SW?-'J

^
'
'" ' ••''L~'" V

STICHTING VOOR
BODEMKARTERING
BENNEKOM
BIBLIOTHEEK

Ó 'f

Stichting Toor Bodemkartering
WAGENINGEN

Rapport no. 594«

DE BODEMGESTELDHEID IK JE STROOMGEBIEDEN VAN DE
EEFSEBEEK, DOMMERBEEK EN FLIERDEBEEK.
(Ontwateringsplan "Eefsebeek")

door; A. Buitenhuis.

Bennekom, juni 1962.

» m

- o2

N.B. Dit rapport en de hijlage, of een gedeelte daarvan, mogen zonder
toestemming van de Stichting voor Bodemkartering niet vermenig
vuldigd of in andere publikaties overgenomen worden.
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VOORWOORD.
In opdracht van de Directie van de Grondverbeteringsen Ontginningsmaatschappij (N.V. Grontmij) te De Bilt vond

globaal

bodemkundig onderzoek plaats in de stroomgebieden van de Eefsebeek,
Dommerbeek en Flierdebeek in verband met een op te stellen ontwaterings
plan. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de afdeling Opdrachten van
de Stichting voor Bodemkartering onder leiding van
Ir. G.J.W. Westerveld.
Het veldwerk vond plaats in de maanden maart-april 1962,
de verwerking der gegevens en de samenstelling van kaarten en rapport
in mei 1962. Beide werden uitgevoerd door de karteerder A. Buiten
huis, met medewerking van de opzichter J. Domhof.
Over de opzet van dit onderzoek werd behalve met de op
drachtgever ook overleg gepleegd met de afdeling Onderzoek van de
Cultuurtechnische Dienst te Arnhem (ir. J.J. Westerhof).

DE ADJUNCT-DIRECTEUR VAN DE
STICHTING VOOR BODEMKARTERING,

HET HOOjj 'D VAN DE
AFDELING OPDRACHTEN,
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VERKLARING YAN EEN AANTAL IN DE TEKST GEBRUIKTE TERMEN.
a#

Algeme 3n bodemkundige termen.

Bodemprofiel;

Opeenvolging van de verschillende
lagen en horizonten in de grond over
ten minste 120 cm gerekend vanaf het
maaiveld.

Bovengrond;

Bovenste 15 à 30 cm van het profiel.

Bovenlaag;

A1-horizont van het profiel.

Stuifzandgrond:

Zandgrond bestaande uit meer dan
40 cm stuifzand gerekend vanaf het
maaiveld waarin weinig of geen podzolering heeft plaatsgehad.

Humuspodzolgrond :

Zandgrond waarin een duidelijke inspoelingshorizont aanwezig is, die
hoofdzakelijk bestaat uit humus en
ontstaan is ten gevolge van bodem
vorming (podzolering).

Roestarme A/C grond:

Roestarme zandgrond met dikwijls op
de overgang van de A- naar de C-horizont een zwakke bruinkleuring (zwak
ke B-horizont). Indien roestvlekken
aanwezig, dan alleen dieper dan
35 cm-maaiveld.

Roestige A/C grond:

Roestige zandgrond met duidelijke
roestvlekken binnen 35 cm-maaiveld
waarin geen podzolering heeft plaats
gehad.

Oud bouwland:

Zandgrond met (grotendeels) opgebracht
humushoudend zanddek, dikker dan 50 om»

Grondwaterverschijnselen!

Roest-en/of reductievlekken in het
profiel veroorzaakt door het grondwater,

G.H.W.;

Gemiddeld hoogste grondwaterstand als
gemiddelde van langjarige gegevens
(minstens 5 jaren).

G » L.W.;

Gemiddeld laagste grondwaterstand als
gemiddelde van langjarige gegevens
(minstens 5 jaren).

b. Bestanddelen van de grond.

1
1000

Mu:

Micron

Kleifractie;

Minerale deeltjes met een diameter
kleiner dan 2 mu.

Leemfractie ;

Minerale deeltjes met een diameter
kleiner dan 50 mu.

Zandfractie:

Minerale deeltjes met een diameter
van 50-2000 mu.

Leemklassen:

Leemarm, minder dan 10$ leem.
Zwak lemig 10 - 17"è$ leem.
Sterk lemig 17"è" - 32-g°fo leem.
Zeer sterk lemig 32-g- - 50$ leem.

mm.
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Zandmediaan M50;

Die korrelgrootte van het zand, waar
boven en waarbeneden 50 gewichtspro
centen van de totale zandfractie lig
gen.

Korrelgrootte van het zands
(Zandmediaan)

Zeer fijn zand M50 = 105 - 150 mu.
Matig fijn zand M50= 150 - 210 mu.

Humusklassens
(in zandgronden)

Humusarm minder dan 2org. stof.
Humeus 2-g- - 8$ org. stof.
Humusrijk 8-15$ org. stof.
Yenig 15 - 22$ org. stof.
Yeen meer dan 22$ org, stof.

c. Horizontbenamingen.
A1

Bovenste horizont van het bodemprofiel met relatief
hoog gehalte aan organische stof.

A2

Uitspoelingshorizont.

B

Horizont met inspoeling uit de bovenliggende horizont
(humus of humus en ijzer).

B2

Horizont met maximale inspoeling.

B3

Onderste deel van B-horizont met geringe inspoeling.

C

Onveranderd moedermateriaal.

Afb.T

Situatiekaart ontwateringsplan „Eefsebeek"
Omgrenzing van de stroomgebieden van verschillende beken
Omgrenzing van het gebied dat gedetailleerd is opgenomen (afb.2)

OPPERVLAKTE
Stroomgebied Flierdebeek
Stroomgebied Dommerbeek
Stroomgebied Eefsebeek
Totaal

820 ha
2200 ha
4590 ha
7610 ha

SchaalT. 1001

_ 'J
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1. INLEIDING.

1.1 Ligging en oppervlakte.
Het onderzochte gebied ligt in de provincie Gelderland
en omvat de stroomgebieden van de Flierde-, Dommer- en Eefsebeek
in de gemeenten Gorssel en Laren. Het behoort in zijn geheel tot
het waterschap van de Berkel.
De zuidelijke begrenzing wordt grotendeels gevormd door
het Twentekanaal; de overige begrenzing is grillig, hoofdzakelijk
door verschillende wegen maar plaatselijk ook door perceelsschei
dingen (afb. 1).
Het gebied komt voor op de topografische kaarten, schaal
1 : 25.OOO ; Eefde 33? en Lochern 34A.
De totale oppervlakte bedraagt 7^10 ha.
1.2 De opdracht.
Deze omvatte het vervaardigen van een globale bodemkundige overzichtskaart, schaal 1 : 50.000, gebaseerd op reeds bij
de Stichting voor Bodemkartering aanwezige veldgegevens, aangevuld
met enig veldwerk. In dit rapport is naast de geologische, land
schappelijke en bodemkundige beschrijving tevens aangegeven welke
beperkingen deze kaart heeft i.v.m. de globale opname en in welke
gedeelten van het gebied een nader meer gedetailleerd onderzoek
wenselijk is.
1.3 Werkwijze en uitvoering.
Alvorens met het aanvullend veldwerk werd begonnen zijn
de reeds beschikbare gegevens en bodemgrenzen overgenomen op z.g.
veldkaarten, schaal 1 % 25.000 (topografische kaarten). Deze gege
vens werden opgenomen in de jaren 1953-1954» ten behoeve van de
fcodemkaart van Nederland, schaal 1 : 200.000. De overgenomen bodemgrenzen zijn in het veld gecontroleerd, zonodig aangevuld en soms
wat gewijzigd. Dit aanvullend veldwerk is gedaan aan de hand van
boringen en landschappelijke kenmerken o.a. begroeiing en topo
grafie. Gemiddeld zijn er zes tot zeven boringen per 100 ha. verricht
tot een maximale diepte van 1,20 m.
De plaatsen der aanvullende boringen werden eveneens op de
veldkaarten vastgelegd met daarbij, in coüe, de in het profiel waar
neembare (visueel of door schatting bepaald) blijvende eigenschappen.
Na de beëindiging van het aanvullende veldwerk zijn de
veldkaarten fotografisch verkleind naar schaal 1 ; 50.000. Via een
calque van dezelfde schaal is hieruit de definitieve globale bodemkundige overzichtskaart (bijlage 1) vervaardigd. De basis voor deze
definitieve kaart is afkomstig van de Topografische Dienst te Delft.
1•4 Gebruikswaarde van de kaart.
De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in dit
rapport en op een
globale bodemkundige overzichtskaart, schaal 1 t 50.000,
aangevende de omgrenzing en de aard van de onderscheiden
kaarteenheden.
Uit de besproken werkwijze en de aanduiding;"globale overzichtskaart"
blijkt reeds dat het hier slechts een oriënterend onderzoek betrof.
In overleg met de opdrachtgever is deze werkwijze gevolgd. Bij het
gebruik en de interpretatie van de verstrekte gegevens op de kaart
en in het rapport dient men met dit globale karakter echter reke
ning te houden. Als informatiebron voor een bepaald perceel mogen
deze gegevens beslist niet gebruikt worden.
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Afb. 2
Gedetailleerd bodemkaartje van een gedeelte van het
karterings gebied (oppervlakte + 90ha)
Voor de ligging en legenda van het deelgebied zie
respectievelijk afb.1 en afb.3

schaal tlO 000
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De aangegeven bodemgrenzen zijn zeer globaal, terwijl
binnen met één kleur en code aangegeven kaartvlakken nog aanzien
lijke verschillen in profielopbouw kunnen voorkomen. Zijn deze ver
schillen dermate groot dat van een enigszins zuiver kaartvlak geen
sprake meer is, dan zijn deze vlakken als complex aangegeven.
Hierin komen meerdere der onderscheiden kaarteenheden voor. Bij de
beschrijving van de bodemkaart (hfdst. 3) zijn de onzuiverheden,
die binnen de verschillende kaarteenheden voorkomen, vermeld en is
tevens een omschrijving gegeven van de samenstelling der z.g. com
plexen. Tevens is in dit hoofdstuk aangegeven welke gedeelten van
het gebied voor een meer gedetailleerd onderzoek in aanmerking komen.
Een klein gedeelte van het gebied is wat meer gedetail
leerd opgenomen, om de kaartgebruiker enige indruk te geven waar
uit een kaartvlak - dat als complex op de bodemkaart, schaal 1 : 50*000
staat aangegeven - bestaat en hoe globaal de bodemgrenzen zijn.
Deze opname is gebaseerd op één boring per ha. Afbeel
ding 2 geeft dit bodemkaartje, schaal 1 1 10.000 weer. Voor de
indeling der bodemtypen zijn dezelfde criteria gehanteerd en ge
lijke codes gebruikt als op de globale bodemkundige overzichtskaart
schaal 1 s 50.000. De ligging van dit meer gedetailleerd opgenomen
deel is op de situatiekaart (afb.l) weergegeven.

2. ONTSTAAN VAN HET HUIDIGE LANDSCHAP.
2.1 Geologische opbouw.
Vrijwel het gehele gebied is opgebouwd uit afzettingen
aangevoerd door de wind al dan niet in combinatie met sneeuwstormen.
De sedimentatie vond plaats in de laatste of Würmijstijd. In deze
periode heerste in deze streken een toendraklimaat waarin planten
groei vrijwel onmogelijk en de ondergrond permanent bevroren was.
De wind kon hierdoor gemakkelijk vat krijgen op de aan de opper
vlakte liggende zanden. Het aldus verplaatste materiaal, de z.g.
dekzanden of eolische afzettingen, is in verschillende fasen
gedurende de Vürmijstijd afgezet. Er wordt o.a. onderscheid gemaakt
in oud en jong dekzand en ook naar de herkomst van het materiaal.
Het oude dekzand, dat binnen het gebied in het Emsbroek
en verder oostelijk
aan de oppervlakte ligt,is afgezet in het
middengedeelte van de Würmperiode, het z.g. Pleniglaciaal. Dit
zand is voornamelijk sterk en zeer sterk lemig zeer fijn zand. Men
neemt aan dat het over grote afstanden is verplaatst tijdens veel
vuldig voorkomende noordwestelijke stormen. Het is overwegend afge
zet in een zwak golvend dek waardoor grote hoogteverschillen binnen
dit landschap niet voorkomen.
De scheiding tussen het oude en jonge dekzand wordt ge
vormd door een warmere periode in de Würm,
de B/lling,gekenmerkt
door een vegetatiehorizont die op vele plaatsen in ons land in het
dekzandpakket is aangetroffen. In dit gebied is deze horizont echter
niet gevonden.
Ten westen van het Emsbroek en in het uiterste oosten van
het gebied komt het jonge dekzand in een aaneengesloten complex
aan de oppervlakte voor en vei'der plaatselijk rondom Laren. Eet jonge
dekzand, dat in twee fasen (i en li) is afgezet, dateert uit het
Laatglaciaal, het laatste gedeelte van de Würmijstijd. Een warmere
periode, de Allerç/dperiode, vormt de scheiding. De afzetting die
uit deze periode dateert bestaat veelal uit lemig materiaal, rijk
aan organische stof (soms venig) en houtskool. Binnen het gebied
zijn resten van deze afzetting aangetroffen in de vorm van een dunne
leemlaag. Het jonge dekzand zowel van vóór als nà de Aller/dperiode
is over veel kortere afstand verplaatst dan het oude dekzand en af
komstig uit de naaste omgeving. Het bestaat uit leemarm tot zwak
lemig overwegend matig fijn zand. In tegenstelling tot het oude
is dit jonge dekzand afgezet in een meer golvend dek en in kleine
duidelijke ruggen. Hierdoor vertoont dit jonge dekzandlandschap
veel meer reliëf dan het oude dekzand.
In het zuidwesten van het gebied rondom Eefde en Q.uatrebras komen eolische afzettingen voor, waarvan het materiaal afkom
stig is uit de centrale bedding van de IJssel. In de Würmijstijd
had de IJssel het karakter van een verwilderde rivier, dat wil
zeggen een brede bedding, waarin een zeer grillig systeem van zich
steeds verplaatsende geulen en zand- en grindbanken voorkwam. In
perioden met weinig afvoer en gedeeltelijk droogliggende rivier
bedding werd zand uit deze bedding verplaatst door de wind en
langs de randen afgezet. Naar beneden in het profiel, meestal die
per dan 1,20 m,gaan deze eolische rivierzandafzettingen over in
lichte oude rivierklei (rivierleem).
Langs de Berkel in het zuiden van het gebied komen ook
duidelijke eolische zandruggen voor, die waarschijnlijk eveneens
zijn ontstaan door verstuiving van zanden uit de bedding van de
Berkel in de Würmijstijd. Zowel het zand afkomstig uit de IJssel
als uit de Berkel is matig fijn en leemarm tot zwak lemig.
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De eolische zanden onderscheiden zich van andere zandafzettingen door hun uniforme korrelgrootteverdeling hetgeen
specifiek is voor windafzettingen. Tijdens het transport door
de wind heeft sortering plaatsgehad. Algemeen wordt aangenomen dat
de eolische afzettingen grotendeels kalkrijk waren bij hun sedi
mentatie maar in de loop der eeuwen zijn de bovenste lagen ontkalkt. Van deze eolische afzettingen vormen de dekzanden de meest
mineralogisch arme kwartszanden. De zanden afkomstig uit de IJssel
en Berkel zijn mineralogisch vrat rijker.
Na de Würmijstijd, toen een aanzienlijke klimaatverbetering optrad en het grondwaterniveau steeg,breidde de vegetatie
zich aanmerkelijk uit, waardoor een einde kwam aan de windafzet
tingen. Nadien is in dit gebied niet veel materiaal meer afgezet,
Alleen enkele beekjes o.a. de Flierde-, Dommer- en Eefsebeek hebben
zich in het landschap ingesneden en kleine .beekdalen gevormd.
Hierbij hebben deze beken en ook de Berkel plaatselijk een kleidek
over het zand afgezet.
Doordat de mens door het plaggen steken, ontginning en
ontwatering de natuurlijke vegetatie verstoorde, kreeg de wind
plaatselijk op de hogere (drogere) gedeelten opnieuw vat op het
zand en ontstonden de z.g. stuifzanden. Tussen de G-orsselse heide
en het Emsbroek komen enkele kleine oppervlakten stuifzand voor.
Het is meestal in kleine heuvels afgezet, waardoor dit landschap
een zeer onrustig reliëf vertoont hetgeen kenmerkend is voor
stuifzanden.
2.2 BodemvorEing.
Voor een goed "begrip der onderscheiden bodemtypen op de
bodemkaart (bijlage 1) is het noodzakelijk, zij het zeer summier,
in te gaan op de bodemvorming die is opgetreden in de bovenlaag
van de zandgronden. Deze bodemvorming is afhankelijk van verschil
lende factoren o.a. tijd, klimaat, moedermateriaal, topografie,
vegetatie, bodemorganismen en de activiteiten van de mens.
Dit zijn de z.g. bodemvormende factoren. Onder invloed van een of
meer
der bovengenoemde factoren hebben zich binnen de zand
gronden binnen dit gebied verschillende bodemprofielen ontwikkeld.
In een klimaat als het onze, waar de neerslag de ver
damping overtreft, treedt in de bodem een naar beneden gerichte
waterbeweging op. In dit naar beneden stromende water worden verschil
lende stoffen uit de bovengrond opgelost, meegevoerd en soms dieper
in het profiel weer afgezet. De verplaatste s+offen zijn in hoofd
zaak koolzure kalk, lutum, ijzer, mangaan en humus voor zover deze
althans in de bovenlaag aanwezig waren. De bodemvorming begint met
het uitspoelen van de koolzure kalk. De verdwijning van deze kalk
uit de bodem tot op grote diepte heeft o.m. tot gevolg, dat de
natuurlijke vegetatie armer wordt, omdat de dekzandgronden mineralogisch arm zijn en overwegend geen lutum bevatten.
Onder natuurlijke omstandigheden komen de voedingsstof
fen, door de vegetatie onttrokken aan de grond, weer in de boven
grond terug. Er vornt zich door ophoping van organische stof een
humushoudende bovenlaag (A1-horizont). Door het meestal geringe
adsorptie-vermogen van de bovengrond, verdwijnt een groot gedeelte
van deze voedingsstoffen echter weer door uitspoeling. Aanvulling
van elders is meestal niet mogelijk onder natuurlijke omstandig
heden en de bovengrond verzuurt. Deze verzuring wordt nog versneld
door een armere vegetatie.
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Dit proces heeft tot gevolg dat verschillende stoffen
instabiel worden, voornamelijk de ijzer- en humusverbindingen.
Deze worden met het wegzakkende regenwater naar diepere bodem
lagen afgevoerd. Het milieu is daar o.a. minder zuur, waardoor
een gedeelte van deze stoffen weer neerslaat. Hierdoor ontstaan
in deze profielen de z»g. uitspoelingshorizonten (A2) en de
inspoelingshorizonten (B). Profielen waarin deze lagen voorkomen
worden aangeduid als podzolen en het bodemvormende proces is de
podzolering. Deze podzolen (A-B-C-profielen) bestaan uit een
A1-horizont (bovengrond), A2-horizont (uitspoelingslaag), B-hori
zont (inspoelingslaag) en C-horizont (onveranderd moedermateriaal).
De aard, dikte en kleur van de verschillende horizonten verschil
len al naar gelang de omstandigheden waaronder de podzolering
heeft plaatsgehad. Ook kan bijv. de A2~horizont geheel of gedeelte
lijk ontbreken of door menselijk ingrijpen (ontginning) met de
overige horizonten vermengd zijn. Binnen het gebied komen over
grote, aaneengesloten oppervlakken humuspodzolen voor, die voor
het grootste gedeelte in de A- en B-horizont ontijzerd zijn en
waarvan de B-horizont vrijwel geheel bestaat uit ingespoelde humus,
vandaar de naam humuspodzolen.
Daar de bodemvorming afhankelijk is van verschillende
factoren heeft niet in alle gronden binnen dit gebied het proces
van uit- en inspoeling plaatsgehad. Sommige gronden hadden name
lijk een te hoge grondwaterstand ten tijde van de bodemvorming
(factor topografie), terwijl tevens soms, met het toestromende
water, zowel bovengronds als ondergronds (kwel), voedingsstoffen
werden aangevoerd. Met het ondergrondse water werd voornamelijk
ijzer aangevoerd, maar bovengronds (water uit rivieren en beken)
naast ijzer ook klei. Wel heeft er in deze profielen onder in
vloed van de natuurlijke begroeiing organische-stofverrijking in
de bovengrond plaatsgehad. Aldus gevormde bodemprofielen worden
roestige A/C- of gleygronden genoemd. Ze hebben een humushoudende A1-horizont, direct rustend op het onveranderde moedermateriaal
(C-horizont) en bevatten roestvlekken vanaf maaiveld tot op de
gereduceerde blauwgrijs gekleurde ondergrond, die permanent in
het grondwater ligt.
Een tussenvorm tussen de roestige A/C-gronden en de
humuspodzolen vormen de z.g. roestarme A/C-gronden. Hierin heeft
geen sterke podzolering plaatsgehad. In de lage delen was dat een
gevolg van een te hoge grondwaterstand terwijl daarnaast, vanwege
de afgesloten ligging, aanvoer van voedingsstoffen met water van
elders niet mogelijk was. Kenmerkend voor deze profielem is dat
de humushoudende A1-horizont rust op een zwakke B-horizont, die
meestal diep doorgaat en vaalbruin tot vuilgrijs van kleur is.
Roestvlekken ontbreken in deze profielen in de bovenste 35 cm
vanaf maaiveld geheel met uitzondering van soms wat zoderoest.
In de omgeving der roestige A/C-gronden komen in de ondergrond
van de roestarme profielen meestal wel wat roestvlekken voor
(rijker milieu).
In de hogere zandgronden, opgebouwd met materiaal af
komstig uit de IJssel, waarin oo.k weinig podzolering voorkomt,
was dit waarschijnlijk een gevolg van het wat rijkere moeder
materiaal. Van een duidelijke B-horizont is in deze profielen
dan ook geen sprake. Wel komt plaatselijk onder de bruine humus
houdende A1-horizont wat humusinspoeling voor en ook ijzerconcreties.
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2.3 Invloed van de Liens.
In de loop der eeuwen heeft de mens de boden in gebruik
genomen. Hierdoor werd grote invloed uitgeoefend op het aanzien
van het landschap. Bij de ontginning, beweiding, strooiselwin
ning etc.werd
de natuurlijke begroeiing verstoord en de hydro
logische omstandigheden gewijzigd.Dit had tot gevolg dat de bodem
vorming onder invloed van natuurlijke bodemvormende factoren, tot
stilstand kwam en voor een gedeelte zelfs plaats maakte voor bo
demvorming onder invloed van de mens.
Een sprekend voorbeeld hiervan zijn de oude bouwland
profielen. Dit zijn de oudste ontginningen, ontstaan door eeuwen
lange bemesting met mest vanuit de potstal. Deze mest bestond
uit koe- of schapemest> vermengd met o.a. heideplaggen, grasplaggen, bosstrooisel en/of zand. Door deze wijze van bemesting wer
den de gronden geleidelijk opgehoogd en ontstonden diep humushou
dende profielen, plaatselijk zelfs dieper dan 120 cm. Aangenomen
wordt dat deze wijze van bemesting al dateert van voor onze jaar
telling. Binnen het gebied komen zowel bruine als zwarte oude
bouwlandgronden voor. Het verschil in kleur van de humushoudende
A1-horizont is waarschijnlijk veroorzaakt door het feit, dat men
in het eerste geval bosstrooisel en grasplaggen gebruikt heeft,
afkomstig van wat "rijkere" gronden, terwijl voor de zwarte bouw
landgronden heideplaggen het hoofdbestanddeel van de mest uit de
potstallen vormde. Dit verschil komt binnen het gebied duidelijk
tot uiting in de ligging van de bruine oude bouwlandgronden;
deze komen alleen voor in de omgeving van IJssel en Berkel
("rijkere" gronden).
Zoals reeds in par. 2.1 is opgemerkt zijn ook de z.g.
stuifzandgronden ontstaan onder invloed van de mens. Door het
verstoren van de natuurlijke begroeiing t.g.v. ontginning, bewei
ding en het steken van plaggen voor de potstal kon de wind op
nieuw vat krijgen op het zand op deze hoge en droge gronden, waar
door het zand opnieuw ging stuwen, Podzolering heeft in deze gron
den weinig of niet plaatsgehad. Ze zijn te jong (factor tijd).
In tegenstelling tot de oude bouwlanden zijn deze gronden niet in
cultuur gebracht maar bebost met naaldhout.
Doordat de bevolkingsdichtheid voornamelijk na de mid
deleeuwen geleidelijk toenam werd de behoefte aan cultuurgrond
steeds groter. Het gevolg hiervan was d.r. fc steeds meer gx'onden
werden ontgonnen. In het begin ging dit echter in een langzaam
tempo, omdat men, wat de bemesting betrof, geheel aangewezen was
op de organische mest, geproduceerd in de potstallen. In de oude
re ontginningsgronden die nog opgehoogd zijn met potètalmest is
het humushoudende dek dikker dan in de jongere ontginningsgronden. De dikte varieert van 30 tot 50 cm. De oudste ontginningen
vormen de oude bouwlanden met een humushoudend dek van meer dan
50 cm dikte.
Na de invoering van de kunstmest rond de eeuwwisseling
werd het tempo, waarin de gronden werden ontgonnen, sterk ver
hoogd. Thans zijn vrijwel alle gronden binnen het onderzochte
gebied in cultuur. Alleen ten zuiden van Harfsen, rondom en op de
Gorsselse heide en rondom de landgoederen Joppe, Yerwolde en
Groot Dochteren komen nog woeste en opnieuw beboste gronden voor.
Langs de perceelsgrenzen heeft men veelal ook de opgaande begroei
ing gespaard of opnieuw aangebracht. Binnen de oude bouwlandgronden
ontbreekt de opgaande begroeiing langs de perceelsgrenzen nagenoeg
geheel.
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Een sterk belemmerende factor voor het in cultuur nemen
van de lage gronden was de ontwateringstoestand. In perioden met
veel regen had men te kampen met wateroverlast. Ten einde hierin
verbetering te brengen zijn in de loop der jaren de bestaande
beken genormaliseerd. Het feit dat binnen het gebied, ook op de
zeer lage gedeelten vrijwel geen veen is aangetroffen wijst
er echter op dat deze wateroverlast waarschijnlijk altijd maar
van korte duur is geweest en het langdurig dras of onder water
staan op de lage gronden niet veel is voorgekomen. Verspreid over
het gehele gebied komen gedeelten voor, die zijn afgegraven, op
gehoogd, opgespoten of geëgaliseerd. Voor zover dit mogelijk was
is dit afzonderlijk aangegeven op de bodemkaart.

L E G E N D A
Z A N D G R O N D E N
•H u m e u s

Humusarm

h u musr î j k

Dun

Dun

Dik

< 30 cm

< 30 cm

> 50 cm

stuifzand

/isselend
HOGE EN

A/C roestig

isselend

A/C roestarm

bruin

wisselend

overwegend
zwart

bru ir

Dikte van de bovenlaag

< 100 cm
A/C roestarm
en
oud bouwland

oud bouwland

humuspodzol

. Humusklasse^ van de bovtengrond^
Dun tot matig dik en dik

overwegend
zwart

humuspodzol
en
oud bouwland

bruin

humuspodzol
A/C roestig

wisselend

vîsselend

Kleur van de bovenlaag
—

Textuur

bZ24

H24
H44

3)

en oud bouwland

MIDDELHOGE ZANDGRONDEN

ST24

Prof ielbenaming

2)

bZE24
bE44

van de bovenste 30 cm

leemarm en zwak

HE24

van het profiel

Jemig, zeer fijn en matig fi|n zand

zwak en sterk lemig, zeer fijn en matig fijn zand

E44

HOGE,MIDDELHOGE en LAGE ZANDGRONDEN
wisselend

G HE 0

HE 0
LAGE en ZEER LAGE ZANDGRONDEN
Gn24

Gn62

Hn24

leemarm en zwak lemig, zeer fijn en matig fijn zand

Hn44

zwak en sterk lemig, zeer fijn en matig fijn zand
sterk en zeer sterk lemig, zeer fijn zand

Zn62

wisselend

GnO

Toevoegingen
VERKLARING

(a)
(b)

VAN ENKELE LEGENDA-TERMEN (voor de overige begrippen : zie rapport)

TEKENS
< = minder of kleiner dan ; > = meer of groter dan ; 1 p = lmu = 1 micron = 1/1000 mm

i)

(c)

HUMUSKLASSEN
humus = zie rapport
Omschrijving

Org, stofgehalte

humusarm
humeus
humusri jk

(.)

21 %

2\

8

De hier aangegeven waarden gelden voor
zandgronden. In lutumrijkere gronden zijn
de humuspercentages hoger.

%

15 %

8

BOVENGROND : bovenste 5 à 30 cm van het profiel
BOVENLAAG :
Al-horizont van het profiel
3*

Afb.3 Legenda van de bodemkaart

PROFIELBENAMING
stu if zand
humuspodzol
A/C roestig

meer dan 40 cm stuifzand gerekend vanaf het maaiveld
met duidelijke humuspodzol-B-horizonf
zonder B-horizont en met duidelijke roestvlekken ondieper
dan 35 cm - mv.

A/C roestarm

zonder of met zwakke B-horizont en zonder duidelijke roest
vlekken ondieper dan 35 cm - mv.
met opgebracht humushoudend zanddek dikker dan 50 cm

oud bouwland

4>

TEXTUURINDELING
LEEMKLASSEN
leem = minerale deeltjes <
Omschrijving

50 p

Leemgehalte

leemarm zand
zwak lemig zand
sterk lemig zand
zeer sterk lemig zand

<

10
171 324 -

%
%
%
%

10
174
324
50

KORRELGROOTTE VAN HET ZAND Ingedeeld naar de ligging van de zandmediaan
zand = minerale deeltjes > 50p en < 2000^;
zandmediaan = M50 zie rapport.
Omschrijving
zeer fijn zand
matig fijn zand

M50
105
150

l u t u m = m i n e r a l e d e e l t j e s < 2\x

-

150
210

m
m
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3. DE GLOBALE BODEMKUEDIGB OVERZICHTSKAART SCHAAL 1 : 50.000.
3« 1 Opzet van de legenda.
Bij de opzet van de legenda voor de bodemkaart is
rekening gehouden met het doel waarvoor deze kaart zal worden
gebruikt, namelijk als informatiebron bij het opstellen van een
ontwateringsplan. Kaast de bodemgesteldheid is ook, zij het glo
baal, de hoogteligging der gronden t.o.v. het grondwater in twee
groepen aangegeven.
Voor de onderscheidingen tussen de verschillende bodem
eenheden zijn dezelfde criteria gebruikt, die momenteel bij de
Stichting voor Bodemkartering worden gehanteerd en afgeleid zijn
uit het schema voor Bodemclassificatie en de legenda voor de
kaartbladenkartering van Nederland, schaal 1 s 50.000. Echter
konden bij dit onderzoek alleen die criteria worden gebruikt die
tevens op één of andere wijze in het veld zichtbaar waren, o.a.
aan begroeiing, topografie etc., gezien de gebruikte borings
dichtheid en de kleine kaartschaal. Voor het zo nauwkeurig moge
lijk afgrenzen van de kaarteenheden was deze werkwijze noodzake
lijk.
Enkele onderscheidingen o.a. de aanwezigheid van een
kleidek in de roestige A/C-gronden en hoogteverschillen op korte
afstand, zijn aangegeven met z.g. toevoegingen. Het gebruik van
deze toevoegingen heeft een zuiver kaarttechnische reden, name
lijk om de bodemkaart eenvoudiger, en daardoor duidelijker lees
baar te maken en suggereert beslist niet dat deze onderscheidingen
minder belangrijk zouden zijn.
Afbeelding 3 geeft de legenda van de bodemkaart weer.
Als hoofdbodemgroep zijn binnen dit gebied alleen de zandgronden
onderscheiden. Veengronden komen niet voor en beekklei-op-zandgronden, die plaatselijk in de beekdalen zijn aangetroffen, lig
gen zo grillig dat het niet mogelijk was ze af te grenzen. In de
kaartvlakken waarin deze laatste voorkomen is dit aangegeven met
een toevoeging (a).
3•2 Indeling van de zandgronden (afb.3).
Onder zandgronden worden alle gronden verstaan die min
der dan 8fo lutum in de bovengrond hebben en minder dan ^Ofo leem
bevatten, al dan niet met een venige- of veentussenlaag of boven
grond dunner dan 50 resp. 40 cm.
Bij de verdere onderverdeling is gelet op de volgende
kenmerken:
Humu£g_ehaltie_van_d_e bovengrond
Dikte van de_hTpiushoud_ende_b£v_enlaag_
Jia£^_van_profi^l^nj^wj^kkeMng
Kleur van de^umushoudende^boven^aag
T£xi;uur_van_het_zand _£_leemgehalte_en £rofhe_id_}_
S°£ë±eli£ging t.£.v._h£t_grondwater
Humusgehalte van de bovengrond.
Twee klassen;
Humusarm - minder dan 2^f/o humus.
humeus en humusrijk 2-g- - 15^ humus.
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Dikte van de humushoudende bovenlaag.
Hierin zijn drie klassen onderscheidens
dun
- dunner dan 30 om
matig dik - 30 - 50 om dik
dik
- dikker dan 50 cm.
Aard van profielontwikkeling.
Naar de aard van profielontwikkeling zoals die "be
schreven is in de par. 2.2 en 2.3 zijn er vijf profielvormen
op de bodemkaart weergegeven.
Stuifzand
A/C-roestig
A/C-roestarm
Humuspodzol
Oud bouwland
Kleur van de humushoudende bovenlaag.
Maar de kleur van de bovenlaag is in enkele bodemgroepen
een indeling gemaakt in bruin en overwegend zwart voor zover dit
mogelijk was.
De aanduiding bruin voor de kleur van de bovenlaag wil
zeggen, dat deze aan bepaalde kleureisen volgens de Munsell Soil
Color Charts voldoet. De bruine bovenlagen zijn alleen onder
scheiden in de hoge en middelhoge roestarme A/C-gronden en oude
bovenlandgronden. In de roestige A/C-gronden was deze onderschei
ding niet uit te karteren en is de term "wisselend" gebruikt even
zo in de stuifzandgronden en de lage roestarme A/C-gronden.
Aangezien er in de zwarte bovenlagen nog allerlei variaties voor
kunnen komen (met uitzondering van bruine bovenlagen over een
karteerbare oppervlakte) zijn ze op de bodemkaart als "overwegend"
zwart aangegeven.
Bovengenoemde kleurverschillen hangen, zoals in par. 2.2
en 2.3 reeds is opgemerkt o.a. samen met het ontstaan van de pro
fielen en geven een indruk omtrent de kwaliteit van de humus.
De humus in de bruine bovenlagen is van betere kwaliteit dan die in
de zwarte.
Textuur van het zand.
De textuurindeling zoals die op de bodemkaart is aange
geven heeft betrekking op de bovenste 30 cm van het profiel. Ver
schillen in leemgehalte van het zand en zandgrofheid die dieper
dan 30 cm in het profiel voorkomen zijn niet weergegeven. Aange
zien de textuur van het zand in vele gevallen samengaat met be
paalde geologische afzettingen (par. 2.1) was het mogelijk voor
het grootste gedeelte van het gebied de textuur weer te geven
in een aantal klassen.
Le_emgehalte_:
2 leemarm en zwak lemig - minder dan 17ÎW° leem
4 zwak en sterk lemig
- 10 - 32-g$ leem
6 sterk en zeer sterk lemig - 1 7lg - 50$ leem
Gr£fhe i.d_van_he't_zand.
2 zeer fijn zand - M50 - 105 - 150 mu
4 zeer fijn en matig fijn zand - M50 - 105 - 210 mu.
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In een gedeelte van het gebied komen echter vrij grote
verschillen voor in het leemgehalte. Dit loopt in deze gronden
uiteen van minder dan 10 tot 50$ tij een zandgrofheid van 105 210 mu. Voor deze gronden is wat de textuur betreft de term
"wisselend" gebruikt.
De textuur van het zand is bij de code op de bodemkaart
in twee cijfers vermeld. Het eerste cijfer geeft het leemgehalte
en het tweede cijfer de grofheid weer. Voor de textuurgroep
flwjaselend" is het cijfer 0 gebruikt.
Hoogteligging t.o.v. het grondwater.
Zowel bodemkundig als landbouwkundig is de hoogtelig
ging der gronden, met name van de zandgronden, t.o.v. het grond
water belangrijk. Op de bodemkaart is derhalve onderscheid ge
maakt in hoge en middelhoge zandgronden enerzijds en lage en
zeer lage zandgronden anderzijds.
Voor de vaststelling van deze hoogteligging is gebruik
gemaakt van de z.g. "grondwaterverschijnselen", die het op- en
neergaande grondwater in de vorm van roest- en/of reductievlekken en kleuren in het profiel achterlaat.
De hoogste duidelijk waarneembare grondwaterverschijn
selen in het profiel geven ongeveer de grens aan tot waartoe
de grondwaterinvloed reikt. In de leemarme en zwak lemige zand
gronden is dit tevens ongeveer de hoogte van de gemiddeld hoog
ste grondwaterstand (G.H.W.). In de sterk en zeer sterk lemige
zandgronden ligt de G.H.W. meestal enkele dm beneden de hoogste
duidelijk waarneembare grondwaterverschijnselen als gevolg van
de sterkere capillaire opstijging die in deze gronden plaatsheeft.
Op het niveau tot waar het profiel zich permanent in het grondwater
bevindt, tekenen de grijze tot blauwe reductie-kleuren zich meestal
duidelijk af en is de roest verdwenen^ dit niveau is een maat voor
de gemiddelde laagste grondwaterstand (G.L.W.)
De grens nu tussen de hoge en middelhoge zandgronden
enerzijds en lage en zeer lage zandgronden anderzijds ligt bij een
G.H.W. van 40
beneden maaiveld. In de hoge en middelhoge zand
gronden komen de grondwaterverschijnselen dieper dan 40 cm (dus
G.H.W. >40 cm) en de lage en zeer lage ondieper dan 40 cm (dus
G.H.W. <40 cm) in het profiel voor.
Met G.H.W. (G.L.W.) wordt per definitie aangegeven het
gemiddelde van drie hoogste (langste) standen
per jaar, gemiddeld
over 5-7 jaar, die gemeten zijn in een waterstandsbuis, put of
boorgat bij een regelmatige 14-daagse opname.
Aangezien in het kader van dit globale onderzoek door
ons geen waterstandmetingen zijn verricht of verwerkt, berust de
aangegeven hoogteligging der gronden op schattingen en ervaring
in soortgelijke gronden elders. Door de Stichting voor Bodemkartering is in de laatste jaren zeer veel onderzoek verricht naar
het verband tussen gemeten grondwaterstanden en de in het pro
fiel zichtbare grondwaterverschijnselen.
Door combinatie van meerdere der bovengenoemde kenmerken
zijn ten slotte twaalf bodemtypen onderscheiden met daarin nog een
drietal toevoegingen, terwijl de opgehoogde gronden afzonderlijk
zijn aangegeven.
Voor een gedeelte van het gebied was het niet mogelijk
de onderscheiden bodemtypen hiervoor in afzonderlijke kaartvlakken weer te geven, omdat deze over korte afstanden naast elkaar
voorkomen.
Waar dit het geval was, zijn twee soms drie bodemtypem
samengenomen tot één kaarteenheid en als complex weergegeven. In
totaal zijn vier complexen onderscheiden.
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3.3 Omschrijving van de onderscheiden bodemtypen en complexen.
Werd in de vorige paragraaf de onderverdeling van de
zandgronden in bodemtypen slechts summier aangeduid, in het
navolgende zal een uitvoerige beschrijving worden gegeven van de
onderscheiden bodemtypen en complexen.
Hierbij zal vooral aandacht worden besteed aan;
algemene profielopbouw
verbreiding en ligging
hydrologie en bodemgebruik met daarnaast tevens
globaal de landbouwgeschiktheid
onzuiverheden binnen het bodemtype en verdere bijzon
derheden.
Teneinde herhalingen zoveel mogelijk te voorkomen zal
eerst een beschrijving per bodemgroep worden gegeven en daarop
aansluitend per bodemtype.
Ten slotte zal van elk bodemtype schematisch de profielopbouw worden weergegeven in een profielschets, met daar
naast de profielkenmerken en de dieptegrenzen tussen de verschil
lende horizonten; deze laatste met een onderbroken lijn, aangezien
deze sterk in diepte kunnen wisselen.
Stuifzandgronden.
Tot deze bodemgroep behoren die zandgronden waarin de
B-horizont in het stuifzanddek ontbreekt en waarvan de bovenlaag
minder dan 2jsffo humus bevat of geheel afwezig is. Het stuifzanddek is overwegend dikker dan 40 cm met uitzondering van de uitgestoven laagten waar de C-horizont
van het bodemprofiel voor
de verstuiving aan de oppervlakte ligt. Hier is dit oude profiel
tot op de C-horizont weggestoven. Onder het stuifzanddek waarvan
de dikte varieert van 40 tot meer dan 100 cm komt meestal het oude
bodemprofiel nog voor bestaande uit een humuspodzolprofiel.
Bodemtype Sm 24. H°£e_en midd_elho£e_dunne_humusarme_ stuifzandgrond,_in leemarm tot zwak_l_emig_zieer_fj.jn en
mati_g fijn_zand.
Het humusgehalte van de bovengrond voor zover aanwezig,
bedraagt 1 tot 2jsf/o. In het stuifzand blijft het humusgehalte naar
beneden vrij constant en komen zelfs plaatselijk lagen voor die
wat humeuzer zijn dan de bovenlaag. In de uitgestoven laagten
neemt het humusgehalte naar beneden snex af tot minder dan -g/6.
Het leemgehalte varieert van 5 tot 10$.
De totale oppervlakte van dit bodemtype is beperkt,
alleen ten zuiden van Harfsen komen twee kleine vlakken voor.
Het zijn over het algemeen hoge gronden met een vrij diepe grond
waterstand waardoor ze mede ten gevolge van de humusarme boven
laag zeer droogtegevoelig zijn en derhalve weinig geschikt voor
landbouwkundige doeleinden. Ze vertonen een zeer onrustig re
liëf, met uitgestoven laagten naast opgestoven hoogten waartussen
hoogteverschillen van meer dan twee meter op korte afstand voor
komen (toevoeging C). Zij zijn bebost of begroeid met heide.
Door hun grillige topografie zijn deze stuifzanden
vrij zuiver af te grenzen van de aangrenzende gronden waardoor
de onzuiverheden binnen de kaartvlakken gering zijn.
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Schematische profielopbouw.
Type ST24

humusgehalte

leemgehalte

M£0

°r
A1 zwartgrijs
1 0 strooisellaag
C stuifzand
grijsgeel

1 à

5-10$

14O-16O

1
-1 Xüf
2" -'27°

5-K

140-16O

11-15?

150-170

90
110
1 2 0 B2 donkerbruin
Roestige A/C-gronden (gleygronden).
Kenmerkend voor deze z.g. gleygronden is het ontbreken
van een podzol-B-horizont en het voorkomen van duidelijke roestvlek
ken in het profiel veelal vanaf het maaiveld tot aan de geredu
ceerde ondergrond.
Er zijn drie bodemtypen in onderscheiden die laag en
zeer laag t.o.v. het grondwater liggen en hun grondwaterverschijn
selen en veelal ook de G.H.W. ondieper dan 40 en beneden maaiveld
hebben.
De veelal dun humeuze soms humusrijke A1-horizont is
bij deze gronden meestal donkergrijs van kleur doch plaatselijk
ook bruin tot grijsbruin. Dit houdt nauw verband met de hoogte
ligging boven het grondwater. De wat hoger gelegen gleygronden
hebben veelal een bruine humushoudende A-horizont waarvan het
humusgehalte enkele procenten Leger is dan bij de donkergrijs ge
kleurde bovenlagen.
Ze zijn overwegend als grasland in gebruik alleen op de
wat hogere delen komt ook bouwland voor. De lagere delen hebben
nogal eens periodiek wateroverlast, hetgeen de landbouwkundige
waarde nadelig beïnvloedt.
Met uitzondering van de sterk en zeer sterk lemige gley
gronden (type Gn62) komen bij deze gronden zeer plaatselijk in de
ondergrond (dieper dan 60 cm) dunne uiterst fijnzandige leemlaagjes
voor, die eventueel storend kunnen werken op de verticale water
beweging.
Bodemtype Gn24. Lage en zeer lage roestige dun humeuze en humusrijke
roestige A/C-gronden in leemarm en zwak lemig zeer
fijn en matig fijn zand.
Deze gronden komen alleen voor in het noordwestelijke ge
deelte in de stroomgebieden van de Dommer- en Plierdebeek. Met uitzon
dering van de plaatsen waar de bovenlaag bestaat uit beekklei (toevoe
ging a) is het leemgehalte van het zand vrij homogeen en varieert van
8 tot 17In de dunne humushoudende A1-horizont is het in vele
gevallen wel wat hoger. Het humusgehalte van de bovengrond varieert
van 3 tot 10$.
Het zijn over het algemeen redelijke tot goede graslandgronden. De hogere delen zijn tevens geschikt voor het verbouwen van
zomergewassen.
De gronden op dit bodemtype vertonen over het algemeen
nogal wat reliëf (toevoeging b) ten gevolge waarvan men rekening
dient te houden met nogal wat onzuiverheden in de aangegeven kaartvlakken.
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In het beekdal van de Dommerbeek komt plaatselijk in de lagere
delen een kleidek voor van wisselende dikte en op de hoogste
delen in dit bodemtype plaatselijk humuspodzolen. Naar onze
mening komen deze gronden dan ook wel in aanmerking voor een
gedetailleerder onderzoek.
Schematische profielopbouw.
0

Type Gn24

25
70
110

A1 donkergrijs
roestig

humusgehalte
3-10$

leemgehalte

M50

15-25$

140-160

3-1 *

140-160

C grijsbleek
roestig

> 1$

C bleekgrijs
zwak_roestig

> 1$

•17f

140-160

> 1$

•17$

140-160

C blauwgrijs
(totale re
ductie)
120

Bodemtype Gn62. Lage__en zeer lage_dun_humeuze_roej3tige A/C-£ronden
in_sterk_en £ej5r_sjterk^lj3mj.g_zj5er fijn_zand.
Bit bodemtype komt over een grote aaneengesloten oppervlak
te voor in het Emsbroek en verder een klein gedeelte ten zuid
oosten van Laren.
Het humusgehalte in de bovenlaag varieert van 3 tot 6$,
het leemgehalte van 25 tot 45$» Naar beneden blijft het leemgehalte vrij constant maar op een diepte van veelal 60 à 100 cm
neemt het sterk af tot 10 à 15°f en wordt het zand grover.
Voor grasland zijn deze gronden vrij goed geschikt. Ze
verdrogen niet snel door de sterke capillaire opstijging en het
vrij grote vochthoudend vermogen, als gevolg van het hoge leem
gehalte in combinatie met het zeer fijne zand. Wel zijn het
over het algemeen late gronden. Ze blijven in het voorjaar vrij
lang koud en de groei komt laat op gang. Hierdoor zijn ze dan ook
minder geschikt voor bouwland.
Onzuiverheden komen binnen deze 1'aarxvla.kken niet veel
voor alleen in de hogere delen heeft wat podzolering plaatsgehad
en komen soms roestarme A/C-profielen voor met een zwakke B-hori
zont.
Schematische profielopbouw.
0
20

Type Gn62
A1 donkergrijs
tot vaalgrijs
iets roestig

humusgehalte

leemgehalte

M50

25-45$

110-130

< 1 io

25-45?

IIO-I3O

< 1$

10-15$

I4O-I6O

3-6$

C
bleekgrijs
zwak_roestig

80
C
120

grijs
zwak roestig
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Bodemtype Gno.

Lage_en zeer_lage dun humeuz£ £n_humusrijke
£0£si^£e_AZ^IlS'£0£(i£:ri_iJi leemarm _tot_ £eer_st_erk
lemig £eer_fijn <en_mat_ig_fi_jn jzand^
Het leemgehalte wisselt in deze gronden zeer sterk
in tegenstelling tot de zandgrofheid die ongeveer overeenkomt
met die in de overige bodeintypen van deze bodemgroep^ ze varieert
van 120-200 mu. Met uitzondering van een klein gedeelte in het
noordwesten komen deze gronden alleen voor in het zuiden en oos
ten van het gebied. Ze beslaan een vrij grote oppervlakte. Het
gehele beekdal van de Eefsebeek wordt door dit bodemtype inge
nomen. De humushoudende A1-horizont is vrijwel overal dunner dan
30 cm en bevat 4 tot 10$ humus. In het oosten is de bovenlaag
plaatselijk venig (meer dan 15i° humus) op de laagste delen bin
nen deze gronden.
Voor grasland zijn ze over het algemeen redelijk tot
goed geschikt terwijl de hogere delen zich ook wel lenen voor
het verbouwen van zomergewassen.
Door het vrij onrustige reliëf (toevoeging b) dient men
rekening te houden met nogal wat onzuiverheden in de kaartvlakken. In de hoogste delen komen hier en daar humuspodzolen voor
en in de lagere, voornamelijk het Haarbroek, kleibovengronden
van soms 40 tot 50 cm dik (toevoeging a). Onder het kleidek
op de overgang naar de C-horizont komt ook dikwijls nog een laag
met veel ijzerconcreties of ijzeroerbank voor. Gedetailleerder
onderzoek is dan ook zeer wenselijk.
Schematische profielopbouw.
Type Gno

humusgehalte

leemgehalte

M50

0

20
90
120

A1 donkergrijs
_roestig
C grijsbleek
sterk roestig
C bleekgrijs
zwak roestig

4-10$

wisselend

130-160

<

1 1»

wisselend

130-180

<

1 1o

wisselend

120-190

Roestarme A/c-gronden.
Het kenmerk van deze gronden is de aanwezigheid van vaak
een roestarme ondergrond en het ontbreken van een duidelijke podzolB-horizont onder de humushoudende A1-horizont. Het zijn zowel hoge
en middelhoge als lage en zeer lage zandgronden.
Op de hoge en middelhoge komt naast bouw- en grasland ook nog wat
bos voor, op de lage gronden overwegend grasland.
Bodemtype bZ24. Hoge_en mi^d£lhoge_dun_hum£Uze_bruine roestarme
A//C-£ronden j.n_l_eemar;m_en zwak.lemig jzeer_fijn
_en_matiig_f_ijn jzand^
Het humusgehalte in de bovenlaag is laag, 2-g- tot 4i°
maar de kwaliteit van de humus is vrij goed wat tot uiting komt
in de bruine kleur van de bovenlaag die meestal 20 à, 30 cm dik is.
Het leemgehalte varieert van 8 tot 14$ zowel in boven- als onder
grond en is vrij constant in het gehele profiel. Plaatselijk ko
men onder de A1-horizont nog resten voor van een ijzer-B-horizont
in de vorm van concreties. Ook is plaatselijk op 100-120 cm de
oude lichterivierklei aangetroffen. Voor zover aanwezig in de onder
grond begint deze echter meestal dieper dan 120 cm. Alleen langs de
westgrens komen deze gronden over een geringe oppervlakte voor.
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Door hun vrij diepe grondwaterstand en gering vochthoudend vermogen zijn ze nogal droogtegevoelig. Voor vochteisende
gewassen,o.a. blijvend grasland, "bieten en kunstweide,zijn ze
weinig geschikt.
Daar deze gronden in oostelijke richting geleidelijk
overgaan in humuspodzolgronden is de begrenzing tussen deze
twee bodemtypen zeer globaal. Ook binnen de kaartvlakken van bZ24
komen zeer plaatselijk humuspodzolen voor. Aangezien het reliëf
nogal onrustig is (toevoeging b) dient men rekening te houden
met het verspreid voorkomen van kleine oppervlakten lage gronden.
Gedetailleerder onderzoek is dan ook hier aan te bevelen.
Schematische profielopbouw.
0
20

50

Type bZ24

humusgehalte

A1 grijsbruin

2i-4

leemgehalte

M50

8-14$

14O-16O

C geel
ijzerconcreties

> 1$

8-14$

14O-16O

C grijsgeel

> 1 $>

8-14$

14O-16O

90

14O-16O
C grijsbleek
8-14$
> 1 io
120
Bodemt.ype Zn62. Lage en zeer lage, dun humeuze en humusrijke roestarme zandgronden in sterk en zeer sterk lemig, zeer
fijn zand.
De oppervlakte is beperkt tot alleen
het uiterste noorden
en zuiden. De meestal dun'
humeuze soms humusrijke bovengrond rust
direct op de bleekbruine of fletsbruine ondergrond (zwakke B-horizont.
Deze kleuren veranderen veelal niet binnen 120 cm. Het leemgehalte neemt dikwijls tussen 60 à 100 cm vrij snel af en het zand
wordt grover.
Door hun lage ligging zijn ze vrijwel alleen geschikt
voor grasland en hebben verder dezelfde voor- en nadelen als de
sterk en zeer sterk lemige gleygronden (Gn62).
Onzuiverheden komen binnen deze kaartvlakken niet voor.
Schematische profielopbouw
Type Zn62

humusgehalte

0
25

A1 grijszwart

C bleekbruin

4-12$
1$

leemgehalte

20-40$

110-150

20-/

110-130

10-1'

140-160

90
120

bruinbleek

M50

Humuspodzolgronden.
In de gronden, behorende tot deze bodemgroep is onder de
humushoudende A1-horizont altijd een duidelijke humus-B-horizont
aanwezig. Duidelijke loodzandlagen (A2-horizont) worden weinig
aangetroffen, althans wanneer laagjes dunner dan 5 oei buiten be
schouwing worden gelaten. In de cultuurgronden zijn ze bij de
grondbewerking door de bovenlaag gewerkt en is deze duidelijk loodzandhoudend.

De dikte en kleur vam de B-horizont varieert nogal. In
de hoge en middelhoge gronden is hij meestal dun en zijn de over
gangen vrij scherp tussen de verschillende horizonten en zijn de
kleuren helder. In de lage gronden daarentegen gaat de B-horizont
meestal diep door, zijn de overgangen veel minder scherp en de
kleuren fletser. Dit is een gevolg van de op- en neergaande water
beweging in het profiel waardoor de humus over een groter traject
is verdeeld.
Roestvlekken ontbreken in deze gronden; alleen in de
middelhoge profielen komt onder de B-horizont soms wat roest
voor en in de lage gronden soms wortelroest in de humushoudende
bovenlaag.
Naast landbouwgronden komen ook woeste gronden voor,
begroeid met naaldhout of heide o.a. Gorsselse heide. Op de
hoge en middelhoge delen liggen de cultuurgronden hoofdzakelijk
in bouwland en op de lage overwegend in gras.
Aangezien de humuspodzolgronden, voornamelijk de leemarme en zwak lemige, een onrustig reliëf vertonen (toevoeging b)
moet men rekenen op nogal wat onzuiverheden binnen de kaartvlakken van de verschillende bodemtypen. Deze onzuiverheden be
staan hoofdzakelijk uit een verspreid liggende wat dikkere humus
houdende bovenlaag (30-50 cm dik) en verschil in hoogteligging
t.o.v. het grondwater.
Bodemtype H24« Hoge_en middj2lhoge_dun_humeuze_humus£odzolJgronden
in_le_emarm__en z_wak_lemig_zeer fijn_en matig fijn
zand^
Dit bodemtype beslaat een vrij grote oppervlakte o.a.
in het noordwesten, zuiden en oosten.
De B-horizont onder de dunne vaak zwartgrijze tot grijs
zwarte humushoudende A1-horizont is soms vrij vast, hetgeen de beworteling en waterhuishouding in deze gronden nadelig beïnvloedt.
Zowel de grondwaterverschijnselen, als de G.ÏÏ.W. komen
in deze gronden niet binnen 40 cm en op een gedeelte zelfs niet
binnen 100 cm voor. Voor landbouwkundig gebruik zijn ze matig
tot weinig geschikt, mede door hun geringe vnc'hthoudend vermogen.
Schematische profielopbouw.
0
25
40
60
90
120

Type H24

humusgehalte

leemgehalte

M50

A1 zwartgrijs
tot grijszwart

3-7#

7-12#

140-170

B2 donkerbruin

1-2#

7-12#

140-170

B3 geelbruin

< 1#

7-12#

140-170

G

geel

< 1#

7-12#

140-170

C

bleekgeel

< 1#

7-12#

140-170

Bodemtype H44. Ho£e_en midd£lhoge_dm_hum£U£e_hujnus]Dodzolgronden
•in_zwak £tt_st,erk_l£mig_ze_er fijn_en ma_tig fijn_zand.
Nabij de landgoederen Verwolde en Groot Dochteren komen
kleine oppervlakken van dit bodemtype voor.
De B-horizont is minder sterk ontwikkeld waardoor vaste
B-horizonten sporadisch voorkomen. Het zijn overwegend middelhoge
gronden met grondwaterverschijnselen tussen 40 en 100 cm. Doordat
tevens het vochthoudend vermogen wat groter is zijn ze beter ge
schikt voor landbouwkundig gebruik dan de gronden op bodemtype
H24« Minder vochteisende gewassen kunnen met redelijk succes wor
den verbouwd.
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Schematische profielopbouw.
Type H

humusgehalte

leemgehalte

M50

0

25
40
55
70
100

A1 grijszwart

4-7/0

15-30/

130-150

B2-bruin

1 - 2/

15-:

130-150

B3 bruingeel

< 1/

15-30/

13O-15O

C geel_

< 1/

15-25/

I4O-I6O

C bleekgeel

< 1/

15-25/

14O-I6O

<

15-20/

I4O-I6O

120 C grijsbleek

1/

Bodemtype Hn24. Lage £n_zeer la£e_dun__hunieuze_en humusri.jke_humus_2
£odz£lgronden in_l£emarm_en _zwak_leimiig_zeer fijn__en
matig fijin_zand.
Dit zijn over liet algemeen lage doch plaatselijk ook zeer lage
zandgronden die
periodiek wateroverlast hebben. De B-horizont
is al sterk ontwikkeld maar sporadisch va,ster.
De grootste oppervlakte ligt in het noordwesten en verder
in het uiterste oosten van het gebied. In het noordwesten komen in
de ondergrond plaatselijk dunne uiterst fijnzandige leemlaagjes
voor van 5 à 10 cm dik, die de verticale waterbeweging in het profiel
nadelig kunnen b eïnvloeden.
Bij het ontwateren van deze gronden zal men over het alge
meen voorzichtig te werk moeten gaan. Eventuele verlaging van de
G.H.W. heeft meestel ook een verlaging van de G.L.W. tot gevolg in
tegenstelling tot de gleygronden. In de gleygronden staat namelijk
meestal het water in de ondergrond onder een zekere druk (kwel)
waardoor de G.L.W. niet zo gemakkelijk dieper wegzakt.
Momenteel zijn het redelijke graslandgronden terwijl de
hogere delen tevens geschikt zijn voor het verbouwen van zomerge
wassen.
Schematische profielopbouw.
Type Ïïn24

humusgehalte

leemgehalte

M50

0

25

A1 grijszwart

10-15/

140-170

1-2/

7-13/

140-170

B3 bleekbruin

< 1/

7-13/

I4O-17O

G

< 1/

7-13/

140-170

60 B2 bruin
100
120

4-10/

bruinbleek

Bodemt.ype Hn44. Lage_en jzeer_lage dun humeuze_ £n_humusri^ke humus£odz£l£r_onden in_zwak en sterk lemig
mati£ fijn_zand..
Alleen in het oostelijke gedeelte komt dit bodemtype over
een beperkte oppervlakte voor.
Wat profielopbouw, hoogteligging en landbouwgeschiktheid
betreft, komen ze vrijwel overeen met bodemtype Hn24» Wel zal
bodemtype Hn44 een wat diepere ontwatering kunnen verdragen omdat
het zand fijner en lemiger is.
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Schematische profielopbouw.
Type

Hn44

humusgehalte

leemgehalte

M50

0

20
40
70
100
120

Al-grijszwart

5 - 1 0$

20-:

B2 bruin

1-l£

15-ï
15-25$

120-140
13Ö-15O

B3 bleekbruin

<

1$

C bruinbleek

<

1$

10-20$

I4O-I6O

C

< 1$

10-20$

I4O-I6O

grijsbleek

I3O-I6O

Oude bouwlandgronden.
Deze gronden hebben hun grondwaterverschijnselen vrij
wel steeds dieper dan 40 cm heneden maaiveld en liggen over het
algemeen hoog boven het grondwater (dieper dan 120 cm). De land
bouwkundige eigenschappen zijn echter vrij gunstig. In de altijd
dik.
humeuze bovenlaag (70-110 cm dik) wordt veel vocht vast
gehouden waardoor ze nog goed geschikt zijn voor het verbouwen
van minder vochteisende akkerbouwgewassen. Yoor grasland zijn ze
over het algemeen te droog en men treft dit ook nagenoeg niet aan.
Hier en daar komt binnen de oude bouwlandgronden nog wel
wat reliëf voor (toevoeging b). Maar dit geeft in de meeste geval
len geen aanleiding tot verschil in profielopbouw. Doordat deze
meestal hoog liggen t.o.v. de omgeving zijn ze goed af te grenzen,
tot vrij zuivere kaarteenheden.
Bodemtype bE44« Hoge_di.k_hum£Uze_bruin£ _oude_b_ouwlandgrond_en_ in _
£wak_en sterk lemig £e£r_fi j£L
z.and^
In het westen en in de omgeving van de Berkel komen
deze gronden voor. De dikke humushoudende A1-horizont is bruin
van kleur en bevat 3 tot 5$ humus. De humus is van betere kwali
teit dan in de zwarte oude bouwlandgronden. Onder de humushoudende
A1-horizont is meestal een zwakke podzolisatie aanwezig in de
vorm van een gele tot bruingele B-horizont die hoofdzakelijk be
staat uit ingespoeld ijzer.
Schematische profielopbouw.
Type bE44

humusgehalte

leemgehalte

M50

0

80
100
120

A1 bruin

3-5$

12-2$

B2 bruingeel

> 1$

B3 geel

>

8-13$
8-15$

1$

I4O-17O
I4O-I6O

I4O-I6O

Bodemtype B44. Hoge_en ISiddelho£e_di_k_humeiuze_oudie iouwlandgr£nd.en
in_zwak £n_sterk_l£mig_zieer fijn_en matig fijn_zand..
De totale oppervlakte van dit bodemtype is groter dan van.
de bruine oude bouwlandgronden. Ze komen over kleine en grote opper
vlakken verspreid door het gebied voor. Het humusgehalte in de
bruinzwarte tot zwarte bovenlaag bedraagt 5 tot 8$. Onder het hu
meuze dek komt meestal een duidelijke humuspodzol-B-horizont voor.
Doch deze is minder sterk ontwikkeld dan in de gronden met een
dunnere humushoudende bovenla.ag die eeuwen later in cultuur zijn
genomen.
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Lagen die eventueel de waterhuishouding of de beworteling nade
lig kunnen beïnvloeden komen niet voor.
Schematische profielopbouw.
Type E44

huinusgehalte

leemgehalte

M50

0

90
110

A1 bruinzwart

5-8$

14-30$

130-170

B2 bruin

< i/o

8-14io

14O-160

B3 bruingeel

< 1 io

8-14io

14O-I6O

120

De complexen.
Zoals in par. 3»2 reeds is opgemerkt zijn die gedeelten
waar meer
bodemtypen op korte afstanden naast elkaar voorkomen
als complex van twee of meer bodemtypen aangegeven. Deze complexen
omvatten grotendeels de oudere ontginningsgronden. Hierin komen
nogal verschillen voor in dikte van de humushoudende bovenlaag,
textuur van het zand, hoogteligging t.o.v. het grondwater en aard
van de profielontwikkeling. Voor de complexen bZE24 en ÏÏE24 was
het echter nog wel mogelijk informaties te geven omtrent hoogte
ligging en textuur. In de complexen GHEo en HEo was dit niet
mogelijk.
Ook omtrent de verbreiding van de verschillende bodem
typen binnen de complexen valt zeer globaal nog wel iets
te
zeggen. In het complex bzE24 nemen de roestarme bruine A/C-gronden
de grootste oppervlakte in, terwijl bij de overige complexen
de humuspodzolgronden dit doen. De oppervlakte aan oude bouwlandgronden en roestige A/C-gronden is veel kleiner. De eerste komen
in de complexen voor als z,g. "Eenmansesjes", die meestal niet
groter zijn dan -g- tot 2 ha.
De complexen liggen hoofdzakelijk in het oostelijke
gedeelte en beslaan een vrij aanzienlijke oppervlakte. Gedetail
leerd onderzoek is in deze gedeelten zeker gewenst, met name in
de complexen HEo en GHEo.
Wat betreft de profielopbouw van de verschillende bodem
typen die in de complexen voorkomen, zij verwezen naar de
beschrijving van de afzonderlijke bodemtypen.
Complex bZE24«
Deze kaarteenheid, die alleen rondom Eefde voorkomt, bestaat
uit hoge en middelhoge, dun.
en matig dik humeuze, bruine roest
arme A/C-gronden en hoge dik humeuze bruine oude bouwlandgronden.
De dun
humeuze bruine roestarme A/C-gronden beslaan de grootste
oppervlakte; matig dik humeuze bovenlagen komen slechts weinig voor.
Complex HE24«
Dit complex wordt alleen aangetroffen in het westelijke
deel van het gebied en omvat geen grote oppervlakte. De kaarteen
heid bestaat uit hoge en middelhoge humuspodzolgronden en hoge
en middelhoge oude bouwlandgronden. Binnen dit complex is de op
pervlakte matig dik humeuze humuspodzolgronden het grootst. Dun
humeuze bovenlagen komen niet veel voor.
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Complex HEo
Alleen in het oostelijke deel van het gebied over een
aanzienlijke oppervlakte. Naast een kleine oppervlakte hoge en
middelhoge dik humeuze oude bouwlandgronden bestaan de kaart
eenheden uit hoge, middelhoge, lage en zeer lage dun en matig
dik humeuze humuspodzolgronden. Een nauwkeuriger aangeven van de
verbreiding der componenten is niet mogelijk, omdat de verschil
lende bodemtypen zo grillig door elkaar liggen.
Complex GHEo.
Met uitzondering van een kleine oppervlakte in het
westen, komt dit complex alleen in het oostelijke deel voor,
over een vrij grote oppervlakte. De kaarteenheden bestaan uit,
lage en zeer lage dun en matig dik humeuze roestige A/C-gronden,
hoge, middelhoge, lage en zeer lage, dun en matig dik humeuze
humuspodzolgronden en hoge en middelhoge dik humeuze oude bouw
landgronden. De oppervlakte gleygronden en oude bouwlandgronden
is aanmerkelijk kleiner dan die van de humuspodzolgronden. Ook
in dit complex liggen de componenten grillig dooreen.
Opgehoogde gronden.
Yerspreid over het gebied komen verwerkte, geëgaliseer
de, opgehoogde of afgegraven gronden voor.
Over het algemeen betreft dit maar een of twee percelen, die niet
konden worden aangegeven. Zo is o.a. plaatselijk onder de oude
bouwlanden zand weggehaald of zijn percelen voor de bebossing diep
doorgespit o.a. in de omgeving van Joppe.
Een uitzondering vormen echter de opgehoogde gronden.
Langs het Twentekanaal komen vrij grote oppervlakken voor, die
2 tot 6 meter zijn opgehoogd met zand, afkomstig uit het kanaal.
Deze zijn op de bodemkaart aangegeven. De profielopbouw is zeer
heterogeen. Zij zijn hoofdzakelijk bebost^ er komen slechts
enkele percelen cultuurgronden op voor.

