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VOORWOORD
De kartering van het stroomgebied van de Leerinkbeek vond plaats op
verzoek van de Commissie ter Bestudering van de Waterbehoefte van de
Gelderse Landbouwgronden.
De opdracht hiertoe werd verstrekt in de brief van de Provinciale Wa
terstaat van Gelderland, nummer 38, 2 januari 1963«
De kartering is uitgevoerd in 1963 door G.Ebbers en C.J.M.Kraanen.
Eerstgenoemde verzorgde de rapportering.

HET HOOFD VAN DE AFDELING
GELDERLAND EN UTRECHT
cp

(Ir. J.C.Pape)
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VERKLARING VAN EEN AANTAL IN DE TEKST GEBRUIKTE TERMEN
I. BODEMHORIZONTEN
Bij de bespreking, beschrijving en definiëring van de verschillen
de boderas wordt gebruik gemaakt van een nomenclatuur, die in dit hoofd
stuk nader wordt uiteengezet.
A-horizont

A1-horizont

de bovenste lagen van het bodemprofiel, waarin
organische stof wordt opgehoopt en omgezet en
waaruit sommige componenten uitspoelen om al
of niet in dieper gelegen horizonten te worden
neergeslagen.
de bovenste donker gekleurde horizont met een
relatief hoog gehalte aan organische stof, in
tensief vermengd met eventueel aanwezige mine
rale bestanddelen en met een hoge biologische
activiteit.

Minerale eerdlaag

1. een A1-horizont, die over een diepte van ten
minste 15 cm humusrijk is.
2. een A1-horizont, die over een diepte van ten
minste 15 cm matig humusarm of humeus is en
tevens voldoet aan de volgende kleureisen:
value < 5,5 chroma < ^ en ten minste één
value eenheid donkerder dan de C-horizont.
3. een dikke niet-moerige A1-horizont.

Dikke A1-horizont

een Al-horizont, die in niet-vergraven toestand
dikker is dan 50 cm.

Matig dikke A1-horizont:een Al-horizont, die in niet-vergraven toe
stand 30 - 50 cm dik is.
Dunne A1-horizont

A1-horizont, die in niet-vergraven toestand dun
ner is dan 30 cm.

Zanddek

een dek bestaande uit zand, dat binnen lj.0 cm
diepte op ouder materiaal ligt.

A2

horizont van maximale uitspoeling, meestal rela
tief licht gekleurd.

AB

overgang tussen A- en B-horizont.

B

horizont, waarin inspoeling van bovenaf heeft
plaatsgevonden.

B2

horizont, met maximale inspoeling.

B2h

sterke ophoping van meestal amorfe organische
stof in de B-horizont van een podzol.

B2ir

laag met een hoog ijzergehalte, meestal verkit,
in de B-horizont van een podzol. Gewoonlijk be
vindt de B2ir zich op de overgang van B2h naar B2.

B3

overgang van B- naar C-horizont maar met overwe
gend kenmerken van de B-horizont.

Podzol-B

een B-horizont in minerale gronden, waarvan het
ingespoelde deel vrijwel uitsluitend uit amorfe
of uit humus met sesquioxyden bestaat.
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Duidelijke podzol-B

: Een podzol-B, die beneden 20 cm diepte:
1. een B2h heeft met een value ^ 2 en een chroma
$ 1,5> die minstens 3 en1 dik is of
2. een B2 heeft, die bij de in de tabel genoemde
dikten de bijbehorende value-verschillen heeft
tussen de B2 en de C; of
value-verschil

dikte
0- 5
5 - 20
1 2O-3O
> 30

cm
cm
cm
0®

^3
>2
^1,5

3. een dieper dan 1,20 m doorgaande B-horizont
heeft met een value < 5>5j of
1+. vergraven is en waarin de brokken B2 meer
dan 1,5 eenheid in value verschillen met de
C-horizont.
Duidelijke humuspodzol-B: dit is een duidelijke podzol-B-horizont, waar
in beneden 20 cm diepte
1. een B2h voorkomt, of
2. in de B-horizont amorfe humus voorkomt (over
minstens de bovenste 5 à. 10 cm), die als
disperse humus is verplaatst.
Deze differentiërende horizont kan zowel enig
ijzer bevatten als praktisch ijzerloos zijn.
BC

: overgang tussen B- en C-horizont

C-horizont

: relatief weinig verweerd materiaal, overeenkomend
met het materiaal, waarin de ontwikkeling van de
bovenliggende horizonten heeft plaatsgehad.

Cl

: licht verweerd (ontkalkt) moedermateriaal

G

: geheel gereduceerde laag met neutrale grijze
kleuren en ferro-verbindingen.

II T0^0EGINGEN_BIJ_DE_S^0LEN_VAN DE bodemhorizonten
an

: opgebracht dek, of sterk anthropogeen beïnvloede
laag

g

: duidelijke roest- en reductieverschijnselen

De bodemherizonten worden verder onderverdeeld door middel van doorlo
pende cijfers achter de desbetreffende letter.
Hydromorfe kenmerken: zie hoofdstuk i^..3.2.
III bodei^ige_termen
Zandgronden

: zijn minerale gronden, die tussen 0 en 80 cm
diepte voor meer dan de helft uit zand bestaan.

Kleigronden

: zijn minerale gronden, die tussen 0 en 80 cm
diepte voor minder dan de helft uit zand bestaan.

Bodemprofiel

: de opbouw van het totaal der onderscheiden lagen
eri horizonten.
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Bovengrond

een aaneengesloten humushoudende laag, die begint
bij het maaiveld.

Gt

grondwatertrap

GHW

gemiddeld hoogste grondwaterstand

GLW

gemiddeld laagste grondwaterstand

IV BESTANDDELEN VAN DE GROND EN HUN BENAMING
Mu

micron - 1/1000 mm.

Lutumfractie

minerale delen kleiner dan 2 mu.

Lutumarm

(zand) minder dan 8/0 lutum.

Lutumrijk

8$ of meer dan 8% lutum.

Leemfractie

minerale delen kleiner dan 50 mu.

Zandfractie

minerale delen groter dan 50 mu en kleiner dan
2000 mu.

Grindfractie

minerale delen groter dan 2000 mu.

Mediaan (M50)

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

v t^ur-_m_i™sklassen
luturaklassen

lutumfractie

zavel
klei

8 - 25$
25fo of meer

leemklassen

leemfractie

leemarm
zwak lemig \ n .
. , , ? ) lemig
sterk lemig

minder dan 10$
10 - 17-g%
i7i - 32i^
mediaan (M50)

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

50
105
150
210
ij.20

-

105 mu
150 mu
210 mu
1^20 mu
2000mu

humusklassen

% organische stof

humusarm
humeus
humusrijk

minder dan 2§8
8-15
2è -

TOELICHTING BIJ DE NAMEN VAN DE KAARTEENHEDEN
De kaarteenheden hebben niet alleen een nummer en een symbool waarmee
zij worden aangeduid; zij hebben ook een naam.
Deze bestaat steeds uit een eigennaam, waaraan een omschrijving wordt
toegevoegd, die betrekking heeft op de textuur, de kalkrijkdom, het pro
fielverloop e.d.
De namen zijn in het algemeen ontleend aan de bodemclassificatie, soms
zijn geheel nieuwe namen ingevoerd.
De meeste zijn ontleend aan toponiemen, die bestanddelen bevatten, die
iets zeggen over de aard of ligging van de desbetreffende bodem.
Om eigenschappen aan te duiden is ook gebruik gemaakt van sommige MiddelNederlandse woorden.
Humus in humuspodzolgrond
Gebruikt om de bijzondere rol aan te geven, die de organische stof speelt
in de B-horizont van deze gronden.
Podzol in podzolgrond
Het woord komt uit het Russisch en heeft betrekking op de askleurige
loodzandlaag (A2-horizont).
Laar in laarpodzolgronden
Evenals loo heeft de naam betrekking op een open plaats in een bos. Het
is een Middeleeuwse ontginningsnaam, die vermoedelijk iets jonger is dan
loo en mogelijk daarom ook meer in lagere (nattere) gebieden voorkomt.
Deze gronden hebben vaak een matig dikke A1.
Veld in veldpodzolgrond
De naam heeft betrekking op de woeste grond buiten de oude ontginningen.
In de lage gedeelten hiervan komen veel veldpodzolgronden voor.
Kamp in kamppodzolgrond
Gewoonlijk is een kamp een omwalde afzonderlijke kleine ontginning, die
vaak wat jonger is dan de enken, maar toch veelal gebonden aan oudere
ontginningen. Met deze naam worden de matig dikke ontginningsdekken in
de haarpodzolgronden aangegeven.
Haar in haarpodzolgronden
Heeft betrekking op hoge zandgronden, vaak liggend te midden van lage
gronden. De naam wordt hier gebruikt om hoge hurauspodzolgronden met
een dunne Al aan te geven.
Enk in enkeerdgrond
De meeste enkeerdgronden zijn zgn. oude bouwlanden in de zandgebieden.
Zij dragen vaak de namen es, eng, enk of soms veld. Hieruit is de enknaam gekozen.
Eerd in eerdgrond
Oude spelling en uitspraak van het woord aarde. Van Dale noemt als
betekenis in het bijzonder teelaarde.
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Laag in lage enkeerdgronden
Gebruikt in de zin van: dicht bij het grondwater.
Hoog in hoge enkeerdgrond
Gebruikt in de zin van: hoog boven het grondwater,
Zwart in zwarte enkeerdgrond
Heeft betrekking op de kleur van de bovengrond, gedefinieerd met behulp
van de Munsell Color Chart.
Beek in beekeerdgrond
De desbetreffende gronden komen veel in de omgeving van beken voor.
Goor in gooreerdgrond
Laag gelegen land, moeras. De naam slaat meer op stilstaand dan stromend
water en is als zodanig typerend voor deze gronden.
Kant in kanteerdgrond
Betrekkelijk willekeurig gekozen naam om er de hoge, jonge ontginningen
mee aan te geven.
Vaag in vaaggrond
Onduidelijk, niet scherp omlijnd.
Polder in poldervaaggrond
De meeste polders bestaan voor het grootste deel uit poldervaaggrond.
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1. INLEIDING
1.1 Ligging en grootte van het gebied
Het gebied is 52ij.O ha groot en ligt ten zuidoosten van Borculo.
(zie afb. l).
1»2 Gebruikt kaartmateriaal
Voor de veldopname is gebruik gemaakt van kaarten van de Topogra
fische Dienst, die werden vergroot naar schaal 1 : 20 000 en van chromo
Top.Kaarten, schaal 1 : 25 000. In de omgeving van Beltrum is gebruik
gemaalit van kaarten, schaal 1 : 10 000, omdat ten gevolge van de hier
enige jaren geleden uitgevoerde ruilverkaveling de topografie sterk is
veranderd. Deze kaarten, schaal 1 : 10 000 zijn door de Cultuurtechni
sche Dienst verstrekt. De definitieve kaarten zijn getekend op Top.Kaar
ten, schaal 1 : 25 000.
1.3 Uitvoering
Het veldwerk geschiedde in de periode van april tot en met novem
ber 1963« De verwerking van de gegevens vond plaats in de winter 19^31962t..
1.1). Werkwijze
Het karteren geschiedde met een boor van 1,20 m lengte. De borings
dichtheid bedroeg + 1 boring per 2 à 3 ha. Van elke 2 boringen werd er
een beschreven. In feite is dit aantal boringen per ha te gering voor
een bodemkaart, schaal 1 : 25 000. Op verzoek van de opdrachtgever ech
ter zijn zowel de bodemkaart als de grondwatertrappenkaart toch op deze
schaal afgeleverd. Bij het gebruik dient men ten aanzien van de betrouw
baarheid van de bodemgrenzen en het percentage onzuiverheid binnen de
kaartvlakken, hiermede rekening te houden.
De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in dit rapport en in de
volgende bijlagen:
Bijlage 1: Bodemkaart, schaal 1 : 25 000
Bijlage 2: Grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 25 000

Afb. 2. Ontsluiting in miocene klei buiten het gekarteerde
gebied in de omgeving van Zwilbroek (r 23 - 39K)
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2. DE OPPERVLAKTE GEOLOGIE
2.1 Inleiding
In het stroomgebied van de Leerinkbeek komen enige verschillende
geologische afzettingen aan of nabij de oppervlakte voor. Zij worden hier
zoveel mogelijk in stratigrafische volgorde besproken. Bij de beschrij
ving is gebruik gemaakt van de Geologische Kaart, van aanvullende gege
vens van de Geologische Dienst, van onderzoeksresultaten van de afdeling
Geologie van de Stichting voor Bodemkartering en van eigen veldwaarne
mingen.
2.2 Miocene klei
Ten oosten van de 25 m hoogtelijn komt in het gekarteerde gebied
waarschijnlijk overal miocene klei voor. Dit is ruwweg ten oosten van
de lijn Eibergen - Groenlo. Het is een dik pakket mariene klei, waarin
haaietanden en schelpen voorkomen. In de ondergrond is het materiaal
groenzwart, waarschijnlijk als gevolg van de aanwezigheid van veel glauconiet en pyriet (afb. 2).
De bovenzijde van het pakket is soms bruingrijs verweerd. Bij
oxydatie van de pyriet worden Pe- en Al-sulfaat, gips en zwavelzuur ge
vormd. De sulfaten zijn in het opgedroogde materiaal zichtbaar als een
gele of witte uitslag. Het zwavelzuur wordt door het grondwater afge
voerd naar lager gelegen gebieden, waar de ondergrond dan een zeer lage
pH kan hebben. Dergelijk materiaal moet bij grondverbeteringswerkzaam
heden niet worden bovengehaald. De miocene klei heeft een hoge lutumslibverhoudirg en een hoge kationenwaarde. (afb. 5 en 1+). Hij is slecht
doorlatend.
In de regel komt de miocene klei voor onder een bedekking van
zandige, jongere sedimenten. De diepte waarop de klei voorkomt is van
groot belang voor de waterhuishouding. Zie hoofdstuk 5«5 onder V.
Het kleipakket is sterk door erosie aangetast, waardoor er veel
geulen in voorkomen, die meestal met jonger materiaal zijn opgevuld.
Hierdoor wisselt de diepteligging vaak op zeer korte afstand. Bij Ei
bergen wordt de miocene klei gewonnen voor de steenfabricage.
2.3 Oud Pleistoceen terraszand
Plaatselijk komt op de miocene klei vaak als opvulling van de
hierboven genoemde geulen, grof zand engrind voor, dat in het begin van
het Pleistoceen werd afgezet door de Rijn. Het materiaal heeft voor de
landbouw weinig gunstige eigenschappen, zodat het desbetreffende gebied
laat is ontgonnen.
2.Î4. Keileem
Eveneens ten oosten van de 25 m hoogtelijn komen sporen van de
landijsbedekking uit de Risstijd aan of nabij de oppervlakte voor,
plaatselijk als keileem, soms alleen als een bestrooiïng van zwerfstenen.
De keileem is zeer verschillend van samenstelling. Soms komt hij overeen
met de keileem uit het noorden van Nederland en bezit dan zeer veel ver
schillende korrelgrootten. Vaak echter is veel lokaal materiaal opgeno
men, waardoor het onderscheid met oudere afzettingen in de omgeving na
genoeg wegvalt. De keileem is vaak slecht doorlatend en is in verband
daarmee van belang voor de waterhuishouding. Zie hoofdstuk 5«5 onder V.

Afb. 5: Laag van Usselo in een ontsluiting bij Eibergen
(R 26 - 170).
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2.5 Dekzand
Dekzanden komen in het gehele gebied van de Leerinkbeek voor. Ten
westen van de 25 m hoogtelijn in dikke pakketten, ten oosten daarvan als
een betrekkelijk dun dek, op de oudere afzettingen. De dekzanden ont
stonden in de Würmtijd als eolische sedimenten. Het zand is aangevoerd
met overwegend westenwinden. Door het eolisch transport is het materi
aal goed gesorteerd en van uniforme korrelgrootte met een mediaan van
ca 180 rnu. De dekzanden zijn in enige verschillende perioden van de
Würmtijd afgezet. Het volgende schema geeft hiervan een overzicht:
-AD
Holoceen
Jonge Dryastijd
Laatglaciaal
Würm

Jong dekzand II

Aller^d
Oude Dryastijd

Jong dekzand I

Balling
Pleniglaciaal

B
A

83OO
89OO
98OO
101^00
11000

Oud dekzand

Vroegglaciaal
Eem
Het Oude dekzand komt op veel plaatsen in de ondergrond voor. Het
is merkwaardig gelaagd, opgebouwd uit iets lemiger en iets minder lemige
bandjes.
Het Jonge dekzand I vormt vermoedelijk de meeste in het Leerinkbeekgebied aanwezige dekzandruggen. Zij lopen van west-noordwest naar
oost-zuidoost.
Het Jonge dekzand II komt waarschijnlijk veel minder voor. De dekzandruggen van deze afzetting lopen in het algemeen van west-zuidwest
naar oost-noordoost. Het Jonge dekzand I en II zijn soms van elkaar ge
scheiden door een gebleekte laag met houtskool, de zgn. laag van Usselo.
Het is een bodemvorming uit de Aller^dperiode. Zie afb. 5»
Vooral in de lager gelegen gebieden is in het zand soms sterke
verspoeling waar te nemen. Dit hangt samen met de periglaciale omstan
digheden. De oorsprong van veel dekzand in het Leerinkbeekgebied zal
gezocht moeten worden in de beekdalen.
Merkwaardig is de concentratie van min of meer waaiervormig ge
rangschikte dekzandruggen bij Beltrum. We veronderstellen dat de Slinge
ten noordwesten van Groenlo in die richting heeft doorgelopen.
Het riviertje heeft veel zand aangevoerd, dat,nadat de Slinge
het hooggelegen terrein met de oude ondergronden verliet, door de
sterke afname van de stroomsnelheid is gesedimenteerd. Het materiaal van
deze storthoop van zand werd afwisselend door de wind naar het oosten
getransporteerd en door het water van de Slinge voor een deel weer naar
het westen verplaatst. Hierdoor ontstonden hoge zandruggen met veel geu
len ertussen. Verder westwaarts heeft de Slinge, nadat het meeste zand
was bezonken, zwaarder materiaal afgezet, zodat de geulen naar het
noordwesten toe beekklei gaan bevatten.

- u 2.6 De rivierklei
In het zuidwestelijk gedeelte van het gebied komen veel smalle,
van zuidoost naar noordwest verlopende, geulen voor die rivierklei of
beekklei bevatten.
Waarschijnlijk is een gedeelte al afgezet in de Würmtijd, een an
der deel is ongetwijfeld ontstaan in het Holoceen. De zwaarte en het
profielverloop wisselen sterk.
De gegevens van de afbeeldingen 5 en U- hebben betrekking op klei
van de Berkel.
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3- BODEMV"ORMING
3.1 Inleiding
Aan de oppervlakte liggende geologische substraten zijn onderhe
vig aan voortdurende veranderingen. Deze vinden plaats onder invloed
van de boderavormende factoren:
moedermateriaal
klimaat
flora en fauna
topografie en grondwater
tijd
de mens.
In veel gevallen wordt een zeker evenwicht bereikt, maar dat is
dan een dynamisch evenwicht. Het resultaat van het ingewikkelde samen
spel van de bodemvormende factoren is in de bodem zichtbaar aan de vor
ming van bodemhorizonten. Een bepaalde bodem wordt gekenmerkt door de
aanwezigheid van bepaalde bodemhorizonten in een bepaalde volgorde. De
ze bodems vormen de grondslag voor de indeling van de Nederlandse gron
den.
3.2 Enige processen, die zich in de bodem afspelen
3.2.1 Kringloop van de organische stof
Een van de meest karakteristieke kenmerken van de bodem is de
aanwezigheid van organische stof. Deze wordt geleverd door levende or
ganismen, zowel planten als dieren.
De produktie is in sterke mate afhankelijk van de bodemvormende
factoren. Dit geldt ook voor de afbraak en de omzetting. Zo vindt men
ophoping van organische stof op natte, zure, zuurstofarme plaatsen, maar
ook, zij het in mindere mate,op zure, droge plaatsen. Hierdoor kan men
venige gronden aantreffen in lage gebieden, maar ook op droge heidevel
den kan het organische-stofgehalte hoog oplopen, al is dat meestal be
perkt tot een dun laagje.
Ook de aard van de organische stof hangt nauw samen met de acti
viteit van de bodemvormende factoren. Zo kan men lagere C/N-quotiënten
verwachten naarmate de minerale voedingsstoffen overvloediger voorhan
den zijn. Een goede maat voor de aard van de organische stof heeft men
in de vorm en de stabiliteit van de uitwerpselen van bodemdieren. Deze
bodemdieren en ook plantaardige organismen zorgen voor omzetting van
de organische stof. Deze kan voor een deel als COg en water verdwijnen,
een ander deel blijft in een of andere organische vorm een rol spelen
in de bodem. De verdeling van de organische stof in de grond is een be
langrijk criterium bij de onderscheiding van verschillende bodems.
3.2.2 De omloop van de minerale stoffen
De minerale stoffen in de grond worden in omloop gehouden door
de levende organismen. Onder natuurlijke omstandigheden heeft enige
aanvulling plaatsgevonden door cyclische zouten. Veel is vermoedelijk,
althans in ons klimaat, afgevoerd met het regenwater, soms heeft ook
een aanzienlijke aanvoer plaatsgehad door het grondwater. Plaatselijk
zijn minerale stoffen gefixeerd, al dan niet met organische stof. De
organische stof speelt een belangrijke rol bij de ontsluiting van de
minerale reserve, wat van belang is voor de balans van de minerale
stoffen. Trouwens de meeste bodemvormende factoren zijn hiervoor van
belang, zoals temperatuur, vochtvoorziening, afmetingen en frequentie
van het voorkomen van de mineralen, enz.
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Eveneens van belang voor de omloop van de minerale stoffen is de
mogelijkheid van ontsluiting van de grond door de wortels van de plan
ten. Deze mogelijkheid wordt vaak aanzienlijk verhoogd door de activi
teit van de bodemdieren.
Het grondwater is vaak een benedengrens, maar levert op zijn beurt
soms een extra hoeveelheid minerale stoffen aan de plant.
3.2.3 Vorming van nieuwe stoffen
We bespraken reeds, dat organische stof kan worden omgezet in van
de uitgangsstoffen afwijkende verttirxlirgen. Zij kunnen zich vaak door de
grond verplaatsen. Zij kunnen ook verbindingen met minerale componenten
vormen.
Een merkwaardig mineraal van organische oorsprong werd vastge
steld in enige gronden in het Leerinkbeekgebied nl. plantenopaal. Het
wordt gevormd in de opperhuid van grassen en zeggen en verrijkt de
leemfractie van de bovenste grondlagen.
In de grond kunnen kleimineralen worden gevormd o.a. allofaan in
podzolen.
In de rivierkleigronden komen veel ijzerconcreties voor, vaak in
combinatie met mangaan.
3.2.1). Veranderingen in het profielbeeld
Ten gevolge van de verschillende bodemvormende processen treden
veranderingen op in het profielbeeld.
De bovengrond kan worden verrijkt met organische stof van ver
schillende aard en in verschillende mate. Er ontstaat een A1-horizont.
Materiaal kan uit een gedeelte van het profiel in opvallende ma
te verdwijnen en vlak daaronder gedeeltelijk weer worden afgezet, de
vorming van een A2- en een B-horizont. In een gedeelte van het profiel
kunnen zich structuurveranderingen voordoen. De oorspronkelijke geolo
gische gelaagdheid kan verdwijnen. Het grondwater kan plaatselijk ver
dichtingen veroorzaken. Ook kan het hydromorfe verschijnselen te voor
schijn roepen.
Buiten alle proporties staan natuurlijk de veranderingen die de
mens in het profielbeeld kan aanbrengen.
3.3 Enige bodems
3.3« 1 Algemeen
De vele processen, die zich in de bodem afspelen en waarvan in
het voorgaande sleerros een gedeelte werd aangeduid, kunnen tot resul
taten voeren, die dank zij hun geografische verbreiding op een kaart
kunnen worden afgebeeld.
Het zal duidelijk zijn, dat in het algemeen zeer veel processen
tegelijk in de grond plaatsvinden en dat de onderlinge combinatie en
de intensiteit waarmede zij verlopen, de uiteenliggende resultaten ver
oorzaken, die men in de grond aantreft.
Hoewel al geruime tijd de verschillende bodemvormende processen
worden bestudeerd, is het nog altijd moeilijk, een bevredigende ver
klaring te geven voor het ontstaan van de verschillende bodems.
Van de belangrijkste, in het gebied Leerinkbeek voorkomende,
bodems zullen wij enige opmerkingen maken over hun onstaan.
3.3*2 Podzolgronden
In het stroomgebied van de Leerinkbeek komen vrijwel uitslui
tend humuspodzolen voor. Zij hebben in alle gevallen een inspoelingshorizont, waarin humus en sesquioxyden zijn ingespoeld, de podzol-B-

Fe2Û3
AI2O3
Afb.6

Het verLoop van de Fe en AL gehalten in enige humuspodzolgronden
gerangschikt van droog naar nat
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horizont. Deze B-horizont moet aan bepaalde eisen betreffende dikte en
intensiteit voldoen om tot de duidelijke podzolen te worden gerekend.
In vrij veel gevallen bevindt zich boven de B-horizont een ge
bleekte uitspoelingshorizont, de A2-horizont. Deze kan echter ook ont
breken.
De bovenzijde wordt gevormd door een humushoudende Al-horizont.
Het is nog altijd niet duidelijk hoe de podzolen ontstaan.
1. Aanvankelijk nam men aan, dat ijzer bij lage pH in oplossing gaat
en op zekere diepte bij hogere pH weer neerslaat. De pH die men in
de podzolen aantreft is echter niet laag genoeg om ferrioxyden op
te lossen.
2. Ook heeft men aan de mogelijkheid gedacht, het ijzer te laten bewe
gen in combinatie met een beschuttend negatief geladen colloïde.
Een dergelijke combinatie kan uitvlokken op plaatsen, waar tweewaar
dige ionen aanwezig zijn. In podzolen treft men deze echter zelden
aan. Ook de iso-elektrische theorie van Mattson geeft geen goede
verklaring, omdat de benodigde pH-sprongen in de bodem niet aanwe
zig zijn.
3. Het meest waarschijnlijke is, dat er complexen worden gevormd van
metalen en organische verbindingen.
Het blijft echter moeilijk te verklaren waarom deze in de B-horizont neerslaan. Waarschijnlijk spelen hierbij tal van omstandighe
den een rol, zoals de werkzaamheid van micro-organismen, periodiek
uitdrogen, de reductie-oxydatie-omstandigheden, adsorptie van de
organische stof aan gronddeeltjes, de concentratie van de humeure
stoffen, enz.
Men kan natuurlijk wel enige feiten vaststellen. Zo blijken de
hoog gelegen humuspodzolen in de A-horizonten betrekkelijk arm te zijn
aan ijzer en aluminium.
In de B-horizont vindt men meestal een maximum van beide elemen
ten. Laag gelegen humuspodzolen hebben uit het gehele profiel ijzer
verloren, terwijl aluminium nog duidelijk een maximum in de B-horizont
te zien geeft (afb. 6). Wat dit voor de mineralenhuishouding van de
plant betekent is nog niet duidelijk, maar bijv. de fosfaathuishouding
wordt er zeker door beïnvloed.
Bijzonder hoge gehalten aan A120, vindt men in B-horizonten, die
zijn verkit.
De organische stof blijkt in de B-horizont van humuspodzolen ge
makkelijk te vervloeien. De excrementen van bodemdieren worden gemak
kelijk afgebroken. Dit gaat samen met hoge C/N-quotiënten.
Vooral in laag gelegen humuspodzolen is de homogenisatie altijd
gering geweest.
3.3»3 Beekeerdgronden (zonder ijzerhuidjes, met roest)
Deze bodems liggen altijd vrij dicht bij het grondwater of hebben
in die situatie gelegen.
Als voornaamste resultaat van de bodemvorming bezitten deze gron
den een gewoonlijk goed ontwikkelde A1-horizont, die soms aanzienlijke
afmetingen kan hebben. De organische stof hierin is veel stabieler dan
die in de humuspodzolen en ook de humusvormen zijn meestal vrij sta
biel. De C/N is gewoonlijk laag.
In het gehele profiel zijn meestal duidelijk hydromorfe ver
schijnselen aanwezig. Een groot deel van de roestvlammen en-vlekken
en ook de ijzerconcreties, die men erin aantreft, bestaan uit ijzer
verbindingen die door het grondwater zijn aangevoerd. Waarschijnlijk
is een groot deel van dit ijzer afkomstig uit de humuspodzolen in de
omgeving.
Een grijze zone duidt aan beneden welke diepte het grondwater
niet of zelden zakt. Deze gronden kunnen zo ijzerrijk zijn, dat de
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fosfaathuishouding er sterk door wordt gestoord.
Oriënterende onderzoekingen duiden erop, dat de pH van het grond
water van de ijzerrijke beekeerdgronden hoger is dan die van de laag ge
legen hurauspodzolen.
3'3'k Gooreerdgronden (zonder ijzerhuidjes, zonder roest of met onderbro
ken roest)
Voorlopig wordt aangenomen, dat deze bodems een positie innemen
tussen de beekeerdgronden en de humuspodzolen zonder ijzerhuidjes. Er is
evenwel nog weinig onderzoek aan verricht.
5»3«5 Enkeerdgronden (A1 dikker dan 50 cm)
Lage_en_hoge_zwarte enkeerdgronden
Deze gronden zijn ontstaan door de activiteiten van de mens. Ge
durende vele eeuwen is door bemesting uit potstallen humushoudend zand
op de akker gebracht waardoor deze in aanzienlijke mate zijn opgehoogd.
In de omgeving van Eibergen komen dekken voor van meer dan 120 cm
dikte. Reeds vroeg is de mens met deze ophoging begonnen. Enige gegevens
uit de omgeving van Eibergen tonen aan dat de onderste 20 cm van een
oud bouwland volgens de C1l|-gegevens is ontstaan tussen 316 + 65 jaar
n.Chr. en 660 + 65 jaar n.Chr. Er komen zwart op bruine en zwarte oude
bouwlanden voor.
Een voorlopig onderzoek schijnt erop te wijzen, dat het kleurver
schil niet noodzakelijk wijst op een verschil in het gebruikte strooi
sel, ni. kleiplaggen en bosstrooisel, resp. heideplaggen.
De oude bouwlanden zijn aangelegd op zeer verschillende onder
gronden. Dit speelt echter in de gebruikswaarde van de grond een gerin
ge of geen rol.
3.3.6 Vaaggronden_in_de rivierklei
Kalkloz^poldervaaggronden (zonder minerale eerdlaag)
Van de bodemvormende processen, die zich in deze gronden hebben
afgespeeld is vrijwel niets bekend.
De bodems zijn kalkloos, maar het is niet bekend of zij ook in
kalkloos materiaal zijn ontstaan.
De grote ijzerrijkdom van deze gronden is vermoedelijk een gevolg
van ijzeraanvoer uit de omringende humuspodzolen, maar ook uit sedimen
ten uit het achterland.
Opmerkelijk is de hoge adsorptiecapaciteit van de klei van de Ber
kel. Waarschijnlijk houdt dit verband met de montmorillonietachtige
ijzermineralen die erin voorkomen.
Op veel plaatsen treft men in de rivierkleigronden (beekbezinkingsgronden), concreties aan van ijzer en mangaan.
Enige gronden, die wat hoger boven het grondwater liggen, zijn
bovenin bruin. Het binnenste van de structuurelementen is echter meestal
grijs gebleven. De weinig gestoorde gelaagdheid van de beekbezinkingsgronden wijst op een geringe biologische activiteit.
In veel gevallen heeft zich een A1 in deze gronden ontwikkeld,
doch is dikwijls te dun om te voldoen aan de eisen die in de bodem
classificatie aan een duidelijke Al zijn gesteld.
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Legenda van de Bodemkaart van het stroomgebied van de Leerinkbeek

Afb. 8: Laarpodzolgrond met een zwak lemige fijnzandige boven
grond en met grind en grofzand, binnen 1^0 cm beginnend
(R 25 - 91 K).
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U. BODEMKAAkT, SCHAAL 1 : 25 OOP (bijlage 1)
1|..1 Indeling van de legenda (afb. 7)
De indeling van de legenda is gebaseerd op de bodemclassificatie
zoals die thans bij de Stichting voor Bodemkartering wordt gehanteerd.
De legenda is een systematisch overzicht van de onderscheidingen
die op de bodemkaart zijn aangegeven.
Zij vallen in enige groepen uiteen, te weten:
I. Kaarteenheden
'II. Toevoegingen
III. Bijzondere onderscheidingen.
J+.2 Hoofdindeling
De kaarteenheden zijn samengevat in de volgende hoofdindeling:
Humuspodzolgronden
Enkeerdgronden
Kalkloze zandeerdgronden
Rivierkleigronden.
Zowel de humuspodzolgronden, de enkeerdgronden als de zandeerd
gronden zijn zandgronden, d.w.z. dat ze binnen 80 cm diepte voor meer
dan de helft van deze diepte uit zand bestaan. Zand is mineraal mate
riaal met minder dan 8% lutum.
De rivierkleigronden bestaan tussen 0 en 80 cm voor meer dan de
helft uit minerale lagen met meer dan 8fo lutum.

1.
2.
3.
1)..

lj.,2.1 Humuspodzolgronden (afb. 8)
Tot deze groep worden gerekend de gronden, die een duidelijk humuspodzol B-horizont hebben en waarvan de A1-horizont dunner is dan
50 cm.
De B -horizont kan sterk wisselen in dikte cn intensiteit. Hij
moet aan verschillende eisen voldoen, welke in het schema voor bodem
classificatie zijn vastgelegd. In de relatief hoog gelegen humuspodzol
gronden, de kamppodzol- en de haarpodzolgronden, is de B-horizont meestal
compacter en dunner dan bij de lager gelegen laarpodzol- en veldpodzolgronden. Bij kamp- en haarpodzolgronden komen direct onder de B2-horizont ijzerhuidjes rondom de zandkorrels voor. In de C-horizont zijn
soms dunne inspoelingslaagjes, zgn. fibers,aanwezig.
Bij de laar- en veldpodzolgronden ontbreken de ijzerhuidjes onder
de B2-horizont. Boven de B2-horizont komt soms een B2h-horizont voor.
Indien deze aanwezig is bevindt zich daarboven vaak een uitspoelings
horizont (A2-horizont), die zeer verschillend van aard kan zijn. Dik
wijls is hij in het geheel niet zichtbaar, omdat hij door de bovenlaag,
A1-horizont, is geploegd. Wanneer hij echter wel aanwezig is, kunnen er
grote verschillen in dikte optreden (10 - 80 cm). Vooral in de lage,
natte laar- en veldpodzolgronden, die bovendien nog een storende onder
grond hebben, zijn soms zeer dikke A2-horizonten tot ontwikkeling ge
komen.
Humuspodzolgronden zijn meestal ontstaan in leemarm of zwak lemig moedermateriaal en een voedselarm milieu. De humus in de humus
podzolgronden is van minder goede kwaliteit, hetgeen o.a. tot uitdruk
king komt in de C/N-verhouding.
De humuspodzolgronden worden verder onderverdeeld naar de hydromorfe kenmerken, de dikte van de humushoudende bovenlaag (Al-horizont)
en de lemigheid van de bovengrond.

Afb. 9: Zwarte enkeerdgrond (R 27 - 69)
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k'2.2 Enkeerdgronden (afb. 9)
Tot deze groep gronden worden gerekend die gronden, waarvan de
humushoudende bovengrond (A1-horizont) dikker is dan 50 cm. Ze zijn ont
staan door menselijke activiteit. De hoge enkeerdgronden komen meestal
voor op dekzandruggen, die vaak de riviertjes of beken flankeren. De
lage enkeerdgronden vindt men veelal in de omgeving van bewoningskernen
en lage terreingedeelten tussen de hoge enkeerdgronden. Een sterke con
centratie van de hoge enkeerdgronden komt tussen Groenlo en Beltrum
voor, overigens liggen ze verspreid door het gebied.
De kleur van de A1-horizont kan variëren van uiterst zwart tot
zwartbruin. Uitgesproken bruine enkeerdgronden komen in dit gebied niet
voor, wel komen er profielen voor, waarvan het bovenste deel zwart en het
onderste deel bruin is. In het algemeen kan worden gezegd, dat deze
voorkomen in de omgeving van de rivierkleigronden, terwijl de zwarte
verder van de' rivierklei af verspreid door het gebied voorkomen.
De enkeerdgronden worden verder onderverdeeld naar grondwatartrappen, dikte van de bovengrond (A1-horizont) en lemigheid van de boven
grond.
It-.2.3 Kalkloze zandeerdgronden
De gronden behorende tot deze groep hebben alle een humushoudende
bovengrond (A1-horizont), die voldoet aan de eisen van "de minerale
eerdlaag", doch die minder dan 50 cm dik is, terwijl een duidelijke pod
zol-B-horizont ontbreekt.
De Al-horizont rust op een grijze al dan niet roestige, soms zwakbruin gekleurde ondergrond. Bij de gooreerdgronden, die roestarm zijn
wordt onder de A1-horizont vaak een zwakke podzol-B-horizont aangetrof
fen. De aard van de humus is in deze gronden meestal slechter dan in
de roestige beekeerdgronden van deze groep, hetgeen tot uiting komt in
een hogere C/N-verhouding. Tevens zijn de beekeerdgronden meestal wat
lemiger dan de gooreerdgronden.
Per definitie mogen de gooreerdgronden geen roest hebben ondieper
dan lj.0 cm. Nu komen er in het oostelijk deel van het gebied gronden voor,
die op een storende ondergrond van oude klei liggen. In het zand boven
deze storende ondergrond zijn meestal profielen ontwikkeld, met alle
hierv or besproken eigenschappen van de ijzerarme gronden. Als gevolg
echter van de storende ondergrond heeft zich ondieper dan lj.0 cm enige
roest ontwikkeld. Deze gronden zijn toch tot de gooreerdgronden gere
kend en niet tot de beekeerdgronden. De beekeerdgronden komen voor op
de overgang van de rivierkleigronden naar de relatief wat hoger gele
gen humuspodzolgronden en de meer of minder lage delen ervan.
In de omgeving van de rivierkleigronden zijn de beekeerdgronden
sterk roestig. In oostelijke richting neemt de roest zodanig af, dat in
het meest oostelijk gelegen deel van het gebied,naast humuspodzolgron
den, slechts roestarme gooreerdgronden worden aangetroffen.
De kalkloze zandeerdgronden worden onderverdeeld naar hun hydromorfe kenmerken en de lemigheid van de bovengrond.
Rivierkleigronden
Dit zijn fluviatiele kleigronden. Zij worden in dit gebied tot de
kalkloze poldervaaggronden gerekend.
Deze poldervaaggronden zijn kleigronden zonder minerale eerdlaag.
Er is weinig zichtbare bodemvorming in te bespeuren. De bovengrond is
tamelijk donker maar zeer dun. Alle op de kaart voorkomende rivierklei
gronden zijn kalkloos, zij bezitten hydromorfe kenmerken ondieper dan
50 cm en bij alle begint de zandondergrond ondieper dan 120 cm beneden
maaiveld.
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Zowel de zwaarte als de dikte van de kleilaag kan op korte afstand
sterk wisselen. De zwaarte bedraagt meestal 8-25$ lutum (<2 mu). De dik
te varieert van l+O tot 120 cm, meestal echter lj.0 à 80 cm.
In de ondergrond komen fijnzandige, kleihoudende lagen en grofzandige, kleiarme lagen veelvuldig voor. Over het algemeen zijn de pro
fielen erg roestig, waarbij de roest soms zeer diep doorgaat.
De gronden liggen als aaneengesloten stroken tussen Groenlo en
Borculo. Waarschijnlijk heeft daar vroeger de Slinge gelopen. Ook langs
de Berkel komen deze gronden voor, een enkele keer als afgesloten kom
metjes, vermoedelijk als gevolg van plaatselijke verstuivingen in de
beekdalen.
De onderscheidingen binnen de hoofdindeling
I4..3.I Algemeen
De enkelvoudige kaarteenheden bestaan voor ten minste 70$ vein de
oppervlakte van ieder kaartvlak uit de door de codering aangegeven
kaarteenheid.
Ze zijn op de bodemkaart omgrensd door een volgetrokken zwarte
lijn. De onderscheidingen zijn gelijk aan die welke worden gebruikt bij
de kaartbladenkartering, schaal 1 : 50 000. In de enkeerdgronden zijn
enige extra onderverdelingen aangebracht. De code van de symbolen, die
in gebruik is bij de kaartbladenkartering, is alleen in de legenda aan
gegeven, ten einde vergelijking met andere karteringen mogelijk te ma
ken. Aanvankelijk waren 18 kaarteenheden onderscheiden, welke genummerd
waren van 1 t/m 18.
Later werd de bodemkaart enigermate vereenvoudigd, waardoor de
kaarteenheden 1, 3 en. ^ kwamen te vervallen.
De gronden van de in hoofdstuk ij..2 genoemde hoofdindeling zijn
onderverdeeld naar:
I De hydromorfe kenmerken
II De dikte van de huraushoudende bovenlaag, A1-horizont
III De textuur van de bovengrond (gemiddeld van 0-l±0 cm)
I4.•3 « 2 De_hydromorfe kenmerken
Gronden, die tot hoog in het profiel permanent of periodiek met
water zijn verzadigd of dit voorheen waren, tonen hiervan de sporen.
Door afwisselende oxydatie-en reductie-omstandigheden ontstaat
een bepaalde verdeling van het ijzer in de grond. Deze verdeling is
enigermate te meten aan de kleur en vlekkerigheid (roest- en reductievlekken) in het profiel en aan het ontbreken van ijzerhuidjes rondom
de zandkorrels.
Naast de ijzerverdeling geven ook bepaalde lagen in het profiel
aanwijzing omtrent de waterbeweging in de grond, nl. een totaal gere
duceerde ondergrond (G-horizont) al dan niet met wortel- of houtresten.
De hydromorfe kenmerken zijn:
1. in de humuspodzolgronden
a. geen ijzerhuidjes rondom de zandkorrels onmiddellijk onder de
B2-horizont.
2. in de kalkloze zandeerdgronden
a. een G-horizont ondieper dan 80 cm beginnend of
b. geen ijzerhuidjes rondom de zandkorrels onder de A-horizont
3. in de rivierkleigronden
a. roest- en reductievlekken die binnen 50 cm beginnen.
Opmerking
In de enkeerdgronden zijn de hydromorfe kenmerken niet gedefi
nieerd. Zij worden verdeeld in lage en hoge enkeerdgronden met behulp
van de grondwatertrappen. De lage enkeerdgronden liggen op Gt III of
lager (zie hiervoor hoofdstuk 6)
De hoge zwarte enkeerdgronden op Gt V en hoger.
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If-3•3 De dikte van de huraushoudende bovenlaag (A1-horizont)
De dikte van de humushoudende bovenlaag is in de volgende klassen
ingedeeld:
0 - 30 cm = dun
30 - 50 om = Katig dik
50 - 80 cm = dik
> 80 cm
= zeer dik
Onderscheiden zijn:
1. in de humuspodzolgronden
a. dun < 30 cm
b. matig dik 30 - 50 cm
2. in de enkeerdgronden
a. dik 50 - 80 cm
b. zeer dik > 80 cm
3. in kalkloze zandeerdgronden is geen onderscheid gemaakt in de dikte
van de humushoudende bovenlaag. Meestal is deze dunner dan 30 cm.
Ij., in de rivierkleigronden is geen duidelijke A1-horizont aanwezig. De
dikte van de humushoudende bovenlaag is dientengevolge niet als cri
terium gehanteerd.
1|..3»if- Ç®_£eîiuur_van de bovengrond
De zandgronden
(= gehalte aan delen
De volgende indeling
0 - 10 % delen < 50
10 - ITgJo
17?- 3%$

zijn beoordeeld naar het gemiddelde leemgehalte
< 50 mu) van de bovenste lj.0 cm van het bodemprofiel.
is hierbij gebruikt:
mu = leemarm
_ zwak lemig s ,
emiS
= sterk lemig

Onderscheiden zijn:
1. in de humuspodzolgronden
a. leemarm en zwak lemig
0 - 175$
< 50 mu
b. zwak lemig
10 - 17g$
< 50 mu
2. in enkeerdgronden
a. zwak lemig
10 - 17i$
< 50 mu
b. lemig
10 - 32-2$
< 50 mu
3. in de kalkloze zandeerdgronden
a. leemarm en zwak lemig
0 - 171$
< 50 mu
b. zwak lemig
10 - 170$
< 50 mu
c. lemig
10 - 3^1$
< 50 mu
1).. de rivierkleigronden zijn niet ingedeeld naar lemigheid, maar naar
het percentage lutum (delen < 2 mu), eveneens het gemiddelde gehalte
over de bovenste 1|0 cm.
De kleigronden worden als volgt naar het lutumgehalte ingedeeld:
8 - 25$
zavel
> 25fo
klei.
In dit gebied komt slechts een lutumklasse voor nl. die van
8 - 35$, < 2 mu, zavel en klei.
Opmerking
het
ken
180
per

Er is geen indeling gemaakt naar de grofheid van het zand, omdat
niet mogelijk was deze af te grenzen. Alle onderscheiden kaartvlakzijn fijnzandig (M50-mediaan, 50 - 210 mu), meestal echter 150 mu. Waar echter grofzand of grind voorkwam is dit met een toevoeging
beschreven boorpunt op de kaart aangegeven.
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14..Ij. Toevoegingen
Inleiding
Om verschillende redenen zijn sommige kenmerken en eigenschappen
niet als afzonderlijke legendapunten opgenomen, maar zijn als toevoe
ging in de verschillende kaartvlakken aangegeven bij de desbetreffende
beschreven boringen.
Beschrijving van de gebruikte toevoegingen
I. Zanddek 15 à i^O cm dik (a)
Deze toevoeging komt alleen maar voor in het zuidwestelijk deel
van het gebied in een vlak kalkloze poldervaaggronden, op de bodemkaart
(code 18). Het betreft hier opgebracht al dan niet humeus zand van wis
selende dikte.
II. Grind en/of grofzand ondieper dan I4.O cm beginnend (b)
Deze toevoeging komt vooral in het oostelijk deel van het gebied
voor. Het grove materiaal is in hoofdzaak terraszand. Dit terraszand
is sterk geërodeerd en hierdoor zeer grillig van patroon. Het is op de
bodemkaart met een duidelijk teken aangegeven, zodat onmiddellijk op
valt, waar men deze grove afzettingen kan aantreffen. De textuur kan
uiteenlopen van grofzand tot zeer grof grind.
III. Grind en/of grofzand beginnend tussen 1^0 en 80 cm en minstens lj.0
ëË_ïï§Iô|_bêsïmënd3dîipër3dân~BÔ~çm~in~dôôrgâând~tôt~dlëgêr2dân
12Q_SS{Q)
Idem als toevoeging (b), doch dieper dan lj.0 cm beginnend.
IV.0ude_klei ondieper dan l+O cm beginnend (d)
De toevoeging komt in het oostelijk deel van het gebied sporadisch
voor. Waar in dit rapport gesproken wordt over "oude klei" wordt hier
mede bedoeld zowel miocene klei als keileem.
V» 0ude_klei beginnend tussen 1|0 en 120 cm en minstens 20 cm dik (e)
Deze toevoeging konrt in het oostelijk deel van het gebied veel
vuldig voor. De diepte, waarop deze oude klei begint wisselt sterk. De
klei loopt meestal door tot dieper dan 120 cm, waarschijnlijk is hij
zelfs tientallen meters dik.
VI. Grind_en/of grofzand ondieper dan I4.O cm beginnend en oude klei be
ginnend tüssën ifÖ~ên"T2Ö"cm"ën~ïnïnstlns""2Ö~cm~dik~'(f7
Deze toevoeging geeft aan dat in één profiel zowel grind en/of
grofzand als oude klei voorkomt. Ih deze toevoeging zijn de toevoe
gingen b en c gecombineerd.
VII. Grind en/of grofzand beginnend dieper dan I4.C cm en minstens 20 cm
dïk~ën~5üdë~kïiï"bëgïnnënd"tüssên~i^Ö"ën~T2Ö"ën"mïnstëns~2Ö"cm~dïk (g)
Als f, doch dieper dan lj.0 cm beginnend. De grind en/of grofzandlaag kan wat dunner zijn.
VIII. Plaatselijk verwerkt en grotendeels geëgaliseerd (h)
Deze toevoeging geeft die gronden aan, die door ontginning, her
ontginning, egalisatie enz. dieper dan lj.0 cm verwerkt zijn en daardoor
duidelijk afwijken van het oorspronkelijk niet verwerkte profiel. Het
is, gezien de boringsdichtheid en de kaartschaal, niet mogelijk deze
gronden af te grenzen.

-

2k

-

Waar op de kaarten deze toevoeging is geplaatst kan men op die
plaats of in de naaste omgeving verwerkte gronden aantreffen, al dan
niet geëgaliseerd.
In de omgeving van Beltrum is enige jaren geleden een ruilverka
veling uitgevoerd, waarbij gronden zijn ontgonnen of herontgonnen. Daar
door komt deze toevoeging hier vrij veel voor. Ten gevolge van grindwinning, ten oosten van de weg Eibergen-Groenlo,komen ook daar vrij
veel verwerkte profielen voor.
Verder komt deze toevoeging verspreid door het gebied voor.
IX. Plaatselijk afgegraven (i)
Deze toevoeging geeft aan waar in de omgeving vrij recent, perce
len of delen ervan zijn afgegraven om grind en/of grofzand te winnen.
Ze komen voor ten oosten van de spoorlijn Eibergen-Groenlo.
14- •5 Bijzondere onderscheidingen
Sommige, in hoofdzaak geografische onderscheidingen, zoals open
water, zand- en grindgroeven, bebouwing en dergelijke zijn als zgn.
bijzondere onderscheidingen op de kaart aangegeven.
De aangegeven begrenzing van het gebied behoeft geen nadere uitleg.
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5. BESCHRIJVING VAN DE ONDERSCHEIDEN KAARTEENHEDEN VAN DE BCDEMKAART,
SCHAAL 1 ; 25 OOP (bijlage 1)
Ih de volgende paragrafen zullen de op de bodemkaart onderscheiden
kaarteenheden worden besproken, waarbij steeds in dezelfde volgorde de
volgende punten naar voren komen:
kaarteenheid
omschrijving van de kaarteenheid
grondwatertrap
schematische profielopbouw
bijzonderheden
oppervlakte en ligging
gebruik
landbouwkundige geschiktheid
waterhuishouding.
5-1 Humuspodzolgronden
5.1.1 Laarpodzolgronden. 9« (cHh2l)
Omschrijving

: Dit zijn humuspodzolgronden zonder ijzerhuidjes onder
de B2. De bovengrond is 30 - 50 om dik en bestaat uit
zwak lemig, fijn zand.

Grondwatertrap : III, V, VI en Vila.
De grootste oppervlakte komt voor op Gt-V.
Schematische profielopbouw
Variatiedikte
A-horizont

humus

leem
M50
('fo) (mediaan)

kleur

10-17è

180

zwart

B2

<10

180

donkerbruin

B2_

<10

18O

grijsbruin

C

<10

180

grijs

Opm.

O -

1°5

20-1

30^
k0±

5CH
6(H
70H

80-

A1

3O-5O cm

3-7

90H

100-1

rf

11CH
120

soms met
roest

Bijzonderheden
De bovenlaag bevat meestal 12-15?o leem, naar beneden neemt het
leemgehalte af en is dan meestal minder dan 10^.
De loodzandlaag (A2-horizont) is in veel profielen afwezig, om
dat deze door de toegepaste grondbewerking vermengd is met de boven
grond, die daardoor vaak grijszwart van kleur is. Soms kan echter een
dikke A2-horizont aanwezig zijn.
De overgang van A1- of A2-horizont naar de B-horizont is vrij
scherp.
De kleur van de B2-horizont varieert van zwartbruin tot licht
bruin, de dikte van deze horizont kan uiteenlopen van 10 tot 100 cm.
Plaatselijk kan deze B-laag verkit zijn. De overgang van B- naar Chorizont verloopt meestal geleidelijk.
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Onder de B-horizont komen bij deze gronden geen ijzerhuidjes voor.
Hydromorfe kenmerken beginnen bij gronden op Gt III en V ondieper dan
I4-O cm,bij gronden op Gt VI tussen I4.0 en 80 cm en op Gt Vila tussen 80
en 120 cm.
Deze kenmerken zijn in hunruspodzolgronden vaak moeilijk te con
stateren. In tegenstelling tot de beek- en gooreerdgronden komt geen
totale reductie of duidelijke roest voor, doch veelal blekingsvlekken,
vaak bruingrijze kleuren en soms wat roest in de ondergrond.
De laarpodzolgronden behoren tot de wat oudere ontginningsgronden. Ten oosten van de weg Eibergen-Groenlo komen enige profielen voor
met oude klei in de ondergrond.
Oppervlakte en ligging
voor.

De oppervlakte is gering. Zij komen verspreid door het gebied

Gebruik
Akker- en weidebouw.
Landbouwkundige geschiktheid
Akkerbouw : Op Gt III matig geschikt voor zomergewassen (soms te nat),
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Op Gt V geschikt voor haver;
geschikt tot matig geschikt voor aardappelen en voederbieten;
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Op Gt VI geschikt voor rogge, haver en aardappelen;
matig geschikt voor voederbieten (te droog).
Op Vila geschikt tot matig geschikt voor rogge, haver en
aardappelen;
weinig geschikt voor voederbieten (te droog).
Weidebouw : Op
Op
Op
Op

Gt
Gt
Gt
Gt

III
V
VI
V33a

geschikt, echter iets laat.
geschikt, echter met lichte zomerdepressie.
matig geschikt (te droog).
weinig geschikt (te droog).

Waterhuishouding
Een verlaging van de hoogste grondwaterstanden bij Gt III en V
geeft een gunstig effect. Bij Gt VI en Vila zal ontwatering de kans op
verdrogen doen toenemen.
5.1.2 Veldpodzolgronden. 10. (Hn21)
Omschrijving

: Dit zijn humuspodzolgronden zonder ijzerhuidjes onder
de B2, de bovengrond is dunner dan 30 cm en bestaat
uit leemarm en zwak lemig, fijn zand.

Grondwatertrap : III, V, VI, Vila en Vllb.
De grootste oppervlakte komt voor op Gt III en V; de
oppervlakte op Gt Vila en Vllb is zeer gering.
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Schematische profielopbouw
Variatiedikte
A-horizont

humus
{%)

leem
(*)

M50
kleur
(mediaan)

Opm.

0 -

1CH Al

15-30 cm

3-7

0-17-1

180

zwart

<10

170

bruin

<10

180

lichtbruin

<10

180

grijs

20-

50g
l^CH

B2

5CH

60H
703 B3
80—!

903
100H
H C
110=
12Q

soms met
roest

Bijzonderheden
Ih veel gevallen bedraagt het leemgehalte van de bovenlaag 10 à
11soms is het lager dan 10$ en een enkele keer,wanneer in de onder
grond
klei voorkomt, kan het wat hoger zijn. Overigens neemt
evenals bij de laarpodzolgronden naar beneden het leemgehalte af.
In het oostelijk deel van het gebied bevatten deze gronden veel
grind en meestal ook grofzand in het profiel (toevoeging b en c). Ook
komt in deze omgeving een oppervlakte van deze gronden voor, waarbij op
sterk wisselende diepte oude klei in de ondergrond wordt aangetroffen
(toevoeging d en e). Plaatselijk komen toevoegingen f en g voor.
In deze gronden is veel gegraven om grind en zand te winnen, zo
dat er nogal wat verwerkte profielen voorkomen (toevoeging h). Soms zijn
zij verwerkt ten gevolge van de ontginning. Het zijn nl. overwegend
jonge ontginningsgronden. Voor verdere bijzonderheden zie bij laarpod
zolgronden.9.(cHn21).
Oppervlakte en ligging
Ze komen in grote oppervlakte over het gehele gebied voor.
Gebruik
Op Gt II en III overwegend grasland en een klein gedeelte bos. Op
Gt V grasland, bouwland en een klein gedeelte bos. Op Gt VI, Vila en Vllb
komt bijna uitsluitend bouwland voor, een klein gedeelte is in gebruik
als bos. •
Landbouwkundige geschiktheid
Akkerbouw : Gt III matig geschikt (soms te nat);
weinig geschikt voor rogge (te nat)
Gt V geschikt voor haver;
geschikt tot matig geschikt voor aardappelen en voederbieten;
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Gt VI, Vila en Vllb geschikt tot matig geschikt voor rogge;
matig geschikt voor haver en aardappelen (te droog);
weinig geschikt voor voederbieten (te droog).
Naarmate van deze laatste groep de Gt lager is, is de land
bouwkundige geschiktheid voor genoemde teelten beter.
Weidebouw : Gt III geschikt, echter iets laat en plaatselijk met lichte
zomerdepressie.
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Gt V geschikt, echter met lichte zomerdepressie. Gt VI, Vila
en Vllb weinig geschikt voor grasland (te droog).
Naarmate echter van deze laatste groep de Gt lager is de ge
schiktheid voor grasland iets beter.
Waterhuishouding
Bij gronden op Gt III en V is het gewenst om door ontwatering de
hoogste toppen in de winter en voorjaarsstanden wat af te vlakken. De
zomerwaterstand dient behouden of zo mogelijk wat opgevoerd te worden
daar anders de kans op zomerdepressie gaat toenemen. Bij Gt VI doet ont
watering de kans op verdrogen toenemen. Bij Gt Vila en Vllb heeft ont
watering geen effect.
5.1.3 K^™PP2§2olgronden. 11. (cHd21)
Omschrijving

Dit zijn humuspodzolgronden met ijzerhuidjes onder de
B2, de bovengrond is 30 - 50 cm dik en bestaat uit zwak
lemig, fijn zand,

Grondwatertrap : Vllb.
Schematische profielopbouw
Variatiedikte
A-horizont

humus
(%)

leem
(*)

1+-7

10-17à

kleur
M50
(mediaan)

Opm.

0-r
10=
2CH

Al

3O-5O cm

3CH
50-j

60H B2
70H B3
8(H

I80

zwart

<10

180

bruin

<10

180

bruingeel

<10

180

geel

90H

100-i
110—I

met ijzer
huidjes

120-

Bijzonderheden
Het leemgehalte van de bovenlaag bedraagt 10 à 1 Z?o, naar beneden
is het altijd minder dan 10$.
De kwaliteit van de humus in de Al-horizont is wat milder dan die
van de humuspodzolen met een dunne humushoudende bovenlaag. In de meeste
profielen is de loodzandhoudende A2-horizont afwezig, omdat deze door de
bovengrond is geploegd.
Plaatselijk kan een B2h-horizont en/of een verkitte B-laag aanwezig
zijn. Soms komen in deze kaarteenheid grofzand en/of grindlagen voor.
Oppervlakte en ligging
Er komt een geringe oppervlakte voor ten zuidwesten van Eibergen.
Gebruik
Als bouwland.
Landbouwkundige geschiktheid
Akkerbom : geschikt voor rogge, haver en aardappelen;
weinig geschikt voor voederbieten (te droog),
Weidebouw

weinig geschikt voor grasland (te droog).
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Waterhuishouding
Ontwatering heeft bij deze gronden geen effect.
5.1'k Haarpodzolgronden. 12. (Hd21)
Omschrijving

: Dit zijn humuspodzolgronden met ijzerhuidjes onder de
B2, de bovengrond is dunner dan 30 cm en bestaat uit
leemarm en zwak lemig, fijn zand.

Grondwatertrap :' Vila en Vllb.
Schematische profielopbouw
Variatiedikte
A-horizont

humus
{%)

leem
{%)

M50
kleur
(mediaan)

Opm.

3-6

0-17i

180

lè

<10

180

-

<10

180

zwart
.. meer of minder
srs1oodzandhoudend
donkerbruin

-

<10

180

bruingeel

<10

180

geel

0 -

A1
204
~
3CB1^0—I B2
5CH60-i
7CH B3
1(H

15-30 cm

8(H

9CH
100H
11CH
120^

met ijzer
huidjes

Bijzonderheden
Het leemgehalte van de bovenlaag bedraagt meestal 5 ^ 12$ naar be
neden is dit altijd minder dan 10^.
De kwaliteit van de humus in de bovenlaag is aan de wrede kant.
Meestal is de loodzandhoudende laag (A2-horizont) door de bovenlaag
(A1-horizont) geploegd. Soms is een B2h-horizont aanwezig.
Plaatselijk kunnen B2-horizonten verkit zijn. Een gedeelte van
deze gronden komt voor met meer of minder dikke grove zand- en/of grindlagen.
Oppervlakte en ligging
Deze gronden komen voor ten zuidwesten van Eibergen. De oppervlak
te van deze kaarteenheid is gering.
Gebruik
Bouwland en bos.
Landbouwkundige geschiktheid
Akkerbouw : Geschikt tot matig geschikt voor rogge;
matig geschikt voor haver en aardappelen (te droog);
weinig geschikt voor voederbieten (te droog).
Weidebouw : Weinig geschikt voor blijvend grasland (te droog).
Waterhuishouding
Ontwatering heeft geen effect.
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5.2 Enkeerdgronden
5.2.1 Lage enkeerdgronden. 2. (Ezg23)
Omschrijving

: De bovengrond is 50 - 80 cm dik en bestaat uit lemig,
fijn zand.

Grondwatertrap : III
Schematische profielopbouw
Variatiedikte
A-horizont

humus
{%)

5O-8O cm

1}.-12

leem
{%)

M50
kleur
(mediaan)

Opm,

10-32|

170

soms met
bruinzwart roest

<12

I90

-i
geelgrijs

<10

190

grijs

vaak met

roest

geredu
ceerd

Bijzonderheden
Gemiddeld bedraagt het humusgehalte van de bovenlaag J4. à Qfo, doch
plaatselijk kan dit op de relatief lagere gedeelten van de kaarteenhe
den oplopen tot ca 12$. Het leemgehalte van de bovenlaag bedraagt meeätal 15-25^j de ondergrond is meestal zwak .lemig 10 k 15$.
Oppervlakte en ligging
De lage enkeerdgronden komen voor aan de randen van de hoge enk
eerdgronden en in de buurt van bewoningskemen. Ze beslaan slechts een
geringe oppervlakte.
Gebruik
Overwegend weidebouw; soms akkerbouw.
Landbouwkundige geschiktheid
Akkerbouw : Op Gt III matig geschikt voor zomergewassen (soms te nat);
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Weidebouw : Op Gt III geschikt, echter iets laat.
Waterhuishouding
Enige verlaging van de winter- en voorjaarswaterstanden zal de
gebruiksmogelijkheden doen toenemen.
5.2.2 Hoge zwarte enkeerdgronden
Deze gronden zijn onderverdeeld in ij. verschillende kaarteenheden nl.
5. (zEZd21) hoge zwarte enkeerdgronden met een bovengrond dikker dan
80 cm, bestaande uit zwak lemig, fijn zand.
6. (zEZ21) hoge zwarte enkeerdgronden met een bovengrond van 50-80 cm
dik en eveneens bestaande uit zwak lemig, fijn zand.
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7. (zEZd.23) hoge zwarte enkeerdgronden met een bovengrond dikker dan 80
cm, bestaande uit sterk lemig, fijn zand.
8. (zEZ23) hoge zwarte enkeerdgronden met een bovengrond van 50 - 80 cm
dik en eveneens bestaande uit sterk lemig, fijn zand.
Opmerking
Om herhalingen te voorkomen worden deze kaarteenheden gezamenlijk
beschreven.
Grondwatertrap : V, VI,

Vila en Vllb.

Schematische profielopbouw
Variatiedikte
A-horizont

humus
{%)

leem
{%)

M50
kleur
(mediaan)

Opm.

01020E

30z

50->,20 cm

t-8

10-52*

170

3-7

.10-32J

170

vaak zwart
soms bruin

<10

180

geelgrijs

i^0=

5O2

607°Z
8O3

90—
1001

110=
12(P

Bijzonderheden
In de omgeving van Beltrum en langs het riviertje de Berkel komen
enige van deze gronden voor met een bruinzwarte- of met een bruine laag
wat dieper in het profiel. Deze lagen zijn steeds minder humeus dan de
uitgesproken zwarte. Ze zijn zwak tot sterk lemig. Met deze bruine laag
wordt niet bedoeld een bruine podzol-B-horizont.
Bij de overige zwarte enkeerdgronden komt soms een humuspodzol in
de ondergrond voor. Enige dm's boven deze podzol is het humusgehalte
vaak enige procenten lager dan boven in het profiel door loodzand-bijmenging. Waar bij deze eenheden de GHW ondieper dan 120 cm voorkomt, ko
men soms roest-of blekingsvlekken in het profiel voor.
Bij zwak lemige, hoge, zwarte enkeerdgronden (5.EZd21 en 6.ZEZ21)
bedraagt het leemgehalte meestal 114. "tot 17ia>> Het humusgehalte varieert
van Ij. - T/o»
Bij de lemige, hoge zwarte enkeerdgronden (7•ZEZd23 en 8.ZEZ23)
varieert het leemgehalte van 15 - 25$. Het humusgehalte van Ij. - 7
Naar beneden neemt zowel het humus- als leemgehalte, meestal enige pro
centen af.
Ten zuiden van Eibergen komen bij deze gronden enige profielen
voor met grind en/of grofzand in de ondergrond.
Oppervlakte en ligging
Deze gronden komen in een tamelijk grote oppervlakte verspreid
over het gebied voor.
Gebruik
Op Gt V overwegend grasland; op de andere Gt's overwegend bouw
land en sporadisch grasland.
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Landbouwkundige geschiktheid
Akkerbouw : Op Gt V geschikt voor haver;
geschikt tot matig geschikt voor aardappelen en voederbieten;
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Op Gt VI geschikt voor rogge, haver, aardappelen en voeder
bieten.
Op Gt Vila geschikt voor rogge, haver en aardappelen, ge
schikt tot matig geschikt voor voederbieten (zomerdepressie).
Weidebouw : Op Gt V en VI geschikt.
Op Gt Vila matig geschikt (zomerdepressie).
Naarmate het humus- en leemgchalte hoger is en de humeuze bovenlaag dik
ker, is de kans op zomerdepressies geringer.
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat hoewel er sprake is van
een meer of minder sterke zomerdepressie, deze gronden zeer vroeg zijn
en tot laat in de herfst beweidbaar.
Waterhuishouding
Bij de gronden op Gt V zal enige verlaging van winter- en voor
jaarsgrondwaterstanden de gebruiksmogelijkheden doen toenemen. Voor het
overige deel komt in de huidige toestand geen wateroverlast voor. Er
treden in het groeiseizoen nog wel eens zomerdepressies op bij teelten
van veel vochteisende gewassen, vooral op Gt Vila en Vllb. Indien dit
ondervangen zou kunnen worden door watertoevoer, zou dit de geschiktheid
van deze gronden voor teelten als voederbieten en gras ten goede komen.
Ontwatering heeft dan ook weinig effect.
5»3 Kalkloze zandeerdgronden (met minerale eerdlaag)
5.3.I Beekeerdgronden 13« (pZg2l)
Omschrijving

Deze gronden hebben geen ijzerhuidjes onder de Al-hori
zont. Het zijn roestige gronden. De humushoudende bo
vengrond is meestal dunner dan 30 cm en bestaat uit
zwak lemig, fijn zand en rust op een bleekgrijze, naar
beneden zwakker roestig wordende ondergrond.

Grondwatertrap : III en V.
Schematische profielopbouw
Variatiedikte
A-horizont
0—r
10H

Al .g
2CH
30H
ktH
Cg1.1
50-i
60-r
703
80-t Cgl.2
9CH
ioo4
110H
120—

overwegend
15 - 30 cm
soms 30 à.
50 cm

humus
(*)

3-8

leem

kleur
M50
(mediaan)

Opm.

10-17-2-

180

zwart

met roest

<10

180

geelgrijs

met roest

<10

180

grijs

met roest

<10

180

gereduceerd
blauwgrijs soms hoger,
soms dieper
in het profie
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Beekeerdgronden 1 Ij..(pZg25)
Omschrijving

: als bij 13» doch lemig in plaats van zwak leraig.

Grondwatertrap : II, III en V.
Schematische profielopbouw
Variatiedikte
A-horizont

humus
(fj)

als 13.(pZg2l)
doch

leem
(f?)

M50
kleur
(mediaan)

Opm.

10-32|
10-17-1
10-17-I
10-17

Bijzonderheden
Bij kaarteenheid 13 bedraagt het leemgehalte van de bovenlaag
10-171$, naar beneden neemt dit meestal af tot minder dan 10%, Bij kaart
eenheid 11+ bedraagt het leemgehalte 10-32§^, meestal echter 15-25/3# naar
beneden neemt het af en varieert dan van 5-15/5«
De overgang van de humeuze A1-horizont naar de C-horizont is als
regel vrij scherp.
Roest komt onregelmatig verdeeld over het gehele profiel voor tot
op de blauwgrijze gereduceerde ondergrond, die meestal binnen 120 cm voor
komt en dikwijls onverteerde planteresten bevat.
In de omgeving van de rivierkleigronden zijn deze gronden steeds
duidelijk roestig, terwijl in oostelijke richting het percentage roest
per profiel afneemt, zodat de beekeerdgronden, die gelegen zijn ten zui
den van Eibergen slechts zwak roestig zijn.
Soms komen bij deze gronden lagen met Mn- en Fe-concreties voor,
terwijl ook plaatselijk meer of minder dikke grofzand- en/of grindlagen
worden aangetroffen. Ook komt op enige plaatsen bij deze gronden oude
klei in de ondergrond voor.
Oppervlakte en ligging
Er komt een vrij grote oppervlakte van deze gronden voor verspreid
over het gebied.
Landbouwkundige geschiktheid
Akkerbouw : Op Gt II weinig geschikt (te nat).
Op Gt III matig geschikt voor zomergewassen (te nat)j
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Op Gt V geschikt voor haver;
geschikt tot matig geschikt voor aardappelen en voederbieten;
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Weidebouw : Op Gt II matig geschikt (te nat, zode is gevoelig voor ver
trapping).
Op Gt III geschikt, echter iets laat en plaatselijk met lich
te zomerdepressie.
Op Gt V geschikt, echter met zomerdepressie.
Naarmate deze gronden een hoger leemgehalte hebben, is de zomerdepressie
geringer.
Waterhuishouding
Ontwatering van de gronden op Gt II geeft een gunstig effect. Ont
watering bij Gt III en V, die ten doel heeft om de hoogste winter- en
voorjaarswaterstanden wat af te vlakken geeft een gunstig effect. Een
te sterke ontwatering doet de kans op zomerdepressie toenemen.
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5.5»2 Gooreerdgronden 15« (pZn2l)
Omschrijving

i Dit zijn gronden zonder ijzerhuidjes, zonder roest of
met onderbroken roest. De bovengrond is dunner dan 30
cm en bestaat uit zwak lemig, fijn zand op een weinig
gekleurde ondergrond.

Grondwatertrap : II, III en V.
Schematische profielopbouw
Variatiedikte
A-horizont

humus
(%)

leem
($)

M50
kleur
(mediaan)

Opm.

0 -

1CH A1
2CM
3CH C l

15-50 cm

3-7

10-17-1
<10

180

grijszwart

180

vaalgrijs

soms met zwak
ke B-laag

190

grijs

soms met
roest

kCH

50H
6CH
TCH
8CH
9CH
TOCH
11OJ
120-

<10

Cg

<10

180

gereduceerd
soms echter
donkergrijs hoger en
soms wat die
per in het
profiel

Gooreerdgronden 16.(pZn25)
Omschrijving

: Dit zijn gronden zonder ijzerhuidjes, zonder roest of .
met onderbroken roest. De bovengrond bestaat uit lemig,
fijn zand op een weinig gekleurde ondergrond.

Grondwatertrap : II, III en V.
Schematische profielopbouw
Variatiedikte
A-horizont

humus
($)

M50

kleur

m

(mediaan)

10-52!

180

grijszwart

10-15

180

, ..
vaalgrijs

ke

<10

170

grijs
0
°

soms met
j.
roest

leem

Opm.

0-

10H Al
20^
30H

Cl

ij.o4-—
5CH
60-4 Cg

15-30 cm

3-7

703

80-j
9O—!

10C3

11CH

r

u

120-

<10

l80

soms met zwak-

gereduceerd
soms v/at ho, ,
.. ger en soms
donkergrijs «at aleper
in het profiel

Bijzonderheden
Bij kaarteenheid 15 bedraagt het leemgehalte van de bovenlaag
10-17^, naar beneden neemt dit meestal af tot minder dan 10$. Bij
kaarteenheid 16 bedraagt het leemgehalte van de bovenlaag 10-32g$, meest
al echter 15-20$, naar beneden toe neemt evenals bij kaarteenheid 15 het
leemgehalte af tot vaak minder dan 10$. Ih de bovenlaag komen plaatselijk
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hogere leemgehalten voor dan bovengenoemde, dit is een gevolg van het
voorkomen van oude klei op geringe diepte.
Plaatselijk komen profielen met meer of minder dikke grofzand en/of
grindlagen voor.
In sommige percelen in het oostelijk deel van het gebied is grof
zand en grind gewonnen. Meestal was in dergelijke gronden een humuspodzol ontwikkeld, maar door het ontgraven is deze nagenoeg geheel verdwe
nen. Hierdoor is een roestarra A/C-profiel (gooreerdgrond) ontstaan in
grof materiaal.
Oppervlakte

en ligging

Deze gronden komen hoofdzakelijk in het oostelijk deel van het ge
bied voor.
Gebruik
Akkerbouw, weidebouw en een enkele keer bos.
Landbouwkundige geschiktheid
Akkerbouw : Op Gt II weinig geschikt (te nat).
Op Gt III matig geschikt voor zomergewassen (te nat)
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Op Gt V geschikt voor haver;
geschikt tot matig geschikt voor aardappelen en voederbieten;
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Weidebouw : Op Gt II matig geschikt (te nat, zode is gevoelig voor ver
trapping).
Op Gt III geschikt, echter iets laat, met plaatselijk lichte
zomerdepressies.
Op Gt V geschikt, echter met zomerdepressie.
Naarmate deze gronden een hoger leemgehalte hebben zal de zomerdepressie
geringer zijn.
Waterhuishouding
Ontwatering van gronden op Gt II heeft een gunstig effect. Bij
gronden op Gt III en V kan ontwatering, die ten doel heeft de hoogste
grondwaterstanden wat af te vlakkeneen gunstig effect hebben.
5.3O Kanteerdgronden 17. (pZd2l)
Omschrijving

Dit zijn gronden met ijzerhuidjes onder de Al-horizont.
De bovengrond is dunner dan 30 cm en bestaat uit leemarm en zwak lemig zand.

Grondwatertrap : VI.
Schematische profielopbouw
Variatiedikte
A-horizont

humus
CS)

leem
(tf)

kleur
M50
(mediaan)

Opm.

0-

10—i A1
20-

303 Cl

15-30 cm

2-k

0-17i

170

zwart

<10

170

geel

met ijzerhuidjes

<10

170

geelgrijs

soms met
roest

50-4

6CH
7CH
80H

90—i
10CH
110H

120-

Clg
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Opmerking
Van deze kaarteenheid komt maar een zeer geringe oppervlakte voor
ten zuidoosten van Borculo. Gezien de geringe oppervlakte zal geen uit
voerige omschrijving gegeven worden.
Gebruik
Bouwland.
Landbouwkundige geschiktheid
Akkerbouw : matig geschikt voor rogge, haver en aardappelen (te droog),
weinig geschikt voor voederbieten (te droog).
Weidebouw : weinig geschikt (te droog).
Waterhuishouding
Ontwatering geeft geen verbetering maar zal de kans op verdroging
doen toenemen.
5-b Vaaggronden in de rivierklei
5-J+ • 1 Kalkloze_poldervaaggronden l8.(Rn62C)
Omschrijving

*• Deze gronden hebben een zavelbovengrond. Binnen 80 cm
komt een minstens 20 cm dikke zandlaag of een zandon
dergrond voor. De hydromorfe kenmerken beginnen on
dieper dan 50 cm.

Grondwatertrap : II, III, V en VI.
Schematische profielopbouw
Variatiedikte
A-horizont

humus
(*)

leem
(*)

kleur
M50
(mediaan)

0-

10H A1g
20-4
30H
1|0—;

C1g1
50H
60H
7<H
8OH C1g2
9CH
10CH
110-i
120-

10-25 cm

3-8

Opm.

meestal
zwartgrijs met roest
soms bruin en grijze
vlekken
zwart

8-35

180

8-35

180

grijs

met
roest

<8

150/250

grijs

met
roest

<8

I5O/25O

blauwgrijs

gereduceerd
wat hoger of
dieper in
het profiel

Bijzonderheden
Roest komt in deze gronden veel voor, soms tot dieper dan 120 cm,
terwijl ook vaak Mn- en Pe-concreties aanwezig zijn.ßij sommige van de op
Gt V en VI voorkomende gronden is de bovenlaag bruin-bruinzwart, daarin
is roest moeilijk te onderscheiden. Daaronder komt steeds een laag voor
met duidelijke roest-en soms met Mn- en Fe-concreties. Het zand,dat in
de ondergrond voorkomt, is meestal matig fijn, het kan echter ook plaat
selijk matig grof of grof zijn.
Op relatief lagere gedeelten van deze kaarteenheid komen in de
humeuze bovenlaag donkergrijze, inktachtige reductievlekken voor, ter
wijl er ook roest in aanwezig is. Gewoonlijk is het lutumgehalte lager
den 25a>.

Afb. 10: Groeiverschil in rogge. Op de voorgrond een aanmerkelijk
betere stand van het gewas. Hier bevindt de grove grindhoudende ondergrond zich dieper onder het maaiveld, onder
een laagje dekzand (R 23 - lj.7 K en R 23 - 1|8 K).
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Oppervlakte en ligging
Deze gronden komen voor tussen Groenlo en Borculo en op enkele
plaatsen langs het riviertje de Berkel.
Gebruik
Bijna uitsluitend weidebouw.
Landbouwkundige geschiktheid
Akkerbouw : Op Gt II weinig geschikt (te nat).
Op Gt III matig tot weinig geschikt (te nat).
Op Gt V geschikt voor haver;
geschikt tot matig geschikt voor aardappelen en voederbieten;
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Op Gt VI geschikt, echter plaatselijk lichte zomerdepressie.
Weidebouw : Op Gt II matig geschikt (te nat), zode is gevoelig voor ver
trapping.
Op Gt III geschikt tot matig geschikt (tijdelijk te nat en
daardoor laat, terwijl de zode plaatselijk gevoelig is voor
vertrapping).
Op Gt V geschikt, echter plaatselijk met lichte zomerdepressie.
Op Gt VI geschikt tot matig geschikt, echter met zomerde
pressie.
Waterhuishouding
Ontwatering van gronden op Gt II geeft een gunstig effect, even
als ontwatering bij Gt III en V, die ten doel heeft de hoogste winter
en voorjaarsstanden wat af te vlakken.
Omdat deze gronden een gelaagde profielopbouw hebben, waarbij
meestal ook maar een ondiepe beworteling plaatsvindt, dient men bij ont
watering niet al te rigoreus te werk te gaan, maar de nodige voorzich
tigheid in acht te nemen, daar anders de kans op zomerdepressie gaat
toenemen.
Op Gt VI zal ontwatering de kans op zomerdepressie doen toenemen.
5.5 Toevoegingen
I Zanddek_25_|-_itQ_2ï_d.ik
Legendasymbool (a).
Deze toevoeging komt slechts sporadisch voor. De smalle kleigeul
ten zuiden van Borculo was dermate nat, dat men er plaatselijk wat zand
heeft opgebracht.
II Grind_en/of_grofzand ondieper dan I4.O cm beginnend
Legendasymbool (b).
Kaarteenheden met deze toevoeging komen overwegend in het oostelijk
deel van het gebied voor.
Het grove materiaal is sterk doorlatend en heeft een gering wa
terbindend vermogen. Hierdoor zal gemakkelijk verdroging van het gewas
optreden (afb. 10). Wanneer veel wit grind aan de oppervlakte voorkomt,
kan bij langdurige zonneschijn verbranding optreden. Is echter de wa
terhuishouding in orde, dan zijn deze gronden geschikt tot matig ge
schikt voor akker- en weidebouw. Ook komt plaatselijk onder dit grove
materiaal oude klei voor, waardoor de desbetreffende gronden zowel perio
diek te nat als te droog kunnen zijn.
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Bij ontwatering van de te nat gelegen gronden dient men uiterst
voorzichtig te werk te gaan, daar ze spoedig te sterk worden ontwaterd
en de kans op zomerdepressies hierdoor zal toenemen.
III Grind en/of grofzand, beginnend tussen ij.0 en 80 cm en minstens J+0 cm
dik óf biginnënd dîëpër~dân~8Ô"cm~ën~dôôrgâând~tôt~dîêpif dän_T5Ö cm
Leg.endasymbool (c).
Als I, doch gemiddeld is de landbouwkundige geschiktheid beter
en de kans op zomerdepressies minder.
IV Oude_klei_ondieper dan lj.0 cm beginnend
Legendasymbool (d).
Op enige plaatsen in het zuidoostelijk gedeelte van het gebied
komt ondieper dan l^Q cm oude klei voor.
V Oude_klei beginnend tussen lj.0 en 120 cm en minstens 20 cm dik
Legendasymbool (e).
In het oostelijk deel van het gebied komt deze toevoeging vrij
veel voor bij humuspodzolgronden.
De klei, die meestal zwaar en dicht is, werkt storend op de wa
terbeweging in de grond, zodat in tijden met veel neerslag spoedig wa
teroverlast optreedt, vooral wanneer de bovenliggende zandlaag dun is.
In tijden van geen of weinig neerslag daarentegen is de water
voorraad spoedig uitgeput, omdat er geen of weinig water capillair op
stijgt vanuit de oude klei.
Door bovengenoemde oorzaken zijn deze gronden wisselend nat en
droog. Naarmate echter deze oude klei dieper in het profiel voorkomt is
dit euvel minder. Op een diepte van ca. 100 cm kan het zelfs gunstig
werken ten aanzien van de vochtvoorziening van de plant.
Uit het bovenstaande zal zonder meer duidelijk zijn, dat de in
vloed van een oude kleiondergrond op de landbouwkundige geschiktheid
sterk afhankelijk zal zijn van:
1. de diepte van voorkomen
2. de aard van het materiaal, dat op de klei ligt
J. het bodemprofiel in dit materiaal.
In verband hiermede kan de landbouwkundige geschiktheid moeilijk
generaliserend beschreven worden.
Waterhuishouding
Ontwatering van deze gronden zal een meer of minder gunstig effect
hebben, afhankelijk van de diepte waarop de klei begint en de aard van
het bovenliggende profiel.
Met drainage wordt in de praktijk op dergelijke gronden bij Rekken,
redelijke resultaten bereikt.
Het is dus wel mogelijk de wateroverlast te verminderen, de gevoe
ligheid voor droogte zal echter blijven.
VI Grind en/of grofzand ondieper dan I4.O cm beginnend en oude klei begin
nend tussen 40 en Ï2Ö cm~ën~mïnstëns~2Ö~cm~dïk
Legendasymbool (f).
Deze gronden zijn gelijk aan de onder V genoemde, maar bevatten
bovendien in de bovengrond grind met of zonder grofzand, waardoor de
landbouwkundige geschiktheid geringer is. Ontwatering dient voorzich
tig te geschieden.
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VII G^ind_en_/of_grofzand beginnend dieper_dan I4.0 cm en minstens 20 om
dik_ën oüdë kîëî beginnend tüssën !+Ô ën 120 cm~ën minstens 2Ö~cm~dik
Legendasymbool (g).
Als VI, doch de afwijkingen komen dieper dan 1^.0 cm voor, waardoor
ze gemiddeld landbouwkundig wat beter geschikt zijn. Ze verdrogen min
der snel en hebben minder wateroverlast.
VIII Plaatselijk_verwerkt en_grotendeels geëgaliseerd
Legendasymbool (h).
Deze gronden zijn dermate verwerkt, dat geen gemiddelde profiel
omschrijving is te geven, zie ook hfdst. Ij..i).2 onder VIII.
IX Plaatselijk afgegraven
Legendasymbool (i).
Ook hier een te grote heterogeniteit zodat geen gemiddelde pro
fielomschrijving gegeven kan worden, zie hfdst. lf.1^.2 onder IX.

-

1(.0

-

6. DE GRONDWATERTRAPPENKAART, SCHAAL 1 : 25 OOP (bijlage 2)
6.1 Inleiding
De grondwaterstand neemt een belangrijke plaats in onder de fac
toren, die de geschiktheid van een grond en met name van een zandgrond
als cultuurgrond bepalen. Het is mede daarom gewenst op bodemkaarten
over de diepteligging van het grondwater gegevens te verschaffen. Dit
gebeurt door middel van grondwatertrappen (Gt).
De diepteligging van de grondwaterspiegel op een bepaalde plaats
is in de loop van de tijd aan sterke variaties onderhevig.
In het algemeen zal het niveau in de winter hoog zijn en in de
zomer laag. Bovendien zullen ook van jaar tot jaar verschillen optreden,
m.a.w. jaarlijks zullen de curven, die het verband tussen de dieptelig
ging van de grondwaterspiegel beneden maaiveld en de tijd aangeven
(tijdstijghoogtelijnen) een verschillend verloop vertonen.
Het is mogelijk, uit een groot aantal, veeljarige waarnemingen
een indruk te krijgen van de fluctuatie van het grondwater, zowel
van één jaar, als van meerdere jaren. De grondwatertrappen (Gt's) zijn
gebaseerd op gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden.
Deze zijn geen normale gemiddelden. De gemiddeld hoogste grond
waterstand (GHW) wordt berekend door de hoogste drie grondwaterstanden
in najaar en winter per jaar te middelen en deze gemiddelden over veel
jaren nogmaals te middelen. De gemiddeld laagste grondwaterstand (GLW)
vindt men op dezelfde wijze door de laagste drie grondwaterstandsme
tingen per groeiseizoen te middelen, waarna deze seizoengemiddelden
weer over veel jaren worden gemiddeld. Van plaats tot plaats kan het
gemiddelde grondwaterstandsverloop en daarmede de waarden, die men
vindt voor GHW en GLW sterk variëren. De grondwatertrappenindeling nu
is een klassenindeling van grondwaterstandsverlopen (gekenschetst door
GHW en GLW). Elke klasse van deze indeling, die grondwatertrap, afge
kort Gt,genoemd wordt, is gedefinieerd door aan te geven, binnen welke
grenzen GHW en GLW voor die Gt mogen variëren.
Wanneer aan een kaartvlak op de kaart een bepaalde Gt is toege
kend, wil dat zeggen, dat de GHW van de gronden binnen dat kaartvlak,
afgezien van afwijkingen ten gevolge van het voorkomen van onzuiverhe
den, zullen variëren binnen de klassengrenzen, die gesteld zijn voor
de betreffende Gt.
In het gebied "Leerinkbeek" is de volgende Gt-indeling gebruikt:
Gt
GHW
GLW
II
<20
50- 80
III
<1+0
80-120
V
<04.0
>120
VI
>120
it.0-80
Vila
80-120
>120
Vllb
>120
>120
De grondwatertrappen zijn aangegeven in de grondwatertrappenkaart.
(bijlage 2). Als basis van deze kaart is de bodemkaart gebruikt, zodat
behalve de Gt-klassen ook de bodemgesteldheid uit deze kaart kan wor
den afgelezen.
6.2 De kartering van de grondwatertrappen
Zoals uit de inleiding blijkt zou de meest objectieve methode
om grondwatertrappen te karteren, een intensieve en langdurige water
standsopname zijn.
Voor het toepassen van deze methode ontbreekt echter de tijd. Om
deze reden wordt dan ook gebruik gemaakt van een aantal andere hulpmid
delen.

- ui Deze zijn:
1. de grondwaterverschijnselen in het profiel
2. de topografie
5. het bodemgebruik en de vegetatie
1).. de bodernvorming
5. het constateren van de hoogte van het grondwater in de boorgaten en
het vaststellen van slootwaterstanden tijdens de kartering
6.2.1 De_S£ondwate^erschijnselen in_het profiel
De waterbeweging in de grond laat duidelijke sporen na. Totaal
gereduceerde blauwgrijze kleuren geven met vrij grote zekerheid de GLW
aan. Roestvlekken met daarnaast reductiekleuren geven goede inlichtingen
betreffende de GHW.
In ijzerarme gronden, waar genoemde verschijnselen veel minder
duidelijk optreden, zijn eveneens kenmerken aanwezig, zoals bleke vlek
jes en vaalbruine tinten, die aanwijzingen geven omtrent de waterbe
weging, zij het minder duidelijk.
6.2.2 De_topografie
In open zandgronden kan men op een bepaalde plaats aan grondwa
terverschijnselen de Gt duidelijk vaststellen. Met deze plaats als uit
gangspunt kan men van plaatsen in de directe omgeving van dit punt aan
de hand van relatieve hoogteverschillen de Gt schatten.
Het trekken van een Gt-grens geschiedt dan ook vaak aan de hand
van in het veld zichtbare hoogteverschillen. In de kartering "Leerinkbeek" komen echter op dit punt grote afwijkingen voor. De oorzaak hier
van is het voorkomen van storende ondergronden. Niet zelden komt het
voor, dat topografisch hogere delen natter zijn dan lagere.
6.2.3 Het_bodej^eb:njik_en de vegetatie
Bodemgebruik en vegetatie geven vaak, zij het dan globaal, een
indruk van de ligging t.o.v. het grondwater. Aaneengesloten grascom
plexen liggen altijd op lagere Gt's, bouwlanden op hogere.
Biezen, zeggen en geknikte vossenstaart zijn duidelijke vochtindicatoren.
6.2.ij. De bodemvorming
De diepte van het grondwater speelt een belangrijke rol bij het
ontstaan van diverse kaarteenheden. Het zal dan ook duidelijk zijn,
dat omgekeerd de kaarteenheid een aanwijzing kan zijn voor de Gt.
Enkele voorbeelden:
Beekeerd- en gooreerdgronden liggen laag.
Bij humuspodzolen kan de aard van de bodemhorizonten in veel gevallen
een indruk geven van de hydrologische omstandigheden waaronder zij ont
stonden. Zo duidt een fletse, diep doorgaande B2-horizont erop, dat de
grond bij hoge grondwaterstanden is ontstaan. Men dient zich er wel
van te overtuigen, dat geen ingrijpende ontwatering heeft plaatsgevonden.
6.2.5 Het_constateren van de hoogte van het grondwater in de boorgaten
ên_hët_vaststëïlin van~sïöötwatêrstandën~tijdëns dê_kartiring
Tijdens de kartering is gelet op slootwaterstanden en de water
standen in de geboorde gaten. Wetende in welke periode van het jaar
men karteert, draagt deze waarneming bij tot een goede vaststelling
van de Gt.
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6.3 De grondwaterstand in de omgeving van het pompstation van de WOG
Bij de kartering van de grondwatertrappen in de omgeving van het
pompstation bij Haarlo, bleek dat daar de geconstateerde grondwater
standen niet in overeenstemming waren met de verwachtingen, die uit de
hydromorfe kenmerken konden worden afgeleid.
De hydromorfe kenmerken geven een indruk van de grondwaterstanden, zo
als deze lang geweest zijn. Zij stammen waarschijnlijk uit de tijd
vóór de wateronttrekking door het pompstation.
Op de grondwatertrappenkaart is de toestand aangegeven, zoals die uit
de hydromorfe kenmerken kan worden afgelezen. Het gebied waarbinnen
lagere grondwaterstanden kunnen worden verwacht dan door de Gt-klassen
wordt aangegeven is met een bijzondere signatuur op de kaart aangegeven.
Behalve de wateronttrekking door het pompstation, hebben vermoedelijk
ook enige diepe leidingen de grondwaterstand in een gedeelte van het
omgrensde gebied verlaagd.

