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VOORWOORD,
In opdracht van de Centrale Directie van de Cultuurtechnische
Dienst te Utrecht werd een bodemkundig onderzoek uitgevoerd in het ruilverkavelingsgebied "Waubach" door de provinciale afdeling Limburg van de
Stichting voor Bodemkartering.
Dit onderzoek vond plaats in verband met de voorbereidingen
voor een ruilverkaveling in dit gebied.
Het veldwerk werd uitgevoerd in de maanden mei en juni 19Ô2, de
verwerking der gegevens en de samenstelling van kaarten en rapport in de
maanden juli, augustus en september 1962.
De dagelijkse leiding van veldwerk en verwerking berustte bij
H.G.M. Breteler, die tevens het rapport samenstelde.
De leiding van het onderzoek had Ir. J.M.M. v.d. Broek.

>

(Ir, R.P.H.P. van der Schans),
HET HOOFD VAN DE PROVINCIALE
AFDELING LIMBURG,

(Ir. J.M.M. van den Broek)
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VERKLARING VAN EEN AANTAL IN DE TEKST GEBRUIKTE TERMEN.
a. Bodemkundige termen.
Horizont

Profiel
Bodemprofiel
Begraven bodemprofiel
Bodemtype

Complex

Gray Brom Podzolic-profiel

Gley
Reductie
Droog
Vochtig
Nat
Structuur (van de grond)

Mediaan (M50)

Laag in de bodem ongeveer evenwijdig aan
het oppervlak met meer of minder duide
lijke kenmerken veroorzaakt door bodemvormende processen.
Het totaal van lagen die tot een diepte
van ca. 1,50 m in de grond aanwezig zijn.
Het totaal van horizonten in de grond,
die door pedogene (bodemvormende) proces
sen zijn ontstaan.
Een bodemprofiel, dat hetzij door colluviale hetzij door alluviale of eolische
afzettingen bedekt is.
(kaarteenheid). Een hoeveelheid bodempro
fielen met nagenoeg gelijke profielmorfologie en door dezelfde pedogene proces
sen ontstaan in een geografische uitge
breidheid.
(kaarteenheid). Samenvoegingen van:
a. bodemprofielen van verschillende bodem
typen, die geen afzonderlijke kaarteen
heden vormen
b. geogeen heterogene profielen.
Bodemprofiel waarin klei en ijzer uit een
bovengrondlaag ("2-horizont) uitgespoeld
zijn en in een diepere horizont (B2-horizont) weer zijn afgezet.
Duidelijk zichtbare (grond)waterinvloed
gekenmerkt door geelgrijze en bleekgrijze
vlekken en roestvlekken.
Permanente invloed van grondwater en volcapillaire zone gekenmerkt door blauwgrij
ze - bleekgrijze kleur.
Gronden die steeds boven het grondwater
liggen (zonder gleyverschijnselen binnen
120 cm).
Gronden die periodiek in het (grond)water
liggen (met gleyverschijnselen binnen
120 cm)(zie ook pag. 15)«
Gronden die niet of slechts tijdelijk
buiten het (grond)water liggen (met sterke
gley en reductie binnen 120 cm).
Is de ruimtelijke rangschikking van de
elementaire bestanddelen en hun eventuele
aggregaten, alsmede van de holten die
in de bodem voorkomen.
Korrelgrootte waarboven en waarbeneden 50$
van de zandfractie (minerale delen groter
dan 50 mu) gelegen is.

b. Bestanddelen van de grond.
Kleifractie
Leemfractie
Zandfractie
Grindfractie

Minerale
Minerale
Minerale
Minerale

delen
delen
delen
delen

< 2
<50
>50
> 2

mu
mu
mu en <2 mm
mm
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Indeling naar leemgehalte

zwak lemig zand
sterk lemig zand
zeer sterk lemig zand
zandige loessleem
siltige loessleern

10 -17*5#
17,5-32,5#
32,5-50 %
50 -85 %
>85 %

<50
<50
<50
<50
<50

rau)
tevens <8#
mu)
kleifraetie
mu)
mu
mu

c. Horizonten en horizontbenamingen.
Bouwvoor
Substraat
Al
Ap
A2
B
B2
BC
C
C1
C2
D
Textuur-(klei)-B

Teellaag die regelmatig door de landbouwpraktijk omge•erkt wordt.
Ondergrond van materiaal dat afwijkt van
dat waarin het bodemprofiel gevormd is.
Bovenste horizont van het minerale profiel
met relatief hoog gehalte aan organische
stof.
Idem, doch voor bouwlandgronden; bouwvoor.
Uitspoelingshorizont (van klei, ijzer).
Horizont met accumulatie van in het profiel
verplaatste bodemcolloïden (klei, ijzer).
Horizont mot maximale accumulatie van in
het profiel verplaatste bestanddelen.
Overgang van B- naar C-horizont.
Relatief weinig of onverweerd materiaal.
C-horizont. waaruit de kalk verdwenen is.
Oorspronkelijk kalkrijk moedermateriaal.
Substraat.
3-horizont van het Gray Brown Podzolicprofiel

d. Algemene termen.
Loessleem
Erosie (door water)
Colluvium (colluviaal mate
riaal)
Graft

Holle weg

Eolischs lemen dio kalkloos zijn.
Het losmaken en wegvoeren der bodemdeel
tjes (door water).
Geërodeerd materiaal dat aan de onderzijde
van de helling (in het dal) gesedimenteerd
Steilwand langs terrasvormige percelen te
gen de helling, ontstaan door afvoer van
materiaal aan de onderzijde van de Steil
wand en sedimentatie van materiaal, af
komstig ven hoger gelegen gronden aan de
bovenzijde "an Ô-; Steilwand.
Weg, diep gelegen aan één steile wand of
tussen twee steile wanden meestal ont
staan d.oor erosie soms echter kunstmatig
door uitgraving van de weg.
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KORTE SAMENVATTING.
In het ruilverkavelingsgebied "Waubach" gelegen tussen en in de
naaste omgeving van de plaatsen Waubach, Eijgelshoven en Rimburg komt
een plateau voor met komvormige laagten en enkele diepe asymmetrische
dellen.
Het gebied is nagenoeg geheel bedekt met loess. De niet geëro
deerde loessleemgronden, die een volledig Gray Brown Podzolic-profiel
bezitten, komen op de plateaus voor. Langs de hellingen zijn de geëro
deerde gronden gelegen, terwijl in de dalen colluviale gronden worden
aangetroffen.
In het gehele gebied komen gemengde bedrijven voor.
Met uitzondering van enkele natte delen zijn alle gronden geschikt voor
grasland en bouwland, zij het met enige beperking voor grasland waar het
loessdek dunner is dan 80 cm.
Hoewel er een groot aantal veldwegen zijn, is dit toch bij de
huidige perceelsindeling niet voldoende. In natte tijden zijn sommige
van deze wegen vrijwel onbegaanbaar.
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Afb. 1

Situatiekaart
gemeentegrens

Schaal 1 25.000

i

1. INLEIDING.
Het ruilverkavelingsgebied "Waubach" is 585 ha groot en omvat
het grootste gedeelte van de gemeente Ubach over Worms en een klein ge
deelte van de gemeente Eijgelshoven (zie afb. 1).
Bij de veldopname is gebruik gemaakt van luchtfoto's, schaal
1 :5.000, Gemiddeld werd ruim één boring per ha verricht tot een diepte
van 120 cm. De plaatsen van de boringen zijn met nummers aangegeven op
de boorpuntenkaart (bijl. ij.) die verwijzen naar het boorregister (bijl.5).
Ter verkrijging van gegevens over de diepere ondergrond werden
elf diepboringen verricht. De structuurbeoordeling is omschrijvend weer
gegeven*
De weergave van de kleuren in de profielen is geschied volgens
de Munsell Soil Color Charts

2. GEOLOGISCHE OPBOUW VAN HET GEBIED.
Afgezien van de oudere geologische formaties in de diepere on
dergrond, bestaat het gehele gebied vrijwel uitsluitend uit pleistocene
sedimenten. Het betreft terrasafzettingen van de Maas en loess. De colluviale afzettingen in de dalen zijn als holocene afzettingen te be
schouwen; het dal van de Worm juist buiten het ruilverkavelingsgebied
bestaat eveneens uit jonge afzettingen.
Op de geologische kaart staat het gebied aangegeven als II7/IH>
loessleem op hoogterras. Dit laatste wordt op grond van topografische
ligging en grindsamenstelling gerekend tot het zg. "Kosbergniveau"
(Brueren 19^5* Van Straaten 19^6» Maarleveld 1956)«
De kenmerkende grindsamenstelling is goed waarneembaar op enkele
plaatsen in het terrein. Er zijn opvallend veel afgeronde witte kwartsen,
een iets minder grote hoeveelheid gerolde blauwe vuurstenen en zeer veel
half afgeronde grijze zandstenen aanwezig. Er komen grote stukken revinienkwartsiet voor; slechts sporadisch worden leisteenplaten, bontzand
steen, jaspis en lydiet aangetroffen. Hoewel de niet gerolde vuursteen
door de genoemde auteurs bewust buiten de determinatie is gehouden, komt
er nogal wat van voor. Het transport heeft blijkbaar niet over een grote
afstand plaatsgehad, want de vuursteen heeft nog een zeer onregelmatige
vorm met scherpe kanten.
In de grindgroeve, noordelijk van Rimburg aan de Duitse grens
komen ook opvallend veel witte kwarts, grijze zandsteen en blauwe gerol
de vuursteen voor.
Op grond van de zware mineralenassociatie van de zandfractie
wordt dit hoogterras door Zonneveld (1955) aangeduid als niveau van Kos
berg en niveau van Margraten; het eerstgenoemde niveau onder voorbehoud.
De loess is een zeer uniforme uiterst fijnzandige, van oorsprong
kalkrijke, windafzetting. De granulaire samenstelling is gemiddeld 14$
kleifractie (<2 mu), 85-90$ leemfractie (<50 mu) en + 10$ zandfractie
(5O-IO5 mu). Het oorspronkelijke kalkgehalte bedraagt 12-15$» Door bo
demvorming is de kalk opgelost en de granulaire samenstelling in de bo
demhorizonten onderling veranderd.
Het loessdek is plaatselijk in het gebied dunner dan 1 meter,
de maximale dikte bedraagt ca. 5 meter.
Volgens de storingenkaart van Van Rummelen (193&) komt in het
zuiden de storing Peldbiss en in het noorden de "andgewand voor. Langs
de weg van Rimburg naar Groenstraat komt nog een niet met name genoemde
storing voor.
Geomorfologisch zijn deze storingen in het gekarteerde gebied
niet waarneembaar. Precies buiten het onderzochte gebied, noordwestelijk"
van Eijgelshoven is de invloed van de Feldbiss wel waarneembaar; het
tertiaire zand dagzoomt hier.

3. ALGEMEEN GEOGRAFISCHE BESCHRIJVING VAN HET GEBIED.
3.1 Topografie.
De zuidwestrand, vanaf de kerk van Waubach tot aan de steenfa
briek, is het hoogste deel van het karteringsgebied met een hoogte van
1^0 m + N.A.P.. Van hieruit daalt het terrein geleidelijk in oostelijke
en noordelijke richting tot 120 ra + N.A.P..
Het buiten het ruilverkavelingsgebied gelegen dal van de Worra
ligt veel lager en heeft een verval in zuid-noord richting van 87»5 tot
85 ra + N.A.P..
De eveneens buiten het ruilverkavelingsgebied gelegen steile
rand vanaf het plateau naar de Rimburgerstraat resp. Groenstraat, heeft
een helling van 1;5 tot 1:8; bij Himburg is deze steilrand 100 à 150 m
breed met een hoogteverschil van 20 m; in de Groenstraat is het verval
10 m over een afstand van ca. 80 rn.
3.2 Geomorfologie.
Het gekarteerde gebied is geomorfologisch te splitsen in 2 de
len, zuidelijk en noordelijk van de Groenstraat, die in een diep dal is
gelegen.
A. Het noordelijke deel daalt heel geleidelijk in noordoostelijke rich
ting. Behoudens enkele ondiepe afwateringsgeulen is dit deel een
plateau. Hierin komen enkele komvormige laagten voor.
De weg Waubach-Geilenkirchen is een vrij diep ingesneden holle weg.
In het noordwesten grenst het gebied aan de Brunsummerheide; een smal
le strook zandige loess vormt hier de overgang. Van het noordwesten
tot juist over de weg Waubach-Geilenkirchen is het loessdek dunner
dan 150 cmj oostelijk hiervan is het loessdek dikker dan ij- m. Aan de
uiterste oostrand is het loessdek evenwel weer dunner dan 1 ra.
B. Het deel zuidelijk van de Groenstraat heeft een veel sterker wisselend
reliëf. Enkele diepe asymmetrische droogdalen zijn in west-oost rich
ting in dit deel zo diep ingesneden dat aan de steile rand het terrasgrind dagzoomt. Aan de noordzijde heeft veel erosie plaatsgehad naar
het diepe dal van de Groenstraat.
Het loesspakket is in dit deel 3^5 a )+ m dik.
3.3 Ontsluiting.
In het gebied komen veel veldwegen voor. Toch is dit grote aan
tal nog niet voldoende bij de huidige perceelsindeling om alle percelen
te kunnen bereiken, want op diverse plaatsen moet nog overpad verleend
worden.
De kwaliteit van de veldwegen is vrij redelijk. In natte tijden
zijn enkele moeilijk begaanbaar door gaten en diepe wielsporen.
De enige wegen met een verhard dek zijn de verbindingswegen
tussen de vroonplaatsen Waubach, Eijgelshoven en Rimburg.
Een betere ontsluiting zal door een juiste tracering der wegen
zeker verkregen kunnen worden.
Geschiedenis en bewoning.
In het onderzochte gebied komen als woonkernen voor: Abdissenbos, Waubach, Groenstraat en Hoven. De zuidelijke begrenzing van het ge
bied wordt gevormd door de bewoningskern Eijgelshoven.
Ofschoon de kern Abdissenbos nog vrij nieuw is, voert de naam
terug naar de 12e eeuw toen de heren van Ubach vazallen waren van de ab
dis van Thorn.
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In Hoven ligt nog een oude hoeve met vrij hoog woonhuis: Oppen
Huuske genaamd. Dit gebouw was in de middeleeuwen een kasteel, leen van
Thorn.
De weg langs de Worm volgt ongeveer de oude Romeinse weg van
Heerlen naar Xanten. Opgravingen hebben de baan van een tweede weg en de
fundamenten van een groot gebouw uit de Romeinse tijd aan het licht ge
bracht.
3.5 Landbouwkundig grondgebruik.

In dit gebied komen gemengde bedrijven voor. Fruitteelt komt
behalve als enkele zeer oude weideboomgaarden niet voor.
Ten gevolge van de geologische opbouw van de bodem zijn bepaal
de delen slechts geschikt voor weiland. In hoofdstuk 9 wordt hier nader
op ingegaan.
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ONTSTAAN EN INDELING VAN DE GRONDEN.
Zowel naar de wijze van hun ontstaan als naar de opbouw van het
profiel komen in de gronden van het ruilverkavelingsgebied grote ver
schillen voor. De gronden worden onderscheiden en ingedeeld naar hun
profielvorm (profielmorfologie) en de ontstaanswijze (genese) ervan
(Van den Broek en Breteler, 1959)•
4.1 Genese.

De profielvorm is het resultaat van bodemvormende (pedogene)
processen onder invloed van diverse factoren.
Als bodemvormende processen in de gronden van het gekarteerde gebied
zijn van belang:
- verwering van het moedermateriaal (fysisch, zowel als chemisch), waar
bij o.a. mineralen worden afgebroken en voedingsstoffen vrijkomen;
- accumulatie van organische bestanddelen in de bovengrond (sterkere of
zwakkere humus door de vegetatie);
- uitspoeling (eluviatie) van minerale bestanddelen uit de bovengrond
en inspoeling (illuviatie) hiervan in een diepere horizont (verplaat
sing van klei en ijzer).
Aard en intensiteit van deze processen zijn afhankelijk van de
volgende factoren, die elkaar kunnen versterken of soms ook tegenwerken:
a. tijd
b. moedermateriaal
c. klimaat
d. reliëf
e. vegetatie en bodemfauna
f. mens
Tijd^
De tijd heeft betrekking op de periode, waarin het bodempro
fiel ontstaan is, c.q. de bodemvormende processen werkzaam zijn geweest.
Naarmate de ouderdom van het geologische sediment groter is, hebben de
bodemvormende processen langer werkzaam kunnen zijn en kan het bodempro
fiel sterker ontwikkeld zijn.
Met uitzondering van de gronden in de colluviale geulen, zijn
de sedimenten in het ruilverkavelingsgebied van pleistocene ouderdom,
zodat hierin overal langdurig bodemvorming he-oft kunnen optreden. In de
alluviale en colluviale afzettingen, alsmede in de sterk geërodeerde
gronden, heeft, mede door hun geringe ouderdom, nog geen vorming van
nieuwe pedogene horizonten plaatsgevonden.
Moedermateriaal.
De eigenschappen van het moedermateriaal, als chemische rijk
dom, textuur, lithologische gelaagdheid, e.d. zijn sterk bepalend voor
de aard van het bodemprofiel door de soort van bodemvormende processen
die hierin optreden.
IQimaat.
Binnen het gekarteerde gebied is het klimaat uniform, uitge
zonderd kleine verschillen in microklimaat.
Reliëf^
Door het reliëf wordt de hydrografische toestand van de gronden
bepaald en dit heeft daardoor invloed op de optredende processen.
Op de plateaus waar het water verticaal wegzakt, treedt eluvia
tie van klei en/of humus op.
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Langs de hellingen treedt t.g.v. het afstromende water minder
sterke profielvorming op of heeft erosie van reeds gevormde bodempro
fielen plaats. In de dalen verzamelt zich het geërodeerde materiaal; de
factor tijd is hier de bepalende factor voor profielvorming.
In lage delen openbaart zich de hoge grondwaterstand door gleyverschijnselen in de profielen.
De hydrografische toestand van de gronden kan onafhankelijk van
de relatieve hoogteligging bepaald worden door het ondiep voorkomen van
een slecht doorlatende ondergrond-laag.
Végétatif en_bod£mfauna.
De vegetatie en de bodemfauna beïnvloeden de bodemvorming door
hun werkzaamheid in de grond en door ophoping van organisch materiaal in
de bovengrond.
Mens^
ting
ken.
dele
dekt

De mens kan door ingrijpen in het natuurlijke milieu de rich
van de bodemvorming veranderen of een geheel andere bodemopbouw ma
In deze menselijke activiteit vinden ook de geërodeerde gronden ten
hun oorsprong, t.g.v. het kappen der natuurlijke bossen en het onbe
laten van de hellingen gedurende bepaalde perioden van het jaar.

k.2 Profielmorfologie.

De profielvorm wordt bepaald door morfologische kenmerken van
de verschillende horizonten;
kleur: als maat voor humositeit, ijzergehalte, vochthuishouding (gley• verschijnselen), verwering van het moedermateriaal, enz.;
textuur: van belang voor de vochtcapaciteit, adsorptiecapaciteit, cul
tuurmogelijkheden, enz.;
structuur: van belang voor doorlatendheid, doorwortelbaarheid;
consistentie: aangevend de mate en soort van cohesie en adhesie, waarbij
vooral het vochtgehalte van belang is;
aard van. een afwijkende ondergrond: waar deze voorkomt binnen 120 cm
(substraat).
Als bodemprofiel met uit- en inspoelingshorizont komt in het
onderzochte gebied slechts het Gray Brown Podzolic-profiel voor. Hier
onder wordt verstaan een bodemprofiel met een z.g. klei-B- of textuurB-horizont, die ontstaan is door inspoeling van klei en ijzer vanuit een
daarboven gelegen horizont.
k.2.1 Gray_Brown_Podzoli£-profie1.

Het Gray Brown Podzolic-profiel is ontwikkeld in verschillende
hydrografische situaties. Het meest komt het voor in droge ligging, ech
ter ook in matig vochtige, in zeer vochtige en zelfs in natte ligging.
Deze verschillende hydrografische situaties zijn in dit gebied geen ge
volg van topografisch hogere of lagere ligging maar worden veroorzaakt
door de aanwezigheid van een slecht doorlatend substraat.
Het Gray Brown Podzolic-profiel in droge ligging heeft de vol
gende voornaamste kenmerken:
Het gehele profiel is kalkloos. De A1-horizont heeft een donker
grijsbruine tot donker bruingrijze kleur (10YR5/2-4/2-1+/1 ), het humusgehalte is 2-2-§$. Het kleigehalte (<2 mu) varieert van 9-12^. De dikte van
deze horizont is wisselend van 20-35 cm.
De structuur in bouwland blijkt afhankelijk te zijn van de bewerking; in
de bovenste laag van deze horizont komt een gasbeHenstructuur voor, die
in variërende mate ontwikkeld is. Dieper in de horizont is de structuur
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grof kruimelig en afgerond blokkig onregelmatig, valt vrij gemakkelijk
uiteen.
De A2-horizont varieert in dikte van 20-40 cm. De kleur is bruin
(10YR5/3); deze horizont bevat geen humus. Het kleigehalte (<2 mu) vari
eert van 10-15$. De structuurelementen van deze horizont zijn afgerond
blokkig onregelmatig. De structuuraggregaatjes zijn 1-5 cm groot en
zwak ontwikkeld (minder dan 30$ en alleen met openbreken te isoleren)
en vormen bij openbreking bolvormige afgeronde kruimelachtige elementen
(1-2 mm groot).
De B-horizont varieert in dikte van 40-80 cm. Het materiaal is humusarm;
het bevat een kleigehalte (<2 mu) van 18-22$. De bruine kleur is ver
schillend van tint al naar g°lang het voork^^en van bodemvormingsroest
(7-5YR4/4 à 5/4 tot 10YR4/3-4/4-5/4) en grijzige vlekjes (10YR6/2-7/2).
De structuur is onregelmatig blokkig met hoofdzakelijk macroporiën
(meer dan 25$ van het totale poriënvolume). De structuuraggregaten be
zitten veelal scherpe ribben. De kleihuidjes zijn duidelijk op de struc
tuurelementen, zeer duidelijk op de structuuraggregaten.
De BC-horizont is een geleidelijke overgang (20 à 30 cm) van de B-horizont naar de C1-horizont. De kenmerken van de B-horizont gaan snel over
in die van de Cl-horizont.
De C1-horizont heeft een geelbruine (10YR5/6-5/8) tot licht geelbruine
kleur (10YR6/4)j hij is 100-120 cm dik, het kleigehalte is ca. 15"17$*
er is geen humus aanwezig. De structuur is grof poreus sponzig.
De hoofdkenmerken voor een Gray Brown Podzolic-profiel in natte
situatie ontwikkeld zijn geheel anders. Het gehele profiel is kalkloos.
De Al-horizont (in grasland) ter dikte van ca. 20 cm heeft een humusgehalte van 3-3>5$« De kleur is donker grijsbruin - donkergrijs (2,5^4/1),
langs de wortels en in oude wortelgangen komt zeer donker roodbruine
roest voor (5YR3/4). Het leemgehalte bedraagt ca. 11$.
De A2-horizont ter dikte van + 40 cm bevat in de bovenhelft nog enige
humus. De kleur is overwegend (80$) licht grijsbruin (10YR6/2) met
oranjebruine roestvlekken met duidelijke kern en diffuse randen (5YR5/6);
de roest komt voor als zwakke concreties, de vlekken laten zich vrij
gernakkelijk open wrijven. Het kleigehalte bedraagt ca. 14 $.
De B-horizont is in het algemeen vrij dun, afhankelijk van de diepte van
het ondoorlatende substraat 20-30 cm).
De kleur is licht grijsbruin (2,5Y6/2) en okerbruin roestig (7*5YR5/6).
De kleurverceling ia ongeveer gel:'/'k (50/50$).
Het kleigehalte bedraagt 17-16$.
Onder de B-horizont komt een slecht doorlatend substraat voor. Het is
grind door terrasKlei verdicht.
De hoogste wintsrwaterstand komt in een dergelijk profiel tot aan maaiveld.
In de zomer zakt het water minstens tot 150 cm diep weg.
Het Gray Brom Podzolic-profiel in matig vochtige en zeer voch
tige situatie ontwikkeld, heeft hoofdkenmerken die variëren tussen het
droge en het natte Gray Brown Podzolic-profiel.
Het slecht doorlatend substraat bevindt zich op ongeveer 60 à 100 cm
diepte. Een verschijnsel dat zich incidenteel voordoet in droge Gray
Brown Podzolic-profielen is stagnatiegley op de overgang van A2- naar de
B-horizont. Er bevindt zich dan een enkele centimeters dikke licht bruin
grijze tot licht grijsbruine laag. De structuur van deze overgangshori
zont (B1) is onregelmatig afgerond-blokkig tot blokkig, de elementen
zijn 2-5 cm groöt.
In de B2-horizont met overigens gelijke structuur als van de B2-horizont
in een droog Gray Brown Podzolic-profiel, is de hoeveelheid macroporiën
geringer (15-25$ van het totaal poriënvolume).
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Veelal komen deze profielen voor in zeer ondiepe komvormige depressies
van geringe omvang en in gronden waar het substraat vrij ondiep is.
4.2.2 De^verige^gronden^
Deze gronden bezitten een bodemprofiel zonder textuur-B-horizont. Ze hebben hun eigen karakteristieke morfologische kenmerken. Voor
droge, vochtige en natte gronden zijn afzonderlijke kenmerken weer te
geven. Deze zijn nader omschreven in hoofdstuk 5*4: beschrijving van de
boderntypen.
4.3 Classificatie van de gronden.
De indeling van de gronden in het gekarteerde gebied is geba
seerd zowel op de genese als op de morfologie van het profiel.
Groep
: Er is onderscheid gemaakt in groepen op basis van lithologie
van het sediment: loess, zand, grind, Hiermee gaan tevens
verschillen in landschappelijke ligging samen.
Subgroep : De groep loess is onderverdeeld naar de aan- of afwezigheid
van een textuur-B-horizont.
Serie
: Binnen de subgroepen is onderscheid gemaakt naar de textuur.
Subserie : De hydrografisch hoge en lage ligging is in subseries aan
gegeven.
Type
: Elke subserie bevat één of meer typen door verschillen in
morfologie of genese van de profielen.
Subtype : Bevatten de typen ondieper dan 120 cm een afwijkend sub
straat, dan zijn deze als subtypen beschouwd.
Profielen die door hun morfologie of genese overhellen naar
een bepaald type maar nog niet geheel aan de daarvoor gestel
de eisen voldoen (intergrade) zijn ook als subtypen beschouwd.
Beschrijving van de groepen.
Loessleemgronden^
Deze gronden,op serieniveau gescheiden in siltige en zandige
loessleem, bevatten van nature steeds een profiel met "klei-B-" of
"textuur-B-horizont" (Gray Brown Podzolic-profiel).
Door erosie kunnen horizonten van dit profiel afgevoerd worden,waardoor
loessleemgronden overblijven zonder textuur-B-horizont, terwijl het geerodeerde materiaal afgezet wordt in de dalen, waardoor eveneens gronden
ontstaan zonder textuur-B-horizont.
Loessleemgronden zowel met als zonder textuur-B-horizont komen in ver
schillende hydrografische ligging voor.
Zandgronden.

De zandgronden in dit gebied bezitten geen bodemprofiel met
textuur-B-horizont. Textureel zijn het complexe grondenj sterk lemige
en zeer sterk lemige zandgronden zijn niet op kaartschaal 1:5.000 te
onderscheiden. Ze komen steeds in hydrografisch hoge ligging (droog)
voor.
Grindgronden^
Grindgronden komen voor als afzonderlijke plekken. Deze groep
gronden komt alleen in hydrografisch hoge ligging (droog) voor.
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5. BESCHRIJVING VAN LEGENDA EN BODEMTYPEN.
5.1 Legenda-opbouw en symbolen.

De in de legenda opgenomen boderaonderscheIdingen zijn op de bodemkaart en in dit rapport in symbolen weergegeven.
De subgroepen worden door hoofdletters aangeduid.
Binnen de groep loessleemgronden wordt het serieniveau (siltig en zandig)
aangeduid door achter de hoofdletter een "z" te plaatsen bij de zandige
loessleerrgronden»
Voor de onderscheiden groepen zijn de volgende hoofdletters ge
bruikt.
Ioes£leemgronde_n:_
A siltige leem niet geërodeerd met G.B.P.-profiel
Az zandige leem niet geërodeerd met G.B.P.-profiel
B siltige leem geërodeerd tot de textuur-B-horizont
Bz zandige leem geërodeerd tot de textuur-B-horizont
C
E

siltige leem geërodeerd tot de C1-horizont
siltige leem geërodeerd tot de C2-horizont

L siltige leem ongedifferentieerd
Lz zandige leerr. ongedifferentieerd
K siltige leem, colluviale loessleemgronden
Kz zandige leem, colluviale loesslecmgronden
Zandgronden:
S complex van zwak en sterk lemig fijn zend.
GrtodgronderK
G grind
Op subserieniveau zijn in de loessleemgronden de volgende vier
onderscheidingen gemaakt op grond van het voorkomen van gleyverschijnselen binnen 120 cm diepte:
symbool: droog: zonder gleyverschijnselen binnen 120 cm diepte
" 1: matig vochtig: gley tussen 80 en 120 cm diepte
" 2: zeer vochtig: gley tussen 80 211 50 cm diepte
" 3' nat: gley ondieper dan 50 cm
Het symbool voor de vochtonderscheiding is vóór de hoofdletter
aangegeven., b.v.: JA = siltige niet geërodeerde loessleem met gley on
dieper dan 50 cm, eventueel tot in de Ap-horizont.
40 - 80
80 - 120
meer dan
plaatst,

De dikte ve:i het colluviale pakket is onderverdeeld in:
cm = 'i
cm = 2
120 cm = 3; deze cijfers zijn achter de hoofdletter K (Kz) ge
b.v.: 2X3 = siltig colluviuni, dikker dan 120 cm met gley be
ginnend tussen 80 en 50 cm.

Bij de subtypen wordt de soort van substraat vermeld achter het
symbool d.m.v, een kleine letter, waarbij nog onderscheid gemaakt wordt
in diepte.; komt liet substraat voor ondieper dan 80 cm dan komt achter de
kleine letter het cijfer 1, begint het substraat tussen 80 en 120 cm dan
is geen cijfer achter do kenletter geplaatst.
B.v.: Ag = droge siltige niet geërodeerde loessleem met grind tussen
80 en 120 cm
Agi = droge siltige niet geërodeerde loessleem met grind ondieper
dan 80 cm.
e
g
1
s
t

Er komen verschillende substraten voor:
: siltige kalkrijka loess
: grind
: siltige loessleem
: zeer sterk lemig fijn zand
: terrasklei

L E G E N D A
BODEMTYPEN
""»Ï'iL vochtia
8 0 - 1 2 0 cm - m

droog
stltig

-

zondig

siltig"

_
nat
Vochtkkissen^
vochtig
< 5 0 cm - m
8 0 cm - mv tot i n de zode D i e p t e van de gl.eyvèrschi jnselen

jceer

~5& -

zondig

siltic

siltig

T extuur
L O E S S L E E M G R O N D E N MET EEN TEXTUUR-E
HORIZONT

IA

Az
Bz

2A

3A

lBz

n i e t geërodeerd
geërodeerd tot de textuur-B-horizont
L O E S S L E E M G R O N D E N Z O N D E R EEN
TEXTUUR-B-HORIZONT

1 KI

KI

4 0 - 8 0 cm colluvium ^ op textuur-B-horizont
»van begraven bodem8 0 - 1 2 0 c m colluvium

K2
K3

1 K3

2K3

1 Kz3

3K3

ƒ profiel

meer dan 120 cm colluvium
geërodeerd tot de C l - h o r i z o n t
geërodeerd tot de C 2 - h o r i z o n t ( k a l k r i j k e loes:

Lz

ongedifferentieerd
ZANDGRONDEN
complex van zwak en sterk
lemig f i j n zand
GRINDGRONDEN
grind/ v e e l a l vermengd met
enige löesslleem e n zand

D e met d i t teken gemerkte bodemtypen komen i n dit gebied a l l e e n als subtype voor.

SUBTYPEN
M e t a f w i j k e n d substraat
D i e p t e van de o v e r g a n g : t l l
ondieper dan 8 0 cm" tussen"80'en 120 cm
W W W W-O

...el

y wjw

[O O O O O ö]
0 O O O O O.

..gl

Aard van het substraat

Intergrade type

siltige kalkrijke, loess
grind
siltige' loessleer

...Il

- ESISI
...tl

zeer sterk lemig f i j n zanc
terraskiei

BIJZONDERE ONDERSCHEIDINGEN

iWrtVWWW

vergraven

lage steilrand

opgehoogd"

hoge steilrand

uitgegraven

weg . langs een steilrand

holle weg
water

Afb. 2

Gr
oQr

Legenda van de bodemkaart

groeve

open groeve

Waubach

1G

grindgrond met loessleemdek'
dunner dän 4 0 cm

Afb. 3. Oppervlakte der bodemtypen in ha en %,

xiemtype
A
Ag
Ag1
lAg
2Ag
3Ag
3Ag1
As
3At1
B
Bg1
Bt1
Bg1
1Bg
Bzg1
IBzs
C
Cgl
Cg
Ce
Cel
E
Azg
Azg1
SI
Sil
Lzg1
I«1
K1
1K1
K2
K2e
K3
1K3
2K3
3K3
1Kz3
G
IG
ide groeven
groeven

ha

%

206,50
32,50
3» 75
1,25
8,75
12,75
2,75
4,25
1,25
66,—
5,25

36,6

3,25
1,—
2,25
1,—
18,75
2,—
1,75
l,-~
1,—
1,—
4,75
1,-1,50
1,~
2,75
4,25
33,50
2,50
50,50
1,tó,50
3,25
1,75
2,50
1,—
3,50
1^,—

5,8
0,7
0,2
1,6
2,5
0,5
0,8
0,2
11,6
0,9
0,7
0,6
0,2
0,4
0,2
5,3
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,8
0,2
0,3
0,2
0,5
0,8
5,9
0,5
8,8
0,2
7,5
0,6
o,3
0,1+
0,2
0,6
2,4

10,50

1,8

!+,„

563,75

100,0 (exclusief bebouwing, etc.).

Afb. ij-. Oppervlakte van lamdschappelijk bodemkundige associaties in ha en %,
Loes£leem,_sjLltig en_zandig.
droog diep . droog ondiep

ha j
droog niet geërodeerd

%

ha j

fo

vochtig,diep

(nat)
ha

vochtig;ondiep

(nat) ;
ha | %

%

206,50136,6 ^6,25! 8,3

26,75 I

5,9

OA

matig geërodeerd

66,00111,6

15,75! 2,8

2,00 :

sterk gsërodeerd

18,75 ^ 3,3

12,751
t

2,1+

i
1t

1,—!

0,2

zeer sterk geërodeerd
colluvium (K1, 2, 3)

\

1,--; 0,2
126,50|22,2

i

8,5

!

1

'

5

2,50 !

0,5

!

Totaal ^18,75|73,9
1
Zandgronden

75,751 13,7
1
2,50! 0,5

Grindgronden

!
17,50 !
! 3,0

(Oude) Groeven

10,50j 1,8

1

\
s

8,5

1,5

31,25 i

5,7
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5.2 Legenda.
De classificatie der onderscheiden bodemeenheden is in afbeel
ding 2 weergegeven.

5.3 Oppervlakte van de bodemtypen en van de associaties.
De totale oppervlakte van het gekarteerde gebied bedraagt 585 ha.
Van alle bodemtypen is de oppervlakte door planimetrering bepaald en het
percentage van de totale oppervlakte berekend. Beide cijfers staan ver
meld op afbeelding 3Van de op afb. 5 aangegeven onderscheidingen zijn de oppervlak
ten in afbeelding 4 vermeld.
Bodemeenheden met een kleinere oppervlakte dan 1 ha zijn niet
op de kaart aangegeven, maar worden beschouwd als onzuiverheden van de
onderscheiden bodemtypen. Veelal zijn deze onzuiverheden kleiner dan
0,25 ha.
5.4 Beschrijving van de bodemtypen (standaardreeks).
I^essleemgr°nd£n_m£t_t extuur^B^hori.zont_,_siltig.
Bodemtype A

: Droog niet geërodeerd (206,50 ha - 36,6$).
Dit bodemtype bestaat uit het Gray Brown Podzolic-profiel. De opbouw is geheel zoals beschreven is in hoofd
stuk 4.2.1 (pag. 12).
Van dit bodemtype A komen verschillende subtypen voor,
gebaseerd op het substraat binnen 120 cm.
Agi: (3,75 ha - 0,7#).
Droog niet geërodeerd met grind tussen 80 en 120 cm.
Ag : (32,50 ha - 5,8$).
Droog niet geërodeerd met grind tussen 80 en 120 cm.
As : (4,25 ha - 0,8#).
Droog niet geërodeerd met zeer sterk lemig zand
tussen 80 en 120 cm.

Bodemtype 1A

Matig vochtig niet geërodeerd (zie hoofdstuk 4.2.1).
Gley treedt dieper dan 80 cm op, gewoonlijk in de onder
kant van de B-horizont of in de BC-horizont; de hoofd
kleur is hier nog bruin, de kleur van de roest is ver
schillend en varieert van roodachtig bruin (5YR) tot
okerbruin (7,5YR). De kleine reductievlekjes zijn licht
grijsbruin (lOYR), de begrenzing ervan is diffuus. Dit
bodemtype komt slechts voor als subtype:
1 Ag: (1,25 ha - 0,2#).
Matig vochtig niet geërodeerd met grind tussen 80
en 120 cm.

Bodemtype 2A

Zeer vochtig niet geërodeerd (zie hoofdstuk 4.2.1).
Gleyverschijnselen bevinden zich door de gehele B-hori
zont. De A-horizont is fletsbruin (10YR5/3-6/3). De
hoofdkleur van de B-horizont is reeds spoedig grijs.
Dit type komt alleen voor als subtype:
2Ag: (8,75 ha - 1,5#).
Zeer vochtig niet geërodeerd met grind tussen 80
en 120 cm.
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Bodemtype 3A

: Nat niet geërodeerd.
De beschrijving van dit bodemtype is gegeven in hoofd
stuk 4.2.1.
Van dit bodemtype komen slechts drie subtypen voor:
3Ag1 : (2,75 ha - 0,5$).
Nat, niet geërodeerd met grind ondieper dan 80 cm.
3Ag : (11,75 ha - 2,8$).
Nat, niet geërodeerd met grind tussen 80 en 120 cm.
?At1 : (1,25 ha - 0,2$).
Nat niet geërodeerd met terrasklei ondieper dan
80 cm.

De kenmerken van de subtypen komen overeen met die van de bodemtypen;de dikte
van de B-horizont is echter veelal geringer.
Bodemtype B

: Droog, geërodeerd tot de textuur-B-horizont (66,00 ha -

,6$).

• 11

De hoofdkenmerken van dit bodemtype zijn: de uitspoe
lingshorizont (A1 + A2) is afwezig en de textuur-B-horizont ligt aan de oppervlakte.
De Ap-horizont die in de B-horizont is gevormd, is on
geveer 20 cm dik en bevat gemiddeld 1,5$ humus,- de
kleur is donker grijsbruin (10YR4/2). Het kleigehalte
varieert van 1U - 16$.
De structuurelementen van deze Ap-horizont zijn regel
matig afgerond-blokkig en grotendeels samengesteld. De
plasticiteit is in vochtige toestand vrij groot, in
droge toestand zijn de kluiten hard en moeilijk breek
baar. Er komen grote en kleine poriën voor.
De B-horizont direct onder de Ap-horizont bevat 18-20$
klei; de kleur is veelal homogener bruin (J,5^Bk/h) dan
in een niet geërodeerd Gray Brown Podzolic-profiel in
droge loessleem.
De BC- en Cl-horizonten zijn geheel gelijk aan die van
een
geërodeerd Gray Brown Podzolic-profiel in droge
loessleem.
De subtypen behorend tot bodemtype B zijn de volgende s
Bgl : (3*25 ha - 0,6$).
. Droog geërodeerd tot de textuur-B-horizont met
grind ondieper dan 80 cm.
Bg : (5*25 ha - 0,9$).
Droog geërodeerd tot de textuur-B-horizont met
grind tussen 80 en 120 cm.
Bt1 : (lf,00 ha - 0,7$).
Droog geërodeerd tot de textuur-B-horizont met
terrasklei ondieper dan 80 cm.
De terrasklei is stug, heeft een oranjegele kleur
en is veelal zandig.
Bodemtype 1B

: Matig vochtig geërodeerd tot de textuur-B-horizont.
Bodemtype 1B onderscheidt zich van bodemtype B door de
aanwezigheid van gley beneden 80 cm; de hoofdkleur
wordt hier grijsbruin tot grijs,de roest is matig
scherp begrensd; de kleur van de roest varieert van
oranje tot donkerbruin.
Van dit boderatype komt het subtype 1Bg voor.
1Bg : (1,00 ha - 0,2$).
Matig vochtig geërodeerd tot de textuur-B-horizont
met grind tussen 80 en 120 cm.
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Loessleem met textuur-B-horizont, zandig.
Bodemtype Az

Droog niet geërodeerd.
De hoofdkenmerken komen geheel overeen met bodemtype A
behoudens de diepte van de B-horizont. Deze komt in
type Az op ca. 60 cm voor, het kleigehalte van deze ho
rizont is gewoonlijk niet hoger dan 18$. Als bodemtype
komt het niet voor.
Als subtypen komen voor:
(10 ha - 0,2$).
Azgl
Droog niet geërocleerd met grind ondieper dan 80
cm.
Azg
(V75 ha - 0,8$).
Droog niet. geërodeerd met grind tussen 80 en 120 cm.

Bodemtype Bs

Droog geërodeerd tot de textuur-B-horizont./
Als zodanig komt dit bodemtype niet voor, wel het sub
type:
Bzgl
(2,25 ha - 0,1$).
• Droog geërodeerd tot de textuur-B-horizont met
grind ondieper dan 80 cm.
De kenmerken van dit subtype komen behoudens een
iets geringer kleigehalte en een iets hoger zandgehalte geheel overeen met subtype Bg1.

Bodemtype IBz

: Matig vochtig, geërodeerd tot de textuur-B-horizont.
Dit bodemtype komt niet voor, wel het subtype:
1Bzs : (1,00 ha - 0,2$).
Met zeer sterk lemig zand .tussen 80 en 120 cm.

Loes^leemgronden^ Jon(ter_te^uur^^h^riz_orvtsiltig.
Colluvium.
Bodemtype K1

: (33.» 50 ha - 5*9$) - Droog, colluvium it-0-80 cm dik op
textuur-B-horizont van begraven bodemprofiel.
De Ap-horizont van dit bodemtype is ca. 30 cm dik en
bevat 2-3$ humus, afhankelijk van het grondgebruik als
bouwland of grasland. De kleur is donker bruingrijs
(lOYRV'l). Het kleigehalte varieert van 9-13$» De struc
tuur is afhankelijk van het jaargetijde massief tot
kruimelig onregelmatig blokkig.
Na een winter met veel regenval is de grond enigszins
verslempt en heeft de bovenste halve cm een gasbellenstructuur. De C-horizont heeft een matbruine kleur
(10YR5/U-5/3)• Het kleigehalte varieert van + 10-15$.»
gewoonlijk 12 à 13$. Veelal is nog enige humus aanwezig
(0,8-1$). De structuur is afgerond hoekig met macro- en
microporiën.
De B-horizont onder het colluvium heeft dezelfde hoofd
kenmerken als van bodemtype A.

Bodemtype_1K1

: (2,50 ha - 0,5$). Matig vochtig, colluvium lj-0-80 cm dik
op textuur-B-horizont van begraven bodemprofiel.
Het colluvium heeft dezelfde kenmerken als van bodemtype
KI .
De begraven textuur-B-horizont vertoont duidelijke gleyverschijnselen. De hoofdkleur is donkerbruin (l0YR^/3)
met licht grijsbruine vlekken (10YRÖ/2-5/3) overgaand in
lichtgrijs (10YR7/1 )•
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De structuur is onregelmatig blokkig. Het aantal poriën
is belangrijk minder dan in een B-horizont van een niet
geërodeerd Gray Brown Podzolic-profiel. Het kleigehalte
is +
Bodemtype K2

(50,50 ha - 8,8$). Droog, colluvium 80-120 cm dik op
textuur-B-horizont van begraven bodemprofiel.
De hoofdkenmerken van de Ap-, C- en B-horizonten zijn
gelijk aan die van bodemty>2 K1. Het verschil is de
dikte van het colluvium.
Als subtype komt voor:
K2e: (1,00 ha - 0,2$).
Met kalkrijke loess tussen 80 en 120 cm. Bij dit
subtype ontbreekt de textuur-B-horizont maar ligt
het colluvium direct op de kalkrijke loess.

Bodemtype K3

(42,50 ha - 7>5$)- Droog, colluvium dikker dan 120 cm.
De hoofdkenmerken zijn gelijk aan de colluviale loesslaag van bodemtype K1. De Ap-horizont ter dikte van 30
cm bevat 2-3$ humus en is donker bruingrijs (10YR4/1).
Het kleigehalte varieert van 9-15$» De structuur is
kruimelig tot onregelmatig zwak brokkelig. De C-horizont is matbruin (10YR5/4-5/3)• Het kleigehalte vari
eert van 10-15$.
De structuur is plaatselijk zwak platerig maar meestal
afgerond zwak brokkelig. Deze grond is poreus met grote
en kleine poriën. Er komen veel grote wormgangen in
voor.

Bodemtype 1K3

(3,25 ha - 0,6$). Matig vochtig colluvium dikker dan
120 cm.
Enige gleyverschijnselen treden op dieper dan 80 cm.
De matbruine kleur wordt hier fletsbruin en er komt
diffuse roest voor. Overigens zijn de kenmerken gelijk
aan die van type K3.

Bodemtype 2K3

(1,75 ha - 0,3$). Zeer vochtig colluvium dikker dan
120 cm.
Tussen 50 en 80 cm diepte komen gleyverschijnselen voor.
De kleur gaat daarbij vrij snel over van matbruin naar
grijs cn de roest tekent zich scherper af. De structuur
is iets verdicht en wormgangen komen slechts weinig voor.

Bodemtype 3K3

(2,50 ha - 0,4$). Nat colluvium dikker dan 120 cm.
De gley in deze profielen komt ondieper dan 50 cm voor.
Veelal is het gehele profiel grijs gekleurd en bevindt
zich roest tot in de zode. Het humusgehalte in de bo
vengrond bedraagt 4-7$. De structuur is zwak platerig.
Er komen weinig wormgangen voor.

Geen colluvium.
Bodemtype C

(18,75 ha - 3,3$). Droog, geërodeerd tot de C1-horizont.
De A- en B-horizonten behorende bij dit profiel zijn
geheel geërodeerd.
De Ap-horizont is donker geelbruin (10YR4/4) en ca. 15
cm dik; het humusgehalte bedraagt + 15$.
Er zijn geen kleihuidjes aanwezig. De consistentiegraad
is vrij gering. De poriën zijn overwegend fijn. Het
kleigehalte bedraagt + 15$.
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De Cl-horizont is tot ca. 50 cm geelbruin gekleurd
(10YR5/6); dieper in het profiel wordt de kleur lich
ter (10YR6/6-6/4).
De structuur is zwak brokkelig tot massief.
Als subtypen van dit bodemtype komen voor:
Cel : (1,00 ha - 0,2$).
Met kalkrijke loess ondieper dan 80 cm.
Ce : (1,00 ha - 0,2%).
Met kalkrijke loess tussen 80 en 120 cm.
Cg1: (2,00 ha - 0,4$).
Met grind ondieper dan 80 cm.
Cg : (1,75 ha - 0,3$).
Met grind tussen 80 en 120 cm.
Bodemtype E

: (1,00 ha - 0,£$). Droog geërodeerd tot de C2-horizont.
De Ap-horizont ter dikte van + 15 cm is grijsbruin bruin (10YR5/2-5/3)î het humusgehalte is + 1,5$« Het
kleigehalte bedraagt + 14$. Het CaC03-gehalte is + 10$.
De C-horizont is licht grijsgeel (10YR7/3)« Het CaC03gehalte is + 13$.

Bodemtype L

: Ongedifferentieerd.
Dit bodemtype komt slechts voor als een dun loessleempakket met een topografisch vlakke ligging. De kenmer
ken ervan komen geheel overeen met die van bodemtype C.
Het is echter geen geërodeerde loessleem.
De Ap-horizont is bruin (10YR4/3)- Het kleigehalte va
rieert van 14-17$. De structuurelementen zijn kruimelig
tot zwak afgerond blokkig. Het humusgehalte is gemid
deld 1,5$.
De C-horizont komt geheel overeen met die van bodemtype
C; het kleigehalte is + 15$* de kleur is geelbruin
(10YR5/6). De structuur is zwak brokkelig tot massief.
De poriën zijn overwegend fijn, er komen veel wormgan
gen voor, de consistentiegraad is vrij gering, kleiinspoeling heeft niet plaatsgehad.
Van dit bodemtype komt slechts het volgende subtype
voor:
Lg1: (4,25 ha - 0,8$).
Met grind ondieper dan 80 cm.

Loes^leemgronden_zonder textuur-B-hori^ont^ zandig^
Zandig colluvium.
De hoofdkenmerken van de zandige colluviale loessleemgronden
komen, behoudens het grotere zandgehalte, geheel overeen met de siltige
colluviale loessleemgronden.
Het volgende subtype komt voor:
1Kz3: (1,00 ha - 0,2$).
Matig vochtig colluvium dikker dan 120 cm.

Bodemtype Lz

: Ongedifferentieerde zandige loessleem.
Komt als zodanig niet voor maar wel als subtype:
Lzg1: (2,75 ha - 0,5$).
Ondiepe zandige loessleem met topografisch vlak
ke ligging. De kenmerken komen overeen met die
van subtype Lg1. Grind komt voor ondieper dan
80 cm.
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Dit bodemtype is een complex type van zwak lemige en
sterk lemige droge zandgronden. Het leemgehalte (<50
mu) varieert van 10-30$. De zandfractie is fijn, M50=
120 mu. De kleur van de A1-horizont is zeer donker
bruin, het humusgehalte bedraagt 2-3$.
Beneden de A1-horizont komt een grijsgele tot geelbrui
ne horizont voor met eenzelfde leemvariatie en hetzelf
de M50-cijfer.
Het zandpakket is steeds dunner dan 120 cm en rust op
zwak zandige geelbruine loessleem. Hierop is plaatse
lijk de oude Al-horizont nog aanwezig. Het zand in de
ze zwak zandige loessleem is aanwezig als dunne laag
jes.
Als subtype komt voor:
Sil: (2,50 ha - 0,5$.
Met siltige loessleem ondieper dan 80 cm.

(3,50 ha - 0,6$). De grindgronden die in het gebied
voorkomen zijn veelal met enige loessleem en zand ver
mengd, vandaar dat de matrixkleur bruin is.
Deze gronden zijn steeds droog.
Een intergrade type naar loessleem is subtype 1G
(14,00 ha - 2,4$); het grind is bedekt met een loessleemlaagje dat dunner is dan 40 cm.
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6. BESCHRIJVING VAN DE BODEMKAART BN DE AFGELEIDE KAARTEN (bijlagen 1,
2, 3 en 4).
6.1 Bodemkundige overzichtskaart, schaal 1:25.000.

Het gekarteerde gebied is met uitzondering van de oost- en west
rand nagenoeg geheel bedekt met loess, De onderscheiden bodemgroepen en
de eenheden binnen deze groepen van de overzichtskaart (afb. 5) geven het
geomorfologische karakter duidelijk weer.
Loes^leeragronden^
De eenheden in het loessgebied vallen samen met het reliëf van
het terrein. De niet geërodeerde loessleemgronden komen voor op de pla
teaus. Ze bezitten een volledig Gray Brown Podzolic-profiel. Op de pla
teaus worden komvormige laagten aangetroffen, deze bevatten colluviale
loessleem.
Langs de hellingen treffen we gronden aan met geërodeerde bo
demprofielen; de mate van erosie der bodemprofielen is verschillend, dit
is op de bodemkaart (bijlage 2) nader aangegeven.
In de dalen komen colluviale gronden voor. Deze dalen zijn,be
houdens een enkele uitzondering aan de Groenstraat, alle dellen.
Op diverse plaatsen is het loessleemdek dunner dan 120 cm; dit
is met een teken (o) op de kaart aangegeven (afb. 5)«
Voor het 3cort vaxi ondergrond raadplege men de substraatkaart
(bijlage 2). Op het grote plateau ten noorden van de Groenstraat komt
in het noordv/esten een nat gedeelte voor van ruim 25. ha grootte, dit
wordt veroorzaakt door ondiep voorkomende en weinig doorlatende terrasklei en grind.
Lemi£e_zandgronden^
De noordwestzijde van het gebied grenst aan de Brunsumse heide;
een smalle overgangsstrook naar dit gebied wordt gevormd door lemig zand.
Dit lemige zand is matig fijn (M50 l80 mu)net een leemgehalte variërend
van 15-30$. Het zand is van tertiaire ouderdom. De lemige zandgronden
zijn dunner dan 120 cm en liggen op loessleem.
Gri-ndgronderu
Binnen het loessleemgebied komt plek-gewijs grind voor. Deze
grindplekken liggen ten dele in steile hellingen, ten dele zijn het op
duikingen van de ondergrond, die door het loessdek heen aan de opper
vlakte komen.
6.2 Bodemkaart, schaal 1:10.000 (bijlage 1).
De morfologie van het terrein hangt zeer nauw samen met de voor
komende bodemtypen, die geformeerd zijn op grond van soort van het bodem
profiel en een voorkomende afwijkende ondergrond.
De bodemtypen A, Ag, Agi, As, 1 Ag, 2Ag, 2Ag1, 3Ag en 3At1 (zie
hoofdstukken 5,2 en 5*4) komen voor op vlakke plateaudelen met een hel
lingsgraad kleiner dan 5$. Bodemtype A neemt de grootste oppervlakte in.
Het komt in het noordelijke deel (noordelijk van de Groenstraat) in een
aaneengesloten plateau voor, in het zuidelijke deel verspreid. In het
noordwesten komen ondiepe loessgronden (2Ag, 3Ag1, 3Ag) voor, die nat
zijn als gevolg van een moeilijk doorlatende klei- en grindlaag. Het
subtype 3At1 komt slechts aan de oostzijde voor. De subtypen in een hy
drografisch droge ligging (Ag, Agi, As) komen hoofdzakelijk in het noord
westen voor, aan de oostzijde wordt ook nog een beperkte oppervlakte
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aangetroffen. In dit noordoostelijke deel komen in het subtype Ag twee
zeer kleine zeer vochtige plekken voor. De afmetingen van deze plekken
zijn te gering om ze op de kaart aan te geven. De verticale doorlatendheid wordt hier belemmerd door grindrijke terrasklei die zeer ondiep
in het profiel voorkomt.
De noordwestzijde van het gebied grenst aan de Brunsummerheide
met zijn tertiaire zanden. De overgangsstrook naar het loessgebied is
smal en ligt in het onderzochte gebied. Men treft er lemige zandgrond
op loessleem (Sl) en zandige loess (An) aan.
De twee diepe westoost gerichte colluviale geulen zuidelijk van
de steenfabriek zijn asymmetrisch met de steile kant aan de noordzijde
van het dal. Aan deze zijde dagzoomt plaatselijk grind (bodemtype G).
Ook komt hier een dun loessdek voor op grind (IG). In dit subtype 1G
komt aan de zuidzijde van het gebied nog een kleine oppervlakte voor
waar grind met terrasklei aan de oppervlakte ligt. De oppervlakte is als
afzonderlijke kaarteenheid echter te klein.
In de talrijke kleine depressies die zich op de plateaus bevin
den komt colluvium voor. Met uitzondering van een enkel gedeelte is dit
colluvium droog, de dikte van het colluvium varieert van + 80 cm tot
meer dan 120 cm.
In het zuidelijke deel ligt de reeds eerder genoemde steenfa
briek met de erbij behorende groeve. Deze fabriek verwerkt de loessleem
tot op het grind dat zich hier tot op ca. 4 meter diepte bevindt.
Het bodemtype B komt hoofdzakelijk voor ten zuiden van de
Groenstraat. De helling is op vele plaatsen + 5$« Waar het terrein ster
ker helt, worden de subtypen van het bodemtype B aangetroffen; dit is
incidenteel ook het geval in het noordelijke deel van het gebied.
Zuidelijk langs de laag gelegen Groenstraat liggen vrij veel
sterk geërodeerde gronden. Het bodemtype C met zijn subtypen komt hier
voor. Ook bodemtypen E en G liggen hier als kleine plekjes in de helling.
In het gebied komt ongeveer 25 ha colluviale grond voor, voor
het grootste deel in geulen en hier en daar in ondiepe komvormige laag
ten op de plateaus.
De geulen liggen in het noordwestelijke deel ondiep in het ter
rein, ze hebben dun droog colluvium (40-80 cm) op een begraven bodempro
fiel.
De colluviale geul waarin de Groenstraat ligt, bevat dik collu
vium (>120 cm) dat grotendeels droog is. Er komt echter ook colluvium
voor met gley tussen 80 en 120 cm (1 KJ), tussen 50 en 80 cm (2Kj5) en
zelfs met gley tot in de zode (3K3).
De andere geulen in het deel zuidelijk van de Groenstraat zijn
diep ingesneden; ze bevatten alle droog colluvium van verschillende dik
te.
6.3 Substraatkaart (bijlage 2).
Op deze kaart wordt aangegeven waar de loess dikker is dan 120
cm (75$ van de oppervlakte), de soort van het substraat waar dit binnen
120 cm voorkomt (20$) en ook de plekken die geen loess bezitten (5$)
(zie afb. 4).
De diepte van het substraat (tussen 80 en 120 cm of ondieper
dan 80 cm) is aangegeven in het symbool van het subtype en in kleur.
De precieze diepte van het substraat per boorpunt is opgenomen
in het boorregister (bijlage 4).
Als substraat wordt grind het meeste aangetroffen. In de noord
westhoek komt onder het lemig zand loessleem voor. Slechts sporadisch
wordt lemig terraszand onder loessleem aangetroffen. Op een enkele plaats
wordt terrasklei als substraat aangeboord.

De gronden met grind aan de oppervlakte komen het meest voor
langs de steile wanden van de asymmetrische dalen; op enkele plaatsen
worden ze aangetroffen als kleine opduikingen in het loessgebied.
Diepe boringen^
Om een inzicht te krijgen in de totale loessdikte van het ge
bied zijn een aantal diepe boringen verEicht. Ze zijn op de boorpuntenkaart genummerd. Uit deze boringen blijkt dat de dikte van het loessdek
varieert van 3o0 tot 5 meter met uitzondering van het noord
westelijke deel dat slechts 75 - 125 cm dik is. Het substraat (zie boor
register, bijlage i+) is zand, klei en grind.
6 , k Boorpuntenkaart (bijlage J)•

Van elke boring zijn de dikte, diepte, kleur, textuur en humusgehalte van de onderscheiden bodemhorizonten opgenomen en beschreven in
het boorregister (bijlage !(-). Hierin heeft elke boring een nunmer ge
kregen.
Op de boorpuntenkaart (bijlage 3) zijn de plaats en het nummer
der afzonderlijke boringen vermeld. Op deze kaart is het karteringsgebied ingedeeld in een aantal vakken,aangegeven met de letters A, B, C,
E en F. Deze vakken komen overeen met de veldkaarten. Binnen elk vak
zijn de boringen met een doorlopende nummering (steeds beginnend met
één) aangegeven. Elke boring heeft derhalve een letter van de veldkaart
en een volgnummer.
Het boorregister (bijlage U) is gerangschikt volgens de vakken
(veldkaarten). Het is in duplo vervaardigd, waarvan één exemplaar voor
de opdrachtgever.
Aan dit boorregister zijn ook de beschrijvingen van elf diepboringen toegevoegd. De nummers hiervan staan vermeld op de boorpunten
kaart (bijlage 2).
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7. WATERHUISHOUDING.
In de droge loessleemgronden zijn de planten voor hun vochtvoorziening aangewezen op het neerslagwater dat als hangwater in de grond
wordt vastgehouden. Het grondwater oefent op de hoeveelheid water in het
bodemprofiel slechts invloed uit in een deel van het dal langs de Groen
straat; het kan hier in de winter tijdelijk tot aan het maaiveld, komen.
Op het plateau in het noordwesten komt onder de loess een slecht
doorlatende grindrijke kleilaag voor, waardoor het profiel na
overvloedige regen vol water is. Deze tijdelijke waterstagnatie veroor
zaakt sterke gleyversehijnselen in het profiel.
De hoeveelheid hangwater is afhankelijk van het waterbergend
vermogen (vochtcapaciteit) van de grond. Voor loessleemgronden is de
hoeveelheid beschikbaar vocht 10-26 vol.$c overeenkomend met 18-26 mm
water per grondlaag van 10 cm dikte.
Rekening houdend met de algemeneaanneming dat in het voorjaar
200 mm beschikbaar vocht in de wortelzone aanwezig moet zijn om het
neerslagtekort in de zomer te kunnen aanvullen, kan uit deze cijfers
de dikte van de hiervoor vereiste grondlaag berekend worden, nl.110-77 era.
Een afwijkende ondergrond (substraat) kan de intensiteit van de
beworteling en de hoeveelheid beschikbaar vocht nadelig beïnvloeden.
Grind en zand hebben steeds eenbelangrijk geringere vochtreserve dan
loessleem. Een dergelijk substraat kan dus de beschikbare hoeveelheid
vocht sterk verlagen. Dit -is van veel belang voor de vochtvoorziening
der gewassen op de bodemtypen in de loessleem met substraat, ondieper
dan 80 cm.
De zandige loess heeft een geringer waterbergend vermogen. De
watervoorziening van de planten wordt riskant als bij deze bodemtypen
het substraat ondieper dan 120 cm voorkomt. Kalkrijke loess heeft een
geringere hoeveelheid beschikbaar vocht (+ 15 vol.^) dan ontkalkte loess.
Het ongunstige effect van kalkrijke loess en dunne kalkloze loess op
kalkrijke loess wordt nog versterkt door de topografische ligging, nl.
op steile hellingen waar veel van het neerslagwater snel afstroomt. De
grindgronden liggen hoog boven het grondwater, het watarbergend vermo
gen is zeer gering en er is dus een bijna jaarlijks terugkerend waterte
kort voor de planten.

- 26 -

8. EROSIE.
Onder erosie wordt verstaan het mechanisch proces waarbij boderamateriaal wordt losgemaakt en oppervlakkig afgevoerd door uitwendige
krachten, nl. afstromend water en wind.
De hier voorkomende erosie is watererosie. Al naar gelang de
aard en intensiteit der erosie, maakt men onderscheid in oppervlakte
erosie (sheet erosion), rillen-erosie (rill-erosion) en geulen-erosie
(gully erosion).
Het erosieproces gaat gepaard met een laagsgewijze afzetting
van het afgevoerde materiaal op lager gelegen terreingedeelten.
De voorwaarden voor het optreden van watererosie zijn: sterke
regenval of snelle smelting van veel sneeuw op een bevroren ondergrond
en een zekere helling. Omvang en intensiteit van de erosie worden be
paald door: neerslag, hellingsgraad, lengte van de helling, bodembedek
king en structuur van de grond.
Erosie kan zeer ernstig zijn en diepe geulen in het bouwland
veroorzaken. Ook een geringe afvoer van materiaal veroorzaakt steeds een
zekere verarming van de bodem, omdat het afgevoerde materiaal altijd
een deel van de bouwvoor is, die waardevolle plantevoedende bestandde
len bevat; dit geldt speciaal voor stikstof en fosfaat en in veel minde
re mate voor kali (Jung 1953* Kuron 1953).
Erosie heeft eveneens een nadelige invloed op de structuur;
sheet erosion veroorzaakt slempen van de grond. De poriën worden ver
dicht door het aangevoerde materiaal. In colluviale gronden is dit even
eens het geval, waarbij de laagsgewijze afzetting nog meer nadeel berok
kent (Kuron 1959).
Uit het bovenstaande blijkt dus het belang van erosiebestrijding resp. bodembescherming. Veel kan reeds worden bereikt door de be
werkingsmethoden en vruchtopvolging aan te passen. Op lange hellingen
is het gewenst de grondbewerking parallel aan de hoogtelijnen te ver
richten. Ook is het gewenst de akkers niet te lang onbeschermd te laten
liggen, maar voor een dekvrucht te zorgen.
Gronden met een grote hellingsgraad kunnen beter geheel in gras
land gelegd worden.
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9. LANDBOUWKUNDIGE WAARDE VAN DE GROMDEN.

Bij een beoordeling van de landbouwkundige geschiktheid van
gronden zijn naast de interne factoren van de bodem zelf (fysische
en chemische eigenschappen) ook de externe factoren van belang zoals hel
ling, ontsluiting, verzorging, waterstaatkundige toestand, e.d. (Vink,
1955 en 195S).
Behoudens de waterstaatkundige toestand is de beoor
deling van de bodem slechts gericht op de fysische toestand.
De verschillende bodemtypen vein de diepe loessleemgronden heb
ben, afgezien van de mate van beperking als gevolg van de voorkomende
hellingsgraad hetzelfde produkfcievermogen.
Ze zijn alle zeer geschikt voor bouwland en grasland.
De beperkingen in bodemgeschiktheid voortvloeiend uit de topografische
situatie, bestaan uit het directe ongemak langs de hellingen bij ver
schillende werkzaamheden, de grotere trekkracht bij vervoer en machinale
bewerking en tevens uit het erosiegevaar (schade aan grond of aan gewas
sen en eventueel beperkte gewassenkeuze).
De ondiepe loessleemgronden op substraat binnen 120 cm zijn ge
schikt voor bouwland en matig geschikt voor grasland. De minder goede
vochtvoorziening is hier de beperkende factor. Daarbij komt nog de meest
al ongunstige topografische ligging langs hellingen. De beperkingen wor
den hierdoor groter. De mate waarin de geschiktheid minder is ten opzich
te van de diepe loessleemgronden hangt dus af van de dikte van de vochthoudende bovengrond, de aard van het substraat en de hellingsgraad.
De sterk lemige zandgronden op substraat (loessleem) zijn ge
schikte bouwlandgronden, vooral wanneer de loessleem ondiep in het pro
fiel voorkomt. Voor grasland zijn ze in de zomer te droog.
De grindgronden, zelfs met bijmenging van loessleem in de bo
vengrond zijn zeer matige bouwlandgronden door hun te gering vochthoudend vermogen. Om deze reden zijn ze ongeschikt voor grasland.
De natte delen van de colluviale dalen en de plateaugronden met
klei als substraat zijn alleen geschikt voor grasland.
Deze gronden zijn gedurende een te lange tijd van het groeisei
zoen te nat om als bouwland gebruikt te kunnen worden. Door de natheid
van deze gronden is echter ook de botanische samenstelling van het gras
niet ideaal.
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