procenten
lager. Onder deze laag komt dan meestal een al dan niet verwerkte humuspodzol voor, die zwak lemig of leemarm is.
In het uiterste zuiden van het gebied komt een stukje oud bouwland voor
met oude klei in de ondergrond.
Aan de zuidwestzijde van de Apedijk komen twee vlakjes oud bouwland
voor, die plaatselijk nauwelijks 50 eni dik humeus zijn en bijna leemarm.
Oppervlakte en ligging:
Kaarteenheid Ez3 ca. 38 ha.
Kaarteenheid Ez5 ca. 8 ha.
In hoofdzaak ten westen van de weg Rekken-Zwilbroek, overigens verspreid
door het gehele gebied.
Gebruik:
Vrijwel geheel akkerbouw.
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Landbouwkundige geschiktheid;
Vrijwel gelijk aan kaarteenheden E3 en E5« Gemiddeld zijn ze echter
iets minder geschikt.
W at erhuishouding:
Als bij kaarteenheid E3 en E5.
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EdZJ
Hoge en middelhoge, zwak lemige oude bouwlandgrond
zeer dikke zwarte humushoudende bovenlaag

Kaarteenheid
Omschrijving

met een

Grondwatertrap s VI, Vila en Vllb
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
($)

80-120

cm

4

-8

leem
(fo)

M50
kleur
(mediaan)

IO-17-g-

<10

opm.

180

zwart

soms met wat
roest

180

geel

vaak met podzolB-laag of met
wat roest

120

Kaarteenheid

EdZ5

Omschrijving

Hoge en middelhoge, sterk lemige oude bouwlandgrond met een
zeer dikke zwarte humushoudende bovenlaag

Grondwatertrapt VI, Vila en Vllb
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
(c/o)
Als EdZ3, doch s

leem
(fo)

M50
kleur
(mediaan)

opm.

ITè-32-à
10 -17-I-

5 -17v
Opmerking;
Kaarteenheid EdZ4 is gelijk aan EdZJ en EdZ5 alleen
leemklasse, nl. van 10-32-|$.

met een andere

Bi.1 z onderheden;
Kaarteenheid EdZ4 heeft een leemtelaese van IO-32-0- leem, in de meeste
gevallen bedraagt dit echter 15à 22$. De bruinzwarte tot zwarte humushouden
de bovenlaag heeft een dikte van 80 à 120 cm, plaatselijk zelfs dikker dan
120 cm.
Bedraagt het humusgehalte bovenin 4 à 8$,naar beneden toe neemt het
als regel enige procenten af door loodzandbijmenging. Ook het leemgehalte
wordt naar beneden toe meestal lager. Meestal is in de ondergrond een humuspodzol aanwezig.
Oppervlakte en ligging
Kaarteenheid EdZ3 ca. 100 ha; verspreid over het gebied.
Kaarteenheid EdZ4 ca. 20 has hoofdzakelijk in het oostelijk deel van het ge
bied ten noorden van de Berkel.
Kaarteenheid EdZ5 ca. 40 haj hoofdzak elijk omgeving Mallem ende rest verspreid
over het gebied.
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Gebruikî
Vrijwel geheel akkerbouw? sporadisch weidebouw.
Landbouwkundige geschiktheid;
Ongeveer gelijk aan die van kaarteenheid Ed3, Ed4 en Ed5. Gemiddeld echter
zijn ze iets minder geschikt.
Vat erhuishoudings
Als bij kaarteenheid Ed3> Ed4 en Ed5.
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5.3 Lage en zeer lage humuspodzolgronden
Kaarteenheid

s aHn2

Omschrijving

; Lage en gear* lags leemarme en zwak lemige humuspodzol met een
humusarme bovenlaag

Grondwatertrap; II, III en een zeer geringe oppervlakte op I
Scheraatische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
(c/ó)

0-30 om

leem
(fo)

M50
kleur
(mediaan)

5-15

180

zwartgrijs

<10

180

bruin

<10

180

grijsbruin

<10

180

geelgrijs

opm.

verwerkt

100
120

soms met roest

Bijzonderheden;
De overgang van A1- of A2-horizont naar de B-horizont is meestal vrij
scherp, naar beneden wordt de B-horizont geleidelijk minder bruin en ten slotte
geelgrijs (C-horizont). De dikte van de B-horizont kan sterk variëren. Hij kan
soms verkit zijn. Deze gronden zijn meestal verwerkt (toevoeging pp).
Daardoor is vaak B- of C-materiaal in de bouwvoor aanwezig. Soms komt in
de ondergrond oude klei voor.
Oppervlakte en ligging;
Ca. 25 ha. Verspreid over het gebied.
Gebruikt ;
Overwegend bos en heide; bij uitzondering akker- of weidebouw.
Landbouwkundige geschiktheids
Akkerbouw;

Weidebouw:

Op Gt I, II en III weinig geschikt (te nat).
Op Gt V matig geschikt voor haver en aardappelen;
weinig geschikt voor rogge (te nat)}
weinig geschikt voor voederbieten.
Op Gt I weinig geschikt (te nat)«
Op Gt II, III en V matig geschikt (deels te nat en deels zomerdepressie).

Waterhuishoud ing:
Ontwatering van gronden op Gt I en II heeft een gunstig effect. Deze
gronden zullen echter door hun humusarme bovengrond en lage leemgehalte altijd
matig geschikt blijven voor akker- en weidebouw.
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Kaarteenheid

: Hn2

Omschrijving

; Lage en zeer Jage leemactoe en zwak lemige humuspodzol met een dunne
humushoudende bovenlaag

Grondwatertrap; II, III en Y
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont

15-30 cm

3-7

leem

M50
kleur
(mediaan)

5-12

170

zwart

<10

170

donkerbruin

<10

<10

opm.

grijsbruin

180

grijs

soms met roest

120

Kaarteenheid

s Hn3

Omschrijving

5

Lage en zeer lage.zwak lemige humuspodzol met een dunne hmaus
houdende bovenlaag

Grondwatertraps II, III en V
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
($>)
A1

leem
(fó)

kleur
M50
(mediaan)

10-17-I

180

zwart

B2

10-17v

170

bruin

B3

<10

170

lichtbruin

<10

180

grijs

15-30 cm

3-7

opm.

20-

50-

90soms met roest

120-

Bijzonderheden;
De loodzaJidlaag (A2-horizont) is in veel profielen afx-rezig, omdat deze
door de toegepaste grondbewerking vermengd is met de bovengrond die daardoor
vaak grijszxmrt van kleur is.
Soms kan echter een dikke A2-horizont aanwezig zijn. De overgang van de
A1- of A2-horizont naar de B-horizont is vrij scherp. De kleur van de B2-horizont varieert van zwartbruin tot lichtbruin, de dikte van deze horizont kan
uiteenlopen van 10 tot 100 cm.
Plaatselijk kan deze B-laag verkit zijn. De overgang van B- naar C-horizont
verloopt meestal geleidelijk.
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Grm^ateirveradajriselen komen in deze gronden ondieper dan 40 cm voor. Deze ver
schijnselen zijn in podzolen vaak moeilijk te constateren. In tegenstelling
tot de A/C-gronden komt geen volkomen reductiekleur of duidelijke roest voor,
doch veelal biekingsvlekken, vaal bruingrijze kleuren en soms wat roest in de
ondergrond.
Daar deze gronden grotendeels behoren tot de jonge ontginningsgronden,
zijn ze dikwijls verwerkt (toevoeging pp).
Ook komen in deze gronden meer of minder dikke grofzand- en/of grindlagen voor, met name in de ïïolterhoek en ten noorden van de Rekkense Inrich
ting.
Ook komt een grote oppervlakte van deze gronden voor met oude klei in
de ondergrond.
Een klein gedeelte van deze kaarteenheid heeft een venige bovengrond
(toevoeging v).
Oppervlakte gft ligging;
Kaarteenheid Hn2 ca. 400 ha.
Kaarteenheid Hn3 ca. 890 ha.
Deze gronden komen over het hele gebied voor, behalve in het Berkeldal.
Gebruik;
Op Gt II overwegend blijvend grasland en een klein gedeelte bos|
Op Gt III
"
"
"
" "
"
"
» en bouwlandj
Op Gt V blijvend grasland, bouwland en een enkel stukje bos.
Landbouwkundige geschiktheid;
Akkerbouw;

Weidebouw:

Gt II weinig geschikt (te nat).
Gt III matig geschikt (te nat)5 weinig geschikt voor rogge (te nat).
Gt Y geschikt voor haver|
geschikt tot matig geschikt voor aardappelen en voederbieten; weinig
geschikt voor rogge (te nat).
Gt II matig geschikt (te nat, zode is gevoelig voor vertrapping).
Gt III geschikt, echter iets laat en soms met lichte zomerdepressie.
Gt V geschikt, echter met zomerdepressie.

Wat erhui shouding;
Ontwatering van gronden op Gt II heeft een gunstig effect. Bij gronden
op Gt III en Y is het gewenst om door ontwatering de hoogste toppen in de win
ter- en voorjaarsstanden wat af te vlakken.
De zomerwaterstand dient behouden of zo mogelijk wat opgevoerd te worden,
daar anders de kans op zomerdepressies gaat toenemen.
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Kaarteenheid

> Hn4

Oma chri.jving

î Lage en zeer lage, zwak en sterk lemige humus podzol met een
dunne humushoudende bovenlaag

Grondwatertrap: II, III en V
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
(fó)
O

A1

leem
(</o)

M50
kleur
(mediaan)

10-22

170

zwart

B2

8-15

170

donkerbruin

B3

5-12

170

grijsbruin

<10

180

grijs

15-30 cm

20

3-7

opm.

5080-

soms met roest

Kaarteenheid

1 Hn5

Omschrijving

s Lage en zeer lage.sterk lemige humuspodzol met een dunne
humushoudende bovenlaag

Grondwatertraps II, III en V
Schematische profielopbouw

M50

kleur

18-25

170

zwart

B2

10-15

170

donkerbruin

B3

8-12

170

grijsbruin

<10

180

grijs

variatie dikte humus
A-horizont
(fo)

A1
25l|

15-30 cm

3-7

leem
(a/o)

opm.

(mediaan)

50
80-

-

soms met roest

120-

Bijzonderhe den;
Als bij de kaarteenheden Hn2 en Hn3, doch met een wat lemiger bovengrond.
Op enkele plaatsen komt bij kaarteenheid Hn5 beekklei in de ondergrond voor.
Oppervlakte en ligging;
Kaarteenheid Ïïn4 ca. 22 ha| hoofdzakelijk aan de Duitse grens ten oosten van
Oldenkotte.
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Kaarteenheid Hn5 ca. 12 ha, ten noorden van de weg Eibergen-Rekken.
Gebruik:
Akker- en weidebouw.
Landbouwkundige geschiktheids
Akkerbouw?

Weidebouw;

Op Gt II en III weinig geschikt (te nat).
Op St III matig geschikt (te nat)s weinig geschikt voor rogge
(te nat).
Op Gt V geschikt voor haver5 geschikt tot matig geschikt voor aard
appelen en voederbieten^ weinig geschikt voor rogge (te nat).
Op Gt II matig geschikt (te nat, zode is gevoelig voor vertrapping).
Op Gt III geschikt, echter iets laat en plaatselijk met lichte
zomerdepressie,
Op Gt V geschikt, echter met lichte zomerdepressie.

Waterhuishouding;
Als bij kaarteenheid Ïïn2 en Hn3, hoewel de kans op zomerdepressie minder
groot is.
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Kaarteenheid

i cHn3

Omschrijving

s Lage zwak lemige humus-podzol met een matig dikke humushoudende
"bovenlaag

Grondwatertrap: III en V
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
($)

A1

30-50 cm

3-7

leem
M50
kleur
($) (mediaan)

10-17-^-

180

zwart

<10

180

donkerbruin

<10

180

grijsbruin

<10

180

grijs

opm.

40B2
65-:
80-

soms met roest

120

Kaarteenheid

cïïn5

Omschrijving

Lage sterk lemige humuspodzol met een matig dikke humushoudende
bovenlaag

G-rondwat ertrap î III en V
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
($)

leem
{jo)

M5O
kleur
(mediaan)

opm.

0A1

3O-5O cm

18-25

180

zwart

B2

<10

180

donkerbruin

B3

<10

180

grijsbruin

<10

180

grijs

3-7

407090-

soms met roest

120-^Bijzonderhe den s
Enige gronden van deze kaarteenheid zijn verwerkt (toevoeging pp). Dat
kaarteenheid cHn5 een sterk lemige bovengrond heeft is meestal een gevolg van
het voorkomen van oude klei op geringe diepte. De diepte, waarop deze oude
klei voorkomt wisselt op korte afstand en daardoor dus ook de lemigheid van
de bovengrond.
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Deze gronden hebben een matig dikke (30 à 50 cm) humeuze bovenlaag. Zij be
horen tot de wat oudere ontginningsgronden.
Voor verdere bijzonderheden zie Hn2 en Hn3»
Oppervlakte en ligging;
Kaarteenheid cHn? ca. 150 has verspreid door het gebied.
Kaarteenheid cHn5 ca. 25 haj hoofdzakelijk in het oostelijk deel van het
gebied.
Gebruik;
Akker- en weidebouw.
Landbouwkundige geschiktheids
Akkerbouw:

Op Gt III matig geschikt voor zomergewassen (te nat), weinig ge
schikt voor rogge (te nat).
Op G-t V geschikt voor haver;
geschikt tot matig geschikt voor aardappelen en voederbieten^
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Weidebouw; Op Gt III geschikt, echter iets laat.
Op Gt V geschikt, echter met lichte zomerdepressie.
Naarmate het leemgehalte hoger is, is de kans op een zomerdepressie minder.
Waterhuishouding;
Een verlaging van de hoogste grondwaterstanden heeft een gunstig effect.
Een te sterke ontwatering zal de kans op zomerdepressies verhogen.
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5.4 Lage en zeer lage roestarme

A/c-gronden

Kaarteenheid

Î

aZn3

Omschrijving

; Lage en zeer lage, zwak lemige, roestarme A/C-gronden met
een dunne humus arme bovenlaag

Grondwatertraps II, III en Y
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
(fo)

leem
M50
kleur
($) (mediaan)

opm.

IO-I7-I-

180

donkergrijs

C1

<10

17O

vaalgrijs

soms zwakke
B-laag

Cg1

<10

180

grijs

soms met roest

<10

180

blauwgrijs

gereduceerd

A1

0-30 cm

3060-

100120-

Bijzonderheden;
Deze gronden zijn overwegend verwerkt (toevoeging pp). Be bovengrond is
vaak naar de ondergrond verdwenen. Soms komen meer of minder dikke grofzanden/of grindlagen in het profiel voor, terwijl in de ondergrond plaatselijk
oude klei voorkomt.
Oppervlakte en ligging;
Ca. 10 has verspreid door het gebied.
Gebruik;
Bos.
Landbouwkundige geschiktheid;
Akkerbouw;

Weidebouw;

Op Gt II en III weinig geschikt (te nat),
Op Gt V matig geschikt voor haver en aardappelen}
weinig geschikt voor voederbieten^ ook weinig geschikt voor rogge
(te nat).
matig geschikt (deels te nat en deels zomerdepressies).

Waterhuishouding;
Ontwatering van de gronden op Gt II geeft een gunstig effect. Een beperk
te ontwatering kan enige verbetering geven bij de gronden op Gt III en Y door
het verlagen van de hoogste winterstanden. Beze gronden zullen echter door
hun humusarme bovengrond en lage leemgehalte altijd matig geschikt blijven
voor akker- en weidebouw.
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Kaarteenheid

s Zn3

Omschrijving

s Lage en zeer lage, zwak lemige roestarme A/C-grond met een
dunne humushoudende bovenlaag

Grondwatertrap s II, III en Y
Schematische profielopbouw
variatdß dikte humus
A-horizont
(tfo)

leem
(c/o)

M50
kleur
(mediaan)

opm.

0-

A1

15-50 cm

3-7

10-17"a

180

grijszwart

C1

<10

180

vaalgrijs

soms met zwakke
B-laag

Cg

<10

190

grijs

soms met roest

G

<10

180

donkergrijs

gereduceerd soms
echter hoger en
soms wat dieper
in het profiel

20-

40-

90120-

Kaarteenheid

; Zn5

Omschrijving

s Lage en zeer lage, sterk lemige A/C-grond met een dunne
humushoudende bovenlaag

Grondwatertrap s II en III
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
(fo)
0-1

A1

15-30

3-7

leem
(f0)

M50
kleur
(mediaan)

opm.

17^-3 2'g

180

grijszwart

C1

10 -15

180

vaalgrijs

soms met zwakke
B-laag

Cg

<10

HO

grijs

soms met roest

G

<10

180

donkergri js

gereduceerd soms
wat hoger en soms
wat dieper in
het profiel

20-

40-

80-

120—

Opmerking;
Van kaarteenheid Zn4
overeenkomt met Zn3
bovengrond, nl. 10 à
draagt. Kaarteenheid

is geen schematische profielopbouw
en Zn5, echter met een verschil in
25$, terwijl het bij Zn3 10 à 17j$
Zn4 komt evenals Zn5 voor op Gt II

gegeven, omdat deze
leemgehalte van de
en bij Zn5 17i à 32-^5 be
en III.
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Bi.12 onderhe den s
Bij kaarteenheid Zn5 en plaatselijk "bij Zn4 komt een sterk lemige boven
grond voor, wat meestal een gevolg is van de aanwezigheid van oude klei op
geringe diepte.
Plaatselijk komen ook profielen met meer of minder dikke grof zand- en/of
grindlagen voor.
Gedeeltelijk zijn gronden van deze kaarteenheden verwerkt (toevoeging
PP)•
In sommige percelen in de ïïolterhoek is grof zand en grind gewonnen*
Meestal was in dergelijke gronden een humuspodzol ontwikkeld, maar door het
ontgraven is deze nagenoeg geheel verdwenen. Hierdoor is een roestarm A/Cprofiel ontstaan in grof materiaal.
In het algemeen behoren profielen die of een zwakke B-horizont hebben,
of waar weinig of geen roest in aanwezig is tot de groep van de roestarme
A/C-gronden.
Oppervlakte en liggings
Kaarteenheid Zn3 ca. 140
kleine vlakjes verspreid
Kaarteenheid Zn4 ca. 20
deel.
Kaarteenheid Zn5 ca. 32

has hoofdzakelijk in het zuidwesten en verder als
door het gebied.
ha; hoofdzakelijk in het oostelijk en zuidwestelijk
ha? hoofdzakelijk in het oostelijk deel.

Gebruik;
Akkerbouw, weidebouw en een enkele keer als bos.
Landbouwkundige geschiktheids
Akkerbouw?

Op Gt II weinig geschikt (te nat).
Op Gt III matig geschikt voor zomergewassen (te nat)5
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Op Gt V geschikt voor haver 5
geschikt tot matig geschikt voor aardappelen en voederbieten!
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Weidebouws Op Gt II matig geschikt (te nat, zode is gevoelig voor vertrap
ping) ..
Op Gt III geschikt, echter iets laat, met plaatselijk lichte zomerdepressies.
Op Gt V geschikt, echter met zomerdepressie.
Naarmate deze gronden een hoger leemgehalte hebben zal de zomerdepressie ge
ringer zijn.
Wat erhui shouding s
Ontwatering van gronden op Gt II heeft een gunstig effect. Bij gronden
op Gt III en Y kan ontwatering, die ten doel heeft de hoogste grondwaterstan
den wat af te vlakken een gunstig effect hebben.
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Kaarteenheid

% cZn3

Omschrijving

; Lage zwak lemige roestarme A/C-gronden met een matig dikke
humushoudende bovenlaag

Grondwatertraps II, III en Y
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
(fo)

3O-5O cm

A1

5-10

leem
M50
kleur
($) (mediaan)

opm.

IO-17-2-

180

zwart

8-12

180

vaalgrijs

soms zwakke B-laag

<10

180

grijs

soms met roest

<10

180

donkergrijs

gereduceerd soms
hoger en soms la
ger in het profiel

40C1 .1
80-

100-

C1 .2

120-

Kaarteenheid

; cZn5

Omschrijving

; Lage sterk lemige roestarme A/C-grond
humushoudende bovenlaag

met een matig dikke

Grondwatertrap ; III
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
(fo)
Als cZn3, doch s

leem
(fo)

M50
kleur
(mediaan)

opm.

17^-32-^

Bijzonderheden;
Plaatselijk komt oude klei in de ondergrond voor. Yoor de oorzaak van
een sterk lemige bovengrond zie ij Zn3, Zn4 en Zn5.
Oppervlakte en ligging;
Kaarteenheid cZn3 ca. 15 ha? hoofdzakelijk ten westen van Loo.
Kaarteenheid cZn5 ca. 4 has ten oosten van paviljoen Oldenkotte.
Gebruik;
Akker- en weidebouw.
Landbouwkundige geschiktheids
Akkerbouw

s Op Gt II weinig geschikt (te nat).
Op Gt III matig geschikt voor zomergewassen (te nat);
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Op Gt V geschikt voor haver?
geschikt tot matig geschikt voor aardappelen en voederbieten;
weinig geschikt voor rogge (te nat).
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Weidebouw

s Op Gt II matig geschikt (te nat).
Op Gt III geschikt, echter iets laat.
Op Gt V geschikt, echter met lichte zomerdepressie.
Naarmate het leemgehalte hoger is, is de kans op zomerdepressies minder.

Waterhuishouding;
Ontwatering van gronden op Gt H heeft een gunstig effect. Op Gt III en Y
geeft ontwatering, die ten doel heeft de hoogste winter- en voorjaarswater
standen wat af te vlakken, een gunstig effect.
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5«5 Lage en zeer lage roestige A/C-gronden
Kaarteenheid

; aGn3

Omschrijving

î Lage en zeer lage, zwak lemige roestige A/C-grond met een
dunne humusarme bovenlaag

Grondwatertrap; II, III en V
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
(fo)

leem
(fo)

M50
kleur
(mediaan)

opm.

08-17-2"

180

donkergrijs

met roest

Cg1.1

<10

180

geelgrijs

met roest

Gg1.2

<10

180

grijs

met roest

G

<10

180

blauwgrijs

gereduceerd soms
hoger en soms
dieper in het
profiel

A1.g

0-30 cm

<2g-

20-

70100120-

Kaarteenheid

s aGn5

Omschrijving

% Lage en zeer lage, sterk lemige roestige A/c-grond met een
dunne humusarme bovenlaag

Grondwatertraps II, III en Y
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
(fo)
Als aGn3, doch s

leem
(fo)

M50
kleur
(mediaan)

opm.

17^-32-g10 -17-g10 -17i
10 -17-?;

Bijzonderheden;
Roest komt in de profielen onregelmatig verdeeld, over het gehele pro
fiel tot op de gereduceerde ondergrond, voor. Meestal werden binnen 120 cm
onverteerde plantenresten aangetroffen. Plaatselijk komen in het profiel
meer of minder dikke lagen Mn-en Fe~concreties voor. Het grootste gedeelte
van deze gronden, zo niet alle zijn verwerkt (toevoeging pp). De humeuze
bovengrond is vaak in de ondergrond terug te vinden. Sommige hebben meer
of minder dikke grof zand- en/of grindlagen in het profiel, terwijl ook
plaatselijk oude klei in de ondergrond voorkomt.
Oppervlakte en liggings
Kaarteenheid aGn3 ca. 28 ha, verspreid over het gebied.
Kaarteenheid aGn5 ca. 10 ha? verspreid over het gebied.
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Gebruik;
Overwegend bos; een enkel stukje als grasland.
Landbouwkundige geschiktheid;
Akkerbouw?

Op Gt II en III weinig geschikt (te nat).
Op Gt V matig geschikt voor haver en aardappelen;
matig tot weinig geschikt voor voederbieten;
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Weidebouws Matig geschikt (deels te nat en deels zomerdepressie).
Naarmate deze gronden een hoger leemgehalte hebben zal de kans qp zomerde
pressie minder zijn.
Waterhuishouding;
Ontwatering van de gronden op Gt II geeft een gunstig effect. Een be
perkte ontwatering van gronden op Gt III en V kan enige verbetering geven
door het verlagen van de hoogste winter- en voorjaarsstanden.
De gronden van kaarteenheid aGnJ zullen echter altijd matig geschikt
blijven voor akker- en weidebouw, gezien hun humusarme bovengrond en lage
leemgehalte.
De gronden van kaarteenheid aGn5 zijn wat beter door een hoger leemge
halte.
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Kaarteenheid
Omschrijving

: Gn3
s Lage en zeer lage zwak lemige roestige A/C-grond met een
dunne humushoudende "bovenlaag

Grondwatertraps II, III en V
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
(fo)

leem
(fo)

M50
kleur
(mediaan)

opm.

8-171

180

zwart

met roest

Cg1 .1

<10

180

geelgrijs

met roest

Cg1.2

<10

180

grijs

met roest

<10

180

"blauwgrijs

gereduceerd soms
hoger, «soms dieper
in het profiel

A1 .g

15-30 cm

3-8

25;

60-

100120-

Kaarteenheid
Omschrijving

Gn5
s Lage en zeer lage, sterk lemige roestige A/c-grond met een
dunne humushoudende "bovenlaag

Grondwatertraps II, III en V en een zeer geringe oppervlakte op I
Schematische profielopbouw
variatis dikte humus
A-horizont
{$)
Als Gn3, doch:

leem
(ejo)

M50
kleur
(mediaan)

opm.

17&-32È-

10 -17I10 -17i
10 -17
Opmerking:
Kaarteenheid Gn4 is gelijk aan Gn3 en Gn5 alleen met een andere leemklasse
nl. van 10 tot 3^W°Bijzonderheden;
De overgang van de humeuze A1-horizont naar de C-horizont is als regel
vrij scherp.
Hoest komt onregelmatig verdeeld over het gehele profiel voor tot op de
"blauwgrijze gereduceerde ondergrond, die meestal binnen 120 cm voorkomt en dik
wijls onverteerde plantenresten bevat.
In de omgeving van de beekbezinkingsgronden zijn deze gronden steeds
duidelijk roestig, terwijl veel van de elders in dit gebied voorkomende gronden
van deze kaarteenheden maar zwak roestig zijn. Als regel zijn dit de zwak le
mige uit deze groep.

- 54 -

Soms komen bij deze gronden lagen met Mn-en Fe—concreties voor. Een
gedeelte van deze gronden is verwerkt (toevoeging p of pp). Plaatselijk komen
profielen voor met meer of minder dikke grof zand- en/of grindlagen. Ook
komt bij deze gronden oude klei in de ondergrond voor.
Oppervlakte en ligging;
Kaarteenheid Gn3 ca. 200 has verspreid over het gebied.
Kaarteenheid Gnd ca. 80 ha
.......
, , ., . , .
,
Kaarteenheid Gn5 ca. 175 ha' voornamelijk langs de beekbezxnkingsgronden.
Gebruik;
Op Gt II en III overwegend weidebouw.
Op Gt V akker- en weidebouw.
Landbouwkundige geschiktheid;
Akkerbouw:

Op Gt I en II weinig geschikt (te nat).
Op Gt III matig geschikt voor zomergewassen (te nat);
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Op Gt V geschikt voor haverj
geschikt tot matig geschikt voor aardappelen en voederbieten;
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Weidebouws Op Gt I en II matig geschikt (te nat, zode is gevoelig voor
vertrapping).
Op Gt III geschikt, echter iets laat en plaatselijk met lichte
zomerdepressie..
Op Gt Y geschikt, echter met zomerdepressie.
Naarmate deze gronden een hoger leemgehalte hebben, zal de zomerdepressie
geringer zijn.
Wat erhuishouding;
Ontwatering van de gronden op Gt II geeft een gunstig effect. Ontwate
ring bij Gt III en V, die ten doel heeft om de hoogste winter- en voorjaars
waterstanden wat af te vlakken geeft een gunstig effect. Een te sterke ont
watering doet de kans op zomerdepressie toenemen.
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cGn3
Lage en zeer lage, zwak lemige. roestige A/c-grond met een
matig dikke humushoudende bovenlaag

Kaarteenheid
Omschrijving

Grondwatertrap s II, III en V
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
(%)
30-50 cm

leem
(fo)

kleur
M50
(mediaan)

opm.

3-10

10-17-2-

180

zwart

3-10

10-17i

180

zwart

met roest

<10

180

geelgrijs

met roest

<10

190

grijs

met roest

<10

19O

blauwgrijs

gereduceerd soms
hoger en soms
dieper in het
profiel

110
120

Kaarteenheid

s cGn5

Omschrijving

s Lage en zeer
stok lemige, roestige A/C-grond met een matig
dikke, humushoudende bovenlaag

Grondwatertrap; II, III en V
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
(<fo)
Als cGn3, doch;

leem
(%)

M50
kleur
(mediaan)

opm.

17'è-32a'
17-1-32-110 -17^

10 -17t
10 -17^
Bijzonderheden;

In de meeste gevallen bedraagt het humusgehalte van de bovenlaag 3-7/^«
Het kan echter oplopen tot 10^& bij de relatief lager gelegen gronden van
deze kaarteenheden.
Overigens hebben deze gronden dezelfde eigenschappen als beschreven
bij kaarteenheid Gn3, Gn4 en Gn5.
Oppervlakte en ligging;
Kaarteenheid cGn3 ca. 30 ha) In de omgeving van de oude bouwlanden, bij
Kaarteenheid cGn5 ca. 105 ha) oude bewoningskernen.
Gebruik;
Vrijwel geheel akker- en weidebouw.
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Landbouwkundige geschiktheids
Akkerbouws

Op Gt II weinig geschikt (te nat).
Op Gt III matig geschikt voor zomergewassen (te nat);
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Op Gt V geschikt voor haver;
geschikt tot matig geschikt voor aardappelen en voederbieten;
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Weidebouws Op Gt II matig geschikt (te nat; zode is gevoelig voor vertrap
ping).
Op Gt III geschikt, echter iets laat.
Op Gt Y geschikt, echter plaatselijk met lichte zomerdepressie.
Naarmate deze gronden een hoger leemgehalte hebben is de kans op zomerde
pressie minder of afwezig.
Waterhuishouding;
Ontwatering van gronden op Gt II geeft een gunstig effect. Ontwatering
bij Gt III en Y, die ten doel heeft om de hoogste toppen van de winter- en
voorjaarsstanden wat af te vlakken, geeft een gunstig effect.
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5-6 Oude graslandgronden
Kaarteenheid

; En 3

Omschrijving

s

Lage, zwak lemige oude graslandgrond.
houdende bovenlaag

met een dikke, humus-

Grondwatertrap; III en Y
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
(fo)

50-80 cm

4-12

leem
(cfo)

M50
kleur
(mediaan)

opm.

10-17-g-

170

bruinzwart

soms met roest

<10

190

geelgrijs

soms met roest

<10

190

grijs

soms met roest
of gereduceerd

100
Cg1.2
120-

Kaarteenheid

: En5
î Lage, sterk lemige oude graslandgrond
houdende bovenlaag

Omschrijving

met een dikke humus-

Grondwatertrap; III en V
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
($)
Als EnJ, doch:

leem
(<fo)

M50
kleur
(mediaan)

opm.

ïl~g-32k

10 -17-ir
10 -17&
Bijzonderhe den;
Gemiddeld bedraagt het humusgehalte van de bovenlaag 4 à 8doch plaatse
lijk kan dit op de relatief lagere gedeelten van deze kaarteenheden oplopen tot
ca. 12^.
Soms komt in de ondergrond oude klei voor of een laag beekbesdnkixgterwi jl ook
plaatselijk meer of minder dikke lagen grof zand voorkomen. Overwegend komen deze
gronden voor op Gt V overigens op Gt III.
Oppervlakte en ligging;
Kaarteenheid En3 ca. 20 ha) bij oude bouwlanden, in de
Kaarteenheid En5 ca. 65 ha) buurt van oude bewoningskernen.
Gebruik;
Overwegend weidebouwj soms akkerbouw.
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Landbouwkundige geschiktheid;
Akkerbouw;

Weidebouws

Op Gt III matig geschikt voor zomergewassen (te nat);
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Op Gt Y geschikt voor haver5
geschikt tot matig geschikt voor aardappelen en voederbieten^
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Op Gt III geschikt, echter iets laat.
Op Gt V geschikt.

Waterhuishouding;
Enige verlaging van de winter- en voorjaarswaterstanden zal de gebruiks
mogelijkheden doen toenemen.

5-7 Beekbezinkingsgronden
_Inlei.d_ing
Alvorens tot de beschrijving van de diverse kaarteenheden over te gaan
volgen hier enige algemene opmerkingen.
De wisseling in de dikte van de lutumhoudende laag en het lutumgehalte
van deze laag is dermate sterk, dat er in vergelijking met andere kaarteen
heden een grotere onzuiverheid binnen de omgrensde kaarteenheden voorkomt.
Ondanks deze onzuiverheid hebben wij er toch de voorkeur aangegeven, deze
onderscheidingen te maken.
Verder komen vrij regelmatig in de ondergrond sliblaagjes voor. Bij de
schematische profielbeschrijving zal het bovenstaande niet meer worden vermeld.
Zie ook hoofdstuk 4*3•
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sB1
Ondiepe, licht zavelige grijszwarte beekbezinkingsgrond, met
een dunne humushoudende "bovenlaag

Kaarteenheid
Omschrijving

Grondwatertrap; II, III en Y
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
(fo)
A1.g

15-30 cm

4-8

klei
(fo)

M50
kleur
(mediaan)

opm<

180

grijszwart
sans' bruinzwart
grijs

meestal met roest
en grijze vlekken
met roest

<8

200

grijs

met roest

<8

200

blauwgrijs

soms gereduceerd,
wat hoger of die
per in het pro
fiel

8-17

180

8-17

100
120-

Bi jzonderheden;
Roest komt in deze gronden veel voor, vaak tot dieper dan 120 cm, ter
wijl ook vaak Mn-en Fe-concreties aanwezig zijn. Het zand dat in de ondergrond
voorkomt, is meestal matig fijn, het kan echter ook plaatselijk matig grof of
grof zijn. Soms wordt in de ondergrond oude klei aangetroffen.
Oppervlakte en liggings
Ca. 65 ha; hoofdzakelijk tussen Rekken en de Duitse grens, langs het ri
viertje De Berkel.
Gebruik;
Overwegend weidebouw; op Gt Y soms akkerbouw.
Landbouwkundige geschiktheids
Akkerbouw!

Weidebouw:

Op Gt II weinig geschikt (te nat).
Op Gt III matig geschikt voor zomergewassen (te nat);
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Op Gt V geschikt voor haver;
geschikt tot matig geschikt voor aardappelen en voederbieten;
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Op Gt II matig geschikt (te nat); zode is gevoelig voor vertrapping.
Op Gt III geschikt, echter iets laat.
Op Gt V geschikt, plaatselijk echter met lichte zomerdepressie.

V/at erhuishouding:
Ontwatering van de gronden op Gt II geeft een gunstig effect. Ontwatering
bij Gt III en Y, die ten doel heeft om de hoogste winter- en voorjaarsstanden
wat af te vlakken, geeft een gunstig effect.
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Omdat deze gronden echter een gelaagde profielopbouw hebben, waarbij
meestal ook maar een ondiepe beworteling plaatsvindt en bovendien de lutumhoudende laag dunner is dan 40 cm, dient men bij ontwatering de nodige voor
zichtigheid in acht te nemen, daar anders de kans op zomerdepressies gaat
toenemen.
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sB2

Kaarteenheid
Omschrijving

J

Matig diepe en diepe, licht zavelige, grijszwarte beekbezinkingsgrond met een dunne humushoudende bovenlaag

Grondwatertrap s II, III en V en een zeer geringe oppervlakte op I
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
(°/o)
0-

klei
(ci

M50
kleur
(mediaan)

opm.

8-17

180

grijszwart
meestal met roest
soms bruinzwart en grijze vlekken

Cg1.1

8-17

180

grijs

met roest

Gg1 .2

<8

I50/25O

grijs

met roest

a

<8

I5O/25O

grijs

soms gereduceerd,
wat hoger of
dieper in het
profiel

A1 .g

I5-3O cm

4-8

20-r

60-

100-

120

Bijzonderheden;
Roest komt veel voor, vaak tot dieper dan 120 cm, terwijl ook dikxvijls
lagen met Fe- en Mn-concreties voorkomen.
Het zand in de ondergrond is meestal matig fijn, plaatselijk echter
matig grof of grof.
Oppervlakte en' ligging:
Ca. 105 ha; hoofdzakelijk ten zuiden van de Berkel.
Gebruik;
Vrijwel geheel weidebouw.
Landbouwkundige geschiktheid;
Akkerbouw;

Weidebouw;

Op Gt I en II weinig geschikt (te nat).
Op Gt III matig geschikt voor zomergewassen (te nat);
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Op Gt Y geschikt voor haver;
geschikt tot matig geschikt voor aardappelen en voederbieten;
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Op Gt I en II matig geschikt (te nat); zode gevoelig voor vertrapping.
Op Gt III geschikt, echter in het voorjaar wat laat.
Op Gt V geschikt, met plaatselijk lichte zomerdepressie.

Waterhuishouding;
Ontwatering van gronden op Gt II geeft een gunstig effect. Ontwatering
bij Gt III en V, die ten doel heeft de hoogste winter- en voorjaarsstanden
wat af te vlakken, geeft een gunstig effect. Hoewel deze gronden een dikkere
lutumhoudende bovenlaag hebben dan kaarteenheid sB1, hebben ze wel dezelfde
gelaagde profielopbouw. zodat ook hier bij ontwatering de nodige voorzichtig
heid in acht dient te worden genomen, daar anders de kans op zomerdepressies
gaat toenemen.
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Kaarteenheid
Omschrijving

s sB2b
: Matig diepe en diepe, licht zavelige, "bruine beekbezinkingsgrond iaet een dunne humushoudende bovenlaag

Grondwatertrap; III en TÇ het meest op V
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
(fo)
15-30 cm

3-6

klei

M50
kleur
(mediaan)

opm.

8-17

170

bruin

soms met iets
roest

8-17

170

bruingrijs

met roest

grijs

met roest

<8

150/250

120

Kaarteenheid
Omschrijving

csB2b
; Matig diepe en diepe licht zavelige. bruine beekbezinkingsgrond
met een matig dikke humushoudende bovenlaag

Grondwatertrap s III en V, het meest op V
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont

(*)

30-50

3-6

klei
($£)

(mediaan)

8-17

170

M50

kleur

opm.

bruin
met iets roest

8-17

<8

170

150/250

bruingrijs

met roest

grijs

met roest

120
Bijzonderheden;
In de bruine gehomogeniseerde bovenlaag is roest vaak moeilijk te onder
kennen. Onder deze laag komt steeds duidelijk roest voor, soms samen met lagen
Pe- en Mn-concreties.
Een blauwgrijze totaal gereduceerde ondergrond komt bij deze gronden zel
den of niet binnen 120 cm voor.
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Het zand in de ondergrond kan evenals bij sB1 en sB2 matig fijn tot soms
matig grof of grof zijn.
Deze kaarteenheid vormt een overgangstype tussen de beekbezinkingsgrond
en de bruine oude bouwlanden, gezien de dikte van de humeuze bovenlaag (vooral
csB2b) en de ligging in het landschap (vooral Gt V).
Oppervlakte en ligging;
Kaarteenheid
Kaarteenheid
Deze gronden
Berkeldal of

sB2b ca. 20 ha.
csB2b ca. 12 ha.
liggen op de overgang naar de zandgronden op de rand van het
als hoogten in dit beekbezinkingslandschap.

Gebruik;
Akker- en weidebouw.
Landbouwkundige geschiktheids
Akkerbouw;

Weidebouw;

Op Gt III matig geschikt voor zomergewassen (te nat)|
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Op Gt V geschikt voor haver;
geschikt tot matig geschikt voor aardappelen en voederbieten;
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Op Gt III geschikt, echter iets laat.
Op Gt V geschikt, echter plaatselijk lichte zomerdepressie.

Waterhuishouding;
Een ontwatering, die ten doel heeft de hoogste winter- en voorjaarsstan
den wat af te vlakken, geeft een gunstig effect. Omdat deze gronden een bruine
gehomogeniseerde bovenlaag (soms tot 50 cm) hebben, zullen ze beter een grond
waterstandsverlaging kunnen verdragen dan de kaarteenheden sB1 en sB2.
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Kaarteenheid

; mB2

Omschrijving

s Matig diepe en diepe, zwaar zavelige, grijszwarte beekbezinkingsgrond met een dunne humushoudende bovenlaag

Grondwatertrap s II en III en een zeer geringe oppervlakte I
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
(fo)

15-30 cm

4-8

klei
(fo)

M50
kleur
(mediaan)

opm.

17-25

170

zwartgrijs

met roest en
grijze vlekken

17-25

170

grijs

met roest

grijs

met roest of soms
gereduceerd, on
dieper of dieper
in het profiel

<8

I5O/25O

Bijzonderheden;
Op de relatief lagere plaatsen van deze kaarteenheid komen in de humeuze
bovenlaag donkergrijze, inktachtige reductievlekken voor, terwijl er ook roest
in aanwezig is.
Beneden deze laag loopt de roest onregelmatig verdeeld door tot dikwijls
dieper dan 120 cm, terwijl ook vaak lagen Fe- en Mn-concreties voorkomen. Het
zand in de ondergrond varieert van matig fijn tot grof, maar is meestal matig
fijn.
Op enige plaatsen komt in de ondergrond oude klei voor.
Oppervlakte en ligging;
Ca. 165 ha; langs de Berkel.
Gebruik:
Vrijwel geheel akkerbouw.
Landbouwkundige geschiktheid;
Akkerbouw:
Weidebouws

Op Gt I en II weinig geschikt (te nat).
Op Gt III matig tot weinig geschikt (te nat).
Op Gt I en II matig geschikt (te natf zode is erg gevoelig voor
vertrapping).
Op Gt III geschikt tot matig geschikt (tijdelijk te nat en daar
door laat, terwijl de zode plaatselijk gevoelig is voor vertrap
ping).

¥at erhuishouding;
Ontwatering van deze gronden zowel op Gt II als III geeft een gunstig
effect, hoewel Gt III minder lang wateroverlast heeft dan Gt II.
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Ook bij deze gronden dient men voorzichtig te zijn met een al te dras
tische grondwaterstandsverlaging, gezien de gelaagdheid van de profielen.
Sommige lagen kunnen zo zwaar zijn dat ze storend werken op de verticale
waterbeweging. Als regel wortelen planten ook ondiep in dergelijke gronden,
zodat door een drastische grondwaterstandsverlaging het gevaar van verdroging
niet denkbeeldig is.
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Kaarteenheid

1B2

Oms ehr i.j ving

Matig diepe en diepe licht en zwaar kleiige, grijszwarte beekbezinkingsgrond, met een dunne humushoudende "bovenlaag

Grondwatertrap; II
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
(fo)
0H
2CH

15-50 cm

A1,

4-8

klei
(f°)

M50
kleur
(mediaan)

>25

zwartgrijs

met roest en
grijze vlekken

Cg1 .1

17->25

grijs

met roest

Cg1 .2

17->25

grijs

met roest soms on
dieper of dieper
gereduceerd

8(H
H
100H
120-

opm.

CG

<8

I50/25O

grijs

meestal geredu
ceerd

Bijzonderheden;
Gemiddeld is het humusgehalte van de bovenlaag 4-8/^j bet kan echter plaat
selijk oplopen tot 12 à 15/^
In vergelijking tot kaarteenheid mB2 heeft deze kaarteenheid 1B2 een hoger
lutumgehalte in de bovengrond, namelijk meer dan 25$, meestal 25 à 40$ en is
de kleilaag gemiddeld wat dikker.
Verder is deze kaarteenheid, wat betreft bijzonderheden, gelijk aan kaart
eenheid mB2.
Oppervlakte en ligging;
Ca. 50 ha? ten zuiden van de Berkel ter hoogte van Loo en in de omgeving
van de Apedijk,
Gebruik;
Weidebouw.
Landbouwkundige geschiktheid;
Akkerbouw;
Weidebouw;

Weinig geschikt (te nat).
Matig geschikt (te nat, zode is erg gevoelig voor vertrapping).

Waterhuishouding;
Ontwatering van deze grond geeft een gunstig effect. De reeds bij mB2 ge
noemde storende werking van bepaalde lagen komt hier nog in sterkere mate voor.
Yerder als bij kaarteenheid mB2.
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Kaarteenheid
Omschrijving

: B
s Beekbezinkingsgeulgrond

Grondwatertrap; Vrijwel geheel II een geringe oppervlakte op I en III
Het is een dusdanige heterogene kaarteenheid, dat er geen schematische pro
fielbeschrijving van is te geven. Landschappelijk is het waarschijnlijk een
oude,laag gelegen rivierarm van De Berkel, waarin beekbezinkingsgrond is af
gezet, die zeer wisselt van dikte en zwaarte, maar zelden de 25$ lutum te
boven gaat. Veelal zijn ze verwerkt en plaatselijk bezand. De dikte van de
bezanding varieert van 20-100 cm. Het bezandingsmateriaal is al dan niet humeus.
Hieronder komt dan een meer of minder dikke laag beekbezinking voor. Gezien de
grote heterogeniteit van deze gronden zijn ze apart onderscheiden als beekbezinkingsgeulgronden.
Oppervlakte en ligging;
Ca. 20 haj ten noorden van de Berkel in het midden van het gebied.
Gebruik;
Deels weidebouw, deels bos.
Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:
Weidebouw:

Weinig geschikt (te nat).
Matig geschikt (te nat en de zode is plaatselijk gevoelig voor
vertrapping).

Waterhuishouding;
Ontwatering van deze grond, die voornamelijk voorkomt op Gt II zal gemid
deld een gunstig effect geven. Gezien de heterogeniteit zal dit echter van
plaats tot plaats verschillend zijn.

R25-97K
Afb. 16. Slecht grasland op oude klei.
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5*8 Oude kleigronden
Kaarteenheid

! OK

Omschrijvings

Diepe, lichte en zware oude klei

Grondwatertrap; Hoofdzakelijk op II, overigens op III
Schematische profielopbouw
variatie dikte humus
A-horizont
(fo)
5-3O cm

3-8

klei
($)

M50
kleur
(mediaan)

opm.

2O-7O

grijszwart

met roest- en
reductievlekken

2O-7O

grijs

met roest- en
reductievlekken

120
Bi.jzonderheden;
De dikte van de kleilaag is altijd meer dan 120 cm. Op het grootste ge
deelte van deze kaarteenheid bevindt zich een zanddek (dunner dan 40 cm).
Hierin is geen profielontwikkeling onderscheiden. Meestal is dit sterk lemig
en lutumhoudend al dan niet met roest.
Ook komen in deze oude klei plaatselijk meer of minder dikke zandlagen
voor, soms fijn en soms grof en grindhoudend.
Oppervlakte en ligging;
Ca. 125 ha? in het oostelijk deel van het gebied.
Gebruik;
Vrijwel geheel weidebouw? een enkel perceel als bos.
Landbouwkundige geschiktheid;
Akkerbouw;
Weidebouw;

Weinig geschikt (te nat en te zwaar).
Matig tot weinig geschikt (te nat), zode is erg gevoelig voor
vertrapping, zie afb. 16.

Wat erhuishouding;
Vermoedelijk zal door een snellere afvoer van het oppervlaktewater
enige verbetering te verwachten zijn.
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5*9 Vergraven gronden
Kaarteenheid Q (zie ook hoofdstuk 4*5)
Omachri.jving

s sterk vergraven gronden

Grondwatertrap: hoofdzakelijk II
Bi,j z onderheden;
Deze gronden zijn dermate verwerkt, dat geen gemiddelde profielbeschrij
ving is te geven.
Ten zuiden van Mallem en in een vlakje in het zuidoostelijk deel van het
gebied is deze sterke verwerking een gevolg van zand- en grindwinning. Ten
noorden van Ticheloven is het een gevolg van oude kleiwinning. Waarschijnlijk
is
in het verleden deze klei gebruikt om er stenen van te bakken. Van
daar de naam Ticheloven. Kat vlak Q ten zuiden van Ticheloven is ontstaan
door herontginning.
Oppervlakte en ligging;
Ca. 20 haf ten zuiden van Mallem, in de omgeving van Ticheloven en in
het zuidoostelijk deel van het gebied.
Gebruik;
Weidebouw en bos.
Landbouwkundige geschiktheid;
Akkerbouw; Weinig geschikt (te nat, soms te zwaar en plaatselijk door onge
lijke ligging van het maaiveld).
Weidebouw; Matig tot weinig geschikt (te nat en plaatselijk door ongelijke
ligging).
Waterhuishouding;
In het algemeen zal ontwatering een gunstig effect hebben. Gezien de
heterogeniteit zal dit van plaats tot plaats sterk \d.sselen.

R23-47k
en/of R23-48K
Afb. 17. Groeiverschil in rogge.
Op de voorgrond een aanmerkelijk betere stand van het
gewas. De grindrijke ondergrond bevindt zich hier die
per onder het maaiveld.
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5.10 Toevoegingen (zie ook hoofdstuk 4*6)
I §ï2£_2§£â-5®^_2£_525âëï=êïl5^x-25"§Eëï_â§ïï_4Q_cm
Legenda symbool (b).
Deze gronden komen overwegend voor in de Holterhoek en in
het noordoostelijk deel van het gebied.
Ze komen op grondwatertrap II, III, V en VI voor.
Gronden, opgebouwd uit grof materiaal, zijn sterk doorlatend en
hebben een gering waterbindend vermogen. Hierdoor zal gemakkelijk
verdroging van het gewas optreden. Wanneer veel wit grind aan de
oppervlakte voorkomt, kan bij langdurige zonneschijn verbranding
optreden. Is echter de waterhuishouding in orde, dan zijn deze
gronden geschikt tot matig geschikt voor akker- en weidebouw. Ook
komt plaatselijk onder dit grove materiaal oude klei voor, waardoor
ze periodiek te nat en te droog zijn.
Bij ontwatering van de te nat gelegen gronden dient men uiterst
voorzichtig te werk te gaan, daar ze spoedig te sterk worden ont
waterd en de kans op zomerdepressies hierdoor zal toenemen.
II Grof_zand_met_of_zonder_grindA_beginnend tussen_40_en_220_cm
Legenda symbool (c).
Als I, doch gemiddeld is de landbouwkundige geschiktheid
beter en de kans op zomerdepressies minder.
Opmerking % Een duidelijk groeiverschil in rogge, ten gevolge van
grind op meer of minder grote diepte, toont afbeelding 17«
III Veen_of_venig_materiaalA_ondie2er_dan_40_cm
Legenda symbool (d).
Van deze gronden komen enige hectaren voor ten zuiden van
de Rekkense Inrichting en ten zuidwesten van Rekken.
Ze komen voor op grondwatertrap II.
Zij zijn in gebruik als grasland en bos. Landbouwkundig zijn zij
weinig geschikt voor akkerbouw (te nat) en matig geschikt voor
weidebouw (te nat)5 bovendien is de zode erg gevoelig voor vertrap
ping).
IV Oude_klei_beginnend_tussen 40_en_220_cm
Legenda symbool (e).
en
V QZ££iêê_^iëi_5ëEiiH}Ê£§_£üêS®£-4Q_£:n_120_cm
Legenda symbool (f),(overwegend beekklei).
Op een enkele uitzondering na komen bij alle kaarteenheden
meer of minder grote oppervlakten voor met oude klei in de onder
grond (dieper dan 40 cm). Deze klei, die meestal zwaar en dicht is,
werkt storend op de waterbeweging in de grond. Dit heeft tot gevolg
dat in tijden met veel neerslag spoedig wateroverlast optreedt, om
dat deze klei zeer slecht doorlatend is en een gering waterbergend
vermogen heeft. Bovendien is ook de bovenliggende zandlaag dun en
daardoor spoedig verzadigd met water.
In tijden van geen of weinig neerslag daarentegen is de wa
tervoorraad spoedig uitgeput, omdat er geen of weinig water capillair
opstijgt vanuit de oude klei.
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Door bovengenoemde oorzaken zijn deze gronden wisselend nat
en droog. Naarmate echter deze oude klei dieper in het profiel voor
komt is dit euvel minder. Op een diepte van ca. 100 cm kan het zelfs
gunstig werken ten aanzien van de vochtvoorziening van de plant.
Uit het bovenstaande zal zonder meer duidelijk zijn, dat de
invloed van een oude kleiondergrond op de landbouwkundige geschikt
heid sterk afhankelijk zal zijn van:
1. de diepte van de oude kleiondergrond
2. de aard van het materiaal, dat op de klei ligt
3. het bodemprofiel in dit materiaal
De landbouwkundige geschiktheid zal dus moeilijk generalise
rend beschreven kunnen worden. Van perceel tot perceel zal dit
bekeken moeten worden, gezien de sterk wisselende diepten, waarop
de oude klei voorkomt.
¥at erhuishouding s
Ontwatering van deze gronden zal een meer of minder gunstig
effect hebben, afhankelijk van de kleidiepte en het bovenliggende
profiel.
Ook kan door middel van drainage het tijdelijk overtollige
water xrorden afgevoerd. In de praktijk i/orden hier redelijke resul
taten mee bereikt, ook zelfs nog op die plaatsen waar de klei on
dieper dan 60 cm voorkomt.
Het is bij deze gronden nog wel mogelijk de wateroverlast te
verminderen. De gevoeligheid voor droogte zal echter blijven.
Q-pmerkings
Als regel is beekklei in de ondergrond wat minder storend
dan de oude klei.

Legenda symbool (i).
Deze gronden komen voor in het noordoostelijk deel van het
gebied. Dit zijn gronden, waar tusseii 10 en 40 cm oude klei voorkomt.
Ze liggen hoofdzakelijk op grondwatertrap II en een enkel stukje op
III.
Meestal is dit zanddek sterk lemig en wat lutumhoudend ten
gevolge van vermenging met de eronder liggende oude kleigrond.
Ten gevolge van waterstagnatie komt boven de oude kleilaag
vaak een roestige laag voor.
Landbouwkundige geschiktheids
Als bij kaarteenheid OK (hoofdstuk 5«8), doch iets beter.
Wat erhui shouding;
Als bij kaarteenheid OK (hoofdstuk 5»8).
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6. BE GROimiATERTRAPPENKAART, SCHAAL 1 : 10 OOP (bijlage 3)
6»1 Inleiding
De grondwaterstand, neemt een belangrijke plaats in onder de
factoren, die de geschiktheid van een grond en met name van een
zandgrond als cultuurgrond bepalen. Het is mede daarom gewenst op
bodemkaarten over de diepteligging van het grondwater gegevens te
verschaffen. Dit gebeurt door middel van grondwatertrappen (Gt).
De diepteligging van de grondwaterspiegel op een bepaalde
plaats is in de loop van de tijd aan sterke variaties onderhevig.
In het algemeen zal het niveau in de winter hoog zijn en
in de zomer laag. Bovendien zullen ook van jaar tot jaar verschil
len optreden, m.a.w. jaarlijks zullen de curven, die het verband
tussen de diepteligging van de grondwaterspiegel beneden maaiveld
en de tijd aangeven (tijdstijghoogtelijnen) een verschillend ver
loop vertonen.
Het is mogelijk, uit een groot aantal veeljarige waarnemingen
een indruk te krijgen van de fluctuatie van het grondwater, zowel
in een jaar, als in de loop van de jaren. De grondwatertrappen,
Gt's, zijn gebaseerd op gemiddeld hoogste en laagste grondwater
standen.
Deze zijn geen normale gemiddelden. De gemiddeld hoogste
grondwaterstand (G.H.W.) wordt berekend door de hoogste drie grond
waterstanden in najaar en winter per jaar te middelen en deze ge
middelden over veel jaren nogmaals te middelen. De gemiddeld laag
ste grondwaterstand (G.L.W.) vindt men op dezelfde wijze, door de
laagste drie grondwaterstandsmetingen per groeiseizoen te middelen,
waarna deze seizoengemiddelden weer over veel jaren worden gemid
deld, Van plaats tot plaats kan het gemiddelde grondwaterstandsver
loop en daarmede de waarden, die men vindt voor G.H.W. en G.L.W.
sterk variëren. De grondwatertrappenindeling nu is een klassenin
deling van grondwaterstandsverlopen (gekenschetst door G.H.W. en
G.L.W.). Elke klasse van deze indeling die grondwatertrap, afgekort
Gt genoemd wordt, is gedefinieerd door aan te geven, binnen welke
grenzen G.H.W. en G.L.W. voor die Gt mogen variëren.
Wanneer aan een kaartvlak op de kaart een bepaalde Gt is
toegekend, wil dat zeggen, dat de G.H.W. van de gronden binnen dat
kaartvlak, afgezien van afwijkingen ten gevolge van het voorkomen
van onzuiverheden, zullen variëren binnen de klassengrenzen, die
gesteld zijn voor de betreffende Gt.
In het gebied "Rekken" is de volgende Gt-indeling gebruikt;
Gt
Ia
Ha
III
V
VI
Vila
VIlb

G.H.W.
<20
<20
<40
<40
40-80
80-120
>120

G.L.W.
<50
50-80
80-120
>120
>120
>120
>120

6.2 De kartering van de grondwatertrappen
Zoals uit de inleiding blijkt zou de meest objectieve methode
om grondwatertrappen te karteren, een intensieve en langdurige water
standsopname zijn.

R25-102
Afb. 18. Vegetatieverschil in grasland.
Op de foto ziet men links een perceel zonder biezen en
rechts op dezelfde Gt en hetzelfde bodemtype zeer veel
biezen. In dit geval zijn de biezen dus geen aanwijzing
voor een lagere ligging, doch het gevolg van het scheu
ren van grasland.
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Yoor het toepassen van deze methode ontbreekt echter de tijd.
Om deze reden wordt dan ook gebruik gemaakt van een aantal andere
hulpmiddelen.
Deze zijns
1.
2.
3.
4«
5.

De grondwaterverschijnselen in het profiel
De topografie
Het bodemgebruik en de vegetatie
De bodemvorming
Het opnemen van een beperkt aantal waterstandsbuizen en het vast
stellen van slootwaterstanden tijdens de kartering
6. Het maken van fluctuatiegrafieken
6.2.1 De_grondwajberver^chijinselen i.n_h._et_prof_i_el
De waterbeweging in de grond laat duidelijke sporen na. To
taal gereduceerde blauwgrijze kleuren geven met vrij grote zeker
heid de G.L.W. aan. Roestvlekken met daarnaast reductiekleuren
geven goede inlichtingen betreffende de G.H.W..
In ijzerarme gronden, waar genoemde verschijnselen veel min
der duidelijk optreden, zijn eveneens kenmerken aanwezig, zoals
bleke vlekjes en vaalbruine tinten, die aanwijzingen geven omtrent
de waterbeweging, zij het minder duidelijk.
6.2.2 De_t£p£grafie_
In open zandgronden kan men op een bepaalde plaats aan
grondwaterverschijnselen de Gt duidelijk vaststellen. Met deze
plaats als uitgangspunt kan men van plaatsen in de directe omge
ving van dit punt aan de hand van relatieve hoogteverschillen de
Gt schatten.
Het trekken van een Gt-grens geschiedt dan ook vaak aan de hand
van in het veld zichtbare hoogteverschillen. In de kartering "Rek
ken" komen echter op dit punt grote afwijkingen voor. De oorzaak
hiervan is het veelvuldig voorkomen van storende ondergronden. Niet
zelden komt het voor, dat topografisch hogere delen natter zijn dan
lagere.
6.2.3 He_t bodemg_ebruik__en de_vege't at ie
Bodemgebruik en vegetatie geven vaak, zij het dan globaal,
een indruk van de ligging t.o.v. het grondwater. Aaneengesloten
grascomplexen liggen altijd op lagere Gt's, bouwlanden op hogere.
Biezen, zeggen en geknikte vossenstaart zijn duidelijke
vochtindicatoren.
Vanzelfsprekend eist het karteren met deze hulpmiddelen
een gedegen kennis van gebruiken en gewoonten van het te karteren
gebied. Zo komt het nogal eens voor dat een perceel weiland na scheu
ren een weelderige biezenvegetatie draagt. Aan de scherpe overgangen
van perceel tot perceel kan men vaststellen dat in zo'n geval de
vochtigheid niet in de eerste plaats oorzaak is van zulk een vege
tatie (afbeelding 18). Bij het vaststellen van een Gt heeft ook de
cultuurtoestand enige invloed. Een sterk vertrapte zode op een
weinig doorlatende zware beekbezinkingsgrond zal wanneer de G.L.W.
zich naar schatting op + 80 cm bevindt (een grensgeval, dus tussen
Gt II en Gt III), zonder twijfel tot de nattere groep, dus Gt II
gerekend worden.
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Een Gt is dus in geen geval een maat voor de landbouwgeschiktheid
zonder ook het bodemtype erbij te betrekken.
Vooral de grondwatertrappen II en III geven nogal eens moei
lijkheden. Als voorbeeld zouden wij erop willen wijzen, dat een Gt
III in een vrij zware beekbezinkingsgrond een minder gunstige wa
terhuishouding heeft dan een Gt III op een zwak lemige, matig dik
humeuze roestige A/C-grond, die ver van de Berkel af ligt.
6.2.4 De_b£d£mvorming
De diepte van het grondwater speelt een belangrijke rol bij
het ontstaan van diverse bodemtypen. Het zal dan ook duidelijk zijn,
dat omgekeerd het bodemtype een aanwijzing kan zijn voor de Gt.
Enkele voorbeelden?
Eoestige A/C-prof ielen liggen laag.
Bij humuspodzolen kan de aard van de bodemhorizonten in veel geval
len een indruk geven van de hydrologische omstandigheden waaronder
zij ontstonden. Zo duidt een fletse, diep doorgaande B2 hor. erop,
dat de grond bij hoge grondwaterstanden is ontstaan» Men dient zich
er wel van te overtuigen, dat geen ingrijpende ontwatering heeft
plaatsgevonden.
Zo zijn er nog tal van andere voorbeelden aan te halen. Het
is niet de bedoeling
hier dieper op in te gaan. De voorbeelden
dienen slechts om duidelijk te maken welk een belangrijk hulpmiddel
de bodemvorming is bij het vaststellen van de Gt.

6.2.5 Het £pnemen van een bemerkt aantal_waterstandsbuj.zen_en het
vastjstelJLen van £l_oojbvraterstanclen jtijdens de_kartering.

Voor zover de beschikbare tijd dit toeliet is een aantal wa
terstandsbuizen geplaatst ten einde over enige objectieve gegevens
te beschikken.
Deze buizen zijn gedurende 1961 en 1962 vrij vaak opgenomen.
De verkregen cijfers geven een indruk van de sterke invloed, die de
oude klei-ondergrond op de waterbeweging kan hebben.
Een volgelopen buis blijft zeer lang een te hoge grondwater
stand aangeven» Een droge buis heeft enige weken nodig om in te spe
len.
Het ligt voor de hand, dat men in een gebied als "Rekken" de
aangegeven G.H.W.'s en G.L.W.'s iets minder betrouwbaar moet achten
dan in open zandgebieden.
Tijdens de kartering is gelet op slootwaterstanden en de wa
terstanden in de geboorde gaten. Wetende in welke periode van het
jaar men karteert, draagt deze waarneming bij tot een goede vast
stelling van de Gt.
6.2.6 He_t maken van _fl^tua 1; i£graf i£ken_
Het is soms mogelijk waarnemingen, die aan een bepaalde
grondwaterstandsbuis zijn verricht, over te brengen naar andere pun
ten in het terrein.
Zet men grondwaterstanden van twee verschillende plaatsen
met een gelijksoortige grondwaterbeweging tegen elkaar uit, dan
komen de punten op een rechte lijn te liggen.

B
buis 85

cm-

cm

D

buis 66

stambuis 1304

—I
20

1 t
5

Afb.19

Enige fluctuatiediagrammen

I

40 ^ 60

I

1

I

H

80

100

120

140

*
o

I
160cm-

R23-49K
Af"b. 20. Stuw in de Berkel bij de Mallemse Molen.
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Heeft men van één plaats veel, en van een andere plaats
weinig waarnemingen, dan mag een dergelijke lijn worden geconstrueerd, mits men er zeker van is dat het grondwater zich op beide
plaatsen gelijksoortig beweegt. Aan deze geconstrueerde lijn kan
men dan het verloop van de grondwaterstand naar believen aflezen.
In Rekken is gebruik gemaakt van de vele gegevens, die be
kend zijn van een COLN-stambuis.
In een aantal gevallen leek het verantwoord deze gegevens
als steun te gebruiken bij het vaststellsn van de Gt.
In andere gevallen echter was de samenhang tussen de waar
nemingen in de COLN-buis en de waarnemingen op de plaats van de te
schatten Gt, gering (afb. 19). De fluctuatiediagrammen van afbeel
ding 19 geven een indruk van bovengenoemde samenhang. De grafieken
A, B, C en D geven een steeds slechtere oorrelatie te zien.
6.3 Enige bi.jzondere aspecten van de grondwaterbeweging
In het dal van de Berkel is de grondwaterbeweging in sterke
mate afhankelijk van het wisselvallige gedrag van het riviertje.
Vooral na de ontginningen op Duits gebied krijgt de Berkel perio
diek grote hoeveelheden water te verwerken. Het is dan ook geen
uitzondering, dat grote delen van het dal onder water komen.
Daar staat tegenover, dat in droge perioden bij lage standen
van de Berkel, het water in het dal tamelijk diep kan worden weg
getrokken.
Ten einde de waterafvoer van de Berkel enigszins te regelen
zijn een aantal stuwen geplaatst (afb. 20). Dit resulteert in perio
diek grote verschillen in grondwaterstand, v<5<5r en achter de stuwen.
Een merkwaardig verschijnsel in het dal van de Berkel is
het voorkomen van roest op aanzienlijke diepte beneden de laagste
stand van het grondwater. Bij de beoordeling van de Gt hebben de
gleyverschijnselen in dit gebied dan ook een geringere rol gespeeld.
In gebieden met oude klei aan de oppervlakte of in de onder
grond, doet zich het probleem voor, dat vooral de G.L.W. moeilijk
is vast te stellen.
Plaatst men een waterstandsbuis in de slecht doorlatende
klei, zodanig dat het gat goed is afgesloten zodat geen water langs
de buitenwand van de buis naar beneden kan lopen, dan duurt het
erg lang voor zich de grondwaterstand heeft ingesteld (zie bijlage
9, buis no. 95a)«
Is de buis zodanig geplaatst dat langs de buitenwand wel
grondwater in het gat kan lopen, dan loopt dit vol, waarna er
lang water in blijft staan, veel langer dan overeenkomt met de
beweging van het grondwater in de omringende zandgebieden. Men
krijgt de indruk dat de beweging van het grondwater in de oude
klei traag verloopt. Beoordeelt men de grondwaterstand in open
boorgaten, dan bestaat de kans dat men water meet dat over het
oppervlak van de oude klei in het gat is gelopen.
In dergelijke gebieden is de Gt vooral beoordeeld naar de
G.H.W.. De G.H.W. zal in veel gevallen zijn afgeleid van schijn
grondwaterspiegels, wat ons in verband met de landbouwkundige be
tekenis geen bezwaar lijkt. Het zal voor de plant weinig uitmaken
of hij onder invloed staat van werkelijk grondwater of van grond
water ten gevolge van een schijnspiegel.
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Een merkwaardig verloop van de grondwaterstanden treft men
aan in de omgeving van Holterhoek.
Daar ligt een strook gronden, ongeveer lopend van MW naar
ZZO, waarin gedurende het gehele jaar het grondwater zeer hoog
staat. Hoewel in oostelijke richting het terrein daalt, naar het
dal van de Ramsbeek, daalt het grondwater in die richting eveneens,
maar sterker dan het terrein. Be strook met zeer hoge grondwater
standen "bevindt zich in terrasmateriaal, dat aan de oostzijde
wordt begrensd door dekzand. Onder het terras bevindt zich ter
plaatse van de natte strook, oude klei in de ondergrond op betrek
kelijk geringe diepte- Deze oude klei helt naar het westen sterk
af. Daar bevindt zich een diep dal in de oude klei-ondergrond.
Dit ondergrondse dal voert veel water, dat plaatselijk overloopt
naar het dal van de Ramsbeek. Waar het grove terraszand grenst
aan het fijne dekzand, wordt de stroomsnelheid in de grond sterk
afgeremd, waardoor bovenaan de helling van het dal- van de Ramsbeek
een zeer natte strook grond is ontstaan (afb. 21 en afb. 5)»
Opmerking;
De toevoegingen b, c,e en fzijn gebruikt om op de Gt-kaart
een globaal inzicht te geven in de afwijkende lagen. Om kaarttechnische redenen zijn de signaturen soms weggelaten of verplaatst.
Op de afwijkende-lagenkaart (bijlage 4) echter staan zij volledig
en op de juiste plaats.
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7. DE AFWIJKE1Ü)E~LAGENKAART, SCHAAL 1 ; 10 000 (bijlage 4)
Inleiding
Op deze kaart zijn een aantal onderscheidingen weergegeven,
die naar alle waarschijnlijkheid invloed hebben op de waterbewe
ging en de beworteling.
De volgende onderscheidingen zijn gemaakt:
1. Oude klei beginnend <40 cm
2. "
"
"
tussen 40
3. 11
"
"
tussen 80
4. Overige klei
tussen 40
5. Grof zand met of zonder grind
6. "
"
"
"
"
"
7.
8.

9.
10.

en 80 cm
en 120 cm
en 120 cm
<40 cm
beginnend tussen 40 en 120 cm
(dikker dan 20 cm)
Veen of venig materiaal beginnend <40 cm
"
"
"
"
"
tussen 40 en 120 cm (dikker
dan 20 cm)
Fe-, Mn-concreties
Humusoerbanken

7•1 Oude klei en overige klei
De oude klei is zeer typerend voor het gebied "Rekken". Om
deze reden is deze onderscheiding dan ook de enige, di.e afgegrensd
en ingekleurd is.
Strikt genomen is voor het patroon van de oude klei, het
aantal waarnemingen te gering geweest om er met grote betrouwbaar
heid grenzen omheen te trekken. De grenzen zijn achter het bureau
op de kaart aangebracht.
Het voordeel van het inkleuren van deze onderscheiding is,
dat men in een bepaalde buurt direct gewaarschuwd wordt, dat de
ondergrond op een of andere manier afwijkt.
De onderscheiding "Overige klei" is gebruikt, wanneer wij
er al karterende niet zeker meer van waren, of wij met Berkelklei
of met oude tertiaire klei te doen hadden. Uit het kaartbeeld blijkt
echter wel dat het waarschijnlijk overwegend Berkelklei zal zijn.
7•2 Grof zand met of zonder grind
Deze onderscheiding geeft voornamelijk de ligging van de
terraszanden aan. Grof zand in het Berkeldal is waarschijnlijk van
de Berkel afkomstig.
De diepte, waarop het grove materiaal voorkomt is sterk
wisselend. Hierom zijn dan ook slechts twee eenvoudige onderschei
dingen aangebracht, nl. ondieper dan 40 cm en tussen 40 en 120.
De onderscheiding is per boring aangegeven.
Uit het kaartbeeld blijkt wel, dat er duidelijk gebieden
zijn aan te wijzen, waar dit grove materiaal voorkomt, nl. in het
zuidwestelijk en noordoostelijk deel van het gebied.
7 * 3 Veen of venig materiaal
Deze onderscheiding behoeft nauwelijks enige toelichting.
Zij komt sporadisch voor.
7•4 IJzer- en mangaanconcreties
Deze onderscheiding komt veelvuldig voor en is gebonden
aan het Berkeldal en het dal van de Ramsheek.
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De dikte en de intensiteit van de horizont, waarin de concreties
voorkomen is sterk wisselend. Bij de zwak ontwikkelde is het voor
ons moeilijk om de grens aan te geven, waarbij wij nog spreken
van concreties en wanneer wij het eenvoudig roestvlekken noemen.
Ter bepaling van de gedachte zouden wij willen stellen, dat wanneer
de boor met enige moeite in de grond doordringt en een knarsend
geluid maakt, terwijl dit niet door grind veroorzaakt wordt, wij
de onderscheiding concreties op de kaart hebben aangebracht.
Als extremen komen voor ca. 50 cm dikke, ijzerharde, nagenoeg
niet doordringbare lagen. Zij bestaa,n echter meestal uit losse
kleine en grote concreties.
Wij veronderstellen dat deze lagen niet storend werken op
de neerwaartse waterbeweging.
7 « 5 Humusoerbanken
Verspreid over de podzolgronden komt deze onderscheiding
voor. Het zijn steeds kleine plekken. Met tussenruimten van een
halve meter kan men de oerbank wel en niet aantreffen. In hoge
en middelhoge podzolgronden komen de humusoerbanken met een grotere
frequentie voor dan in de lage podzolgronden. De dikte en de mate
van verkitting is aan sterke wisseling onderhevig.
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8. DE BODEMKUroiG-LMDSCHAPPELIJKE OVERZICHTSKAART, SCHAAL 1 ; 25 OOP
Bijlage 2 (zie ook hoofdstuk 2 ) .
De bodemkundige overzichtkaart is "bedoeld om een globaal
inzicht te geven in de bodemgesteldheid.
Als basis voor deze kaart is genomen de bodemkaart, schaal
1 s 10 000. Deze kaart is sterk vereenvoudigd en hier en daar ge
wijzigd. Over de genoemde legendapunten zal men elders in dit rap
port uitvoerige inlichtingen kunnen putten. Voorts is het nuttig
deze kaart te raadplegen bij hoofdstuk 2.
Toevoeging
(a) Oude klei beginnend tussen 40 en 120 cm.

