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VOORWOORD
In opdracht van de Centrale Directie van de Cultuurtechnische
Dienst is door de Afdeling Gelderland-Utrecht van de Stichting voor
Bodemkartering een bodemkartering uitgevoerd in een ruim 11 000 ha groot
gebied tussen Zevenaars Doetinchem en Angerlo.
Het onderzoek werd, onder leiding van Ir. J.N.B. Poelman, verricht
door D.A. Eilander, P. Harbers, P. Jokövi en J.L. Kloosterhuis.
Voor het hydrologisch gedeelte van het onderzoek leverden H.C.
van Heesen en F. Zuyderhoff hun aandeel.
A. Jongmans, een leerling van de Christelijke Hogere Landbouw
school te Ede, karteerde tijdens zijn bodemkundige opleiding eveneens
een deel van het gebied.
Van het Rijkslandbouwconsulentschap voor Oost-Gelderland verleen
den J.A.H. Krüs, A. Reesink en G.A. Tiggeloven medewerking aan de land
bouwkundige waardering.
De dagelijkse leiding berustte bij J.L. Kloosterhuis. Hij stelde
met medewerking van de heren Harbers en Eilander het rapport samen.
Ir. Poelman schreef met medewerking van Prof. Dr. G.C. Maarleveld de
paragraaf over de geologie van het gebied.

HET HOOFD VAN HET RAYON OOST

(Ir. J.C. Pape)

GLOSSARIUM
a. Algemeen (alfabetisch gerangschikt)
Bodemprofiel
Bovengrond.
Bovenlaag
Hydromorfe kenmerken

Mediaan (M50)
Mineraal materiaal
Moerig materiaal
Mu
Textuur

het totaal van horizonten (lagen) in
de bodem, die door afzetting en/of bodemvormende processen zijn ontstaan,
bovenste 5 à 30 cm van het profiel,
bovenste horizont van het profiel met
meestal een relatief hoog gehalte
aan organische stof.
kenmerken, die erop duiden dat de
desbetreffende gronden tot hoog in
het profiel permanent of periodiek
met water verzadigd zijn of dit
voorheen waren.
korrelgrootte waarboven en waarbeneden
de helft (in gewichtshoeveelheid) van
de zandfractie (50 - 2000 mu) ligt.
grond met een organische-stofgehalte
van ten hoogste 15$ ')•
grond, waarvan het organische-stofgehalte hoger is dan 15$ ')•
micron = 0,001 mm.
granulometrische (mechanische) sa
menstelling van de grond.

b. Horizontbenaming
Hoofdhorizonten
A1-horizont

A2-horizont

B-horizont

B2-horizont
B3-horizont
C-horizont

Cl-horizont

1)

bovenste donker gekleurde horizont
van het bodemprofiel, waarin het
uitgangsmateriaal na de afzetting
is verrijkt met organische stof,
of waarin de organische stof na de
afzetting door biologische processen
is omgezet.
een minerale horizont, die lichter
van kleur en lager in humusgehalte is
dan de boven- en onderliggende hori
zont. Deze hoofdhorizont is door
verticale uitspoeling verarmd,
minerale of moerige horizont, waarin
inspoeling van bovenaf heeft plaats
gevonden (humus of lutum, al of niet
te zamen met sesquioxyden).
B-horizont met maximale inspoeling.
onderste deel van de B-horizont met
geringe inspoeling.
minerale of moerige horizont, die
weinig of niet is veranderd door de
bodernvorming.
In soortgelijk materiaal heeft de
ontwikkeling van de bovenliggende
horizonten plaatsgehad,
een weinig veranderde C-horizont,
zoals ontkalkte zavel of licht ver-.
teerd veen.

Bij kleigronden 15 à 30$, afhankelijk van het lutumgehalte.

- 9 -

C2-horizont
D-horizont

G-horizont

AB-horizont
AC-horizont
BC-horizont
DG-horizont

een onveranderde C-horizont, zoals
niet-ontkalkte klei en geheel onver
teerd veen.
een minerale of moerige horizont, die
weinig of niet is veranderd door de
bodemvorming en afwijkt van het erboven
liggende moedermateriaal, bijv. een
veenlaag in een kleiprofiel.
een minerale of moerige horizont, die
geheel of vrijwel geheel gereduceerd
is en na oxydatie aanzienlijk van
kleur verandert. Tevens moet deze ho
rizont aan do eisen van de C-horizont
voldoen.
overgang van A- naar B-horizont met
evenveel A- als B-kenmerken,
overgang van A- naar C-horizont met
evenveel A- als C-kenmerken,
overgang van B~ naar C-horizont met
evenveel B- als C-kenmerken,
een D-horizont, die tevens aan de
eerstgenoemde eisen van een G-horizont voldoet.

Lettertoevoegingen
P

an

b

S
h

t

v

een door de mens bewerkte (p=ploegen)
horizont, zoals de bouwvoor (Ap). Diep
verwerkte profielen kunnen bijv. als
volgt worden aangeduid (A1+B+C)p.
een toevoeging, die aangeeft dat een
A1-horizont bestaat uit van elders
toegevoegd humushoudend materiaal
(door plaggenbemesting of opbaggeren).
Een mogelijke onderverdeling van de
Aan-horizont geschiedt door middel van
een cijfertoevoeging.
deze toevoeging geeft aan dat de des
betreffende horizont na de bodemvorming met een sediment (podzolgrond
met kleidek) of met een Aan bedekt
is geraakt.
lettertoevoe-ging, die bij elke hori
zont gebruikt kan worden en die roestof reductievlekken aangeeft,
de toevoeging h (van humus) kan alleen
in combinatie met de codering B2 wor
den gebruikt en duidt dan op een zeer
sterke humusverrijking in het bovenste
deel van de B2 van sommige xeropodzolgronden.
de toevoeging t (van textuur) kan
alleen in combinatie met de coderin
gen BI, B2 en B3 gebruikt worden om
daarmee zwakke textuur-B-horizonten
of briklagen te coderen,
lettertoevoeging (van veen) om de
moerige B-horizont aan te duiden.
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c. Korte definities van een aantal indelingscriteria
Moerig materiaal
Minerale gronden
Moerige bovengrond
Moerige tussenlaag
Moderpodzol-B
Dikke Al
Dunne Al
Banden-B

Humuspodzol-B
Duidelijke podzol-B
Duidelijke moerige
B-horizont

Textuur-B

Briklaag

Minerale eerdlaag
Met/zonder ijzerhuidjes

Zonder roest

Dunne eerdlaag

Matig dikke eerdlaag

grond waarvan het organische-stofgehal
te hoger is dan 15% 1)
gronden die tussen 0 en 80 cm voor meer
dan de helft uit mineraal materiaal
bestaan.
bovengrond, bestaande uit moerig mate
riaal.
laag, bestaande uit moerig materiaal,
die ondiepe^ dan 40 cm begint en 15 à
40 cm dik is.
B-horizont, waarin de humus overwegend
als moder wordt aangetroffen,
een niet-vergraven A1-horizont, die
dikker dan 50 cm is.
een niet-vergraven A1-horizont, die
dunner is dan 3° cm» of een vergraven
Ap-horizont ongeacht de dikte,
oranjebruine tot geelbruine banden van
ijzer en lutum, die aan bepaalde eisen
o.a. wat duidelijkheid en structuur
betreft, moeten voldoen.
B~horizont, waarin overwegend amorfe
humus voorkomt.
B-horizont, die aan bepaalde eisen o.a.
wat kleur en dikte betreft, voldoet,
een in moerig materiaal voorkomende
continue-B-horizont, waarvan het ingespoelde deel vrijwel uitsluitend uit
amorfe humus bestaat, die binnen 120 cm
minstens 5 cm dik is.
een inspoelingshorizont in minerale
gronden, waarvan het ingespoelde deel
vrijwel uitsluitend uit lutum of uit
lutum en sesquioxyden bestaat,
een textuur-B die aan bepaalde eisen
van dikte en zwaarte (minstens 15 cm
dik en minstens
lutum bevattend)
voldoet en bovendien inspoelingshuidjes
van lutum heeft.
een niet-moerige, duidelijke A1-horizont
van minstens 15 cm dikte,
het aanwezig zijn/ontbreken van ijzer
huidjes rond de zandkorrels, bij de podzolen onmiddellijk onder de B2-horizont,
bij de eerdgronden en de vaaggronden
bovenin de C-horizont.
a. geen roest of
b. roest dieper dan 35 cm beginnend, of
c. roest < 35 cm en onderbroken over
meer dan 30 cm.
een moerige of minerale eerdlaag van
15-30 cm dikte (een bovenlaag dunner
dan 15 cm is per definitie geen eerd
laag).
een moerige of minerale eerdlaag van
30-50 cm dikte.

') Bij kleigronden 15 à 30^, afhankelijk van het lutumgehalte.

- ri Met roest
Niet-gerijpt

Met een niet-gerijpte
ondergrond
Roest- of reductievlekken
Moerige eerdlaag

roest beginnend binnen 35 cm, hoogstens
onderbroken over 30 cm en doorlopend
tot 120 cm of tot G-horizont,
heeft betrekking op de fysische rijping
(zie ook hoofdstuk 3* paragraaf 3*^)
en geeft een indruk omtrent de stevig
heid.
Gerijpte gronden zijn tot ten minste
20 cm stevig (niet tussen de vingers
door te persen).
gronden, die ondieper dan 50 cm slechts
matig stevig zijn of slap zijn binnen
80 cm.
door aanwezigheid van bepaalde ijzer
verbindingen bruinrood of neutraal
grijs gekleurde vlekken in de grond,
een moerige A1-horizont dikker dan
15 cm, waarin hoogstens 10 à 15 volume
procenten uit planteresten bestaan
met een herkenbare weefselopbouw.

d. Bestanddelen van de grond
Lutumfractie
Slibfractie
Siltfractie
Leemfractie
Zandfractie
Grindfractie
Klei

minerale delen < 2 mu.
minerale delen < 16 mu.
minerale delen > 2 mu en < 50 mu.
minerale delen <50 mu.
minerale delen > 50 mu en < 2000 mu.
minerale delen > 2000 mu.
mineraal materiaal, dat minstens
lu
tumfractie bevat.
mineraal materiaal, dat minstens 50%
leemfractie bevat.
mineraal materiaal, dat minder dan Qjê
lutumfractie en minder dan 50$ leem
fractie bevat en waarvan de M50 beneden
de 2000 mu ligt.

Leem
Zand

e. Textuurklassen
Tabel 1.
%

Indeling naar het lutumgehalte voor zand en niet-eolische
zwaardere afzettingen.

lutum

0 - 5
5 - 8
8 - 12
12 - 17,5
17^5- 25
25 - 35
35 - 50
50 -100

Naam

Samenvattende namen

kleiarm zand
kleiig zand
) zand zeer lichte zavel )
)
lichte zavel
matig lichte zavel)
)zavel
zware zavel
)
lichte klei
matig zware klei )
klei
zeer zware klei ) zware klei

lutumarm materiaal
) lutumrijk materi) aal (wordt in zijn
) geheel t.o.v."zarxi"
) ook wel met "klei"
) aangeduid).
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Tabel 2. Indeling naar leemgehalte voor zand en eolische zwaardere
afzettingen.
Naam

leem

L

0 - 10
10 - 17,5
17,5- 32,5
32,5- 50
50 - 85
85 -100
Tabel 3-

leemarm zand
zwak lemig zand
)
sterk lemig zand
) lemig zand
zeer sterk lemig zand )
zandige leem
)
siltige leem
)

zand
leem

Indeling naar de mediaan van de zandfractie (M50).

M50 tussen
50
I05
I50
210
i+20

Samenvattende namen

en 105
en 150
en 210
en 420
en2D00

mu
mu
mu
mu
mu

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

Samenvattende namen
fijn zand
grof zand

f. Organische-stofklassen
Tabel k. Indeling naar het humusgehalte voor lutumarme gronden
% humus
0 2,55 -

2,5
5

8

15
15 - 22,5
22,5- 35
35 -100
8 -

Naam

Samenvattende namen

humusarm zand
)
matig humeus zand),
)
,
, (humeus; mineraal
zeer humeus zand )
)
humusrijk zand
)
venig zand
)
zandig veen
) moerig
veen
)

Tabel 5. Indeling naar het humusgehalte voor lutumrijke gronden ')
% humus

I

2,5
r5
8
15
22,5
35

1)

0- 2,5 à 5
à. 5-5
à 10
x 10m Q
1 16
1 ( ;
a
o
a
à I6-I5
à 30
à 30-22,5 à. 45
à 45-35
à 70
à 7O- 100

Naam

Samenvattende namen

humusarme klei
)
matig humeuze klei ),
)
i n - )
< h u m e u s)
< mineraal
zeer ,humeuze klei
humusrijke klei
)
venige klei
)
kleiig veen
) moerig
veen
)

Bij deze indeling zijn de klassegrenzen afhankelijk van het lutumgehalte met dien verstande, dat hoe hoger het lutumgehalte is, hoe
hoger ook het vereiste humusgehalte om een grond tot een bepaalde
humusklasse te rekenen.
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g. Begrippen, betrekking hebbend op de hydrologie
Afwatering

Het ontlasten van een gebied van water
door open waterlopen. Zie ook "ontwate
ring".

Blekingsverschijnselen,
blekingsvlekken

In ontijzerde profielen voorkomende
vlekken, die als analoog aan de reductievlekken in ijzer bevattende profielen
gezien worden.

Bodemvocht

Het water in de grond boven de grondwa
terspiegel.

Fluctuatie (evt. grondwa
terfluctuatie)

Het schommelen of op en neer gaan van
de grondwaterstand. Soms wordt fluctuatie
in kwantitatieve zin gebruikt: het ver
schil tussen GLG en GHG.

Fluctuâtiediagram

Diagram, waarin de op gelijke tijdstip
pen op twee verschillende plaatsen ge
meten grondwaterstanden tegen elkaar
zijn uitgezet.

Gemiddelde grondwaterstandscurve

Curve - te verkrijgen door de constructie
van een gemiddelde curve door een bundel
tijdstijghoogtelijnen, ieder voor zich
op een afzonderlijk jaar betrekking heb
bend - die het gemiddelde verloop van
de grondwaterstand op een bepaalde plaats
weergeeft.

Gemiddelde hoogste grond
waterstand

Waarde voor de grondwaterstand afgelezen
bij de top van de gemiddelde grondwater
standscurve.

Gemiddelde laagste grond
waterstand

Waarde voor de grondwaterstand afgelezen
bij het dal van de gemiddelde grondwa
terstandscurve.

Gleyverschijnselen

De in een bodemprofiel voorkomende roestverschijnselen, al dan niet in combinatie
met reductieverschijnselen. Het ontstaan
ervan is een gevolg van de ter plaatse
optredende afwisseling in oxyderende en
reducerende omstandigheden.

Grondwater

Het water in de grond dat alle poriën
tussen de gronddeeltjes vult en waarvan
de druk even groot of groter is dan de
atmosferische.

Grondwaterinvloed

Bij een grond "met sterke grondwaterin
vloed" of "onder invloed van het grond
water staande" wordt de waterhuishouding
van de grond, meer speciaal van het bo
venste profieldeel waar de hoofdwortelmassa van de planten zich bevindt, in
sterke mate bepaald door het grondwater,
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dat gedurende een belangrijk deel van
het jaar ondiep voorkomt. Bij gronden
"zonder grondwaterinvloed" staat het
grondwater het gehele jaar zo diep dat
de waterhuishouding van het bovenste
profieldeel er niet door beïnvloed
wordt. Het zijn kwalitatieve aanduidin
gen; de grens tussen beide is niet
scherp. Met "het bodemprofiel heeft
zich onder cterke grondwaterinvloed
ontwikkeld'1 geeft men aan dat de pro
fielkenmerken erop wijzen dat bij de
bodemvoming het grondwater gedurende
althans een groot deel van het jaar
hoog stond; bij gronden waarvan men
zegt dat "het bodemprofiel zich zonder
grondwaterinvloed heeft ontwikkeld"
ontbreken de kenmerken als hiervoor be
doeld; het grondwater kwam tijdens de
bodemvorming zeer diep voor. Ook dit
zijn weer kwalitatieve aanduidingen.
Grondwaterspiegel
(= freatisch niveau)

Het denkbeeldige vlak waar de druk in
het grondwater gelijk is aan de atmos
ferische en dat de bovenbegrenzing van
het grondwater vormt.

Grondwaterstand
(evt. waterstand)

Hoogte uitgedrukt in m of cm t.o.v. het
maaiveld (of een vergelijkingsvlak,
bijv. NAP), waarop zich de grondwater
spiegel bevindt.

Grondwatertrap (Gt)

Klasse van grondwatertrappenindeling.

Grondwatertrappenindeling

Klasse-indeling van gemiddelde grond
waterstandsverlopen die gebruikt wordt
om op bodemkaarten de van plaats tot
plaats optredende verschillen in het
gemiddelde grondwaterstandsverloop aan
te geven. E: t gemiddelde grondwater
standsverloop wordt gekenschetst door
GHG en GLG. Elke klasse van de indeling
(grondwatertrap, Gt) omvat een traject
van grondwaterstandsverlopen, gedefini
eerd door de grenzen waarbinnen GLG
of GLG in combinatie met GHG voor de
desbetreffende grondwatertrap variëren.

Grondwaterverschijnselen

Alle met het oog waarneembare verschijn
selen in het profiel, waarvan het ont
staan samenhangt met of een gevolg is
van het voorkomen van grondwater (blekingsverschijnselen, gleyverschijnselen,
reductieverschijnselen, roestverschijnselen, totaal gereduceerde zone).

Hoogteligging

Gebruikt in de bodemkunde heeft deze
term geen betrekking op de topografische
hoogteligging van de grond, ir.aar op de
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Oker

ligging van het grondwater t.o.v. het
maaiveld. De afvoer van water uit de
grond
Zeer sterke oranjegekleurde roestafzettingen.

Ontwatering

De afvoer van water uit de grond, even
tueel door greppels, drains of sloten.
De ontwatering gaat in afwatering over,
waar het water het perceel verlaat.

Reductieverschijnselen,
reductievlekken

Door de aanwezigheid van tweewaardig
ijzer neutraal grijs gekleurde, in ge
reduceerde toestand verkerende vlekken
in de grond.

Roestverschijnselen,
roestvlekken

Door de aanwezigheid van bepaalde ijzersverbindingen - bruin tot rood gekleurde
vlekken in de grond.

Totaal gereduceerde zone

Het deel van het profiel dat steeds of
vrijwel steeds verzadigd is met water
en ten gevolge daarvan nooit of vrijwel
nooit lucht bevat. (G-horizont)

Waterbergend vermogen

Het vermogen van de grond, met name van
de geheel doorvochte grond, om tijdelijk
water op te slaan, zodat overtollig
regenwater vertraagd aan de ontwaterings
middelen wordt doorgegeven. Een maatstaf
ervoor is de bergingscoëfficiënt.

Archief-Stambuis (Stambuis) Bij het Archief van Grondwaterstanden
geregistreerde grondwaterstandsbuis,
waarin de grondwaterstand gedurende
meerdere jaren minstens 2 x per maand
gemeten is.
DOLN-Peilbuis (CP-buis)

Door de COLN geplaatste buis, waarin
de grondwaterstand gemeten is op of
omstreeks 28 april, 28 augustus, Ui- ok
tober en lij- december, te beginnen met
de laatste maanden van 1952 en vervol
gens in de jaren 1953 t/m 1955» De bui
zen zijn geplaatst met een dichtheid
van 1 per 100 ha.

Archief-Peilbuis (AP-buis) COLN-Peilbuis, waarin de opnamen na 1955
met dezelfde frequentie zijn voortgezet.
Stiboka-Peilbuis (SP-buis) Door de Stichting -voor Bodemkartering ge
plaatste grondwaterstandsbuis. De opna
mefrequentie kan zeer verschillend zijn.
h. Verklaring van de namen waarmee de bodemeenheden zijn aangeduid
Deze namen zijn ontleend aan het systeem voor bodemclassifica
tie. Hierin heeft men bij de naamgeving vaak gebruik gemaakt van
toponiemen, die voorkomen in gebieden waar ook de benoemde gronden

-
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het meest worden aangetroffen. Ook heeft men wel nieuwe namen be
dacht, zo mogelijk toch iets zeggend over de aard of de ligging
van de desbetreffende gronden.
Drecht

(in drechtvaaggronden)
dit is een waternaam, die uitsluitend
gekozen is, omdat in de omgeving van
o.a. Papendrecht deze gronden een be
hoorlijke verbreiding hebben.

Eerd

(in eerdgrcnden)
een oude spelling en gewestelijke uit
spraak van het woord "aarde" is gekozen
om donkere en goed veraarde bovengron
den te benoemen.

Enk

(in enkeerdgronden)
de met "enk" benoemde zandgronden zijn
ontstaan door eeuwenlang bodemgebruik
als bouwland.

Holt

(in
een
als
den

Laar

(in laarpodzolgronden)
bosnaam (open plek in bos). Een ontginningsnaam uit de Middeleeuwen, waar
schijnlijk iets jonger dan loo.

Loo

(in loopodzolgronden)
bosnaam (open plek in bos), een ontginningsnaam uit de vroege Middeleeuwen.

Ooi

(in ooivaaggronden)
deze gronden komen in het bijzonder
voor in de droogmakerijen (voormalige
plassen).

Podzol

(in podzolrauwveengronden enz.)
het woord stamt uit het Russisch en heeft
betrekking op de askleurige loodzandlaag (de A2-horizont).

Polder

(in poldervaaggronden)
de desbetreffende gronden komen in
verreweg de meeste polders wel voor.

Vaag

(in vaaggronden)
onduidelijk, niet scherp omlijnd.
Wordt gebruikt voor gronden met de
minst duidelijke horizonten.

Veld

(in veldpodzolgronden)
veldnamen worden ten noorden van de gro
te rivieren aangetroffen op (meestal
lage) heidevelden buiten de oude ont
ginningen. (in het zuiden komt deze

holtpodzolgronden)
bosnaam (=hout), vaak voorkomend
actueel bos, waar moderpodzolgronvoorkomen.

naam voor op oude bouwlanden en is
daar dus onjuist voor deze gronden)
(in vlakvaaggronden)
vlak (vlaak, vlake) = zandplaat.
(in vorstvaaggronden)
deze gronden kernen veel voor in de
geving van Grubbenvorst (L).

Afb.1

Gezieht op het gekarteerde gebied vanaf het Montferland
Foto: Stiboka
(Archiefnr.; R28-1Ö5)
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SAMENVATTING (tevens bespreking van de vereenvoudigde bodemkundige
overzichtskaart, bijlage 2)
In het onderzochte gebied, dat in dit rapport kortheidshalve de
ruilverkaveling Bevermeer wordt genoemd, komen globaal gezien ongeveer
evenveel zand- als rivierkleigronden voor.
De zandgronden zijn in het Würmglaciaal ontstaan als dek- en rivier
stuifzanden. Ze zijn in een pakket van wisselende dikte op een ondergrond
van fluviatiel laagterras afgezet. Het oppervlak van het zandgebied is zwak
golvend, op enkele plaatsen vrij sterk geaccidenteerd. Dit laatste is soms
een gevolg van periglaciale verschijnselen, waarbij talrijke erosiedalen
zijn uitgeslepen.
Naar de tijd van hun ontstaan worden de rivierkleigronden onderscheiden
in oude en jonge rivierkleigronden. De oude rivierkleigronden zijn vermoe
delijk in het Atlanticum door de Oude IJssel in een vlechtend patroon afge
zet. Uit dezç tijd dateren de vele oude beddingen, die vooral in het noorden
van het oude rivierkleigebied voorkomen.
De jonge rivierkleigronden bestaan grotendeels uit een homogeen zwaar
komkleidek, dat in de Romeinse tijd is afgezet. Het bedekt de oude rivier
kleigronden in het westen van het gebied.
Meer bijzonderheden van dit gebied zijn in een aantal kaarten en
tabellen verwerkt, die als bijlagen in dit rapport zijn opgenomen. Op de
bodemkaart (bijlage 1) zijn de zandgronden in 22 kaarteenheden en de rivier
kleigronden in 16 kaarteenheden onderscheiden. Verder komen enkele toevoe
gingen als extra onderscheiding bij sommige kaarteenheden voor.
De vereenvoudigde bodemkundige overzichtskaart (bijlage 2) geeft
slechts de hoofdindeling van de kaarteenheden weer.
Er zijn in dit gebied betrekkelijk weinig podzolgronden. Het groot
ste deel hiervan behoort tot de moderpodzolgronden (Y). Het zijn meestal
hooggelegen humusarme gronden met een bruine inspoelingshorizont. Ze
komen vooral op het dekzand langs het Gestuwd Preglaciaal en op verspreid
liggende hoge dekzandkoppen voor. Als landbouwgronden zijn ze door vochttekort weinig produktief.
De humuspodzolgronden (H) bezitten in dit gebied ondiepe, compacte,
ijzerrijke, zeer donkerbruine B2-horizonten. Ze hebben een zwarte boven
grond met een vrij hoog humusgehalte. Deze gronden kunnen zowel laag als
middelhoog voorkomen. In het laatste geval kunnen het vrij goede gronden
voor verschillende zandbouwlandgewassen zijn. Ze zijn in grotere en ook
in talrijke kleine vlakjes te vinden. In het laatste geval zijn ze in
combinatie met andere gronden, dus als associatie, op de kaart aangegeven.
Onder de zandgronden nemen de hoge enkeerdgronden (E) een grote
plaats in. Dit zijn oude cultuurgronden, die om de dorpen liggen. Ze
hebben in de loop der eeuwen een dikke humushoudende bovengrond gekregen.
De sterk lemige, bruine enkeerdgronden zijn in de regel door hun vochthoudend vermogen goed geschikt voor vele bouwlandgewassen. De zwak
lemige enkeerdgronden zijn bij een hoge ligging minder vochthoudend, en
daardoor minder produktief.
De eerdgronden zijn gekenmerkt door een duidelijke donkere boven
grond. Ze zijn behalve door de enkeerdgronden, slechts vertegenwoordigd
door de beekeerdgronden (pZr). Deze hebben een matig humeuze tot zeer
humeuze zwarte tot grijsbruine bovengrond. Het zijn gronden met duidelijke
grondwaterkenmerken (roestafzettingen). Ze zijn overwegend laag tot zeer
laag gelegen en worden meestal als grasland gebruikt.
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Op de bodemkaart komt een belangrijke oppervlakte vaaggronden voor.
Deze gronden met een humusarme, weinig getinte bovengrond zijn typisch
voor dit gebied. De vlakvaaggronden (Z) zijn het sterkst vertegenwoor
digd. Het zijn lage of middelhoge gronden met hydromorfe kenmerken. Ze
hebben vaak sterke roest- en okerafzettingen. Ze zijn meesti goed ge
schikt voor grasland. De middelhoge vlakvaaggronden zijn tevens geschikt
voor zandbouwlandgewassen, mits het leemgehalte niet te laag is. Verder
komen nog de vorstvaaggronden (Zb) voor. Dit zijn gronden met een bruine
laag onder een humusarme bovengrond. Hun landbouwkundige waarde hangt
sterk samen met het leemgehalte. In de zwak lemige gronden treden spoedig
vochttekorten op. De sterk lemige vorstvaaggronden zijn aanmerkelijk
produktiever; ze zijn geschikt voor velerlei gewassen.
De oude rivierkleigronden (kR) zijn gekenmerkt door een sterk wisse
lende hoogteligging, profielopbouw en zwaarte van de bouwvoor. Ze worden
op grond van de hydromorfe kenmerken onderscheiden in poldervaaggronden
(kRn) en ooivaaggronden (kRd). De oude rivierkleigronden zijn geheel
kalkloos en hebben overwegend een minder goede structuur.
Een deel van deze gronden bestaat uit lichte tot zware zavel,
waarop overwegend bouwland, maar ook wat grasland voorkomt. Voor zover
ze goed ontwaterd zijn., hebben ze voor verschillende akkerbouwgewassen
goede mogelijkheden. Waar de oude rivierkleigronden door een dunne,
zware kleilaag zijn afgedekt, is de geschiktheid voor bouwland veel
minder. Hier vindt men vrijwel uitsluitend grasland.
De oppervlakte jonge rivierkleigronden (R) is betrekkelijk klein.
Ze worden onderscheiden in poldervaag- (Rn), ooivaag- (Rd) en drechtvaaggronden (R). Een verdere onderverdeling is gebeurd op grond van zwaarte
van de bouwvoor en profiel- en kalkverloop.
De jonge rivierkleigronden zijn voornamelijk zware komkleigronden.
Een beperkte oppervlakte bestaat uit lichte en zware zavel. De laatst
genoemde gronden hebben beperkte mogelijkheden voor akker- en weidebouw.
Voor het overige zijn de jonge rivierkleigronden door hun zwaarte meer
geschikt voor grasland.
Op de grondwatertrappenkaart (bijlage 3) is het gemiddelde verloop
van de grondwaterstand met zeven grondwatertrappen of -klassen aangegeven.
In het onderzochte gebied is Gt II de klasse van de natste gronden. Zij
komt er slechts betrekkelijk weinig voor. Gt III en V zijn klassen
waarin sommige gronden in bepaalde tijden van wateroverlast te lijden
hebben. Gt V is tevens een klasse met grote verschillen in de grond
waterstand. Zij komt voor bij gronden met een zware laag, zoals de
zware rivierkleigronden. Gt IV komt slechts sporadisch voor. Gt VI,
Vila en Vllb worden voornamelijk aangetroffen op de dieper ontwaterde
zand- en kleigronden. Gt VI is de meest gunstige klasse voor vrijwel
alle gronden. De gronden met Gt-klassen Vila en Vllb zijn in vele ge
vallen te droog, uitgezonderd de hoge klei- en zavelgronden.
Op de afwijkende-lagenkaart (bijlage 1|) is de diepte van leemlagen
bij de zandgronden en van het grove zand bij alle gronden per boorpunt
aangegeven. Deze gegevens komen te verspreid en te grillig voor om ze
met bodemlijnen af te grenzen.
Aan de bodemwaardering is een afzonderlijk hoofdstuk (9) gewijd.
Er zijn afzonderlijke tabellen voor de beoordeling van de grond op ge
schiktheid voor akker- en weidebouw bijgevoegd (bijlage 8).

Afb.2

Situatiekaart van de ruilverkaveling Bevermeer

Schaal 1:100000
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1. INLEIDING
1.1

Algemeen

Het bodemkundig onderzoek werd in opdracht van de Centrale Directie
van de Cultuurtechnische Dienst door de Stichting voor Bodemkartering
uitgevoerd.
De eisen waaraan dit onderzoek zou moeten voldoen, werden in nauw
overleg met de afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst in
Gelderland bepaald; met de medewerkers van deze afdeling vond ook tijdens
het onderzoek regelmatig overleg plaats.
De gronden werden op hun geschiktheid voor de landbouw beoordeeld
in samenwerking met het Rijkslandbouwconsulentschap voor het rayon
Oost-Gelderland.
De Stichting voor Bodemkartering is erkentelijk voor de hulp, onder
vonden van de diverse medewerkers der bovengenoemde diensten, alsmede
van de landbouwers in het onderzochte gebied, die toestemming gaven tot
het betreden der percelen en waardevolle inlichtingen verstrekten.
1.2 Het onderzochte gebied (afb. 2)
Het gekarteerde gebied- waarvan de totale oppervlakte 11 55© ha
bedraagt, ligt voor het grootste deel in de gemeenten Didam en Wehl. Het
omvat verder kleinere oppervlakten van de gemeenten Angerlo, Hummelo en
Keppel, Doetinchem, Bergh en Zevenaar. De volgende dorpen en gehuchten
komen er in voor: Didam, Loil, Wehl, Nieuw Wehl (of Achterwehl), Kilder,
Braamt, Beek, Nieuwdijk en Babberik.
Het gebied komt voor op de Topografische Kaartbladen, schaal 1 :
25 000, nr. UOE, l^OP, )+0G en UOH.
1.3

Opname en gebruikte gegevens

Het veldwerk vond plaats in de periode april tot en met november
196^- De basiskaart, schaal 1 : 10 000, die werd gebruikt voor de veld
opname, werd beschikbaar gesteld door de opdrachtgever. De definitieve
kaarten werden afgeleverd op schaal 1 : 25 000. De basis hiervoor ont
stond door verkleining van de kaarten, schaal 1 : 10 000.
De gemiddelde boringsdichtheid bedroeg ongeveer één per twee hectare;
gemiddeld werd van één boring per acht hectare een eenvoudige profielbe
schrijving gemaakt. De gegevens der overige boringen zijn alleen in code
op de veldkaarten weergegeven. In totaal zijn 13^5 boringen beschreven.
De boringsdiepte voor de gewone veldopname bedroeg 1,20 m. Daarnaast
werd een 60-tal boringen tot 2,5 à if,5 m diepte verricht om nader geïn
formeerd te worden over de diepere ondergrond. De gegevens werden in
twee doorsneden vastgelegd (bijlage J, doorsneden A en B). Tijdens de
kartering werd dwars door het noordelijke deel van het gebied een sleuf
tot 2,5 m diepte gegraven voor de aanleg van de aardgasleiding van de
N.V. Nederlandsche Gasunie. Het bodemprofiel in deze sleuf werd opgeno
men en vastgelegd in een dwarsdoorsnede (bijlage 7, doorsnede C).
In het gebied of in de naaste omgeving werden in het verleden
reeds enkele grotere bodemkarteringen uitgevoerd, nl.:
1. Een gedetailleerde bodemkartering van de gemeente Didam door dr.ir.
P.W.G. Pijls (1%3);
2. De bodemgesteldheid van een gedeelte van de Lijmers (het binnendijkse
land van de gemeenten Westervoort, Duiven (ged.) en Zevenaar (ged.)
door dr.ir. L.J. Pons (1953)J
3. De bodemgesteldheid van de gemeente Doetinchem door ir. R.P.H.P. van
der Schans en J.J. Vleeshouwer (1956)»
Vooral het eerstgenoemde rapport is zeer intensief gebruikt..
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In verband met de vaststelling van de ligging van het grondwater
t.o.v. het maaiveld zijn de bij het Archief van Grondwaterstanden in
Den Haag aanwezige waterstandsmetingen verzameld, en verwerkt. In een
aantal van de in het gebied aanwezige Stam- en Peilbuizen werden tijdens
de onderzoekperiode regelmatig waterstandsmetingen verricht, evenals
in een 30-tal door de Stichting voor Bodemkartering geplaatste nieuwe
buizen.
1 .i\. Doel van het onderzoek
Het bodemkundig onderzoek was voornamelijk bedoeld als een inven
tarisatie van de bodemgesteldheid. Deze is tot uitdrukking gebracht op
een aantal kaarten en beschreven in dit rapport. Voor zover dat bij de
gebruikte boringsdichtheid en kaartschaal mogelijk is, zijn aard en ver
breiding der voorkomende bodemeenheden op de bodemkaart (bijl. 1) weer
gegeven.
Een globaal overzicht van de opbouw van het gebied en de verbreiding
der belangrijkste bodemgroepen geeft de Vereenvoudigde bodemkundige over
zichtskaart, schaal 1 : 50 000 (bijl. 2), die werd afgeleid van de bodemkaart.
De uit landbouwkundig en cultuurtechnisch oogpunt zeer belangrijke
gegevens betreffende de grondwaterstanden zijn op de grondwatertrappenkaart (bijl. 3) vastgelegd.
Verder is een aanvullende kaart samengesteld op dezelfde schaal als
de bodemkaart met nadere gegevens omtrent de aanwezigheid van leem en
grof zand in de ondergrond (bijl. 1+).
De plaatsen van de wel en niet beschreven boringen zijn op de boorpuntenkaart (bijl. 5) vastgelegd; de bijbehorende profielbeschrijvingen
zijn in het boorregister (bijl. 11) opgenomen.
1.5 Bodem, bodemprofiel en bodemkaart
De bodem omvat het bovenste deel van de aardkorst. Het materiaal
waaruit de bodem in dit gebied bestaat, is aangevoerd en afgezet door
water en wind (rivierklei, zand) of ter plaatse gevormd (veen). Varia
ties in o.a. herkomst, afzettingsmechanisme en milieu hebben allerlei
verschillen in dit moedermateriaal veroorzaakt. Daarnaast spelen zich
onder invloed van klimaat, waterhuishouding, planten en dieren en de
mens allerlei processen af, die leiden tot verandering in dit materiaal;
de zgn. bodemvorming.
In de bodem treft men grote verschillen aan, zowel in de verticale
opbouw (het bodemprofiel) als in horizontale richting (de verbreiding).
De bodem is derhalve een drie-dimensionaal lichaam (afb. 3 en 1j.), waar
van men de verschillen tussen de afzonderlijke bodemprofielen systema
tisch kan indelen en samenvatten tot bodemeenheden. Deze eenheden zijn
met behulp van boringen en veldkenmerken (topografie, bodemgebruik,
vegetatie enz.) in het veld te herkennen en te omgrenzen (afb. 5)- Zij
worden op de bodemkaart door middel van bodemgrenzen, kleuren en symbolen
aangegeven als kaarteenheden en in de bijbehorende legenda kort omschre
ven. De bodemkaart is derhalve een voorstelling in een plat vlak van de
drie-dimensionale bodemeenheden en geeft als zodanig een vereenvoudigd en
geordend beeld van de werkelijkheid. Binnen een kaarteenheid is niet
alleen de bovengrond., maar ook het bodemprofiel (tot 1,20 m diepte)
binnen zekere grenzen gelijk. Daardoor is het mogelijk uit een bodem
kaart bepaalde conclusies te trekken, bijvoorbeeld over de land- of
tuinbouwkundige geschiktheid, diepteligging van het grondwater enz.

1.6 Betrouwbaarheid der kaarten
De betrouwbaarheid van een kaart is niet afhankelijk van de schaal,
maar wordt bepaald door het aantal waarnemingen per cm^ kaartvlak. Als
waarnemingen gelden in dit geval niet alleen de boringen, maar ook de
reeds genoemde veldkenmerken (zie 1.5)« Proefondervindelijk is vastge
steld, dat voor een betrouwbare kaart ongeveer zes waarnemingen(=boringen + veldkenmerken) per cm kaartvlak moeten zijn verricht. Behalve
betrouwbaar moet een kaart ook leesbaar en technisch reproduceerbaar
zijn. De afmetingen van het kleinste kaartvlak moeten minstens 5 x 5 ®
(= -ç- cm^) bedragen en de afstand tussen twee (bodem)lijnen ten minste
2 mm, wil de kaart nog goed leesbaar en reproduceerbaar zijn.
Uit het bovenstaande volgt dat een opvoering van het aantal waarne
mingen per cm2 kaartvlak tot ver boven het vereiste aantal van zes,
geen grotere nauwkeurigheid aan de kaart geeft, gezien de technische
tekortkomingen bij de reproduktie, terwijl de leesbaarheid van de kaart
bovendien sterk afneemt.
Bij de samenstelling van kaarten moet ook rekening worden gehouden
met onzuiverheid ten gevolge van een afwijkende profielopbouw binnen het
kaartvlak. Afhankelijk van de waarnemingsdichtheid en de kaartschaal
zullen bij de veldopname kleinere of grotere oppervlakten met een afwij
kende profielopbouw over het hoofd gezien worden of niet meer reprodu
ceerbaar zijn. Er wordt bij bodemkaarten steeds naar gestreefd om, onaf
hankelijk van de kaartschaal, het totaal van deze "verontreinigingen"
binnen ieder afzonderlijk kaartvlak te beperken tot maximaal 30% van de
oppervlakte. Moet dit percentage als gevolg van een zeer gecompliceerde
bodemgesteldheid worden overschreden, dan wordt het desbetreffende kaart
vlak als een samengestelde kaarteenheid of associatie aangegeven (zie
J+-5)•
De bodemkundige overzichtskaart (bijl. 1) heeft schaal 1 : 25 000,
d.w.z. één centimeter op de kaart komt overeen met 250 m in het terrein
en 1 cm^ kaartvlak geeft een oppervlakte van 6,25 ha (250 x 250 m) weer.
De gemiddelde boringsdichtheid bedraagt bijna 3 boringen per 6,25 ha.
Het aantal veldkenmerken per ha dat meehelpt bij de vaststelling van de
bodemgrenzen, is sterk afhankelijk van de terreingesteldheid en de erva
ring van de karteerder. Het kan voor dit gebied ook op gemiddeld 3 per
6,25 ha worden gesteld. In totaal zijn dus gemiddeld 6 (3+3) waarne
mingen (boringen + veldkenmerken) per 6,25 ha (= 1 cm2 kaartvlak) ver
richt.
Voor de grondwatertrappenkaart (bijl. 3) gelden dezelfde betrouw
baarheid en nauwkeurigheid als voor de bodemkaart, omdat ze op hetzelfde
aantal waarnemingen berust en eruit is afgeleid. De vereenvoudigde bodemkundige overzichtskaart, schaal 1 : 50 000, (bijl. 2) is afgeleid uit
de bodemkaart maar bezit, gezien de kleinere kaartschaal en dus het
grotere aantal waarnemingen per cm2 kaartvlak, een grotere betrouwbaar
heid, hetgeen in de afmetingen van het kleinste betrouwbare kaartvlak
(ij cm2) tot uitdrukking is gebracht. De bodemkundige voorstelling op
deze overzichtskaart is echter veel eenvoudiger, ten gevolge van een
beperkte legenda en de zgn. generalisatie der bodemgrenzen.
Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn geworden dat, wanneer het
aantal waarnemingen per cm2 kaartvlak gelijk is en de criteria voor lees
baarheid en reproduktie niet zijn veronachtzaamd, alle kaarten een
zelfde betrouwbaarheid hebben, onafhankelijk van hun kaartschaal. Naarmate
de kaartschaal kleiner wordt, geven de bodemgrenzen echter als gevolg van
generalisatie minder details weer en gaan zij meer afwijken van het wer
kelijke bodempatroon. Het is derhalve gevaarlijk een kaart te vergroten,
omdat dan de waarnemingsdichtheid per cm^ afneemt, de ligging der bodem
grenzen niet nauwkeuriger wordt en de verontreinigingen in dezelfde mate
worden vergroot.

Afb.6

Gezicht op de stuwwal vanuit het gekarteerde gebiedj
op de voorgrond Jonger dekzand II
Foto: Stiboka
(Archiefnr.: 10709)

Afb.7

De Oude IJssel bij Laag Keppel
Foto: Stiboka
(Archiefnr.: 10710)

- 23 -

2. FYSIOGRAFISCHE BESCHRIJVING
2.1
2.1.1

De geologie
Overzicht

In de voorlaatste ijstijd, die de Risstijd wordt genoemd, bedekte
het landijs een gedeelte van Nederland. De Veluwe maakte in het begin
van die tijd deel uit van het sedimentatiegebied van Rijn en Maas. De
Rijn stroomde ongeveer ter plaatse van het huidige dal van de IJssel.
De rivieren hadden zich diep ingesneden in hun sedimenten, mede als ge
volg van de toenmalige lage stand van de zeespiegel. Het landijs volgde
de bestaande laagten in het landschap en vulde ze geheel op. Door het
ijs werd grote druk uitgeoefend, niet alleen op de dalbodem maar ook op
de dalwanden, waardoor deze opzij geperst en opgestuwd werden. Zo ont
stonden onder andere de stuwwallen van de Utrechtse heuvelrug, de Veluwe
en het Montferland (afb. 6) (Maarleveld, 1960). De grote rivieren werden
door het ijs gedwongen hun aanvankelijk noordelijke koers te veranderen
en weer naar het westen te gaan stromen.
De Risstijd werd gevolgd door het warmere Eemien, waarna de koudere
Würmtijd volgde. Het landijs breidde zich weer sterk uit, maar bereikte
Nederland niet meer. De grote rivieren hadden in die tijd het karakter
van gletsjerrivieren, die hun maximum-debiet in de zomer afvoeren en het
minimum in de winter; m.a.w. er komen grote hoeveelheden water tegelijk
vrij, die veel zand en grint meevoeren. Hiervan zijn in het karteringsgebied dikke pakketten opgebouwd. Deze sedimenten worden het Fluviatiele
laagterrös genoemd. Uit de sterke verbreiding ervan weten we dat de tak
van de pleistocene Rijn, die langs de noord- en de zuidkant van het
Montferland stroomde, een aanzienlijke breedte had. De bovenste sedimen
ten zijn gekenmerkt door het optreden van geulsystemen die het patroon
vormen van een verwilderde of vlechtende rivier. Tussen de geulen lagen
hogere delen, die nog geaccentueerd vierden doordat het zand uit de perio
diek droogvallende beddingen werd geblazen en op deze hoger liggende
delen weer werd afgezet.
In een zeer koud en droog deel van de Würmtijd, het Pleniglaciaal B,
vierden leem en lemige lagen gevormd. Dit is een wind-(eolische) afzetting,
die gelijk te stellen is met het Lemig, ouder dekzand. In dezelfde tijd
ontstonden de lössafzettingen langs de Veluwerand tussen Arnhem en Dieren.
We achten het zeer wel mogelijk dat genoemde leemafzetting identiek is
met de löss van de Veluwerand.
In de Jonge Dryastijd (zie tabel 1) was het koud en vochtig. De
lager gelegen terreinen waren bedekt met een gesloten vegetatie en de
hoger gelegen delen waren kaal. Op deze kale vlakten kon de wind vat
krijgen en de toen bestaande landschapsvormen doen vervagen; dit is het
geval in het oostelijke deel van het zandgebied. Het oorspronkelijke
landschap, het gebied dat dus niet door de wind afgetast werd, vindt men
terug in het westelijke en noordelijke deel.
Elders, zoals in het Land van Maas en Waal bijvoorbeeld, hebben de
rivieren zich in het begin van het Holoceen diep ingesneden (Pannekoek,
van Reden, 1936; Pons, 1957). Ook de rivier, die ten oosten en noorden
van het Montferland stroomde, heeft veel materiaal doen verdwijnen. In
het noorden is echter een aantal zandruggen gespaard gebleven. Ook
steken hier en daar zandkopjes door het kleidek heen of liggen ze dicht
aan de oppervlakte. In de randstrook van het centrale zandgebied heeft
de eroderende werking van de rivier de oorspronkelijke vormen nog wat
versterkt. De erosiefase werd afgesloten met de afzetting van oude
rivierklei (van Atlantische ouderdom). Nadien heeft de rivier, die nu
bekend staat als de Oude IJssel
(afb.7), zich verder ingesneden en
zijn huidige loop gekregen; van daaruit heeft hij later nog materiaal
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gesediraenteerd op de linker oever, aldus een oeverwal vormend (rug van
Eldrik). In het komgebied, ingesloten door Rijn, Veluwe en Oude IJssel,
heeft zich plaatselijk (bijvoorbeeld in de oude stroomgeulen) veen ont
wikkeld, dat bleef doorgroeien tot ongeveer het begin van de jaartelling.
Daarna, waarschijnlijk na de Romeinse tijd, is een pakket komklei afgezet.
De jongste afzettingen zijn de stroomruggronden van de IJssel tussen
Arnhem en Doesburg en de oeverwalgronden onder Babberik.
2.1.2 Nadere details
a. Het zandgebied
Helemaal in het oosten valt nog een klein deel van het gestuwd
Preglaciaal binnen het karteringsgebied. Het bestaat voornamelijk uit
grofzandig, grindrijk materiaal, plaatselijk afgewisseld door fijnzandige
leemlagen. Het overige zandgebied heeft een basis van Fluviatiel laagterras van aanzienlijke dikte, bijv. 20 meter (Pijls, 19^+8). De boven
kant ervan mag men zich niet denken als één plat vlak, maar is in het
oosten zwak golvend geweest (zie afb. 8 en de doorsneden A en B van
bijlage 7) en in het westen meer geaccidenteerd. Op dit Fluviatiele
laagterras liggen eolische sedimenten. De overgang van fluviatiel naar
eolisch is vaak moeilijk aan te geven.
Als onderste en oudste van de eolische afzettingen noemen we de
leem, die vrijwel over het gehele gekarteerde gebied voorkomt. De term
leem had vroeger een andere betekenis dan momenteel. In de zin van de
nieuwe bodemclassificatie verstaan we er onder: materiaal met een rela
tief grote hoeveelheid van de korrelfractie 2~50 mu. Met de oude bena
ming zou het löss of lössig genoemd worden.
Het bovenste deel van de leemafzetting is een bonte grijsbruine
roestige leemlaag, ongeveer 30 à. )+0 cm dik, waaronder gelaagde lemige
en zeer fijnzandige laagjes elkaar afwisselen. Op enkele plaatsen komt
de leemafzetting aan de oppervlakte. Uit het voorgaande is het wel
duidelijk, dat deze leemafzetting de bestaande geaccidenteerdheid van
het landschap moest volgen. Op enkele plaatsen, vooral in de luwte van
zandkoppen, komen bijna zuivere lössafzettingen voor. Plaatselijk is
het onderste deel van de afzetting kalkrijk. Op enkele plaatsen komt
het kalkrijke, uiterst fijne zand binnen één meter onder het maaiveld,
voor.
Boven de leemafzetting ligt ook eolisch materiaal, maar dit is
grover van samenstelling. Voor dit materiaal kunnen we de term dekzand
gebruiken. We moeten echter goed voor ogen houden, dat het onderhavige
materiaal een matig rijke tot rijke mineralogische samenstelling en
bovendien een scherpe korrelvorm heeft. Dit in tegenstelling met het
klassieke dekzand van bijvoorbeeld de Gelderse Vallei, dat mineralogisch
arm is en een meer afgeronde korrel heeft. Daar' we aannemen dat de ver
stuivingen in het gekarteerde gebied evenals in de Gelderse Vallei onder
periglaciale omstandigheden hebben plaatsgevonden, moeten we op grond
van die overweging de eolische sedimenten tot het dekzand rekenen. Het
is in wezen hetzelfde materiaal als dat van de rivierduinen. De granu
laire samenstelling is typisch die van een eolische afzetting. Dit
dekzand is matig fijnzandig en zwak lemig. We menen dat het zand van
dezelfde ouderdom is als het Jongere dekzand I elders. Het ligt overal
aan de oppervlakte behalve in het gebied rondom het Montferland. In het
oosten is het oppervlak van het Jongere dekzand I zacht golvend. In het
westen is het reliëf veel sterker. Dit is in overeenstemming met de
ondergrond, maar daarnaast moet geconstateerd, worden dat ook in de dikte
van het pakket dekzand nogal veel variatie voorkomt. Soms is het minder
dan een meter, soms ligt er een pakket van enige meters.
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Voorts ligt rondom het Montferland een pakket Jonger dekzand II.
Dit materiaal is uitgesproken leemarm met een korrelgrootte van 170-190 mu.
Bij Beek liggen enkele typische langgerekte smalle ruggen van dit materiaal.
De grens van het gebied, waar Jonger dekzand I aan de oppervlakte voorkomt
met dat, waar Jonger dekzand II dagzoomt, wordt vaak gevormd door een dui
delijke steile rand. De laag van Usselo, een bodemprofiel uit de
Allerjzfcltijd, die tussen beide formaties ligt, werd in het karteringsgebied
zelf niet aangetroffen maar wel in een vergelijkbare situatie aan de oost
zijde van het Montferland.
b. De oude rivierklei (zie doorsnede C van oijlage 7)
De term oude rivierklei is bij de bodemkartering ingevoerd om ver
warring met de term leem te vermijden. Vroeger werd dit sediment rivierleem genoemd. Voor het onderscheid tussen oude en jonge rivierkleien
verwijzen we naar de literatuur (Koenigs, '\9k9l Schelling, 1951) en naar
par. 3-3 van dit rappor!;.(
32)
De oude rivierkleien zijn van'pleistocene of oud-holocene ouderdom.
Pons en Schelling (1951) en Pons (1957) dateren ze in het Laatglaciaal
of Preboreaal. Recent, pollenanalytisch onderzoek leerde ons, dat althans
in de ruilverkaveling Bevermeer en het Duivensebroek oude rivierklei van
Atlantische ouderdom aanwezig is. Het betreft materiaal dat elders geerodeerd moet zijn, gezien het feit dat er o.a. laatglaciaal stuifmeel
in voorkomt. Het materiaal zelf verschilt niet van de oude rivierklei
van laatglaciale of preboreale ouderdom. Het moet daarom dan ook blij
vend als oude rivierklei gekarteerd worden. In het grote komgebied is
vrijwel overal deze oude rivierklei aanwezig. Zij is grijs en zwaar.
Het dal van de Oude IJssel is breed en niet, zoals de grote rivieren,
bedijkt. De begrenzing wordt gevormd door de rivierduinen langs de noord
kant en door de rug van Eldrik langs de zuidzijde. We beschouwen deze rug
als de jonge natuurlijke oeverwal van de rivier. Het materiaal waaruit
hij is opgebouwd, is vrij grofkorrelig; het is van oorsprong geërodeerde
oude rivierklei. Pas onder de bruine bovengrond is dit goed waar te nemen.
De grijze oude rivierklei, hierboven reeds genoemd, is vanuit het komge
bied onder de rug tot aan de rand van het dal van de Oude IJssel te vol
gen.
c. De jonge rivierklei
De oudste afzetting hierin' is de zware komklei, die boven op de
zware, grijze oude rivierklei ligt (zie dooi snede C, bijlage 7). Deze
komklei kan plaatselijk venig of humeus zijn. Zij is over het gehele,
lager gelegen gebied afgezet. In het zuidwesten ligt nog een smalle
strook oevergronden ten noorden van Babberik. Vlak langs de IJssel
komen alleen buitendijks jonge gronden voor.
2.2 Het landschap
2.2.1

Ç®_algpmene topografie van het zandgebied

Het eigenlijke zandgebied wordt in het oosten begrensd door een
heuvelrug, die bekend is als het Montferland. Dit hoog gelegen gebied
(70 tot 90 m +NAP) vormt een sterk contrast met het veel lager gelegen,
slechts zwak golvende dekzandlandschap. Het eerste is dicht bebost; het
laatste.een zuiver agrarisch gebied met akker- en weidebouw (afb. 1 ) .
De dekzandgronden liggen in het oosten tegen de helling van het
Montferland tot een hoogte van ongeveer 20 à 22 m +NAP. Vanaf deze
hoogte daalt het maaiveld in westelijke richting tot ongeveer 11 m +NAP
bij Didam en Wehl. Naast genoemde globale hoogteverschillen is er

Afb.9 Korenmolen bij Nieuw Wehl (Achterwehl)
Foto: Stiboka
(Archiefnr.: 1071 ij.)

plaatselijk echter vrij veel reliëf. In de omgeving van Wehl en Didam
bijvoorbeeld komen hoogteverschillen voor tot 3 meter. Bij Kilder en
Braamt is het dekzandlandschap in het algemeen zwak golvend. De hoogte
ligging varieert hier van 15 tot l6 m +NAP. Tussen de hogere dekzandengebieden van Didam en Wehl ligt een brede laagte. Er komen hier in hoofd
zaak sterk lemige gronden voor, afgewisseld met enkele dekzandkoppen.
In het zandgebied liggen de dorpen Didam, Loil, Wehl, Braamt, Kilder
en Beek. Dit zijn de oudere nederzettingen in de Lijmers. Rond deze dor
per liggen oude cultuurgronden, voornamelijk oude bouwlanden, die hier
veldgronden genoemd worden (zie par. 2,2.2 het oude cultuurlandschap).
Tussen de cultuurgronden lagen vroeger grote complexen bos en
woeste gronden. Deze zijn in het laatst van de negentiende en in het
begin van de twintigste eeuw geschikt gemaakt voor grasland en bouwland.
Dit is het jonge ontginningslandschap (par. 2.2.3)2.2.2 Het oude cultuurlandschap
De meeste oude cultuurgronden liggen rond de dorpen. Men kan ze onder
scheiden in oude bouwland- en oude graslandgronden. De eerste zijn ont
staan op hoog gelegen dekzandea. De graslandgronden werden, voor zover
ze bij de dorpen lagen, gebruikt als weidegrond voor het vee; ook werden
hier plaggen of zoden gestoken om daarmee het bouwland te bemesten. De
oude bouwlanden zijn daardoor sterk opgehoogd. De kleur van de oude
bouwlanden is overwegend bruin. Er zijn veel aanwijzingen dat deze kleur
te danken is aan het gebruik van kleiplaggen bij de bemesting. Ook het
hoge leemgehalte zou daarvan een gevolg zijn. Door de minstens 50 cm
dikke bovengrond worden deze bruine oude bouwlanden in de legenda gere
kend tot de enkeerdgronden.
De lage graslandgronden werden weinig bemest. Men vindt er meestal
een dunne tot matige dikke bovengrond. Deze gronden zijn als beekeerdgronden of vlakvaaggronden op de kaart aangegeven.
In de complexen oude bouwlanden rond Didam en rond Wehl staan de
boerderijen verspreid; ze komen voornamelijk voor op de grens tussen de
hoge en de lage gronden.
Bij Kilder, Braamt en Beek is de situatie anders. De boerderijen
liggen in of bij het dorp. Het dorp ligt op de grens tussen de hogere
gronden, waarop de bouwlanden, en de lagere, waarop de graslanden liggen.
Tussen Beek en Kilder heeft de landbouw zich eveneens aangepast aan de
morfologie van het landschap. De oude bouwlanden zijn hier ontstaan op
het Jonger dekzand II, de graslanden op de lager gelegen beekeerdgronden.
Van het gebied rond Didam, Loil en Wehl moet nog vermeld worden,
dat het oorspronkelijke reliëf deels is versterkt, deels verdwenen. Op
vele plaatsen in het oude bcuwlandgebied zijn de oorspronkelijke laagten
opgehoogd met een laag bruine grond, die soms meer dan 1 meter dik is.
Daarentegen is op de hoge koppen waarschijnlijk veel grond verdwenen
(zie ook Pijls, 191)8). Het bruine dek is daardoor vaak dunner dan 50 cm.
Zo werd het oorspronkelijke landschap sterk genivelleerd. Op andere
plaatsen, bijv. in Nieuw Wehl (Achterwehl) en de Greffelkamp, zijn de
laagten blijven bestaan en sijn de hoogste delen nog opgehoogd. Hier
zijn de hoogteverschillen dus toegenomen. De oude bouwlanden hebben hier
typische, steile randen. De lage stroken zijn als grasland in gebruik.
2.2.3 Het ontginningslandschap
Uit de oude topografische kaarten van omstreeks 1890 blijkt dat een
groot deel van het gebied buiten het oude cultuurlandschap destijds bos
v/as. Ook kwamen toen nog vrij veel woeste gronden voor. Zo lagen de
gronden aan de noordzijde van de weg Beek - Kilder grotendeels in heide
of wild grasland. Ook kwamen elders nog verspreide stukjes heide voor,
o.a. in het Holthuizensche veld en bij Braamt.

Afb.10

Het Holthuizensche Veld.. Jonge ontginningsgronden
ten oosten van Didam
Foto: Stiboka
(Archiefnr.: 10717)

Afb.11

Het Stille Wald bij Wehl
Foto: Stiboka
(Archiefnr.: 10712)
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Volgens Pijls (191-1-8) waren de oude bossen reeds In de achttiende
eeuw geheel verdwenen. Waarschijnlijk was vóór de hernieuwde bebossing
in de negentiende eeuw het grootste deel van de grond woest.
De grootgrondbezitters hebben in de. negentiende eeuw hun landerijen
ten westen van Didam en tussen Didam en Wehl beplant met bos. Volgens de
gegevens van Pijls bestond dit bos voornamelijk uit eikenhakhout en
kleinere complexen naaldhout.
De eekschillers vonden in de bossen een
armoedig bestaan. Pijls beschrijft dat men in de toenmalige bossen
zeer veel heeft gegraven. Op vele plaatsen was de bodem te nat voor
een goede bosexploitatie. Daarom heeft men veel greppels gegraven en
het bos op walletjes geplant. Men kan dit eikenhakhout nog zien aan de
weg Beek - Didam.
Een omvangrijke ontbossing van het gebied vond plaats omstreeks
I9OO, toen een aantal grootgrondbezitters, o.a. die van Het Huis Bergh,
het bosbezit liquideerde. De grond werd na het rooien en ontginnen ge
kocht door een groot aantal kleine eigenaren. De kopers waren boeren
die hun bedrijf gingen vergroten, of handwerkslieden. Op de nieuw ont
gonnen gronden werden vele kleine boerderijtjes gesticht.
Van de vroegere landgoederen met bosbezit resten nog Het Stille
Wald, het Jagershuis en Huis de Bijvanck bij Beek. Bij Wehl is door de
afwisseling van bouwland, grasland en bos een fraai landschap ontstaan
(afb. 11).
Het landschap van de ontginningsgronden is weinig aantrekkelijk
(afb. 1o). Eet is een kaal gebied met rechte zandwegen, dat in een groot
aantal kleine bedrijven verkaveld is. Onder Kilder en Braamt vindt men
zeer sterke versnippering. De bebouwing is er voor een agrarisch gebied
zeer dicht. In het ontginningsgebied Beeksche Broek zijn de bedrijven
wat groter.
Het ontginningslandschap heeft meestal weinig reliëf. Slechts hier
en daar vallen enkele duidelijke dekzandkoppen op. Aan de jonge ontgin
ningsgronden kan men duidelijk vaststellen, dat ze vroeger in bos hebben
gelegen. In het profiel treft men namelijk vaak humeuze laagjes aan, die
afkomstig zijn van het strooisel dat in de voormalige bossen de bodem
bedekte. De ontginningsgronden zijn hoofdzakelijk gekarteerd als vlakvaaggronden en veldpodzolgronden.
Hier en daar komen enkele percelen voor, tussen de jonge ontginnings
gronden die al langer in cultuur zijn. Ze hebben een bovengrond, die dui
delijk donkerder en iets dikker is. De Geulenkamp in het Holthuizensche
Veld en de gronden langs de Didamse Lijgraaf zijn voorbeelden van deze
oudere ontginningsgronden.
2.2.1| Het landschap van de rivierkleigronden
De hoogteverschillen in het rivierkleigebied zijn kleiner dan bij
dezandgronden. De hoogteligging varieert ongeveer van 8,50 m +NAP tot
11,50 m +NAP. De merendeels zandige oude rivierkleigronden in het oosten
langs de Oude IJssel liggen het hoogst. De zware jonge komkleigronden
in het westen van het gebied liggen relatief het laagst. Het oppervlak
helt echter allerminst geleidelijk. Het maaiveld is vrij sterk golvend,
terwijl op verschillende plaatsen zeer duidelijke ruggen en laagten
voorkomen.
a. Het £ude_r^v^erklei_g£bi_ed
Het kleigebied bestaat in het noorden en oosten uit kalkloze zavelige
oude rivierkleigronden (kaarteenheden kRd10, kRn15 en kRn95)- Het centrum
hiervan wordt gevormd door een flauwe rug van ongeveer 100 m breed, de
zgn. rug van Eldrik, die op enige afstand van de Oude IJssel is gelegen.
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De weg van Doetinchem naar Angerlo loopt grotendeels over deze rug. Ten
noorden van de rug zijn de zavelgronden sterk versneden door talrijke
kronkelige, verlaten beddingen. Deze behoren tot het oudere, sterk ver
takte riviersysteem van de Oude IJssel. Zij zijn merendeels opgevuld
met slappe klei, veen of grof zand. Van de oude beddingen zijn nog
enkele echte waterlopen over.
In het oosten van het gebied, bij Wijnbergen, heeft de Oude IJssel
een zeer brede bedding gehad. Naast deze dalvormige laagte, die opgevuld
is met zware klei, ligt een aantal hoge rivierduinen, die plaatselijk
uit matig grof zand zijn opgebouwd (kaarteenheid Zb37)• Bij het dorp
Angerlo komt een aantal oude rivierduinen voor (kaarteenheid Zb53)* die
midden in het kleigebied liggen. Het dorp Angerlo ligt op het verlengde
van de rug van Eldrik.
In het langgerekte middengebied, gelegen ten zuiden van de rug van
Eldrik en de zandgebieden van Wehl tot Braamt, treft men vrij sterke
hoogteverschillen aan. De zwaarte van de gronden varieert hier sterk.
De oude rivierkleigronden, bestaande uit lichte zavel tot lichte klei,
worden afgewisseld door brede laagten die met jonge zeer zware klei zijn
opgevuld (kaarteenheid Rnl^îC). Naar het westen worden de vlakken jonge
rivierklei steeds breder en talrijker.
De overgang naar de zandgronden wordt overal gevormd door een brede
strook laag gelegen zavelgronden op rivierzand (kaarteenheid kRn12).
Deze overgang is op de meeste plaatsen scherp begrensd door een steile
rand van de hoger gelegen zandgronden. Ten oosten van Braamt is de
overgang van klei naar zand veel geleidelijker. Het kleidek wigt hier
uit over het dekzand bij Braamt.
In het oosten is de verkaveling van de oude rivierkleigronden vaak
zeer onregelmatig blokvormig. De percelen zijn dikwijls aangepast aan
de loop van de oude beddingen. Het lagere middengebied heeft veel meer
een strookvormige verkaveling.
Het landschap is tamelijk begroeid, doordat heggen vaak de perceels
scheidingen vormen. Hier en daar komen kleine hakhoutbosjes voor.
De boerderijen in het oosten van het oude rivierkleigebied zijn
meestal op de hoogste delen gevestigd. Zo staan op de rug van Eldrik
vrij veel bedrijfsgebouwen. De bedrijven zijn hier vrij groot. Nieuwe
bedrijven zijn ontstaan in het gebied van de zavelige gebroken gronden.
De oude rivierkleigronden worden hoofdzakelijk als grasland geëx
ploiteerd. Op de rug van Eldrik en omgeving worden de lichte gronden
voor bouwland gebruikt, evenals sommige zavelgronden in het grensgebied
van het zand. Op de oude kleigronden komt heel weinig fruitteelt voor.

Het westelijk deel van het gebied bestaat hoofdzakelijk uit zware
komkleigronden (kaarteenheid Rnl*7C). De oude rivierklei, die meestal in
de ondergrond voorkomt, treedt hier slechts op enkele plaatsen aan de
oppervlakte als lichte zavel (kaarteeriheid kRnl2). Deze vlakken vormen
onduidelijke smalle ruggen. Op sommige plaatsen, waar de afdekkende jonge
komklei dunner is dan Î4.0 cm, werd de betrokken kaarteenheid als oude
rivierklei aangegeven (kaarteenheid kRnl}.7)•
De verkaveling in dit deel van het gebied is meest van jongere datum
dan elders in het rivierkleigebied. Er komt hier nl. uitsluitend een
strookvormige verkaveling voor. De veldnamen "broek" en "broeken" herin
neren eraan, dat dit lage kleigebied tamelijk nat moet zijn geweest.
Het komkleigebied is van oudsher minder bewoond geweest dan de
oude rivierkleigronden in het oosten. De boerderijen liggen op kunstma
tige hoogten. Dit duidt erop dat het gebied zeer lang overstromingen
heeft gekend.

De Bevermeerse sluis nog in oude toestand
Foto: Stiboka
(Archiefnr.: 10711)

In het westelijke kleigebied komt bijna overal grasland voor. Bij
Angerlo bedekken jonge zavelgronden de golvende ondergrond van de oude
rivierklei. Deze jonge afzetting vanuit de IJssel vond een natuurlijke
grens in de zandruggen van Angerlo. Ten oosten van Angerlo heeft het
dijkje van de Bevermeerse Sluis naar Doesburg een waterkering gevormd;
het heeft nu zijn functie verloren.
Tot de jonge kleigronden worden ook gerekend de licht zavelige
kalkrijke gronden ten oosten van Zevenaar. Ze worden landschappelijk als
jonge overslaggronden aangeduid. Er komt wat fruitteelt op voor.
2-3 Algemeen hydrologisch overzicht
2.3.1

De_afwatering

Een van de belangrijkste motieven, die geleid hebben tot de aan
vraag van de ruilverkaveling Bevermeer is de slechte afwatering in dit
gebied. De afvoer van het overtollige water geschiedt door een aantal
hoofdwatergangen, zoals de Leigraaf, de Wehlse beek en de Didamse Wete
ring. Slechts een klein gedeelte van het lage kleigebied in het westen
van Didam en Zevenaar loost het overtollige water met behulp van een ge
maal via de Zevenaarse Wetering door een sluis bij Giesbeek. Het grootste
deel van het gebied, waartoe ook alle lage en hoge zandgronden behoren,
loost het water via de Bevermeerse Sluis en het Broekhuizer water echter
op natuurlijke wijze in de IJssel. Deze situatie is om verschillende
redenen zeer onvoldoende. De weg die het water volgt,is lang en de capa
citeit van de watergangen is hier niet bij aangepast. Bovendien kan,
wanneer het water in de IJssel hoog is, niet geloosd worden. Het gevolg
is dat in natte perioden de lage gronden het overtollige water niet snel
genoeg kwijt kunnen raken, en dat de grondwaterstanden te hoog worden.
Plaatselijk kan het land dras staan.
Om tot een gezamenlijke aanpak van dit probleem te komen, heeft men
enkele jaren geleden het polderdistrict "Rijn en IJssel" opgericht, waar
door nu alle gronden binnen het ruilverkavelingsgebied in waterschapsverband zijn opgenomen.
Een van de doelstellingen, die men met de ruilverkaveling Bevermeer
beoogt, is het verbeteren van de afwatering door het stichten van een
gemaal bij de huidige Bevermeerse Sluis en door het aanpassen van de
afvoercapaciteit van de watergangen (afb. 12).
2.3.2 De ontwateringstoestand
In het algemeen kan gesteld worden dat ondanks de onvoldoende afwa
tering, de ontwateringsdiepte voor een groot deel van de gronden in het
ruilverkavelingsgebied voldoende is. Voor een kleiner deel is zij
echter niet in overeenstemming met de landbouwkundige behoefte. Hier
komen of te natte of te diep ontwaterde gronden voor.
In de zandgronden geschiedt de ontwatering voornamelijk doordat het
regenwater wegzakt in de ondergrond. Voor de hoger gelegen gronden, zoals
de enkeerdgronden (kaarteenheden bE53j bE52), is dit voldoende. De oude
bouwlanden van Didam, Wehl, Kilder en Braamt hebben ondanks hun diepe
waterstanden een vrij grote vochtreserve. Dit is voornamelijk te danken
aan het hoge leemgehalte van deze gronden. Naarmate ze lager liggen,
zijn zij beter vochthoudend. De zwak lemige, hoge enkeerdgronden van
Beek en Kilder echter hebben last van verdroging.
In de hoofdzakelijk vlakke en relatief laag gelegen ontginningsgebieden tussen Didam, Beek, Kilder en Wehl körnt vrij veel wateroverlast
voor. Met name in de polder Loerbeek is de situatie onbevredigend. Men
treft er slechts een globaal ontwateringsstelsel aan. De sloten komen
voornamelijk voor langs de rechte wegen. Deze voeren alleen in natte
perioden water af naar de hoofdweteringen in het gebied.
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Een groot deel van de jonge ontginningsgronden uit bovengenoemd ge
bied bestaat uit sterk lemige gronden (kaarteenheden Zal+3 en Zï+3)• Deze
gronden zijn, zowel voor grasland als bouwland, meestal goed vochthoudend.
De ontwatering laat echter hier en daar te wensen over.
Plaatselijk komen zwak lemige zandkoppen (kaarteenheden Zb52, Y52)
voor, waarop zowel het bouwland als het grasland last van verdroging
kan krijgen. Ook de gewassen op de hoog gelegen schrale ontginningsgron
den, die als zwak lemige holtpodzolgronden (kaarteenheid Y52) op de
kaart staan, vertonen spoedig verdrogingsverschijnselen. Dit is eveneens
het geval op de middelhoge zwak lemige veldpodzolgronden (kaarteenheid
H52) in het ontginningsgebied bij Braamt. Te natte gedeelten vindt men
in de lage strook lutumrijke oude kleigronden, aangegeven met kaarteen
heid kRn12,. in het gebied ten westen van Beek.
In de kleigronden komen veel meer sloten voor dan in de zandgronden.
De kleigronden hebben van nature meer behoefte aan detailontwatering,
omdat het water alleen oppervlakkig afgevoerd kan worden. Behalve sloten,
treft men op de zware komkleigronden overal greppels aan. Naarmate het
water gemakkelijker ondergronds afgevoerd kan worden, vinden we minder
sloten.
Op de lichte zavelgronden (kaarteenheden kRn15» kRd10) van de rug
van Eldrik vinden we weinig sloten. Deze gronden hebben al van nature
een tamelijk diepe ontwatering. In de zomer zijn hier grondwaterstanden
tot 3 m beneden maaiveld niet zeldzaam. Bij deze gronden komt veelvuldig
grof zand binnen 80 cm in het profiel voor. In droge zomers vertonen ze
verdrogingsverschijnselen. In de strook langs de IJssel en de Oude
IJssel worden de grondwaterstanden beïnvloed door de waterhoogte in de
rivier. Vooral in de winter fluctueert het grondwater er sterk.
Het grootste deel van de zware kleigronden (Rni|.7 en kRnlj.7) heeft in
de winterperiode dikwijls vrij ernstige overlast van water. Grote opper
vlakten van het Angerlosche broek, de Oude Maat en de Didamse Roeden
staan in bepaalde perioden onder water. Wateroverlast komt ook voor in
de lage stroken, gelegen tussen de hoge zavelgronden bij de rug van
Eldrik. Ten slotte ondervinden ook de lage zavelgronden (kRn12 en kRn92)
in het grensgebied van de zandgronden in natte perioden vrij veel hinder
van het water. Zij krijgen in de winter veel drangwater ondergronds
aangevoerd vanuit het heuvelachtige gebied van het Montferland. Pijls
(19U8) heeft erop gewezen dat de sterke ijzerafzettingen, okerlagen
genoemd, in deze lage zavelgronden een gevolg zijn van deze ondergrondse
waterstromingen.
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3. BODEMVORMING, BODEMPROFIEL EN PROFIELVERLOOP IN VERBAND MET DE
INDELING DER GRONDEN
3.1

De bodemvorming

Met de bodem bedoelen wij de uiterst dunne schil aan het aardopper
vlak, waarop en waarin zich het voornaamste ons bekende biologische le
ven afspeelt.
Deze bodem kan uit verschillende soorten moedermateriaal bestaan,
in het onderzochte gebied zijn het pleistoceen zand en holocene klei
en veenafzettingen. Deze grondsoorten zijn door water en wind van el
ders aangevoerd of,zoals het veen, uit ter plaatse gegroeide vegetatie
ontstaan.
Onder invloed van diverse factoren zoals klimaat, waterhuishouding,
planten en dieren en vooral ook door de mens, treden in dit moedermate
riaal zgn. bodemvormende processen op. Deze veroorzaken allerlei veran
deringen in het bovenste deel van de afzettingen zoals omzetting, toe
voer, afvoer en nieuwe vorming van minerale en organische stoffen. Het
uiteindelijke resultaat van deze bodemvorming is sterk afhankelijk van
de aard van het moedermateriaal en van de mate waarin en de tijdsduur
waarover de genoemde bodemvormende factoren van invloed zijn of zijn
geweest.
Ten gevolge van deze bodemvorming ontstaat er een grote variatie
in de bodemgesteldheid, wat tot uiting komt in het aantal en de eigen
schappen van de verschillende lagen die in de bodem worden aangetroffen.
Deze bodemhorizonten vormen samen het bodemprofiel.
3.2 Het bodemprofiel en zijn horizonten
Het bodemprofiel is de verticale doorsnede van de bodem op een be
paalde plaats. De opeenvolging der horizonten, de mate van hun ontwik
keling en hun textuur bepalen tot welke bodemeenheid het profiel behoort.
Ten einde deze bodemeenheden op uniforme wijze te kunnen beschrijven, duidt
men internationaal de min of meer overeenkomstige boderrihorizonten met
vaste letter- en cijfercombinaties aan. De hoofdhorizonten worden aange
geven met de letters A, B, C en D, die door toevoeging van cijfer(s)
en/of letter(s) nader worden onderverdeeld. Afbeelding 13 geeft enkele
opeenvolgingen van bodemhorizonten met hun aanduidingen weer. Voor de
betekenis der letter- en cijfertoevoegingen wordt verwezen naar het
glossarium.
Niet in ieder bodemprofiel komen alle in de afbeelding aangegeven
hoofdhorizonten en onderverdelingen voor. In het onderzochte gebied
wordt de B-horizont alleen in een gedeelte der zandgronden (o.a. podzolgronden) aangetroffen, terwijl in alle kleigronden en ook in een deel
der zandgronden (zandvaaggronden) een duidelijke A-horizont ontbreekt.
Zoals in 3.1 reeds werd opgemerkt, worden deze verschillen in profielopbouw veroorzaakt door verschillen in het moedermateriaal en de
bodemvormende factoren en processen. In dit gebied heeft met name de
factor "mens" een grote rol gespeeld door ontginning, bedijking, bemes
ting, ontwatering, enz. De meeste "natuurlijke" bodemprofielen zijn
verstoord, de bodemvormende processen gewijzigd; het oorspronkelijke
profiel is dikwijls slechts met moeite herkenbaar.
Aangezien de kenmerken en de eigenschappen der voorkomende bodem
profielen vooral bepalend zijn geweest voor de onderscheiding van de
eenheden op de bodemkaart, zullen de belangrijkste bodemvormende facto
ren en processen die in dit gebied een rol hebben gespeeld, nader worg
den toegelicht.
3.3 Het moedermateriaal
Het moedermateriaal, dat in dit gebied aan de oppervlakte ligt,
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bestaat uit "zand" en "klei".
De materialen zand en klei kunnen zeer verschillend zijn samenge
steld.
Het moedermateriaal _^z_and"
Het zand toestaat in dit gebied oorspronkelijk voor een groot deel
uit mineralogisch rijke rivierzanden. Het bevat naast kwarts en glimmer,
vele donkergekleurde zgn. "zware" mineralen. Het heeft een scherpe kor
relvorm. Het komt als laagterraszand in de ondergrond voor. Het fluviatiele zand is voor een deel verstoven en als dekzand weer gesedimenteerd.
Het dekzand is bijna even rijk als het genoemde laagterraszand. Als ge
volg van het transport door de wind hebben de zandkorrels een enigszins
afgeronde vorm.
Bovendien is het dekzand door de verplaatsing
geselecteerd en heeft het een typische korrelgrootteverdeling gekregen.
Het dekzand is kalkloos, leemarrn tot lemig. (Zie voor de samenstelling
van de fluviatiele laagterras- en dekzanden de monsters i+0E-30e en
40P-i|.8b op bijlage 9).
Plaatselijk is het dekzand aan de oppervlakte meer of minder sterk
vermengd met jong fluviatiel materiaal. Soms komt het fluviatiel,matig
grof laagterraszand dicht aan de oppervlakte voor. Nabij de stuwwal
is het dekzand vermengd met grof grindhoudend preglaciaal zand.
Op vele plaatsen is het moedermateriaal in de ondergrond geheel
verschillend van het aan de oppervlakte liggende dekzand. Het bestaat
uit leem en lemig zeer fijn zand (zie de monsters 40E-33d en 40E-33© op
bijlage 9).
Het foldermateriaal _^kle_i"
De kleien die in dit gebied aan de oppervlakte voorkomen zijn zui
ver fluviatiele afzettingen. Het rivierkleisediment bestaat uit een
mengsel van luturn, silt en zand. Daarnaast kan het een percentage kool
zure kalk en humus bevatten. De rivierkleien kunnen ingedeeld worden in
jonge en oude rivierkleien.
Oude rivierklei is een nieuwe benaming voor wat vroeger met de term
rivierleem werd aangeduid. Het onderscheid tussen rivierklei en rivierleem werd het eerst ingevoerd door Koenigs (1929). Ze zijn ook beschre
ven door Schelling (1951)« In Limburg heeft men ze later rivierterrasgronden genoemd. Pons (1957) gebruikt deze naam voor gronden in het Land
van Maas en Waal. Op de Nebo-kaart wordt de term oude rivierklei inge
voerd, omdat men het woord leem reserveerde /oor een bepaalde granulaire
fractie en voor gronden die rijk aan deze fractie zijn. Oude rivierklei
onderscheidt zich morfologisch in verschillende opzichten van jonge ri
vierklei. Voor de karteerder in het veld is het onderscheid meestal
niet moeilijk. Oude rivierklei is vaster, stugger en droger. De kleuren
van het materiaal zijn bij dezelfde granulaire samenstelling anders dan
die van jonge rivierkleiafzettingen.
In de ondergrond komt bij de jonge rivierkleigronden soms afwijkend
moedermateriaal voor. Bij de drechtvaaggronden en bij de associatie
beddinggronden komt tussen J+O en 80 cm diepte "veen" of "moerig" mate
riaal voor. We noemen het materiaal "moerig", wanneer naast het mine
rale deel een, bepaald percentage organische stof voorkomt (Zie glos
sarium). Bij een hoog percentage organische stof wordt het moedermate
riaal veen genoemd. Veen en moerig materiaal ontstaan ter plaatse uit
een natuurlijke vegetatie. Het bestaat in dit gebied uit eutroof broekof bosveen, meer of minder met mineraal slib vermengd.

3-4 De rijping
Bij de rijping, ook wel initiale bodemvorming genoemd, treden in
het door water aangevoerde materiaal tal van veranderingen op. Het
proces, waarbij uit de weke modder een vaste, stevige grond ontstaat,
de fysische rijping, is een belangrijk aspect van deze bodemvorming.
De fysische rijping is in het veld waarneembaar en wordt derhalve als
indelingscriterium gebruikt. Er treedt bij rijping volumevermindering
op door irreversibel waterverlies, de weke modder gaat scheuren en er
worden structuurelementen gevormd. De inklinking is groter naarmate
de grond meer lutum en humus bevat. In lut.-inarm materiaal (zand) is de
fysische rijping moeilijk vast te stellen; zij wordt daarom niet bij
de indeling gebruikt. In lutumrijk materiaal kan men de mate van fy
sische rijping echter redelijk goed aan de consistentie (mate van
stevigheid) beoordelen.
In de ruilverkaveling Bevermeer was indeling van de gronden naar
de rijping van het materiaal niet nodig. De voorkomende oude en jonge
rivierkleigronden zijn vrijwel steeds goed gerijpt. Slechts zeer plaat
selijk komen in de Beddinggronden (kaarteenheid Ab) slappe, ongerijpte
kleilagen voor.
3- 5 De vorming van de Al-horizont
Een van de belangrijkste bodemvormende processen is de vorming
van een A1-horizont. Ten gevolge van verschillende biologische en
chemische processen wordt vers aangevoerde organische stof zodanig
afgebroken en omgezet dat het oorspronkelijke materiaal veelal niet
meer herkenbaar is. Hierbij spelen de micro-organismen een belangrijke
rol, maar ook grotere dieren, zoals wormen, zijn erbij betrokken. Zij
zorgen, indien minerale bestanddelen aanwezig zijn, voor een intensieve
vermenging met de organische resten. In de minerale gronden zijn op
deze manier, maar vooral ook door de werkzaamheid van de mens (zie 3*8)
plaatselijk zeer dikke A1-horizonten gevormd.
gronden
Minerale gronden hebben een relatief donker gekleurde bovenlaag,
de Al, waarin een belangrijk gedeelte van de voedingsstoffen is opgesla
gen. Deze laag vormt dan ook het voornaamste milieu voor het plantaar
dig en dierlijk leven in de grond. In de praktijk is het begrip "grond"
zelfs gekoppeld aan de aanwezigheid van een A1-horizont. Zandig mate
riaal zonder A1 noemt men bijv. zand; wanneer echter een A1-horizont
aanwezig is, spreekt men van een zandgrond.
Bij de indeling van de minerale gronden speelt de A1 dan ook een
belangrijke rol. Gronden met een dikke (> 50 cm) A1 worden ongeacht de
dieper liggende horizonten, tot de dikke eerdgronden gerekend. De overige
minerale gronden worden, voor zover zij niet tot de podzolgronden be
horen (zie ook 3.6), onderverdeeld naar het al dan niet aanwezig zijn
van een zogenaamde minerale eerdlaag; dit is een Al-horizont die aan
bepaalde eisen van o.a. kleur, dikte en humusgehalte voldoet (zie
glossarium). Ze worden respectievelijk eerdgronden en vaaggronden ge
noemd. Het typerende voor het onderzochte gebied is dat bij de zand
gronden de oppervlakte vaaggronden vrij groot is in verhouding tot de
oppervlakte podzolgronden en eerdgronden. De Al-horizonten bij deze
vaaggronden zijn in diepte meestal wel flink ontwikkeld, maar ze zijn
niet erg donker (aduidelijk). Ze voldoen daardoor niet aan de eisen
van een minerale eerdlaag. De zwakke kleuring van de Al-horizonten bij
de zandgronden in dit gebied hangt waarschijnlijk nauw samen met de
mineralogische rijkdom van het zand. De verdere onderverdeling van de
podzolgronden en eerdgronden is voornamelijk gebaseerd op de dikte van
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de A1. Bij de vaaggronden is dit echter niet het geval.
Opgemerkt zij nog dat bij de kleigronden in dit gebied de A1horizont steeds zwak is ontwikkeld. Bij de oude en jonge rivierklei
gronden komen dus alleen vaaggronden voor.
3.6 Podzolering
Dit bodemvormende proces kan alleen plaatsvinden in gebieden,
waar de jaarlijkse neerslag de verdamping overtreft en dus een neer
gaande waterbeweging in de grond optreedt. Hierbij gaan bepaalde verweringsprodukten en organische verbindingen uit de Al-horizont in op
lossing, waarna zij met het neergaande water worden meegenomen. Meestal
slaat een belangrijk gedeelte van deze stoffen, zoals lutum, sesquioxyden
en/of humus, weer neer in de daaronder liggende laag en vormt zich een
inspoelings- of B-horizont. Tussen deze B~horizont en de A1-horizont
ontstaat een meer of minder duidelijke uitspoelings- of A2-horizont.
De A2-horizont is vaak askleurig; daaraan dankt dit bodemprofiel zijn
uit het Russisch afkomstige naam (podzol = as).
Het hoe en waarom van dit podzoleringsproces is nog niet duide
lijk, ondanks het vele onderzoek dat overal op de wereld hieraan is
en nog wordt verricht. Wel mag worden aangenomen dat de zuurgraad een
belangrijke rol speelt en dat mede in afhankelijkheid daarvan complexen
van metalen en organische verbindingen worden gevormd. De vorming van
een podzolprofiel is een zeer langdurig proces. Aard en aantal van de
horizonten in zo'n profiel kunnen sterk verschillen onder invloed van
uiteenlopende bodemkundige factoren. Zo vindt men in dit gebied in
de mineralogisch minder rijke dekzanden de best ontwikkelde podzolen
met een B-horizont, die in hoofdzaak bestaat uit disperse humus en
sesquioxyden (humuspodzol B). In de mineralogisch rijkere dekzanden
en rivierstuifzanden vindt men daarentegen een inspoelingshorizont,
waarin de humus in hoofdzaak uit moder bestaat (zgn. moder B).
In de rivierkleigronden die bodemkundig gesproken "jong" zijn,
heeft nog vrijwel geen podzolering plaatsgehad, In de oude rivier
kleigronden komen plaatselijk verschijnselen voor, die duiden op
de vorming van een zwakke textuur-B-Horizont.
De aanwezigheid van een "duidelijke B-horizont" binnen een be
paalde diepte vormt een zeer belangrijk criterium bij de indeling der
gronden. Naar de aard van deze B-horizont zijn in dit gebied onder
scheiden:
a. Moderpodzolgronden; gronden met een "duidelijke podzol-B-horizont",
waarin de humus in hoofdzaak de modervorm heeft, terwijl ook dui
delijk ijzer aanwezig moet zijn.
b. Humuspodzolgronden: gronden met een "duidelijke podzol-B-horizont",
waarvan de humusvorm in hoofdzaak amorf (dispers) is, terwijl het
ijzer zowel aan- als afwezig kan zijn.
3.7 Hydromorfe kenmerken
De invloed die het grondwater op de vorming van een bodemprofiel
heeft gehad, weerspiegelt zich o.a. in de aanwezigheid van roest- en reductievlekken. Ze zijn ontstaan door oxydatie en reductie van ijzer
verbindingen. Daarnaast is er nog een aantal andere kenmerken: de af-
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wezigheid van ijzerhuidjes ' (alleen in zandgronden), een niet-gerijpte
ondergrond of een ondiep voorkomende G~horizont, die duidelijk wijzen
op de "natte" ontstaanswijze van deze gronden. Deze meer of minder
duidelijke hydromorfe kenmerken worden, mits aan bepaalde eisen is
voldaan, als criteria gehanteerd bij de indeling der gronden.
De onderstaande klei- en zandgronden behoren alle tot de gronden
met hydromorfe kenmerken;
Naam

Hydromorfe kenmerken

Zandgronden
Veldpodzolgronden

zonder ijzerhuidjes direct onder de B2

Laarpodzolgronden

zonder ijzerhuidjes direct onder de B2

Beekeerdgronden

zonder ijzerhuidjes en met roest

Vlakvaaggronden

zonder ijzerhuidjes en met roest

Kleigronden
Drechtvaaggronden

moerige laag beginnend tussen 40
en 80 cm en minstens 40 cm dik

Poldervaaggronden

roest- en reductievlekken binnen
50 cm diepte

In veel Nederlandse gronden is echter tijdens en na de vorming
van de bodemprofielen de hydrologische toestand ingrijpend gewijzigd.
Veel gronden zijn "droger" geworden, andere "natter". Dit weerspiegelt
zich o.a. in de huidige grondwaterstanden, bodemgebruik, enz. maar
ook aan bepaalde actuele hydromorfe kenmerken, zoals de nieuw gevormderoest- en reductievlekken. Beze "actuele" vlekken zijn zeer moeilijk
te onderscheiden van de onder de oorspronkelijke hydrologische toestand
ontstane "fossiele" vlekken.
De bovengenoemde hydromorfe kenmerken kunnen dus zowel actueel
als fossiel zijn. Ten einde ook de actuele hydrologische toestand der
gronden weer te geven (= de hoogte van de actuele grondwaterstand),
wordt naast de indeling op hydromorfe kenmerken ook de zgn. grondwatertrap (zie hfdst. 6) van elke bodemeenheid vastgesteld en op de grondwatertrappenkaart vastgelegd,
3.8 Antropogene invloeden
Vanaf het moment, dat de mens van zwervende nomade (grotendeels
levend van de produkten, die de natuurlijke flora en fauna opleverden)
overging tot bebouwing en beweiding van de grond en zich meer blijvend
ging vestigen, is zijn invloed als bodemvormende factor steeds toege
nomen.

1) Onder "ijzerhuidjes" wordt verstaan het voorkomen van ijzer als
een huidje rondom de zandkorrels in de G-horizont. Dit ijzer mani
festeert zich niet als "roest"vlekken of vlammen, maar in de hel
dere, blonde kleur van het zand. De aanwezigheid van ijzerhuidjes
direct onder de A- of de B-horizont, duidt erop dat het profiel
tijdens de vorming niet onder invloed van grondwater heeft gestaan.
Zand met ijzerhuidjes kleurt rood bij verhitting (het zgn. gloeien).
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Ten gevolge van het vernietigen van de natuurlijke begroeiing, het
verzamelen van strooisel en het steken van gras- en heideplaggen zijn
grote gebieden gaan stuiven en zijn elders dikke stuifzandpakketten af
gezet. Door het gebruik van plaggen, zoden, strooisel en ook zuiver zand
in de potstal werd met de uit deze stallen afkomstige mest een grote
hoeveelheid huraushoudend mineraal materiaal op het land gebracht. Zo ont
stonden door eeuwenlang gebruik van deze potstalmest de meer en minder
dikke Al-horizonten op de oudere ontginningen (o.a. laarpodzol-, gooreerd- en beekeerdgronden in dit gebied) en de meer dan 50 cm dikke dekken
der oude bouw- en graslanden (enkeerdgronder).
De menselijke invloed op profiel en landschap ten gevolge van be
dijking, ontwatering en vervening in dit gebied werd reeds in het voor
gaande vermeld.
Uit de recente tijd dateren de ingrijpende bodembewerkings- en ver
beteringsmaatregelen, die in het kader van ruilverkavelingswerken enz.
worden uitgevoerd, zoals diepploegen, bezanden en egaliseren. Ook de
steeds toenemende winning van zand, grind en klei (leem) ten behoeve
van de industrie heeft een belangrijke invloed op het landschap en de
bodem.
Nog een ander gevolg van het ingrijpen door de mens is dat door de
regelmatige bemesting en bewerking van bouw- en grasland en het ontbre
ken van een natuurlijke vegetatie, bijv. het podzoleringsproces in de
podzolgronden grotendeels is stopgezet, terwijl dit in stuifzandgronden
en onder heide enz. voortgaat.
Samenvattend kan gezegd worden dat de bodemvormende factor mens
in Nederland een zeer belangrijke is geweest en zal blijven.
In dit gebied komt de menselijke invloed vooral tot uiting in:
Zandgronden

: ophoging, verwerking en ontwatering

Kleigronden

: bedijking, afwatering en begreppeling

5.9

Kalkgehalte en kalkverloop

Het verloop van het kalkgehalte in het bodemprofiel, het zgn. kalk
verloop, is een belangrijk indelingscriterium voor de kleigronden (zie
hfdst. 4).
3.10 Profielverloop
Naast de in het voorgaande besproken verschillen in moedermateriaal
en de kenmerken en eigenschappen, ontstaan tin gevolge van bodemvorming,
spelen ook de textuur van de bovengrond en het profielverloop een be
langrijke rol bij de indeling der gronden. Profielverloop is de verande
ring van aard en samenstelling van het moedermateriaal in het profiel
bij toenemende diepte. Deze is het gevolg van verschillen in de sedi
menten, waaruit het profiel is opgebouwd. Dergelijke veranderingen tre
den vooral op in kleigronden. Daarom is bij deze gronden naast de bouwvoorzwaarte het profielverloop als indelingscriterium gehanteerd.
Landelijk worden vijf profielverlopen onderscheiden, die alle nauw
keurig zijn gedefinieerd (zie hfdst. 4).
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k. DE OPZET VAN DE LEGENDA; NOMENCLATUUR EN SOORTEN ONDERSCHEIDINGEN OP
DE BODEMKAART EN DE GRONDWATERPRAPPENKAART
^

De opzet van de legenda

Zoals uit hoofdstuk 3 blijkt, zijn de gronden ingedeeld naar een
aantal kenmerken en eigenschappen waarvan sommige zijn ontstaan ten
gevolge van bodemvorming, grondwaterinvloed enz. en andere inherent zijn
aan het moedermateriaal.
Naar de aard van het moedermateriaal zijn de gronden van dit gebied
onderverdeeld in drie hoofdklassen, nl.: zandgronden, jonge rivierklei
gronden en oude rivierkleigronden, In deze volgorde komen ze voor in de
legenda van de bodemkaart.
De verdere onderverdeling is schematisch weergegeven. Dit heeft het
voordeel dat de omschrijving van overeenkomende eigenschappen zo weinig
mogelijk behoeft te worden herhaald.
Uiteraard zijn namen en begrippen gebruilct die, evenals de manier
van onderverdelen en de gebruikte codering, een nadere uitleg behoeven.
1+.2 De nomenclatuur van de kaarteenheden
Hoewel men voor het aanduiden van de kaarteenheden feitelijk met
een codering zou kunnen volstaan, bestaat er toch een zekere behoefte
aan een naam voor de verschillende begrippen, die immers op den duur
geladen worden met een bepaalde gedachtenassociatie. Bovendien wordt het
onthouden van het begrip vergemakkelijkt, indien de naam bepaalde sug
gesties oproept, die met de betekenis samenhangen.
Bij de ontwikkeling van het Nederlandse systeem voor bodemclassifi
catie is voor een geheel nieuwe terminologie gekozen. De legenda, die
wordt gebruikt bij de kartering in het kader van de systematische kaartbladenkartering voor Nederland, schaal 1 : 50 000, bouwt op dit systeem
voort en duidt de onderscheiden kaarteenheden o.a. met zgn. "roepnamen"
aan. Dezé bestaan uit kernwoorden of woordstammen van Nederlandse
plaats- of perceelsnamen, die voorkomen in gebieden waar ook de benoemde
gronden in him meest zuivere vorm (het zgn. central concept) worden aan
getroffen. De namen hebben veelal betrekking op de ligging, het ontstaan,
het bodemgebruik of de ontginningsgeschiedenis van de gronden. Ze zijn
in het glossarium opgenomen.
De nieuwe terminologie is echter niet verder uitgewerkt dan tot het
zgn. subgroepniveau van de bodemclassificatie. Op de bodemkaarten,
schaal 1 : 50 000 en groter, vinden in deze subgroepen (zie 1^.5)
meestal uit het oogpunt van landbouwkundige waarde nadere onderverdelin
gen plaats, o.a. naar textuur, profiel- en kalkverloop. Dit is ook ge
beurd op de bodemka.art, schaal 1 : 25 000. Deze detaillering komt in de
codes der kaarteenheden en in de legenda tot uiting en wordt in hoofd
stuk 5 nader toegelicht.
k>3

Soorten onderscheidingen
Inleiding

Op de bodemkaart komen de navolgende soorten onderscheidingen voor:
enkelvoudige kaarteenheden
samengestelde kaarteenheden
overige gronden
toevoegingen
overige onderscheidingen.
De betekenis ervan zal in deze paragraaf worden toegelicht.
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I4..3.2 Enkelvoudige kaarteenheden
De enkelvoudige kaarteenheden geven voor ten minste 70% de aangege
ven bodemeenheid weer. De resterende ca. JOp kan uit "verontreinigingen"
bestaan, die een van de code en omschrijving afwijkende profielopbouw
hebben. Zoals reeds in 1.6 is uiteengezet, is de mate van verontreiniging
onafhankelijk van de kaartschaal, mits de kaart aan de eisen voor de be
trouwbaarheid voldoet.
Zuivere kaarteenheden worden op de bodemkaart met afzonderlijke
kleuren en codes aangegeven en met een volle (niet onderbroken) lijn
afgegrensd.
I4-.3.5 Samengestelde kaarteenheden
In tegenstelling tot de zuivere kaarteenheden bestaan deze uit een
associatie van twee zuivere kaarteenheden3 die de codering dragen van de
beide samenstellende eenheden. De rangorde binnen de code is overeenkom
stig de volgorde van de beide zuivere kaarteenheden in de legenda en zegt
dus niets over de belangrijkheid. Van deze samengestelde kaarteenheden
worden in het rapport de kenmerken, de verbreiding en eventueel de pro
centuele verdeling aangegeven. De samengestelde eenheid is op de bodemkaart afgegrensd met een niet-onderbroken lijn en het kaartvlak voorzien
van een bandering in de kleuren van de beide afzonderlijke eenheden.
k'3'b

Overige gronden

Onder het hoofd overige gronden is een associatie ondergebracht die
niet is samengesteld uit de kaarteenheden van de legenda (zie verder 5*4)•
k'3'5 Toevoegingen
Een toevoeging wordt gebruikt om een bepaald profielkenmerk, dat
over de gedeeltelijke of gehele oppervlakte van sommige, overigens van
elkaar verschillende, kaarteenheden voorkomt, aan te geven. Dit is in de
ruilverkaveling Bevermeer bijv. het geval met vergraven gedeelten, die
in de meeste kaarteenheden over kleine oppervlakten voorkomen, en met
het dunne kleidek, dat op verschillende kaarteenheden in de zandgronden
is aangetroffen.
Het zou heel goed mogelijk zijn geweest deze verschijnselen in de
kaarteenheden zelf onder te brengen, maar daardoor zou het aantal kaart
eenheden toenemen en zouden kaart en legenda gecompliceerder worden. Om
dit te voorkomen is de toevoeging gekozen. Deze geeft echter in genen
dele een minder belangrijke onderscheiding aan dan die welke in de
kaarteenheden zijn opgenomen.
De toevoeging wordt met een bepaalde signatuur (harcering, stippe
ling enz.) over de voorkomende oppervlakte aangebracht en voor zover niet
samenvallend met bestaande bodemgrenzen afgegrensd met een onderbroken
(----) lijn.
4.3»6

Overige onderscheidingen

Deze hebben betrekking op de belangrijkste kanalen, wegen,spoorlijnen,
bebouwde kommen en overige niet als cultuurgrond in gebruik zijnde opper
vlakten. De door deze onderscheidingen aangegeven gedeelten zijn meestal
niet in het onderzoek betrokken, maar worden afzonderlijk op de bodemkaart en ook op de overige kaarten afgegrensd en soms gekleurd (water)
ten einde de plaatsbepaling op deze kaarten te vereenvoudigen.
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Zandgronden: minerale gronden, die tussen 0 en 80 cm voor meer dan de
helft uit "zand" bestaan, behalve die met een moerige
bovengrond of een moerige tussenlaag.
Podzolgronden: zandgronden met een duidelijke podzol-B en zonder"dikke Al"
Humuspodzolgronden: podzolgronden met een "duidelijke humuspodzol-B"
H Veldpodzolgronden: hurcuspodzolgronden met een "dunne A1"
cH Laarpodzolgronden: humuspodzolgronden met een "matig dikke A1"
Moderpodzolgronden: podzolgronden met een "duidelijke moderpodzol-B"
Y Holtpodzolgronden: moderpodzolgronden met een "dunne Al"
cY Loopodzolgronden:
moderpodzolgronden met een "matig dikke A1"
Enkeerdgronden; zandgronden met een "dikke A1"
bE Bruine enkeerdgronden: enkeerdgronden met een "dikke Bruine Al"
zE Zwarte enkeerdgronden: enkeerdgronden met een "zwarte A1"
Ee^dgronden: zandgronden met een "minerale eerdlaag" maar zonder
duidelijke podzol-B"
pZr Beekeerdgronden: eerdgronden met "hydromorfe kenmerken" en met een
eerdlaag dunner dan 50 cm.
Vaaggronden: zandgronden waarin geen of slechte vage bodemhorizonten
zijn ontwikkeld.
Z Vlakvaaggronden: vaaggronden met "hydromorfe kenmerken".
Zb Vorstvaaggronden: vaaggronden met "een bruine laag in de positie
van een B-laag".
Kleigronden: minerale gronden, die tussen 0 en 80 cm diepte voor
meer dan de helft uit klei bestaan.
Rivierkleigronden: kleigronden die afgezet zijn in een zoet fluviatiel
milieu.
R

Jong£ rivierkl£igronden: rivierkleigronden, waarvan het sediment
"jong" is.

kR

Oude^a^v^ierkl^e^igronden^ rivierkleigronden, waarvan het sediment
"oud" is.

(k)Rd

Ooivaaggronden: kleigronden "zonder minerale eerdlaag", waarin
geen hydromorfe kenmerken voorkomen binnen 50 cm.
(k)Rn Poldervaaggronden: kleigronden "zonder minerale eerdlaag" met een
gerijpte minerale ondergrond en "hydromorfe ken
merken" binnen 50 cm.
R
Drechtvaaggronden: kleigronden "zonder minerale eerdlaag" en met
meer dan lj.0 cm moerig materiaal beginnend tussen
1+0 en 80 cm.
k'5 De nadere onderverdeling en de wijze van coderen
!(..5• 1

De zandgronden

De zandgronden zijn onderverdeeld naar de diepteligging van het
grondwater en naar de textuur.
I. Onderverdeling naar de diepte van het grondwater
De diepte van het grondwater wordt gekarakteriseerd met de GHG
(= gemiddeld hoogste grondwaterstand). Zie voor het begrip GHG ij..6.
Bij een GHG ondieper dan I4.0 cm is achter het symbool van de kaart
eenheid de letter a geplaatst (bijv. Ha52, lage humuspodzolgronden).

HO
Bij de middelhoge en hoge gronden ontbreekt deze letter (bijv. H52
hoge of middelhoge humuspodzolgronden).
II. Onderverdeling naar de textuur
Alle zandgronden zijn ingedeeld naar de textuur van het zand, het
geen in de code is aangegeven door twee cijfers (bijv. H52).
Het eerste cijfer geeft de mediaan (= korrelgrootte) van het zand
aan:
i|. = fijn zand
M50 tussen 105 en 150 mu
5 = matig fijn zand
M50 tussen 150 en 210 mu
6 = matig grof zand
M50 tussen 210 en lj.20 mu.
Het tweede cijfer betreft het leemgehalte:
2 = zwak lemig
10-17-2 rfo
3 = sterk lemig
17§-32|%
7 - leemarm en zwak lemig 0-1 Tg" %
I4-.5•2 De rivierkleigronden
Bij de kleigronden zijn voor het coderen der kaartvlakken de hoofd
codes Fin en kRn (resp. jonge en oude rivierkleigronden) uitgebreid met
twee cijfers (bijv. kRn12).
Het eerste cijfer heeft betrekking op de bouwvoorzwaarteklasse.
Het tweede cijfer heeft betrekking op het profielverloop.
Bij de jonge rivierkleigronden werd een letter A of C aan de code
toegevoegd. Deze letter heeft betrekking op het kalkverloop (bijv.Rn17A).
Bij de oude rivierkleigronden ontbreekt deze letter. Deze gronden zijn
steeds kalkloos, zodat indeling naar kalkverloop hier niet nodig is (bijv.
kRn17)•
I. Indeling van de bouwvoor in lutumklassen
De zwaarte van de bouwvoor werd in drie lutumklassen aangegeven:
cijfer in de code
1
9
1+

benaming
lichte zavel
zware zavel en lichte klei
zware klei

% lutum
8 - 1 Y~i
- 35
> 35

II. Indeling naar het profielverloop
Behalve de textuur van de bovengrond is ook de verandering van de
âard en de samenstelling van het profiel bij toenemende diepte, het zgn.
profielverloop, van belang. Daarom is naast de indeling in bouwvoorzwaarte
ook een indeling naar het profielverloop gebruikt.
Er zijn vijf profielverlopen onderscheiden, welke hieronder globaal
worden omschreven.
Profielverloop 1 : klei-op-veen. Kleigronden met meer dan 1^0 cm moerig
materiaal (humusklasse veen of venig) beginnend tussen lj.0 en 80 cm.
Profielverloop 2: klei-op-zand. Kleigronden met een zandlaag van meer dan
20 cm dik±e, beginnend tussen 25 en 80 cm, uitgezonderd profielen met:
a. kleiig, uiterst fijn zand, 5-8$ lutum; M50 < 105 mu.
b. boven het zand een niet-kalkrijke, zware kleilaag die voldoet aan de
eisen gesteld bij profielverloop 3«
Profielverloop 3- kleigronden met een niet-kalkrijke, zware tussenlaag.
Kleigronden met een niet-kalkrijke, zware kleilaag (>.35$ lutum), die:
a. of begint binnen 25 cm en doorloopt tot minstens I4.O cm
b. of begint tussen 25-80 cm, ten minste 15 cm dik is en rust op een
lichtere en/of kalkrijke ondergrond, die:
1 . of binnen 80 cm begint en ten minste 1±0 cm dik is
2. of dieper dan 80 cm begint en doorloopt tot dieper dan 120 cm.

1+1
Profielverloop U: kleigronden met een niet-kalkrijke, zware ondergrond.
Kleigronden met een niet-kalkrijke, zware kleilaag die ten minste voldoet
aan de eisen gesteld bij profielverloop 3 en die:
a. of doorloopt tot ten minste 120 cm
b» of tussen 80 en 120 cm overgaat in moerig materiaal dat doorloopt tot
ten minste 120 cm.
c. of ten hoogste is onderbroken door lichtere en/of kalkrijke en/of
moerige lagen die te zamen dunner zijn dan 1^.0 cm en die binnen 120 cm
weer overgaan in niet-kalkrijke, zware klei.
Profielverloop 5 - Homogene, aflopende en oplopende profielen. Alle profie
len die niet vallen onder de definitie van de profielverlopen 1 tot en met
k.

Codering "Jz combinatie van profielverlopen 3 en Ij.. Het cijfer 7 betekent
dat de kaarteenheid geheel kan bestaan uit profielverloop 3* of wel ge
heel uit profielverloop 1+, of dat beide profielverlopen naast elkaar in
hetzelfde kaartvlak voorkomen.
Codering 0. Bij enkele kaarteenheden is de codering 0 gebruikt. Dit be
tekent dat bij deze kaarteenheid geen indeling is gemaakt naar profiel
verloop, omdat de profielopbouw op korte afstand te sterk wisselt.
III. Indeling naar het kalkverloop
Het koolzure-kalkgehalte van de grond wordt tijdens de kartering
in het veld vastgesteld aan de mate van opbruisen met verdund zoutzuur.
Er worden drie kalkklassen onderscheiden:
.
1. Het materiaal bruist zichtbaar, + 1 à 2$ CaC03 analytisch bepaald35"':
kalkrijk.
2. Het materiaal bruist alleen hoorbaar, 0,5-1 à 2fo CaCOj analytisch
bepaald x): kalkarm.
3. Het materiaal bruist niet, minder dan 0,5$ CaCO^: kalkloos.
De verschillen in kalkgehalte van boven elkaar gelegen afzettingen
geven aan het profiel een kalkverloop. Er worden drie kalkverlopen on
derscheiden:
A. 1. Profielen, die tot ten minste 50 cm diepte kalkrijk zijn.
2. Profielen, die tot ten minste 30 cm diepte kalkrijk en daaronder
niet kalkloos worden binnen 80 cm.
3. Profielen, die tot ten hoogste 50 cm diepte kalkarm en daaronder
tot ten minste 80 cm diepte kalkrijk zijn.
l;.. Profielen, die tot ten minste 30 cm diepte kalkloos zijn en daar
onder tot ten minste 80 cm diepte kalkrijk zijn.
C. 1. Profielen, die tot ten minste 50 cm diepte kalkloos zijn.
2. Profielen, waarvan de laag tot 30 cm na mengen kalkloos is en
waarvan tevens de som van de kalkloze lagen tussen 30 en 80 cm
groter is dan 20 cm.
3. Profielen, waarvan de laag tot 30 cm diepte na mengen kalkarm is
en waarvan de som van de kalkloze lagen tussen 30 en 80 cm diepte
groter is dan 30 cm.
B. Alle overige profielen.
De indeling naar kalkverloop heeft alleen betrekking op de jonge
rivierkleigronden. Van de kalkrijke jonge rivierkleigronden komfc slechts
één kaarteenheid voor (Rn17A); dit is voorgesteld met het symbool A
achter de code. De kaarteenheid Rn17A vertegenwoordigt slechts een ge
ringe oppervlakte, waarin de bovengenoemde kalkverlopen A en B voorkomen.
De overige (kalkarme) jonge rivierkleigronden zijn aangegeven met
de code C (bijv. Rn17C). Hierin komt het verloop A of B sporadisch als
onzuiverheid voor.
De geanalyseerde hoeveelheid CO2 omgerekend in procenten CaCOj op de
grond.
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Afb.13 Enkele opeenvolgingen van bodemhorizonten nr>et hun aanduidingen
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LEGENDA

Indeling van de grondwatertrappen voor de kartering van de ruilverkaveling Bevermeer

I

III

IV

V

VI

Vila

Vllb

<40

<40

<40

40-80

<40

40-80

80-120

>120

<50

50-80

80-120

80-120

>120

>120

>120

>120

7

\

•

/•x

/

/

/

!\

\

\

hoogte van het maaiveld

IV

VI
Vila

\ \ vkn

r^ < ks

associaties van twee grondwatertrappen

associatie van vele grondwatertrappen
OPMERKINGEN:
Gt

= grondwatertrap

GHG = gemiddelde hoogste grondwaterstand in cm beneden maaiveld
GLG = gemiddelde laagste grondwaterstand in cm beneden maaiveld
Opm. Onderbroken lijnen in de omgrenzing van de legendahokjes geven
aan, dat de juiste begrenzing van GHG en GLG niet békend is.

Afb. 15.

De legenda van de grondwatertrappenkaart
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ij..6 De grondwatertrappenindeling
1+.6.1

Het _begrip grondwatertrap

De grondwaterstand neemt een belangrijke plaats in onder de factoren,
die de geschiktheid van een grond, met name van een zandgrond, als cul
tuurgrond bepalen. Het is daarom gewenst op bodemkaarten over de diepte
ligging van de grondwaterspiegel (= grondwaterstand) informatie te geven.
Dit gebeurt door middel van grondwatertrappen (afgekort Gt's).
De grondwaterstand op een bepaalde plaats is in de loop van een
jaar aan sterke variaties onderhevig. In het algemeen zal het niveau in
de winter hoog en in de zomer laag zijn. Bovendien zullen ook van jaar
tot jaar verschillen optreden, m.a.w. van jaar tot jaar zullen de tijdstijghoogtelijnen een verschillend verloop vertonen.(Wanneer men in een
diagram de grondwaterstand of de stijghoogte van het grondwater uitzet
tegen de tijd en de punten door een lijn verbindt, verkrijgt men een
tijdstijghoogtelijn (zie afb. 114.) ).
Het is mogelijk door een bundel tijdstijghoogtelijnen een gemiddelde
grondwaterstandscurve te trekken, zoals in afb. 1lj. is aangegeven (zie ook
Stol, Landbouwkundig ijdschrift 72 (i960), 18, pp. 744-755)» Deze gemid
delde curve geeft het gemiddelde verloop van de grondwaterstand weer.
Top en dal van de curve laten zien tot welke stand het grondwater gemid
deld stijgt resp. daalt. De waarden, afgelezen bij de top, resp. het dal
van de gemiddelde curve, zijn de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG),
resp. de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG).
Uit afb. 11). blijkt dat er tussen de jaarcurven grote verschillen
bestaan. Een gemiddelde curve, die getrokken zou worden op grond van
metingen, die zich slechts over bijv. twee of drie jaren uitstrekken,
zou dus in het algemeen geen juist beeld geven van het gemiddelde grond
waterstandsverloop.
Aan de grondwatertrappenindeling ligt ten grondslag dat het verloop
van de grondwaterstand op een bepaalde plaats gekarakteriseerd wordt door
GHG en GLG. Van plaats tot plaats kan het gemiddelde grondwaterstandsver
loop en kunnen daarmede de waarden die men vindt voor GHG en GLG sterk
variëren. De grondwatertrappenindeling nu is een klasse-indeling van
grondwaterstandsverlopen (gekenschetst door GHG en GLG). Elke klasse van
deze indeling, die grondwatertrap (Gt) wordt genoemd, is gedefinieerd
door aan te geven binnen welke grenzen GHG en GLG voor die Gt mogen
variëren. Wanneer aan een kaartvlak op de grondwatertrappenkaart een
bepaalde Gt is toegekend, wil dit zeggen, dat de GHG1s en de GLG1s van de
gronden binnen dat kaartvlak zullen variëren binnen de klassengrenzen,
die gesteld zijn voor de desbetreffende Gt. Hierbij worden afwijkingen
ten gevolge van het voorkomen van onzuiverheden tot maximaal 30 % van
het kaartvlak toegelaten.
4.6.2 Çe_indeling
Op de legenda van de grondwatertrappenkaart en op afb. 15 zijn de
grondwatertrappen en hun GHG- en GLG-grenzen onderscheiden. Deze indeling
komt vrijwel overeen met de landelijke Gt-indeling, zoals die bij de
Stichting voor Bodemkartering voer. de kaartbladenkartering, schaal 1 :
50 000, in gebruik is.
4.6.3

Associaties van grondwatertrappen

In sommige kaartvlakken kunnen op korte afstand verschillende Gtklassen naast elkaar voorkomen, üi dit geval wordt een bepaald vlak
door een combinatie van twee of meer Gt-klassen voorgesteld. Dit wordt"
een associatie van grondwatertrappen genoemd (bijv. associatie V/Vi).

-

h3 -

Van de bovengenoemde Gt-indeling koirrt Gt I slechté voor in associa
tie met andere Gt-kiassen.
Verband bodemkaart -grondwatertrappenkaart
Gezien de belangrijkheid, die de diepteligging van het grondwater
beneden het maaiveld voor (zand)gronden heeft t.a.v. landbouwkundige
gebruikswaarde, cultuurtechnische ingrepen, enz., hoort dit gegeven op
de bodemkaart thuis. Op verzoek van de opdrachtgever en om kaarttechnische rederien is dit echter op een afzonderlijke kaart, de grondwatertrappenkaart, weergegeven. Wel is op de bodemkaart in de (lutumarme)
zandgrondén een tweedeling gemaakt naar gelang de diepteligging van de
GHG. De gponden, die een GHG hebben dieper dan I4.O cm, zijn hoge en
middelhoge zandgronden genoemd, die met een GHG ondieper dan I4.O cm,
lage en zeer lage zandgronden (de hoge gronden hebben een GHG dieper
dan ca. 80 cm, de middelhoge een GHG tussen I4.O en 80 cm.
Voor de geschiktheidsbeoordeling van de gronden dient men echter
naast de bodemkaart steeds de grondwatertrappenkaart te raadplegen.
Beide kaarten vormen derhalve een eenheid en dienen ook als zodanig te
worden gebruikt. De grondwatertrappenkaart geeft uitsluitend de diepte
ligging van het grondwater weer, maar zegt slechts zeer ten dele in
hoeverre een grond te nat of te droog is. Dit is mede afhankelijk van
de profielopbouw, waarover de bodemkaart informaties geeft.
Ten einde de eenheid der beide kaarten te benadrukken en het ge
bruik te vereenvoudigen, zijn de bodemgrenzen en symbolen van de bodemkaart tevens in de basis van de grondwatertrappenkaart aangebracht. Van
elke kaarteenheid kan derhalve zonder meer worden afgelezen, op welke
Gt('s) deze voorkomt of omgekeerd. Bij een nauwkeurige beschouwing van
de Gt-kaart blijkt, dat behalve de grens hoog-middelhoog en laag-zeer laag
in de zandgronden nog meer Gt-grenzen geheel of gedeeltelijk samenvallen
met bodemgrenzen.
Voor de beschrijving van de grondwatertrappenkaart en de verwerking
van de waterstandsgegevens wordt verwezen naar hoofdstuk 6 en het aan
hangsel.
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ZANDGRONDEN

Loopodzolgronden

Veldpodzolgronden

Laarpodzolgronden

<30

30-50

lumusarm tot matig humeus
<30

30-50

Eerdgronden

Enkeerdgronden

Humuspodzolgronden

Moderpodzol gronden
Hoitpodzolgronden

Bruïne enk- Zwarte enk
eerdgronden eerdgronden

Vaaggronden

Beekeerd gronden

Vlakvaog gronden

humusarm tot motig humeus

humeus

humusorm

>50

15-50

<30

organische stofklasse van de bovengrond
dikte van de bovenlaog in cm
textuur

HOOG EN MIDDELHOOG# gemiddeld hoogste grondwaterstand (G H G ) dieper dan 40cm
Y52

cY52

H52

bE52

Y53

cY53

H53

bE53

zE52

PZr52

Z52

Zb52

matig fijn zand/ zwak lemig

Zb53

matig fijn zand, sterk lemig

fijn zand/ sterk lemig

Z43

cH37

Y37

benaming

Vorstvaag gronden

Zb37

matig grof zand/ leemarm en zwak iemi

LAAG EN ZEER LAAG/ gemiddeld hoogste grondwaterstand (G H G ) ondieper dan 40cm
matig fijn zand/ zwak lemig

Za52

matig fijn zand/ sterk lemig
fijn zand, sterk- en zwak lemig

pZra48

fijn zand, sterk lemig

Zo43

SAMENGESTELDE KAARTEENHEDEN

H^/Z52

associatie van:

»

M

»

Veldpodzoigronde
>nden en

I

Vlakvaaggrond«
den

J

matig fijn zand, zwak lemig

Veldpodzolgronden en

matig fijn zand/ sterk lemig

Viakvaaggronden

matig fijn zarjd, zwak lemig

Lage en middelhoge

fijn zand, sterk lemig

Viakvaaggronden
KLEIGRONDEN

OUDE RIVIER KLEIGRONDEN

JONGE RIVIER KLEIGRONDEN
Ooivaag gronden

Drechtvaaggronden

Poldervaaggronden

zware zavel
en lichte klei

lichte zavel

erTTîcht^kfr1

zware

klei

zware klei

benaming
textuur van de laag
tussen 20-30cm-mv.

Ooivaag gronden
lichte zavel

Poldervaaggronden
lichte lavel "°jrc*ht"k£ji

zwa'« klei

kalkverloop ')
prof iel verloop 1)
R41C

Rn 12C

Rn 17A

3, 3+4

Rn17C

Rn97C

Rd95C

Rn47C

3/ 3+4
geen

Rn95C

Indeling

1) voor

materiaal van sterk wisselende samenstelling in voormalige rivier-beddingen

TOEVOEGINGEN PER KAARTVLAK

3
~i
c®o|

3°°o°cCO

KZ3

|"~t>
*) Letter

omschrijving

gronden waarbij de betreffende
toevoegingen voorkomen

kleidek dunner dan 40cm

Viakvaaggronden

9r'n<^ ondieper dan 40cm beginnend

Moder podzolgronden

met 30-50cm humushoudende bovengrond

Vorst vaaggronden

met een kleilaag <35% lutum tussen 30 en 60cm
die een textuurklasse zwaarder is dan de bouwvoor

Oude rivierkleigronden

oude rivierkiei in de ondergrond beginnend
tussen 40-120cm

Alleen bij jonge rivierkleigronden

H>j grotendeels vergraven

Hoitpodzol-, veldpodzol -,vlok vaag-,
beekeerd"/ sn vorstvaoggronden

waarmee de toevoeging in het rapport is aangegeven

Afb. 16

kRn!7

kRn97

kRnl 5

,kRn95.

toelichting op kalk- en profielverloop, zie

associatie van: Beddinggronden

signatuur op
de kaart

kRn92

kRdlO

OVERIGE GRONDEN
Ab

kRn 1 2

Legenda van de bodemkaart, schaal 1:25000

rapport

kRn47

- Ijif 5-

BESCHRIJVING VAN DE KAARTEENHEDEN OP DE BODEMKAART, SCHAAL 1:25 OOP,

5*"•

Indeling

De hoofdindeling van de gronden in dit gebied is hoofdzakelijk ge
baseerd op verschillen in het moedermateriaal, Er zijn drie hoofdklassen
onderscheiden:
zandgronden
oude rivierkleigronden
jonge rivierkleigronden.
Deze hoofdklassen zijn in de legenda nader onderverdeeld in hoofd
groepen en subgroepen (afb. 16). De subgroepen zijn ten slotte onder
scheiden in kaarteenheden. Er zijn in totaal J>8 enkelvoudige kaarteenhe
den, drie samengestelde kaarteenheden en zes toevoegingen.
In dit hoofdstuk worden de kaarteenheden in de volgorde van de
legenda beschreven. Aan de beschrijving van één of meer kaarteenheden
gaat steeds een globale beschrijving van de hoofdgroepen of subgroepen,
waartoe die eenheid of eenheden behoren, vooraf. Hierin worden reeds
alle eigenschappen en gegevens vermeld die voor de gezamenlijke eenheden
gelden. Indien men over bepaalde gronden geïnformeerd wil worden, raad
plege men vooral ook de beschrijvingen bij de hoofdgroepen en subgroepen.
Na de algemene beschrijving van een hoofdgroep worden nog de speci
fieke eigenschappen van elke kaarteenheid afzonderlijk besproken.
Ten einde herhaling bij de beschrijvingen te voorkomen, zijn nauwverwante eenheden te zamen beschreven. In dat geval is wel van elke
kaarteenheid een representatief voorbeeld van profielopbouw gegeven.
Bij deze voorbeelden worden codering, toevoegingen en grondwatertrappen vermeld en wordt bovendien een omschrijving gegeven. Onder het
hoofd toelichting worden eventueel voorkomende variaties en afwijkingen
binnen de kaarteenheid genoemd.
Ten slotte wordt bij iedere kaarteenheid nog een zeer summier over
zicht gegeven van de waterhuishouding en de landbouwkundige geschiktheid.
5.2 Enkelvoudige kaarteenheden
5.2.1

De zandgronden

Per definitie worden tot de zandgronden gerekend gronden, waarbij
de laag tussen 0 en 80 cm voor meer dan de helft uit zand bestaat.
Binnen 1+0 cm komt geen "moerige laag" voor. Naar het al of niet aan
wezig zijn van duidelijke bodemhorizonten en de aard en de dikte hiervan
zijn ze nader onderverdeeld in:
a. moderpodzolgronden
b. humuspodzolgronden
c. enkeerdgronden
d. eerdgronden
e. vaaggronden.
a. MODERPODZOLGRONDEN (Y)
De moderpodzolgronden worden gekenmerkt door de aanwezigheid van
een duidelijke moderpodzol-B. Dit wil zeggen dat de ingespoelde humus
in de B-horizont hoofdzakelijk uit moder bestaat. Daarnaast bevindt
zich in deze horizont een ophoping van ijzer en aluminium. Het ijzer
komt behalve in de B-laag rneestal ook tot een zekere diepte in het Cmateriaal als huidjes rondom de zandkorrels voor. De moderpodzolgron
den in dit gebied zijn ontwikkeld in mineralogisch rijk zand. De Bhorizonten zijn meestal diepbruin, zonder ingespoelde amorfe zwarte
humus. Ze gaan via een bruingele B3 geleidelijk over in geel ijzerrijk
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zand, bij sommige middelhoge profielen in gebleekt roestig C-materiaal.
Bij de laatste profielen is de B-horizont wat fletsbruin. Bij sommige
profielen, ontstaan in lemig rijk zand, is de B-horizont tamelijk zwak
ontwikkeld. Zij staan wat profielontwikkeling betreft vrij dicht bij
de vorstvaaggronden.
Bij de hoog gelegen gronden op het iets minder rijke jonge dekzand langs de stuwwal is de B-horizont daarentegen meer donkerbruin
ontwikkeld dan elders. De bovengronden bij de moderpodzolgronden zijn
meestal donker grijsbruin. Het humusgehalte bedraagt meestal niet meer
dan 2%.
De groep moderpodzolgronden is naar de dikte van de bovengrond
onderscheiden in de subgroepen:
holtpodzolgronden, met een bovengrond dunner dan 30 cm
en
loopodzolgronden, met een bovengrond van 30 "tot 50 cm dik.
Deze zijn op grond van de textuur onderscheiden in de volgende kaart
eenheden:
Y52 hoge en middelhoge holtpodzolgronden in zwak lemig, matig fijn zand
Y53

idem

in sterk lemig, matig fijn zand

Y37

idem

in leemarm en zwak lemig, matig
grof zand

cY52'hoge en middelhoge loopodzolgronden

in zwak lemig, matig fijn zand

cY53

in sterk lemig, matig fijn zand

idem

Holtpodzolgronden
Kaarteenheid: Y52
Omschrijving: Hoge en middelhoge holtpodzolgronden, zwak lemig, matig
fijn zand,
ct
"b
Grondwatertrappen: VI, VII , VII . Bijna de gehele oppervlakte van deze
kaarteenheid komt voor op Gt Vil*3.
Toevoeging: g = grind binnen 40 cm beginnend; q = grotendeels vergraven.
Voorbeeld_van profielopbouw:
horizont

25:
40-

70-

%

1®era

fo

. ^5° >
(mediaan)

kleur

Al

2-g-

14

170

zeer donker grijsbruin

B21

ij?

12

170

donker grijsbruin

B22

1

12

170

donkerbruin

10

170

geelbruin

<10

170

licht geelbruin

B3

90
C11
120-

humas

-

k6 -

Toelichting; Waar deze gronden langs de stuwwal voorkomen., zijn ze matig
humusarm met een humusgehalte van 1-|~-2-^$. De kleinere
kaartvlakken, die verspreid door het zandgebied liggen.,
zijn overwegend matig humeus met een humusgehalte van 2-|--5%.
De holtpodzolgronden op de helling van de stuwwal, begrensd
door de weg van Zeddam via Kilder - Beek - Duitse grens,
zijn vrij sterk vergraven. Door de verwerking is de Bhorizont hier weinig duidelijk. De kleur van de B2 is flets
bruin; de dikte is sterk wisselend. Deze gronden zijn grindhoudend. Het grindgehalte neemt, toe in de richting van de
stuwwal.
Verbreiding: Deze gronden komen voornamelijk voor aan de voet van het
Montforland. Overigens liggen ze als zandkoppen verspreid
door het gebied.
Waterhuishouding; Mede door het dunne eultuurdek en door de hoge ligging
zijn deze gronden zeer droogtegevoelig.

Gebruik;

Bouwland.

Landbouwkundige geschiktheid
Akkerbouw:

Op Gt VI geschikt voor rogge; matig geschikt voor haver
en aardappelen, weinig geschikt voor voederbieten.
Op Gt VIIa matig geschikt voor rogge. Weinig geschikt
voor haver en aardappelen.
Op Gt Vllb weinig geschikt voor rogge, haver en aardappelen.
Naarmate het grondwater hoger staat, neemt de geschiktheid
voor genoemde teelten toe.

Weidebouw:

Niet beoordeeld.

Kaarteenheid: Y53
Omschrijving: Hoge en middelhoge holtpodzolgronden, sterk lemig, matig
fijn zand.
Grondwatertrappen: VI, VIIa.
Toevoeging: q = grotendeels vergraven.
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

%

2k

kleur

opm.

leem

M50
(mediaan)

214.

160

donker
grijsbruin

20

170

donker
bruin

22

11+0

licht zwakke
roest
grijs

50

llt.0

donker sterke
roest
grijs

-

kr -

ToeXicirbirig î Deze gronden komen hoofdzakelijk voor op de zandkoppen
tussen de oude rivierkleigronden. Ze zijn overwegend matig
humeus met een humusgehalte van 2§--5$. Vooral bij gronden
die op Gt VI liggen, komt vaak een leemlaag in de onder
grond voor.
Verbreiding: Deze kaarteenheid komt voor ten noorden van Rijksweg 12 in
de omgeving van Nieuwdijk.
Waterhuishouding: In verband met het dunne humeuze dek zijn deze gronden
op Gt VIIa nogal droogtegevoelig.
Op Gt VI zijn ze in de regel goed vochthoudend.
Gebruik :

Bouwland, bos.

Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbom^:

Op Gt VI geschikt voor rogge, haver en aardappelen, matig
geschikt voor voederbieten.
Op Gt VIIa geschikt voor rogge, matig geschikt voor haver,
zomergerst en aardappelen, weinig geschikt voor voederbieten.

Weidebouw:

Niet beoordeeld.

Kaarteenheid: Y3>7
2ï§£~-i2Yïï}ë: Hoge holtpodzolgronden, matig grof zand
Grondwatertrap: VII*3
Toevoeging: g = grind ondieper dan 1+0 cm beginnend
q = grotendeels vergraven
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

leem

%

0-r

A1
25"
55j
1+5:

humus

B2
B5

2

13

kleur
opm.
M50
(mediaan)
doi^er
250
grijsb:Iruin met grind

10
10

250

C11

<10

28O

Cl 2

<10

28O

25O

geel
bruin
bruin
geel
bleek
bruin

met grind
met grind

lichtbruin

met grind en
verwerkte
lemige bandjes;
roodbruin

met grind

8o-

120"

Toelichting: De gronden van deze kaarteenheid zijn overwegend diep ver
werkt. De profielen zijn binnen 120 cm overal grindhoudend.
Plaatselijk wordt een banden-B in de ondergrond aangetrof
fen.
Verbreiding: Deze gronden komen voor op de rand van de stuwwal ten oosten
van Beek en Kilder.
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Waterhuishouding: Door hun gering vochthoudend vermogen en de diepe
grondwaterstanden zijn deze gronden zeer droogtegevoelig.
Gebruik:

Bouwland.

Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Weinig geschikt voor rogge, haver en aardappelen.

Weidebouw:

Niet beoordeeld

Loopodzolgronden
Kaarteenheid: cY52
Omschrijving: Hoge en middelhoge loopodzolgronden, zwak lemig, matig
fijn zand.
Grondwatertrappen: VI , VIIa
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus
cf
7°

A1an

34:
46-

A1 2an

li
1

B2 + B3

leem

%

M50 kleur
(mediaan)

15

160

12

160
160

opmerkingen

zeer donker
grijsbruin
donker grijs
bruin, tot
bruin
geelbruin

74:
110120-

BC

5

160

bruingeel
tot geel

Cl g

5

160

bleekgeel

zwakke roest

Toelichting: De gronden behoren landschappelijk tot de oudere ontginningsgronden. Ze hebben overwegend een matig humeuze, donkere
bovengrond.
Verbreiding: Deze kaarteehheid komt voor op enkele ruggen in het lage
gebied tussen Loil en Wehl.
Waterhuishouding: De gronden zijn over het algemeen matig droogtegevoelig.
Gebruik:

Bouwland.

Landbouwgeschiktheid:
Akkerbouw:

Op Gt VI geschikt voor rogge, haver en aardappelen, matig
geschikt voor voederbieten.
Op Gt VIIa geschikt voor rogge en aardappelen, matig ge
schikt voor haver, weinig geschikt voor voederbieten.

Weidebouw:

Niet beoordeeld.

Kaarteenheid.: CY55
Omschrijving; Hoge en middelhoge loopodzolgronden, sterk lemig,matig fijn zand.
vi* vria
Voorbeeld, van profielopbouw:
:

horizont

humus
c*

/J

leem

%

M50 kleur
(mediaan)

2k

28

150

donker
grijsbruin

2

20

150

donkerbruin

1

17

160

12

160

15

150

15

150

ko

120

bruin
bruingeel
licht
geelbruin
zeer bleek
bruin
geelbruin

opmerkingen

kaarteenheid CY52.
:

Omgeving Loil en ten oosten van Wehl.

Waterhuishouding: Zie kaarteenheid CY52
Gebruik:

Bouwland

Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Op Gt VI geschikt voor rogge, haver en aardappelen, matig
geschikt voor voederbieten.
Op Gt VIIa geschikt voor rogge, haver en aardappelen, matig
geschikt voor voederbieten.

Weidebouw:

Op Gt VI en VIIa matig geschikt.

b"

HUMUSPODZ0LŒR0NDEN (H..)

Tot de humuspodzolgronden worden gerekend podzolen met een duide
lijke humuspodzol-B zonder dikke A1. Een duidelijke humuspodzol-B heeft
in de B-horizont een ophoping van humus, die daar hoofdzakelijk in
amorfe vorm voorkomt en als disperse humus verplaatst is. De humuspod
zolgronden in dit gebied behoren uitsluitend tot de hydropodzolgronden,
d.w.z. dat de ijzerhuidjes op de zandkorrels onder de B-laag onder in
vloed van het grondwater vrijwel zijn verdwenen. De podzolen zijn bij
deze gronden meestal niet sterk ontwikkeld, althans niet naar de diepte.
De dunne bovengrond loopt in humusgehalte uiteen van humusarm tot zeer
humeus. De B-horizont is zeer donkerbruin tot bruin, ongeveer 5 à 10
cm dik en overigens erg onregelmatig en vlekkerig. Hij gaat via een
dunne bruingrijs gevlekte B3 vrij scherp over in grijsgeel, meestal
sterk roestig zand. De B-horizonten zijn veelal compact tot sterk
verkit door ijzeraanrijking vanuit het grondwater. Soms is de B2 een
harde ijzerrijke bank.
De humuspodzolgronden komen in grotere vlakken voor, maar even
zeer in kleine vlakjes in afwisseling met vlakvaaggronden. Deze afwis
seling is op de kaart met associaties aangegeven.
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Bij de groep hurauspodzolgronden worden op grond van de dikte van
de bovengrond de volgende subgroepen onderscheiden:
veldpodzolgronden en
laarpodzolgronden.
Ze worden naar de diepte van het grondwater en de textuurverschilien
ingedeeld in de volgende kaarteenheden:
H52 hoge en middelhoge veldpodzolmatig fijn zand, zwak lemig
gronden
H53
idem
matig fijn zand, sterk lemig
Ha52 lage veldpodzolgronden
matig fijn zand, zwak lemig
Ha53
idem
matig fijn zand, sterk lemig
cHJ7 middelhoge laarpodzolgronden,
matig grof zand, leemarm en zwak
lemig.
Veldpodzolgronden
Kaarteenheid: H52
Omschrijving: Hoge tot middelhoge veldpodzolgronden, zwak lemig, fijn
zand.
Grondwatertrappen: VI, VIIa
Toevoeging: q = grotendeels vergraven
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

%

leem

%

M50
kleur
(mediaan)

opmerkingen

15

160

zwart

12

160

bont

verwerkt

12

160

grijsbruin

matige roest'

12

160

bleek

matige roest

12

220

bleekgrijs zwakke roest

Toelichting: Deze gronden zijn matig humusarm tot matig humeus (2-5$).
Vrijwel algemeen zijn ze diep verwerkt (plaatselijk tot
80 cm). De B2 is niet diep ontwikkeld, maar hij is vaak
verkit. Indien deze gronden vergraven zijn, vindt men vaak
brokken B2-materiaal in de bovengrond terug. Bij deze
kaarteenheid komt meestal geen leem in de ondergrond voor.
Slechts plaatselijk komt hij dieper dan 80 cm voor.
Verbreiding: Deze gronden worden voornamelijk in vrij grote vlakken
aangetroffen in de omgeving van Kilder en Braamt. Verder
komen ze verspreid in kleine vlakken voor in de omgeving
van Wehl en Nieuwdijk.
Waterhuishouding: Het zijn in het algemeen matig tot zeer droogtegevoelige gronden.
Gebruik:

Bouwland en grasland..
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Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw ;

Op Gt VI geschikt voor rogge., matig geschikt voor haver,
aardappelen en voederbieten.
Op Gt VIIa matig geschikt voor rogge, weinig geschikt voor
haver en aardappelen.

Ueidebouw:

Op Gt VI matig geschikt.
Op Gt VIIa niet beoordeeld

Kaarteenheid: Ha52
Omschrijving: Lage veldpodzolgronden en zwak lemig, matig fijn zand.
Grondwatertrappen: III, V.
Toevoeging: q = vergraven.
Voorbeeld van profielopbouw
horizont
02S=

36=
k-6-

57-

%

leem
/J

kleur
M50
(mediaan)

opmerkingen

Alan

6

15

170

Al 2an
B2
BL

5
3
2

15
17
12

170
170
170

zeer donker
grijsbruin
donker grijs
tot brum
donker roodbruin
bruin

< 10

170

zeer
bleekbruin

50
< 10

170

C1g
1051ISÜ

humus

D1g
CG

-

_
-

_

grijsbruin ^fgl'le^m
grijs

Toelichting: Het humusgehalte van de bovengrond bedraagt 5 tot 8%.
Plaatselijk zijn de gronden diep verwerkt. De B2-horizont
is veelal sterk verkit. Algemeen komt zandige leem binnen
80 cm voor.
Verbreiding: Deze gronden liggen hoofdzakelijk in de omgeving van
Braamt, Kilder en Wehl.
Waterhuishouding: Deze gronden vragen in de winter en het voorjaar een
gôëde ontwatering.
Gebruik:

Bouwland en grasland.

Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Op Gt III niet beoordeeld.
Op Gt V geschikt voor haver. Matig geschikt voor rogge,
aardappelen en voederbleten.

Weidebouw:

Op Gt III geschikt, echter iets laat in het voorjaar
Op Gt V geschikt, echter met lichte zomerdepressie.
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Kaarteenheden: H53 en Ha53
2!ï§2^r^Yiî}i: Middelhoge en lage veldpodzolgronden, sterk lemig, matig
fijn zand. (Opmerking: Vanwege de geringe oppervlakte
zijn deze kaarteenheden gezamenlijk beschreven.)
Grondwatertrappen: III, V en VI
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

%

3
1

leem

%

M50
kleur
(mediaan)

opmerkingen

25

160

zeer donker
grijsbruin verwerkt

20
17
12

160
160
160

zwart
)
,, , ,
, , ,
(verwerkt,sterk
donkerbruin ). ..
• vlekkerig
bruin
)

8

170

licht
geelbruin

sterk roestig

190

bleekgrijs

sterk roestig

bontgrijs

zandige leem

k0

Toelichting: Deze gronden komen hoofdzakelijk voor op de overgang tussen
het zandgebied en de oude rivierkleigronden. Het hoge leemgehalte is vermoedelijk het gevolg van een geringe bijmen
ging met klei. Tijdens de ontginning zijn deze gronden alle
min of meer verwerkt.
Verbreiding: Omgeving Loil en ten noorden van Kilder.
Waterhuishouding: Op de Gt's III en V hebben deze gronden in de winter
nogal wateroverlast. Ze zijn wat laat in het voorjaar.
Gebruik:

Bouwland en grasland.

Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Op Gt III niet beoordeeld.
Op Gt V geschikt voor haver, geschikt tot matig geschikt
voor aardappelen, voederbieten en rogge.
Op Gt VI geschikt voor rogge, haver en aardappelen, matig
geschikt voor voederbieten.

Weidebouw:

Op Gt III geschikt, echter iets laat in het voorjaar;
plaatselijk komt een lichte zomerdepressie voor.
Op Gt V geschikt, echter in droge tijden is een matige
zomerdepressie te verwachten.
Op Gt VI niet beoordeeld.

Laarpodzolgronden
Kaarteenheid cH37
Omschrijving: Hoge laarpodzolgronden, grof zand.
Grondwatertrap: VIIa

Afb.17 Bruine enkeerdgronden (oud bouwland), gezien vanaf
de molen bij Nieuw Wehl (Achterwehl)
Foto: Stiboka
(Archiefnr.: 10715)

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

leem

'p

O

10

220

zeer
donkerbruin

6

8

230

3

8

230

B3

5

250

zwart
donker
roodbruin
roodbruin

C11

5

250

geelbruin

C12g

5

250

bleekbruin

Alan
30
k5~

57:

75d

%

M50
kleur
(mediaan)

A12
B2

opmerkingen

sterk verkit
matig verkit

95:
120-

Toel±ch-fcirig: Over het algemeen zijn deze gronden matig humeus. De dikte
van het humeuze dek bedraagt 30 à. I4.O cm. Op de overgang
naar de oude rivierkleigronden is het humeuze dek plaatse
lijk dikker dan 50 cm.
:

Deze gronden komen voor in de omgeving van de Duitse grens
ten noordoosten van Babberik.
Door de grofzandigheid en de hoge ligging zijn deze
gronden nogal droogtegevoelig.
:

Gebruik;

Bouwland en grasland.

L^dbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Geschikt voor rogge. Matig geschikt voor haver en aardappe
len, weinig geschikt voor voederbieten.

Weidebouw:

Weinig geschikt (te droog).

c. ENKEERDGROMDEN
Hiertoe wordt gerekend een groep zandgronden, waarvan de humushoudende bovengrond (Al) dikker is dan 50 cm. De dikke A1-horizont is ont
staan ten gevolge van langdurige landbouwcultuur. De kleur van de A1horizont varieert van zwart tot bruin. In het gebied van de ruilverkave
ling Bevermeer komen overwegend bruine enkeerdgronden voor.
De ligging ten opzichte van het grondwater is middelhoog tot hoog.
De enkeerdgronden zijn voornamelijk rondom de woonkernen te vinden.
De enkeerdgronden worden op grond van de kleur van de A-horizont
nader onderscheiden in de subgroepen:
bruine enkeerdgronden bE... en
zwarte enkeerdgronden zE...
Bruine enkeerdgronden (afb. 17)
Deze gronden bezitten een "bruine dikke Al". De A1-horizont van de
bruine enkeerdgronden kan binnen het gekarteerde gebied vrij sterk wisse
len in kleur, dikte en ligging ten opzichte van het grondwater. In het
algemeen kan gezegd worden dat naarmate het leemgehalte hoger is,de
kleur meer bruin wordt. Zo zijn de sterk lemige enkeerdgronden ten westen
van Didam en bij Braamt donkerbruin tot roodbruin; de zwak lemige enk
eerdgronden van Beek en Kilder zijn meestal donker grijsbruin.

-

5b

-

De dikte van de humushoudende bovengrond op de oud-bouwlandcomplexen
rondom de dorpen Wehl, Didam en Kilder wisselt vrij sterk met de hoogte
ligging. De enkeerdgronden hebben hier een tamelijk golvend oppervlak,
waarbij op de "koppen" vaak een dunner eultuurdek voorkomt dan in de
laagten. Ook de diepte van het grondwater loopt op sommige oude bouwlandgronden vrij sterk uiteen.
Bij de bruine enkeerdgronden komt in de ondergrond vaak een moderpodzol voor; bij de lage gronden is dit meestal roesthoudend geelgrijs
C-materiaal.
Het sterk lemige bruine dek van de enkeerdgronden is hoofdzakelijk
ontstaan, doordat bij de bemesting vroeger kleiplaggen zijn gebruikt.
De bruine enkeerdgronden worden naar het leemgehalte onderverdeeld in de
kaarteenheden:
bE52, hoge en middelhoge bruine enkeerdgronden, in zwak lemig, matig
fijn zand
bE53,

idem in sterk lemig, matig fijn zand.

Kaarteenheid: bE52
9ïï§2!?ritiYï!2ë: Hoge en middelhoge bruine enkeerdgronden, zwak lemig,
matig fijn zand.
Grondwatertrappen: VI, VIIa, VII^.
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont
A11an

humus

leem

3

17

160

zeer donker
grijsbruin

12

160

donker
grijsbruin

2

10

160

donkerbruin

2
1

10
8

5

165
170
170

bruin
geelbruin
bruiiigeel

5

170

bleekbruin

%

%

M50
kleur
(mediaan)

32F
A12an

opmerkingen

60A1.3an

9010O
110120-

A1b
B2b
B5b
_Glh_

Toelichting ;

1

2

De dikte van het humeuze dek varieert van 5O-8O cm. Het
humusgehalte van de bovengrond bedraagt + "$%. Daaronder
neemt het geleidelijk af. In de omgeving van Kilder-Beek
is de bovengrond min of meer bruinzwart. In de omgeving
van het Montferland wordt op de overgang naar de moderpodzolgronden plaatselijk grind in de bovengrond aange
troffen.

Verbreiding: Deze gronden komen voor ten zuiden van Wehl. Verder liggen
ze tussen Beek en Kilder aan de voet van het Montferland.
Waterhuishouding: Vochteisende gewassen hebben bij diepe grondwater
standen (Gt VIIa en VIIb) wel eens te lijden van vochttekorten. Beregening zou de produktiviteit ten goede
komen.
Gebruik:

Bouwland en grasland.

Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Op Gt VI geschikt voor rogge, haver, zomergerst, aardappelen
en voederbieten.
Op Gt VIIa en VTlb geschikt voor rogge, haver en aardappelen.
Matig geschikt voor voederbieten en zomergerst.

Weidebouw:

Op Gt VI geschikt, lichte zomerdepressie.
Op Gt VIIa en VII^ matig geschikt, mati^ zomerdepressie.

Kaarteenheid: bE55
Omschrijving: Hoge tot middelhoge bruine enkeerdgronden sterk lemig,
matig fijn zand.
^E25§™aî®£Î:ïaBPÊn: VI, Vlla, viib.
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont
0A11 an
25-

humus

leem

M50
kleur
(mediaan)

fo

fo

3

22

160

donkerbruin

18

160

bruin

2k

18

160

lichtbruin

i*

20
20

160
160

donker
grijsbruin
grijsbruin

25

150

bleekbruin

Al 2an

opmerkingen

b5:

A13an
8095110—

120-1-

A1b
A/Cl
Cl 1

2

Toelichting: De omvang van het humeuze dok verschilt van plaats tot
plaats. Bij Braamt is het plaatselijk tot 100 cm dik.
Daarentegen varieert de dikte van de bovengrond bij Wehl
van 1^0-70 cm. Ook het leemgehalte wisselt nogal. Op ver
schillende plaatsen, bijv. ten westen van Didarn, is het
bruine cultuurdek lutumrijk geworden, doordat hier in het
verleden veel kleiplaggen zijn opgebracht.
Verbreiding: Deze gronden komen voor rond de dorpen Didam, Wehl, Kilder,
Braamt en Beek.
Waterhuishouding: Zie bij kaarteenheid bE52.
Gebruik:

Deze gronden zijn hoofdzakelijk in gebruik als bouwland;
slechts plaatselijk komt er grasland op voor. Bij Braamt en
Didam wordt op deze gronden hier en daar grove en fijne
groenteteelt en fruitteelt bedreven.

Akkerbouw:

Op Gt VI geschikt voor haver, zomergerst, voederbieten,
rogge, aardappelen en suikerbieten, matig geschikt voor
wintertarwe.
Op Gt VIIa geschikt voor rogge, haver, zomergerst, voeder
bieten, suikerbieten en aardappelen, matig geschikt voor
wintertarwe.
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Op Gt Vllk geschikt voor rogge, aardappelen, haver en
zomergerst, matig geschikt voor voederbieten en suiker
bieten, weinig geschikt voor wintertarwe.
Weidebouw:

Op Gt VI geschikt.
Op Gt VIIa en Gt VII^ matig geschikt (zomerdepressie).

Zwarte enkeerdgronden
Deze gronden bezitten een "zwarte dikke Al". De kleur van de A1
varieert van zeer donker bruingrijs tot zwart. Het bovenste deel van de
A1-horizont is neestal zwart, het onderste deel zwartbruin tot grijs
bruin. Het zwarte opgebrachte cultuurdek is duidelijk loodzandhoudend.
Waarschijnlijk zijn voor de bemesting van het oude bouwland in dit gebied
merendeels heideplaggen gebruikt.
Van de zwarte enkeerdgronden komt alleen de kaarteenheid zE52 voor.
Kaarteenheid: zE52
QSËS-ïijYïîS"' Hoge zwarte enkeerdgronden, zwak lemig, matig fijn zand.
Grondwatertrappen: VIIa., Vlïk.
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

%

leem
M50
kleur
£ (mediaan)
16

160

zwart

12

160

bruin

< 10

170

bruingeel

< 10

170

grijsgeel

100
120

opmerkingen

Toelichting: De dikte van het cultuurdek varieert van 50 "tot 80 cm. Het
humusgehalte bedraagt ongeveer 3%• Voor de bemesting van
deze gronden zijn vroeger heideplaggen gebruikt. De humus
is daardoor iets wreder dan bij de bruine enkeerdgronden.
In de ondergrond kan zowel een moder- als een humuspodzol
voorkomen.
Verbreiding: Tussen Braamt en Kilder.
Waterhuishouding: Zie kaarteenheid bE52
Gebruik:

Bouwland

Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Op Gt VIIa en Gt VIIb geschikt voor rogge en aardappelen,
matig geschikt voor haver, zomergerst en voederbieten.

Weidebouw:

Niet beoordeeld.

Afb.l8 Golvend dekzandlandschap bij Wehl. Hoge enkeerdgronden
(bouwland) en lage beekeerdgronden (grasland)
Foto: Stiboka
(Archiefnr.: R28-1Ô6)

'v
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d. EEKDGRONDEN
Tot deze groep behoren aile zandgronden met een goed ontwikkelde,
minstens 15 cm dikke bovengrond, die voldoet aan de eisen van "de mine
rale eerdlaag", maar zonder een duidelijke podzol-B-horizont.
Van deze groep van gronden komen in de ruilverkaveling Bevermeer
alleen de beekeerdgronden voor.
Beekeerdgronden (af'b. 18)
Dit zijn eerdgronden met hydromorfe kenmerken. Dit laatste betekent
dat ijzerhuidjes op de zandkorrels ontbreken en dat binnen 35
roest
afzettingen voorkomen, die tot in de gereduceerde zone doorlopen. De
gereduceerde zone tcglnt meestal binnen 120 cm . De bovengrond (Alhorizont) is matig tot sterk humeus, 15 tot k5 cm dik, donker bruingrijs
tot zwart gekleurd.
Opvallend is dat het gehele profiel bij de beekeerdgronden zeer
sterk roestig is. Vaak komen okerlagen voor. Dit zijn C-horizonten, die
door roest- en ijzerconcreties geheel oker zijn gekleurd. De beekeerd
gronden zijn op grond van de diepte van het grondwater en het leemgehalte
in de volgende kaarteenheden onderverdeeld:
pZr52 middelhoge beekeerdgronden, matig fijn zand, zwak lemig
pZral^S lage beekeerdgronden, fijn zand, sterk en zwak lemig.
Kaarteenheid: pZr52
Omschrijving: Middelhoge zwarte beekeerdgrond, zwak lemig, matig fijn
zand.
Grondwatertrap: VI
Toevoeging q = grotendeels vergraven.
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont
A1

humus
cf
p

3

leem
M50
kleur
rC (mediaan)
16

160

opmerkingen

zwartbruin

30C1g
70-

_

bruingrijs

zandige leem
(matige roest)

D1g
C12g

zwakke roest

l6o

matige roest

120Toelichting: Deze gronden vormen meestal de overgangen tussen de hogere
bouwlanden en de vlakvaaggronden. De bovengrond is mede
ontstaan uit opgebracht materiaal. Meestal komt een leemlaag in de ondergrond voor. Op sommige plaatsen zijn deze
gronden ontstaan, doordat men de ondergrond heeft afgegraven
en de liumeuze bovengrond weer heeft teruggestort.
Verbreiding: Kleine oppervlakten komen voor in de omgeving Beek, ten
zuiden van Didam in de omgeving van Rijksweg 12 en ten
noordwesten van Kilder.
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Waterhuishouding: Door de aanwezigheid van een leemlaag in de ondergrond
schommelt de grondwaterstand nogal.
Gebruik;

Bouwland en grasland.

Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Niet beoordeeld.

Weidebouw:

Op Gt VI geschikt, hoewel rekening moet worden gehouden met
een lichte zomerdepressie. Hierbij dient te worden opgemerkt
dat deze gronden vroeg zijn in het voorjaar en ook nog tot
laat in de herfst kunnen worden beweid.

Kaarteenheid: pZralj.8
Omschrijving: Lage beekeerdgronden, sterk en zwak lemig, fijn zand
Grondwatertrappen: II, III, V. Bijna de gehele oppervlakte van deze
kaarteenheid komt voor op Gt III.
Toevoeging:

grotendeels vergraven.

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont
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Toelichting: Deze gronden zijn over het algemeen matig fijnzandig. Plaat
selijk zijn ze zeer fijnzandig. Tijdens de ontginning in het
begin van de twintigste eeuw zijn deze gronden sterk ver
graven. De kleur en het humusgehalte van de bovengrond wis
selen hierdoor sterk. Hier en daar komen veldpodzolgronden
voor als onzuiverheid. De bovengrond is hier donkerder en
de humus is wat wreder. Vóór de ontginningsperiode waren er
vermoedelijk veel meer podzolgronden. De B2-horizonten
zijn echter door de sterke vergravingen grotendeels verdwe
nen. Bij deze kaarteenheid vinden we vrij algemeen zandige
leemlagen op wisselende diepte.
Verbreiding: Vrijwel over het gehele zandgebied.
Waterhuishouding: Deze gronden hebben in het voorjaar en de winter te
hoge grondwaterstanden. Ze vragen een oppervlakkige ont
watering om de hoogste winter- en voorjaarswaterstanden
vrat af te vlakken. Een te sterke ontwatering doet de kans
op zomerdepressie toenemen.

Gebruik:

Grasland en een weinig bouwland.

Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Niet beoordeeld.

Weidebouw:

Op Gt II matig geschikt (te nat, zode is gevoelig voor ver
trapping.
Op Gt III geschikt, echter iets laat, met plaatselijk
lichte zomerdepressie.
Op Gt V geschikt, echter met zomerdepressie. Naarmate deze
gronden een hoger leemgehalte hebben, zal de zomerdepressie
geringer zijn.

e-

vmggrqnden

Tot de groep vaaggronden behoren die zandgronden, waarbij de A1
geheel ontbreekt, en die waarvan de A1 een vaag (niet donker) ontwikkelde
humushoudende bovengrond is. Een "duidelijke minerale eerdlaag" bij deze
gronden ontbreekt.
De vaaggronden in de zandgronden worden nader onderverdeeld in
vlakvaaggronden en vorstvaaggronden.
VIakvaaggronden
Deze gronden behoren tot de vaaggronden met hydromorfe kenmerken,
d.w.z. dat onder de A1-horizont geen ijzerhuidjes rondom de zandkorrels
voorkomen. Kenmerkend is dat de dikte van de A1-horizont in de ruilver
kaveling Bevermeer meestal goed ontwikkeld is, doch dat deze slechts
weinig donker getint is. De bruingrijze bovengrond heeft een humusgehalte
van 2 à 2en is in de meeste gevallen 20 à 30 cm dik.
Het C-materiaal bestaat bij de vlakvaaggronden meestal uit licht
grijsgeel zand, waarin vrij veel roestafzettingen voorkomen. Deze begin
nen binnen 50 cm en reiken tot aan de G-zone. Op sommige plaatsen,
vooral bij de laag gelegen gronden, is deze roestzone sterk ontwikkeld
en geheel bruingeel gekleurd (okerlagen).
Bij de laag gelegen vlakvaaggronden vindt men een direct verband
tussen het optreden van het grondwater en de kenmerken (roest- en
grijze vlekken).
Bij de middelhoge en hoge vlakvaaggronden komen roestafzettingen
eveneens ondiep in het profiel voor. In vele gevallen is dit echter
fossiele roest. Bij deze profielen vinden we dikwijls fijnzandige leem
in de ondergrond tussen 80 en 120 cm.
De vlakvaaggronden nemen een grote oppervlakte van het gebied in.
Ze liggen in zwak golvende, vrij vlakke gebieden, soms in langgerekte
lagere stroken tussen de hoge gronden in. Plaatselijk zijn zij echter
ook op grotere of kleinere terreinverheffingen en bulten te vinden.
De vlakvaaggronden worden naar de diepte van het grondwater en de
textuur verdeeld in de volgende kaarteenheden:
Z52
middelhoge en hoge vlakvaaggronden, matig fijn zand, zwak lemig
Zk3
idem
, fijn zand, sterk lemig
Za32 lage vlakvaaggronden, matig fijn zand, zwak lemig
Zal0
idem
fijn zand, sterk lemig.
Kaarteenheid : Z52
Omschrijving: Hoge en middelhoge vlakvaaggronden, zwak lemig, matig
fijn zand.
Grondwatertrappen: IV, VI, Vlla.
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Toevoeging: q = grotendeels vergraven.
Voorbeeld van profielopbouw:
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Toelichting: Het zijn overwegend humusaï'me gronden. Door de ontginning
zijn veel profielen min of meer verwerkt. Het humusgehalte
en de dikte van de humeuze laag kunnen hierdoor van plaats
tot plaats verschillen. Door de leemlagen die plaatselijk
in de ondergrond voorkomen, kan de grondwaterstand sterk
fluctueren.
Verbreiding: Over het gehele zandgebied.
Waterhuishouding: Door de dunne, humusarme bovengrond en de hoge lig
ging zijn deze gronden droogtegevoelig.
Gebruik:

Bos, bouwland, grasland.

Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Op Gt IV niet beoordeeld
Op Gt VI geschikt voor rogge,matig geschikt voor haver en
aardappelen en weinig geschikt voor voederbieten.
Op Gt VIIa weinig geschikt voor voederbieten, aardappelen
en rogge.

Weidebouw:

Op Gt IV geschikt voor blijvend grasland.
Op Gt VI, VIIa matig tot weinig geschikt voor blijvend
grasland,(te droog ).

Kaarteenheid: Za52
Omschrijving: Lage vlakvaaggronden, zwak lemig, matig fijn zand.
Grondwatertrap: V
Toevoeging: q = grotendeels vergraven

- 61 -

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont
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£

leem
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bruin
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Toelichting: Zie kaarteenheid Z52
Y—kreiding: Kleine oppervlakten in de omgeving van Wehl en Loil.
Waterhuishouding: Bij deze gronden., alle met Gt V, is het gewenst in de
winter en in het voorjaar aan de ontwatering aandacht
te besteden.
Gebruik:

Bouwland, grasland

Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Matig geschikt voor rogge, haver, aardappelen en voeder
bieten.

Weidebouw:

Matig geschikt.

Kaarteenheid: Zij-3
Omschrijving: Hoge en middelhoge vlakvaaggronden, sterk lemig, fijn zand.
Grondwatertrap: IV, VI, VIIa
Toevoeging: q = grotendeels vergraven.
Voorbeeld van orofielopbouw:
horizont
025:
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opmerkingen

Toelxch"b±rig: Deze gronden zijn, voor zover ze als bos in gebruik zijn,
veelal diep verwerkt. De korrelgrootte van het zand en het
leemgehalte van de bovengrond zijn nogal verschillend.
Ten noordwesten van Kilder is het zand overwegend zeer fijn
met een relatief hoog leemgehalte. Elders in het gebied is
het meestal matig fijn. Binnen deze kaarteenheid worden
plaatselijk veldpodzolgronden aangetroffen.
Verbreiding: Verspreid over het gehele zandgebied.
Waterhuishouding: Door het hoge leemgehalte en de fijnheid van het zand
verdrogen deze gronden minder snel.
Gebruik:

Bouwland en grasland.

L^dbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Op Gt IV geschikt voor rogge, zomergerst, haver, aardappelen,
suikerbieten en voederbieten, matig geschikt voor wintertarwe.
Op Gt VI geschikt voor rogge en haver, matig geschikt voor
zomergerst, aardappelen, voeder- en suikerbieten.
Op Gt VIIa geschikt voor rogge, matig geschikt voor aardap
pelen, haver, zomergerst, voederbieten en suikerbieten.

Weidebouw:

Op Gt IV geschikt voor blijvend grasland.
Op Gt VI geschikt.
Op Gt VIIa matig geschikt (zomerdepressie).

Kaarteenheid: Zak3
Omschrijving: Lage vlakvaaggronden, sterk lemig, fijn zand.
Grondwatertrappen:

V.

Toevoegingen: a = grotendeels vergraven, k = kleidek dunner dan l+O cm.
Voorbeeld van profielopbouw
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Toelichting: Een algemeen kenmerk van deze gronden is dat de roestafzet
tingen in het profiel al bij het maaiveld beginnen. Bij
grasland is de liumeuze bovengrond meestal dunner dan bij
bouwland. Plaatselijk is de bovengrond donkerder gekleurd.
We vinden beekeerdgronden als onzuiverheid in de kaartvlakken. In de ondergrond komen vrij veel leemlagen voor,
plaatselijk binnen I4.O cm.
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Verbreiding: Vrijwel over het gehele zandgebied.
Waterhuishouding: Waar deze gronden een Gt II en III hebben, is ontwate
ring in het algemeen gewenst. Op Gt V is het afvlakken van
de hoogste winterwaterstanden voldoende.
Gebruik:

Grap .-.r.d.

Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Op Gt V geschikt voor zomergerst en haver, matig geschikt
voor aardappelen en voederbieten, weinig geschikt voor
rogge.

Weidebouw:

Op Gt II matig geschikt (zode is gevoelig voor vertrapping).
Op Gt III, geschikt, echter iets laat in het voorjaar.
Op Gt V geschikt, echter met een lichte zomerdepressie.

Vorstvaaggronden
Vorstvaaggronden zijn vaaggronden in de zandgronden met ijzerhuidjes
rondom de zandkorrels onder de Al-horizont. Zij bezitten verder een
bruine laag, die aan. een B-horizont doet denken. Hydromorfe kenmerken
kunnen eerst dieper dan 50 cm optreden. Zij hebben een bruine tot bruin
grijze humushoudende bovengrond, die slechts in geringe mate afsteekt
ten opzichte van de ondergrond- Wel is de Al-laag naar diepte flink ont
wikkeld, evenals bij de vlakvaaggronden. Zij varieert van 25 tot 50 cm.
Het humusgehalte bedraagt meestal niet meer dan. 2$. De bruine laag onder
de Al-horizont is in vele gevallen duidelijk aanwezig en ook diep ontwik
keld. Zij gaat geleidelijk over in iets minder bruin en flets C-materiaal.
Het kleurcontrast tussen bruine laag en bruingrijs C-materiaal is echter
zeer gering. Deze profielen tonen de meeste gelijkenis met moderpodzolen.
Op andere plaatsen is de bruine laag zeer zwak ontwikkeld met een bruin
grijze kleuring in overigens grijsgeel C-materiaal.
De vorstvaaggronden komen voor op kleine of grotere dekzandkoppen.
Het zijn overal droge, diep ontwaterde gronden. Behalve in het zandgebied
vinden we deze gronden ook als hoger gelegen zandruggen te midden van de
rivierkleigronden.
Bij de vorstvaaggronden zijn op grond van textuurverschilien de vol
gende ka.arteenheden onderscheiden:
Zb52 hoge en middelhoge vorstvaaggronden, matig fijn zand, zwak lemig
Zb53
idem
. itig fijn zand, sterk lemig
Zb37
idem
matig grof zand, leemarm en zwak lemig.
Kaarteenheid: Zb52
Omschrijving: Hoge vorstvaaggronden, zwak lemig, matig fijn zand.
Grondwatertrappen: VIIa, Vil*5.
Toevoegingen: q = grotendeels vergraven, c = met 30-50 cm humushoudende
bovengrond.

- 6k- -

Voorbeeld van profielopbouw:
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Toelichting: De humusarme bovengrond is over het algemeen dunner dan
JO cm. Zeer plaatselijk is hij echter dikker (omgeving
Zevenaar). Zie verder algemene beschrijving van de vorstvaaggronden.
Verbreiding: Deze gronden komen voornamelijk voor in het gebied, gelegen
tussen de dorpen Wehl, Kilder, Beek, Nieuwdijk en Loil.
Tussen Z,evenaar en Babberik liggen ze als kleine opduikingen
te midden van de kleigronden.
Waterhuishouding: Door de humusarme bovengrond en de hoge ligging zijn
deze gronden zeer droogtegevoelig.
Gebruik:

Bos en bouwland.

Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Weinig geschikt voor rogge, haver en aardappelen.

Weidebouw:

Niet beoordeeld.

Kaarteenheid: Zb55
Omschrijving: Hoge en middelhoge vorstvaagg^'onden, sterk lemig, matig
fijn zand.
Grondwatertrappen: VIIa, Vil*5
Toevoeging: c = 3O-5O cm humushoudende bovengrond.
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont
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%
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B2 is zwak
ontwikkeld

- 65 Toelichting: De humeuze bovengrond is in tegenstelling tot die van de
zwak lemige vorstvaaggronden overwegend matig dik. Veel
van deze gronden liggen als hoge ruggen te midden van de
rivierkleigronden. Over het algemeen zijn deze gronden iets
lutumhoudend (5-10$). In de ondergrond vinden we veelvuldig
leemlagen.
Verbreiding; In de omgeving van Angerlo, ten noordwesten van Wehl en nabij
Doetinchem.
Waterhuishouding; Afhankelijk van de diepte waarop de leemlagen beginnen,
variëren deze gronden van matig tot goed vochthoudend.
Gebruik;

Overwegend bouwland.

Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Op Gt VIIa geschikt voor rogge, haver, zomergerst en aard
appelen, matig geschikt voor tarwe, voeder- en suikerbieten.
Enige oogstdepressie is plaatselijk mogelijk.
Op Gt VII*3 geschikt voor rogge, aardappelen, haver en zomer
gerst, matig geschikt voor voederbieten.

Weidebouw:

Niet beoordeeld.

Kaarteenheid: Zb57
2:?Ë2krijvins: Hoge en middelhoge vorstvaaggronden, leemarm en zwak lemig,
matig grof zand.
Grondwatertrappen: VIIa en VII^.
Toevoeging: c - met 3O-5O cm humushoudende bovengrond.
Voorbeeld van profielopbouw:
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Toelichting: Het hurnusgehalte van de bovengrond varieert van zeer humusarm tot matig humeus. De dikte van het zandpakket waarin
deze gronden zich ontwikkelden, is verschillend. Waar ze
in overslagzanden zijn ontstaan, is de dikte slechts 60 tot
90 cm. In de ondergrond komt dan zware komklei voor. Heb
ben deze gronden zich in rivierduinen ontwikkeld, dan is
het zandpakket meters dik. De vorstvaaggronden op de rivier
duinen liggen sterk ongelijk. Er komt plaatselijk een dikke
humushoudende bovengrond op voor. Ten gevolge van menselij
ke invloed zijn deze gronden plaatselijk in de bovengrond
kleirijk geworden.

- 66 Verbreiding: In de omgeving van Zevenaar, Babberik., Doetinchem.
: ^ei: zijn droogtegevoelige gronden met een gering
waterbergend vermogen. Bij de overslagzanden hangt de
droogtegevoeligheid af van de diepte waarop de kleilaag
begint.
Gebruik;

Bouwland, tuingrond, grasland.

Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Matig geschikt voor rogge, weinig geschikt voor haver en
aardappelen.

Weidebouv::

Niet beoordeeld.

5.2.2 De^kleigronden
Dit zijn minerale gronden, die tussen 0 en 80 cm diepte voor meer
dan de helft uit klei bestaan. De kleigronden komen voor als jonge en
oude rivierkleigronden.
a-

JONGE

Jonge rivierkleigronden zijn kleigronden, waarvan het sediment in
zoet milieu is afgezet. Voor een nadere omschrijving van het verschil
tussen oude en jonge rivierklei wordt verwezen naar de paragrafen 2.1
(De Geologie) en 3*3 (Het moedermateriaal).
De jonge rivierkleigronden zijn in de ruilverkaveling Bevermeer
overwegend fijnzandig en grotendeels kalkloos. Het grootste deel bestaat
uit zware kleigronden, een kleinere oppervlakte uit lichte klei-, zware
zavel- en lichte zavelgronden. Van laatstgenoemde gronden is een ge
deelte kalkrijk.
In de jonge rivierkleigronden zijn op grond van de hydromorfe ken
merken en van het profielverloop te onderscheiden:
a. ooivaaggronden
b. poldervaaggronden
c. drechtvaaggronden.
Ooivaaggronden in jonge rivierklei
Ooivaaggronden zijn minerale gronden met weinig bodemontwikkeling.
Een minerale eerdlaag ontbreekt. De hydromorfe kenmerken beginnen eerst
dieper dan 50 cm; daarboven heeft zich een bruine laag gevormd.
Deze gronden komen in het gebied slechts over een kleine oppervlakte
voor. Ze zijn vrij hoog gelegen en hebben een bouwvoorzwaarte, die vari
eert van zware zavel tot lichte klei. De bovengrond is plaatselijk donker
van kleur, vooral in de lager gelegen gedeelten vlak langs de IJssel. Het
aangevoerde slib is vermengd met kolenslib en andere afvalstoffen van de
industrie.
De profielopbouw is homogeen tot aflopend, het grove zand ligt in
deze profielen dikwijls dieper dan 80 cm. Regelmatig vinden we op wisse
lende diepte onder de jonge rivierklei oude rivierklei; dit wordt aange
geven met de toevoeging x.
Er is slechts één kaarteenheid onderscheiden:
Rd95C kalkloze ooivaaggronden: zware zavel en lichte klei, profielver
loop 5«
Kaarteenheid: Rd95C
Omschrijving: Kalkloze ooivaaggronden, zware zavel en lichte klei, pro
fielverloop 5-
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Grondwatertrap: VIIa
Ï25Y22iiîîi:

x = ouc^e

120 cm.

rivierklei in de ondergrond beginnend tussen 1+0 en

Voorbeeld van profielopbouw:
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Toelichting; De bovengrond is diep homogeen bruin van kleur, met een
geleidelijke overgang naar de lichtere ondergrond.
: 111611 noorden van

Angerlo (op de uiterwaarden langs de IJssel).

Waterhuishouding; Deze gronden liggen buiten de bandijken en staan perio
diek onder invloed van het rivierwater; overigens hebben ze
een gunstige waterhuishouding.
Gebruik:

Overwegend als grasland.

Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Niet beoordeeld.

Weidebouw;

Geschikt.

Poldervaaggronden in jonge rivierklei
Deze poldervaaggronden zijn laag gelegen jonge rivierkleigronden
met hydromorfe kenmerken binnen 50 cm. Een minerale eerdlaag ontbreekt.
Ze hebben een zwaarte van lichte zavel tot zware klei.
Het profielverloop is niet homogeen; vaak komt tussen 1+0 en 120 cm
diepte oude rivierklei voor, die plaatselijk in los grof zand kan over
gaan.
Van de poldervaaggronden in de jonge rivierklei kunnen de volgende
kaarteenheden worden onderscheiden:
Rn17A
kalkrijke poldervaaggronden, lichte zavel, profielverloop 3, 3+k
Rn12C kalkloze poldervaaggronden, lichte zavel, profielverloop 2
Rti17C
kalkloze poldervaaggronden, lichte zavel, profielverloop 3j 3+b
Rn97C kalkloze poldervaaggronden, zware zavel en lichte klei, profiel
verloop 3j 3+b
Rn95C kalkloze poldervaaggronden, zware zavel en lichte klei, profiel
verloop 5
Rnl+7C
kalkloze poldervaaggronden, zware klei, profielverloop 3» 3+^

- 68 Kaarteenheid: RnlJk
Omschrijving: Kalkrijke poldervaaggronden, lichte zavel, profielverloop
3, 3+k
Grondwatertrap: VI
Toevoeging: x oude rivierklei in de oudergrond, beginnend tussen I4.O en
120 cm.
"Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

%

030-

1+0-

lutum
rf
/O

kleur

roest

opmerkingen

A1p

15

donker
grijsbruin

geen

kruimelstruct>uur

A/C

15

grijsbruin

geen

kalkhoudend

C21g

12

bruin

matig

kalkrijk

1+5

grijsbruin

matig

it

sterk

kalkarm

7080-

C11g

1+0

D11g

35

11

100-

120-

sterk

Toelichting: De bovengrond kenmerkt zich door een goede structuur, wat
mede te danken is aan de kalkrijkdom van deze gronden. De
zwaardere ondergrond begint meestal tussen 60 en 90 cm
diepte, plaatselijk ontbreekt deze en komt zand binnen
80 cm voor.
Verbreiding: Omgeving Zevenaar.
Waterhuishouding: Deze gronden hebben een gunstige waterhuishouding. Op
plaatsen waar zand binnen 80 cm voorkomt, is een lichte
verdroging niet uitgesloten.
Gebruik:

Overwegend bouwland.

Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Matig geschikt voor wintertarwe en suikerbieten, geschikt
voor de teelt van zomergerst.

Weidebouw:

Niet beoordeeld.

Kaarteenheid: Rn12C
Omschrijving: Kalkloze poldervaaggronden, lichte zavel, profielverloop 2.
Grondwatertrap: V
Toevoeging: x = oude rivierklei in de ondergrond, beginnend tussen
i+0 en 120 cm.
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Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

20-

30-

5070-

humus

lutum

A1

%
2

kleur

roest

AC

11-

11+

donkerbruin

geen

12

grijsbruin

geen

Cllg

10

zwak

A1bg

18

bruingrijs
donker
grijsbruin

C12g

<8

donkergrijs

matig

C13g

<8

okergeel

sterk

1

2

%

zwak

opmerkingen

vegetatielaag

90120Toelichting: Deze vrij grofzandige lichte zavelgronden zijn ontstaan
als een overslagdek; zij hebben een donkere bovengrond.
Dit is een gevolg van menselijke invloed. Plaatselijk komt
een vegetatielaag voor onder het overslagdek.
Verbreiding: Ten noorden van Babberik.
Waterhuishouding: Alleen in de wintermaanden hebben deze gronden water
overlast.
Gebruik:

Boomgaard, bouwland, grasland.

Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Matig geschikt voor de teelt van zomergerst, weinig ge
schikt voor de teelt van wintertarwe en suikerbieten.

Weidebouw:

Geschikt, kans op depressie in de zomer.

Kaarteenheid: RnlTC
Omschrijving: Kalkloze poldervaaggronden, lichte zavel, profielverloop
Grondwatertrap: VI
Toevoeging: x = oude rivierklei in de ondergrond, beginnend; tussen 40 en
120 cm.
Voorbeeld van_profielopbouw:
lutum
hurnuE
horizont
cf
%
03050-

kleur

roest

A1

12

donker
grijsbruin

geen

Cl

12

grijsbruin

geen-

eng

12

bruingrijs

zwak

C12g

50

D11;

36

opmerkingen

70-

110-j120-

matig
donkergrijs

matig

oude klei
grond
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Toelich-t±ng: Deze gronden zijn vergelijkbaar met die van kaarteenheid
Rn17A. De bovengrond heeft een iets minder goede structuur.
De oude rivierklei-ondergrond komt tot vrij dicht aan de
oppervlakte.
Verbreiding: Omgeving Zevenaar.
Waterhuishouding: De zware kleilaag in de ondergrond bepaalt in sterk
mate de waterhuishouding.
Gebruik:

Bouwland en grasland.

Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Zie kaarteenheid Rn17A.

Weidebouws

Geschikt.

Kaarteenheid: Rn97C
Omschrijving: Kalkloze poldervaaggronden, zware zavel en lichte klei,
profielverloop 3> 3+k'
Grondwatertrappen: III, V en V/VI
Toevoeging: x = oude rivierklei in de ondergrond, beginnend tussen 1+0
en 120 cm.
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

lutum

kleur

roest

opmerkingen

32

bruin

geen

homogeen

Clg

48

lichtbruin

matig

Dg

no

grijsbruin

matig

Dig

30

licht
grijsbruin

vppI

A1

humus
%
o^C
-Z

%

30-

5065:

komkleilaag stug
en slecht door
latend
yegetatielaag
(.soms minder
duidelijk)
oude kleigrond,
vrij sterk roes
tig; plaatselijk
komt zand voor
dieper dan 80 cm

120
Toelichting: Het is een vrij zware jonge rivierkleigrond die naar bene
den overgaat in oude rivierklei. Op de overgang tussen de
jonge en oude rivierkleigrond komt dikwijls een vegetatielaag voor, soms is deze minder duidelijk.
De tussenlaag van komklei is dikwijls grijs van kleur en
heeft een hoog lutumgehalte. De oude rivierklei-ondergrond
is sterk roestig.
Verbreiding: Langs de zuidzijde van de rug van Eldrik en tussen Loil en
Angerlo.
Waterhuishouding: Op Gt III en V: Plaatselijk komt wateroverlast voor,
ten gevolge van het geringe doorlatend vermogen.
De zware komklei-tussenlaag fungeert dikwijls als een bank,
waardoor het water moeilijk naar beneden kan zakken.
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Op Gt V/VT: Als bij Gt III en V. Bij deze grondwatertrap
is de bovengrond beter geaëreerd.
Opmerking; Door het aanleggen van een drainagesysteem
vlak boven de storende laag kan een betere ontwatering
mogelijk werden.
Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Op Gt III en V: Geen beoordeling, er komt weinig bouwland
voor.
Op Gt V/Vl: Geschikt voor de teelt van wintertarwe en
zomergerst, matig geschikt voor suikerbieten.

Weidebouw:

Geschikt.

Kaarteenheid: Rn95C
Omschrijving: Kalkloze poldervaaggronden, zware zavel en lichte klei,
profielverloop 5•
Grondwatertrap: VI
Toevoeging: x = oude rivierklei in de ondergrond, beginnend tussen I4.O
en 120 cm.
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont
Al

humus

%

lutum
/°
cf.

22

M50
kleur
roest
(mediaan) donkerbruin
geen
grijs

ACg

20

bruin

weinig

C1g

27

grijsbruin

matig

D11g

25

"

veel

D12g

30

grijs

D13g

15

100/120

grijö

opmerkingen

mangaan
concreties

matig
veel
matig
veel

Toelichting: Bij deze kaarteenheid bestaat de bovenlaag van het pro
fiel tot ongeveer 70 cm diepte uit jonge klei, hieronder volgt
oude rivierklei. De bovengrond is meestal tot 30 à. lf.0 cm
homogeen bruin; hiervan heeft het bovenste deel (de Al)
meestal een donkerder kleur en een gunstige structuur.
De overgang naar de oude rivierklei in de ondergrond is
vrij scherp. In het grensvlak komen vaak mangaanconcreties
voor. De ondergrond tot 120 cm diepte bestaat dikwijls uit
lemig, roestig zand; plaatselijk zijn hier dichte sterk
roestige laagjes aanwezig.
Verbreiding: Ten noorden van Angerlo.
Waterhuishouding: Plaatselijk liggen deze gronden laag t.o.v. de
omgeving; ze zijn daardoor vrij nat.
Gebruik:

Overwegend grasland.
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Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Geschikt voor de teelt van wintertarwe en suikerbieten,
zeer geschikt voor de teelt van zomergerst.

Weidebouw;

Geschikt.

Kaarteenheid: IM|-7C
Omschrijving: Kalkloze poldervaaggronden, zware klei,profielverloop
3> 3+kGrondwatertrappen: III en V.
Toevoeging: x = oude rivierklei in de ondergrond, beginnend tussen I4-O cm
en 120 cm.
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont
15:
30-

humus
C3

lutum

A1

9

58

AC

3

60

%

M50
kleur
roest
(mediaan)
.. , .
. .
grijsbruin weinig

Clg
70

85z
95z

DI Ig
D12g
D13g

3U

licht
bruingrijs

ma;tlg

vegetatielaag

150/180
180/200

lichtgrijs

soms hoger of
dieper geredu
ceerd

120-

Toelichting:

weinig

humusgehalte kan
sterk wisselen

donkergrijs matig
licht
veel
grijsgeel

k6

<

bruingrijs

opmerkingen

weinig

Meestal is het jonge kleidek dikker dan 60 cm. Op de over
gang naar de zandondergrond komt dikwijls een vegetatielaag
voor van + 10 à 30 cm» waaronder zich een dunne laag oude
rivierklei bevindt. De zandondergrond bestaat uit matig
grof tot grof zand. In de ondergrond vinden we vrij veel
roest en mangaan, plaatselijk worden okerlagen en/of oer
lagen aangetroffen.

Verbreiding: Ten zuiden en zuid-westen van Angerlo in vrij grote opper
vlakten.
Waterhuishouding: Ontwatering door goede begreppeling kan de grasproduktie verhogen.
Gebruik:

Overwegend grasland.

Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Niet beoordeeld.

Weidebouw:

Matig geschikt.
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Drechtvaaggronden in jonge rivierklei
Slechts een kleine oppervlakte van de jonge rivierkleigronden wordt
tot de drechtvaaggronden gerekend. Ze hebben een kalkarme, minerale boven
grond die tussen lj.0 en 80 cm diepte overgaat in moerig (venig) materiaal
van ten minste i+0 cm dikte. Een minerale eerdlaag ontbreekt. Plaatselijk
is de bovengrond vrij donker van kleur en heeft hij een hoog humusgehalte.
Dit wordt veroorzaakt door de lage moerassige ligging. Deze gronden
bevinden zich in verlande rivierbeddingen, die als smalle laag gelegen
stroken in het landschap voorkomen.
Alleen de kaarteenheid met een bouwvoorzwaarte van meer dan 35%
lutum is vertegenwoordigd:
Ri+IC Kalkloze drechtvaaggronden^ zware klei, profielverloop 1.
Kaarteenheid: Ri(.1C
Omschrijving: Kalkloze drechtvaaggronden, zware klei, profielverloop 1.
Grondwatertrappen: II en III.
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont
0-

lutum

12

l(.8

grijsbruin matig

C11g

56

licht
grijsbruin sterk

C12g

6b,

grijs

28

donkerbruin zwak

A1

cf

%

20-

5O

M50 kleur
(mediaan)

roest

humus

opmerkingen
plaatselijk
hoger humusge
halte

matig

70DG1
100"

60

kleiig veen
veen

DG2

120"
Toelichting: Door de lage ligging zijn ze meestal hoog in het profiel
al grijs van kleur. De bovengrond bevat dikwijls veel humus,
waardoor de zode slap wordt. De dikte van de veenlaag
wisselt van plaats tot plaats en bedraagt meestal niet meer
dan J4.0 à 80 cm. Plaatselijk komen op de overgang van klei
naar veen ijzerconcreties of sterke ijzerophopingen voor.
Verbreiding: In smalle geulen tussen de rug van Eldrik en Wehl.
Waterhuishouding: Door de lage ligging treedt veel wateroverlast op.
Gebruik:

Gras1and.

Landbouwkundige_geschiktheid:
Akkerbouw:

Niet beoordeeld.

Weidebouw:

Op Gt II weinig geschikt, op Gt III matig geschikt. De
slappe zode geeft aanleiding tot veel vertrapping.

vtmKU B
* ß i f" iißfii
mm, 'f,h

Afb.19

Het oude-rivierkleilandschap bij Eldrik. Op de voor
grond: zware kleigronden; op de achtergrond: hoger
gelegen lichte zavelgronden (de rug van Eldrik)
Foto: Stiboka
(Archiefnr.: 10718)
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RIVIERKLEIGRONDEN (afb. 19)

De oude rivierkleigronden zijn evenals de jonge rivierkleigronden
in zoet milieu afgezet. Voor een omschrijving van de term "oud" in oude
rivierkleigronden wordt verwezen naar de paragrafen 2.1 en 3-3*
De oude rivierkleigronden zijn in dit gebied grotendeels lichte en
zware zavelgronden. Ze hebben vaak storende lagen en een slechte struc
tuur in de bovengrond. Op grond van de hydromorfe kenmerken worden de
oude rivierkleigronden onderscheiden in:
ooivaaggronden en
poldervaaggronden.
Ooivaaggronden in oude rivierklei
Ooivaaggronden zijn gevonden met een bruine bovenlaag, waarbij de
hydromorfe kenmerken pas dieper dan 50 cm voorkomen. Een minerale eerdlaag ontbreekt.
De ooivaaggronden nemen een belangrijke oppervlakte van de oude
rivierkleigronden in. Het zijn hoger gelegen gronden met een bouwvoorzwaarte van lichte zavel. Veelal zijn deze gronden grofzandig of zijn
ze met grof zand gemengd. Mede daardoor zijn deze gronden hard en stug
bij het opdrogen.
Het humusgehalte van de bouwvoor is vrij laag* het is moeilijk op
te voeren door organische bemesting. Langs de oude IJssel is de bouwvoor
plaatselijk gunstig beïnvloed door een dunne laag jonge klei.
Plaatselijk kan men een storende laag vinden, die aanleiding geeft
tot natte plekken (zgn. welvlagen). Deze storingen komen op een zo gril
lige wijze voor, dat het niet mogelijk was er in de legenda rekening
mee te houden of ze op de kaart tot uitdrukking te brengen.
Men vindt deze gronden op de zgn. rug van Eldrik. Ze zijn alle kalkloos.
Van de ooivaaggronden komt in de ruilverkaveling Bevermeer slechts
een kaarteenheid voor:
kRdIO (lichte zavel, profielverloop 0).
Kaarteenheid: kRdIO
Omschrijving: Ooivaaggronden, lichte zavel, profielverloop 0.
Grondwatertrappen: VI en VIIa
Toevoeging: t = met een kleilaag < 35/0 lutum tussen 30 en 60 cm, die een
textuurklasse zwaarder is dan de bouwvoor.
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont
humus
lutum
M50
kleur
Cf
/•>
% (mediaan)
160 tot donker
1d
12
200
roodbruin
1-1-

9

<

170 tot
190
roodbruin

+ 210

geelbruin

roest

opmerkingen

geen

grofzandige
bouwvoor

geen

matig de diepte van
de losse zandnaar
beneden ondergrond
wisselt.
sterk
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Deze gronden zijn vrij hoog gelegen en bestaan uit grofzandige lichte zavel. De dikte van de lutumrijke bovengrond
varieert vrij sterk; plaatselijk bedraagt deze meer dan 80
cm. De zandondergrond is dikwijls gelaagd met zwaardere
kleilaagjes, die sterk roestig zijn.
Door de reeds genoemde minder goede structuur gaan deze
gronden slempen bij veel neerslag. Dit slempen wordt nog
bevorderd wanneer er een storende laag in de ondergrond
zit (toevoeging t).
yerbreiding: Hoofdzakelijk tussen Angerlo en Doetinchem (rug van Eldrik).
Waterhuishouding: Door hun relatief hoge ligging hebben deze gronden een
gunstige ontwatering. In droge zomers treedt echter vochttekort op.
De aanwezigheid van een storende laag geeft, vooral in het
voorjaar, natte plekken.
Door het plaatselijke karakter en de grillige vorm waarin
de storende laag in het profiel voorkomt, zijn de mogelijk
heden tot verbetering gering.
Gebruik:

Deze gronden zijn overwegend als bouwland in gebruik.

L^dbouwkundige _geschiktheid:
Akkerbouw:

Goed geschikt voor de teelt van wintertarwe en suikerbieten.
Zeer geschikt voor de teelt van zomergerst.

Weidebouw:

Op Gt VI geschikt, op Gt VIIa matig geschikt (zomerdepressie)

Poldervaaggronden in oude rivierklei
In deze groep zijn samengebracht de lager gelegen oude rivierklei
gronden. Het zijn gronden zonder minerale eerdlaag. Hydromorfe kenmer
ken komen binnen 5° cm voor. De bouwvoorzwaarte loopt sterk uiteen, nl.
van lichte zavel tot zware klei. De oude rivierklei is plaatselijk over
dekt door een dunne laag jonge rivierklei. Ten gevolge van homogenisatie
zijn beide afzettingen sterk gemengd en niet meer van elkaar te onder
scheiden.
Deze vermenging met jonge klei heeft een gunstige invloed op de
structuur van de bovengrond gehad. Bij de oude rivierkleigronden ten
zuiden van Angerlo wordt een dun jong kleidek aangetroffen, dat zwaarder
is en een komkleiachtig karakter heeft. Door de lagere en natte ligging
en het hoge lutumgehalte heeft dan nauwelijks homogenisatie van jonge
en oude rivierklei plaatsgehad.
De dikte van het jonge kleidek op de oude rivierklei-ondergrond
wisselt sterk. Plaatselijk is het dek dikker dan 2+0 cm; dit zijn onsuiverheden van kaarteenheid Rnl+7C binnen het kaartvlak.
Langs het zandgebied van Didam en Wehl komen vrij grote oppervlakten
oude rivierkleigronden voor. Zij hebben een bouwvoorzwaarte van lichte
zavel en een dunne bruine bovengrond. Deze is met grof zand gemengd en
heeft een gebroken karakter.
Eij deze kaarteenheden vinden we in het profiel vrij algemeen sterke
roest en/of okerlagen. Een ondergrond van grof zand komt meestal binnen
de 80 cm voor. Bij de zwaardere gronden vinden we de hydromorfe ken
merken als grijze vlekken in de bouwvoor; dit is ook het geval in de
geulvormige laagten ten noorden van Angerlo en tussen Eldrik en Wehl.
Plaatselijk kan men in deze geulen humeuze of venige klei tussen 80 en
120 cm vinden. Ten oosten van Zevenaar ligt een kleine oppervlakte met
een lichtere kalkrijke bovengrond. Voor het grootste deel zijn deze
gronden echter kalkarm tot kalkloos.
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De volgende kaarteenheden komen voor:
kRnl2 kalkloze poldervaaggronden, lichte zavel, profielverloop 2
kRn17
idem
; lichte zavel, profielverloop 3, 3+1).
kEn15
idem
9 lichte zavel, profielverloop 5
kRn92
idem
9 zware zavel en lichte klei, profiel
verloop 2
kRn97
idem
zware
zavel en lichte klei, profiel9
verloop 3* 3+1)idem
kRn95
9 zware zavel en lichte klei, profiel
verloop 5
idem
kRnl+7
zware
klei, profielverloop 3»3+U
9
Kaarteenheid kRn12
Omschrijving; Kalkloze poldervaaggronden, lichte zavel, profielverloop 2.
Grondwatertrappen: II, III, IV, V, VI.
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont
01530-

A1p
AC

humus

%

lutum leem
M50 kleur
rcest opmerkingen
(mediaan)
%
%
soms duidelijk
zeer donker matig gSÏÏker van
20
grijsbruin
kleur
12
donkergrijs
veel
25
*n
yu

-11,0
i^u

wi ic
grijs

zeer
veel

C12g

15

UO

lichtgrijs

matig
tot

G

10

150

lichtgrijs

weinig blijft dikwijls
tot dieper dan
120 cm roestig

C11g

15

55-

105:
120-

dikwijls
nnf.wtlcke" sterk
"
ontwikkelde
okerlaag

Profiel is een lichte zavel met plaatselijk grofzan
dige bovengrond; hier en daar is deze bovengrond duidelijk
donker van kleur. Op de overgang naar de zandondergrond
treft men vrij algemeen een sterke roestophoping of een
okerlaag aan. De dikte van het zaveldek wisselt van plaats
tot plaats, soms is het dunner dan lj.0 cm. De zandondergrond komt meestal binnen 80 cm voor.
Plaatselijk reikt het lemige zand tot + 120 cm, of treft
men in de zandondergrond lemige en/of lössige laagjes aan
welke kalkrijk zijn.
Bij de laag gelegen gronden begint de reductiezone binnen
120 cm.
Verbreiding: Deze kaarteenheid treft men vooral aan langs de rand van
het hogere zandgebied van Wehl en Didam en tussen Didam
en Beek. Verder in kleine oppervlakten verspreid over het
gehele gebied.
Waterhuishouding: Gt II en III: Een goede detailontwatering kan verbe
tering brengen in de gronden van de kaartvlakken tussen
Beek en Didam.
Gt IV en V: Vrij gunstige waterhuishouding; wel zou met
het oog op perioden van veel neerslag de detailontwate
ring verbeterd kunnen worden.
Gt VI: Glinstig.
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Gebruik;

Op gronden met Gt II en III vrijwel alleen grasland,
op Gt IV, V en VI grasland en bouwland.

Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Op Gt II: geen beoordeling.
Op Gt III en V: weinig geschikt voor de teelt van winter
tarwe en suikerbieten, matig geschikt voor de teelt van
zomergerst.
Op Gt IV en VI: matig geschikt voor de teelt van winter
tarwe en suikerbieten, geschikt voor de teelt van zomergerst.

Weidebouw:

Op Gt II: weinig geschikt- voor grasland (veel wateroverlast).
Op Gt III en V: geschikt, bij Gt V enig risico in verband
met zomerdepressie.
Gt IV en VI: matig geschikt, risico voor zomerdepressie
vrij groot.

Kaarteenheid: kRn17
Omschrijving: Kalkloze poldervaaggronden, lichte zavel, profielverloop
3, 3+1+Grondwatertrappen: II, V en VI.
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

lutum
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3

15
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1

17

0-

20-

30-

50-

eng

C?
/O

/°
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kleur
(mediaan)
150 tot bruin
180
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100120-
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Cl^g
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opmerkingen

geen
»
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38

C12g
80-

H

roest
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grijs
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"

veel

''

matig

plaatselijk
is deze laag
minder zwaar
soms sterk
lemig en
grofzandig

Toelichting: De bovengrond bestaat uit lichte zavel en ligt op een zware
kleilaag van 30 à 50 cm dikte, die soms grofzandig is.
In de ondergrond komt plaatselijk sterk lemig grof zand
voor met soms veel roest en mangaanvlekken.
Verbreiding: Langs de kleine veldstraat en ten noordwesten van Doetinchem.
Waterhuishouding: Gt II: Door de relatief lage ligging en de invloed
van de zware kleilaag op de waterhuishouding, kan plaatse
lijk sterk wateroverlast optreden.
Gt V: Matig gunstige waterhuishouding. Periodiek kan de
bovengrond oververzadigd geraken met water, dat stagneert
boven de moeilijk doorlatende kleilaag.
Gt VI: Oppervlakte te klein voor beoordeling.
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Gebruik:

Overwegend, grasland.

Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Niet beoordeeld

Weidebouw:

Op Gt II: Weinig geschikt, te veel wateroverlast.
Op Gt V: Geschikt, enig risico voor zomerdepressie.

Kaarteenheid: kRnT5
Omschrijving: Kalkloze poldervaaggronden, lichte zavel, profielverloop 5.
Grondwatertrappen: III, IV, V, M/TL, VI
kleilaag < 35 % lutum tussen 30 en 60 cm, die
een textuurklasse zwaarder is dan de bouwvoor.

ï2êY2®SÏ2S:

=

me^ een

Voorbeeld van profielopbouw:
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Toelichting: Dit zijn oude rivierkleigronden met een bouwvoor van
lichte zavel. Het profielverloop is in deze gronden nogal
wisselend, bij verschillende gronden treffen we een zwaar
dere laag aan, die meestal op + 30 à 1+0 cm begint en + 20
à 30 cro dik is. Deze werd bij het desbetreffende kaartvlak
aangegeven met de toevoeging t. De ondergrond bestaat dik
wijls uit grof zand, plaatselijk gelaagd met zware, sterk
roestige leemlagen.
In veel van deze gronden komen reeds vrij hoog (ondiep) in
het profiel opvallend veel roest- en mangaanvlekken voor.
Plaatselijk komen verharde ijzer en/of oerlagen voor.
Verbreiding: Deze gronden liggen in het kleigebied ten noorden van de
zandgronden van Didam en Wehl, op de rug van Eldrik en
langs de Oude IJssel.
Waterhuishouding: Gt III en V: Plaatselijk wateroverlast ten gevolge
van onvoldoende afwatering van deze relatief vrij laag
gelegen gronden.
Gt V/Vl: Door de aanwezigheid van storende lagen in het
profiel zijn periodiek hoge grondwaterstanden mogelijk.
Gt IV en VI: Gunstige waterhuishouding.
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Gebruik:

Op Gt III en V: Overwegend grasland.
Op Gt IV, V/Vi: Grasland en bouwland.
Op Gt VI: Overwegend bouwland.

Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Op Gt III: niet beoordeeld.
Op Gt IV: matig geschikt voor wintertarwe, geschikt voor
zomergerst en suikerbieten.
Op Gt V en V/VI: matig geschikt voor wintertarwe en suiker
bieten, geschikt voor zomergerst.
Op Gt VI: geschikt voor wintertarwe, suikerbieten en zomer
gerst.

Weidebouw:

Op Gt III en IV: geschikt.
Op Gt V en V/VI: geschikt, enig risico voor zomerdepressie.
Op Gt VI: matig geschikt, enig risico voor zomerdepressie.

Kaarteenheid: kRn92
Omschrijving: Kalkloze poldervaaggronden, zware zavel en lichte klei,
profielverloop 2.
Grondwatertrappen: II, III, V en VI.
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont
0Al
25"

ACg

b5z
_

humus

%
k

luturn leem

%

%

M50
kleur
(mediaan)

opmerkingen

zeer donker matig
grijsbruin
donker
grijsbruin

18

25
20

180

geelbruin

C12g

2^0

geelbruin

Gl

300

grijs

II4.0

donkergrijs

C11g

roest

veel

okerlaag

70
100150—

G2

1^0

kalkrijk
zand (lössig)

Toelichting: Het profiel bestaat uit een kleidek van zware zavel of
lichte klei, binnen 80 cm overgaand in los grof zand.
De bovengrond heeft dikwijls een bijmenging van grof zand,
waardoor deze gronden een stugge structuur kunnen hebben.
Plaatselijk treffen we een dunne laag jonge zware klei aan
(< )+0 cm). Op de overgang naar de zandondergrond vinden we
vaak een okerlaag, die plaatselijk zeer sterk verkit kan
zijn.
De losse zandondergrond komt hier en daa.r dieper dan 80 cm
voor of wordt plaatselijk onderbroken door kalkrijke fijne
zandige, lemige en/of lössige laagjes.
De gereduceerde ondergrond treft men vrij algemeen binnen
120 crn aan.
Verbreiding: Tussen Angerlo en Loil, ten noorden van Babberik en bij
Wijnbergen.
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Waterhuishouding: Gt II, III en V: plaatselijk wateroverlast door te
geringe waterafvoer bij de perceelsontwatering.
Gt VI: Gunstige waterhuishouding.
Landbouwkundige gesehiktheid:
Akkerbouw:

Op Gt II en III: niet beoordeeld.
Op Gt V: weinig geschikt voor de teelt van wintertarwe en
suikerbieten, matig geschikt voor de teelt van zomergerst.
Op Gt VI: matig geschikt voor de teelt van wintertarwe,en
suikerbieten, geschikt voor de teelt van zomergerst.

Weidebouw:

Op Gt II: weinig geschikt voor grasland, veel wateroverlast.
Op Gt III en V: matig tot goed geschikt, soms invloed van
zomerdepressie.
Op Gt VI: matig geschikt, invloed van zomerdepressie kan soms
groot zijn.

Kaarteenheid: kRn97
Omschrijving: Kalkloze poldervaaggronden, zware zavel en lichte klei,
profielverloop 3, 3+^Grondwatertrappen:III en V.
Voorbeeld van profielopbouw:
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Toelichting: De lichte bovengrond varieert van 30 tot 50 cm en is meestal
weinig roestig en bruin van kleur. De zware kleilaag eronder
gaat op wisselende diepte in lichter materiaal over. Soms
komt geen lichter materiaal onder de zware kleilaag voor.
Het zand in de ondergrond is dikwijls matig grof tot grof.
Plaatselijk wordt dit zand afgewisseld door leemlaagjes,
die roestig kunnen zijn.
Verbreiding: In hoofdzaak in het kleigebied tussen Angerlo en Loil.
Waterhuishouding: Gt III en V: Deze gronden hebben periodiek overlast
van water dat ontstaat door de aanwezigheid van een
slecht doorlatende laag in de ondergrond. Goede begreppeling of drainage is gewenst.
Gebruik:

Overwegend grasland.
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Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Op Gt III: niet beoordeeld
Op Gt V: geschikt voor wintertarwe en zomergerst, matig
geschikt voor suikerbieten.

Weidebouw:

Geschikt, enige zomerdepressie mogelijk.

Kaarteenheid: kRn95
Omschrijving; Kalkioze poldervaaggrond, zware zavel en lichte klei,
profielverloop 5
Grondwatertrappen: III, V, VI en V/VT
Toevoeging: t = met een kleilaag < 35$ lutum tussen 30 en 60 cm, die
een textuurklasse zwaarder is dan de bouwvoor.
Y22£beeld van profielopbouw:
horizont

25:
35:

humus

%

A1

2.2

AC

1

lutum
kleur
roest
M50
$ (mediaan)
donker
22
grijsbruin
bruin
bruin

25

Cl lf

28

C12g

25

Ci3g

9

matig

55:
_
95:

.. , .
matig
grijsbruin tot
veel
170

bruin

veel

120"

opmerkingen

kleilaag is
dikwijls
zwaarder
ijzer con
cretie
dikwijls ge
laagd met
sterk roesti
ge leemlaagjes.

Toelichting: In veel gronden van deze kaarteenheid komt tussen + 30 en
60 cm een zwaardere kleilaag voor, die een min of meer
storende invloed op de waterbeweging heeft. Zij is op de
bodemkaart met toevoeging t aangegeven. De bovengrond be
staat dikwijls uit eeri dunne laag fijnzandige jonge rivierklei van + 20 à 30 cm dik. Door homogenisatie is de jongere
klei sterk vermengd met de oude rivierklei.
Vrij algemeen komt in de ondergrond grof zand voor, met
plaatselijk sterk roestige lutumrijke en/of lemige laagjes.
Plaatselijk komt in kleine oppervlakten los grof zand
binnen 80 cm voor.
Verbreiding: Voornamelijk op de zgn. rug van Eldrik, en het gebied tussen
de rug van Eldrik en de Oude IJssel.
Waterhuishouding: Plaatselijk overlast van water door de aanwezigheid
van storende lagen onder de bouwvoor.
Gebruik:

Op Gt III en V: overwegend grasland.
Op Gt V/VI en VI: bouwland en grasland.
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Akkerbouw:

ÇpGt Uien V: weinig geschikt voor wintertarwe en suiker
bieten, matig geschikt voor zoraergerst.
Op Gt V/'VI: matig geschikt voor wintertarwe, goed geschikt
voor zomergerst en suikerbieten.
Op Gt VI: geschikt voor wintertarwe en suikerbieten, zeer
geschikt voor zomergerst.

Weidebouw:

Op Gt III, V, VI en V/Vl: geschikt.

Kaarteenheid: kRnIi-7
Omschrijving: Kalkloze poldervaaggronden, zware klei, profielverloop
3, 3 + k Grondwatertrappen: III en V.
Voorbeeld van profielopbouw:
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120Toelichting: De bovenste 30 à 50 cm dikke laag van deze profielen be
staat uit zware klei, die plaatselijk met grof zand is
gemengd. De overgangslaag van de zware naar de lichtere
zavelondergrond is nogal golvend. Wanneer deze dieper zit,
treffen we een donkerder horizont aanj komt de lichtere
ondergrond hoger voor, dan is de overgang minder duidelijk.
De lutumrijke, grofzandige ondergrond is plaatselijk sterk
roestig; ook komen er okerkleurige lemige lagen in voor,
die soms vrij hard zijn.
Verbreiding: Ten oosten van de Zevenaarse weg in het kleigebied tussen
Angerlo-Loil en Didam.
Waterhuishouding: De zware kleibovenlaag is slecht doorlatend, daardoor
zijn deze gronden dikwijls nat. Goede begreppeling voor
afvoer van overtollig water kan sterk worden aanbevolen.
Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbom:

Niet beoordeeld.

Weidebouw:

Matig geschikt.

Afb.20 Bodemverschilien op korte afstand. Associatie van
veldpodzolgronden (donker getint) en vlakvaaggronden
(licht getint)
Foto: Stiboka
(Arehiefnr.: 10713)

- 83 5*3

Samengestelde kaarteenheden

Kaarteenheid: Ha52/Z52 (Afb. 20)
Omschrijving: Lage veldpodzolgronden en hoge en middelhoge vlakvaaggronden, zwak lemig, matig fijn zand.
Grondwatertrappen: V en Vlo
Toevoeging: q = grotendeels vergraven.
Toelichting: Zie voor de beschrijving van de profielopbouw de enkel
voudige kaarteenheden Ha52 en Z52. Binnen deze associatie
komen veldpodzolgronden en vlakvaaggronden sterk afwisse
lend naast elkaar voor. Plaatselijk is het verloop van de
bodemverschillen zo grillig dat op één perceel meerdere
vlakjes van de samenstellende kaarteenheden worden aange
troffen. Daarnaast komen op kleine zandkoppen vorstvaaggronden als onzuiverheid voor.
Verbreiding: Tussen Nieuwdijk en Beek en ten zuiden van Wehl.
Waterhuishouding: Door de sterk golvende ligging van deze gronden komen
in de grondwaterbeweging soms per perceel grote verschillen
voor. Op de lage plekken kan het water wegens de ondoorlatende ondergrond, waarin leemlagen voorkomen, moeilijk
worden afgevoerd.
Gebruik:

Bouwland en grasland.

Landbouwkundige geschiktheid: Zowel voor akker- als weidebouw wordt
verwezen naar de enkelvoudige eenheden Ha52 en Z52.
Men dient rekening te houden met sterke groeiverschilien
vanwege de variable profielopbouw en waterhuishouding
van deze gronden.
Kaarteenheid: Ha53/Z52
Omschrijving: Lage veldpodzolgronden, sterk lemig, matig fijn zand,
en hoge en middelhoge vlakvaaggronden, zwak lemig, matig
fijn zand.
Grondwatertrappen: III, V en VI
Toevoeging: q = grotendeels vergraven.
Toelichting: Zie voor de beschrijving van de profielopbouw de enkelvou
dige kaarteenheden Ha53 en Z52. Deze associatie toont een
minder grillig beeld dan Ha52/Z52. Het oppervlak is zwak
golvend, waarbij in de laagten overwegend de sterk lemige
veldpodzolgronden voorkomen.
Verbreiding: Ten zuidwesten van Kilder en Nieuwdijk.
Waterhuishouding: Gt III en V: In het voorjaar iets te nat.
Gt VI: Matig droogtegevoelig.
Gebruik:

Grasland.

- 8b Landbouwiaindige geschiktheid: Voor zowel akker- als weidebouw zie beschrijvïng'bïj'kaarteenheden Ha53 en Z52.
Kaarteenheid: ZaU3/Zlj.3
Omschrijving: Lage, middelhoge en hoge vlakvaaggronden, sterk lemig,
fijn zand.
Grondwatertrappen: V en VI
Toevoeging: q = grotendeels vergraven.
Toelichting: Zie voor de beschrijving van de profielopbouw de enkel
voudige kaarteenheden Zalj-3 en Zi+3 - Binnen deze associatie
wisselen de Gt-trappen V en VI op korte afstand.
Verbreiding: Ten zuidwesten van Wehl.
Waterhuishouding: Zie de beschrijving bij de enkelvoudige kaarteenheden
Zai+3 en Zl^.
Gebruik:

Bos en grasland.

Landbouwkundige geschiktheid: Zie de beschrijving bij de enkelvoudige
kaarteenheden Zal+3 en Zl±3'
5-k

Overige gronden

As£0£iat^e_van_b£ddinggronden
Materiaal van sterk wisselende samenstelling in voormalige rivier
beddingen.
De gronden die tot deze eenheid samengevoegd werden., omvatten een
groep laag gelegen gronden van sterk wisselende samenstelling. Landschap
pelijk worden zij aangeduid als oude rivierbeddingen. Zij komen voor
in talrijke smalle laagten (geulen), gelegen tussen de Oude IJssel en de
rug van Eldrik.
Het materiaal waaruit zij zijn opgebouwd is zeer wisselend. Sommige
profielen bestaan, vrijwel geheel uit zand] andere bevatten slappe humeuze
klei., veen of venige klei. In smalle geulen komt dikwijls zware klei
voor, die naar beneden sterk ijzerrijk wordt. Soms vormen de ijzerafzet
tingen een harde bank, ook worden veel zwarte mangaanconcreties aange
troffen.
De bovengrond is meestal sterk humeus, waardoor veel van deze
gronden een slappe zode bezitten. De ondergrond is op veel plaatsen op
+ 80 à 100 cm diepte gereduceerd.
Doordat deze gronden laag gelegen zijn, ontvangen zij veel water
uit de directe omgeving. Zij fungeren dikwijls als natuurlijke afvoer1aagten voor greppels op de percelen. De afwatering van deze laagten
wordt bemoeilijkt door de ongelijke ligging van het landschap.
Kaarteenheid: Ab
Beddinggronden, materiaal van sterk wisselende samenstel
ling in voormalige rivierbeddingen.
Niet ingedeeld; vele grondwatertrappen (op Gt-kaart
code %).
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Ter oriëntatie volgt hieronder een beschrijving van een der voorkomende
profielen.
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120-1Landbouwkundige geschiktheid:
Akkerbouw:

Niet beoordeeld.

Weidebouw:

Weinig geschikt.

5-5 Toevoegingen (zie ook 4.3.5)
Op de bodemkaart komen de volgende toevoegingen voor:
k
g
c
t

=
=
=
=

q =

Kleidek dunner dan 1+0 cm.
Grind ondieper dan 1+0 cm beginnend,
Met 3O-5O cm humushoudende bovengrond.
Met een kleilaag < 35% lutum tussen 30 en 60 cm, die een textuur
klasse zwaarder is dan de bouwvoor.
Grotendeels vergraven.

Kleidek dunner_dan_l+0 cm_(k)
Deze toevoeging komt voornamelijk voor bij de vlakvaaggronden ten
oosten van Kilder en Braamt. De aangrenzende oude kleigronden wiggen
hier uit tegen de jonge dekzandgronden. De zandondergrond is enigszins
golvend, waardoor het kleidek vrij sterk wisselt in dikte en zwaarte.
Het heeft een gebroken karakter.
Ten noorden van Didam ligt een klein vlak van deze toevoeging in
de overgang van de sterk lemige vlakvaaggronden (Zal+3) en licht zavelige
poldervaaggronden (kBn12).
Grind £ndieper__dan_l(.0 cm_b£ginnend_(g)
Het grind- komt als toevoeging voor bij de matig fijnzandige holtpodzolgronden (Y52) langs het Montferland. Het jonge dekzand is hier
oppervlakkig vermengd met grof grindhoudend zand, dat afkomstig is van
de aangrenzende stuwwal.
Met 3,0^50 £m_humushoud£nde_bovengrond £cj_
Deze toevoeging komt voornamelijk voor bij de dorpen Doetinchem,
Angerlo en Babberik. Door langdurig 1andbouwgebruik is de bovengrond
hier wat dikker dan elders bij de vorstvaaggronden. De bovengrond is
meestal humusarm en bruingrijs, niet donker getint.

- 86 Met_ £en kl£ilaas_<_35^_lutum_tus£en j30_en 60_cm>_d^e_e£n_t£x±uurklas£e
z_v/aarder_is_ dan de b£uwv£or (t)
Deze toevoeging komt alleen voor bij de oude rivierkleigronden,
voornamelijk op de rug van Eldrik en omgeving. De kleilaag heeft een min
of meer storende werking op de waterhuishouding. Hierdoor kan in natte
perioden piasvorming optreden.
Gr£t£nde£li5 vergraven X^)
Bij een groot deel van de zandgronden is de toevoeging "vergraven"
gebruikt. Het symbool hiervoor vindt men op de bodemkaart in de vlakken
van de holtpodzolgronden, veldpodzolgronden, beekeerdgronden, vlakvaaggronden en vorstvaaggronden in het midden en oosten van het gebied. Hier
liggen jonge ontginningsgronden, die eerst in de 19e en 20e eeuw uit bos
en woeste grond zijn ontgonnen. Er is toen uiteraard veel in de grond
gegraven en geploegd. Bovendien is het profiel tijdens de voorafgaande
bosperiode ook al een of meer keren bewerkt. Op sommige plaatsen zijn
kleine egalisaties uitgevoerd, waarbij laagten zijn opgevuld en zand
koppen ten dele zijn afgegraven.
Door al deze cultuurtechnische werken zijn de gronden uit de jonge
ontginningsgebieden vrij sterk heterogeen. In vele gevallen is het bo
demprofiel tot 1 meter diep verwerkt. Eén van de gevolgen van de vele
vergravingen is dat het oorspronkelijk bodemprofiel niet meer herkenbaar
is.
®uÉe_rivie£^ieiS£°!l^®.ni beginnend tu£S£n_i|.0 £n_120_cm
Deze onderscheiding is met het symbool x aangegeven. De toevoeging
is in dit geval achter het symbool van de kaarteenheid geplaatst (bijv.
Rnli-7x)• Bij de jonge rivierkleigronden komt de oude rivierklei bijna
overal in de ondergrond binnen 120 cm voor. Hij ontbreekt bij de drechtvaaggronden.
De oude rivierklei in de ondergrond wordt ter plaatse wel als "leem"
aangeduid. Deze aanduiding houdt verband met het stugge karakter van dit
materiaal. (Ten zuiden van Angerlo is de oude rivierklei in de onder
grond zeer fijnzandig of"lössacktig").
Cp sommige plaatsen is de overgang tussen jonge en oude rivierklei
goed te herkennen aan een donkere humeuze tot venige band tussen beide
afzettingen.
Maar dikwijls is de oude rivierklei grofzandiger dan de
jonge.
5.6

Algemene onderscheidingen

Onder het hoofd algemene onderscheidingen zijn samengebracht:
Open water en moeras
Niet gekarteerde bebouwde gedeelten en rijksweg 12
Afgegraven gronden
Opgehoogde gronden.
De afgegraven en opgehoogde gronden beslaan kleine, verspreid
liggende oppervlakten. In deze vergraven gronden konden ten gevolge van
de sterke verwerking en de wisseling van bodemprofielen op korte af
stand geen kaarteenheden worden onderscheiden.

6. DE GRONDWATERTRAPPENKAART
6.1

De kartering van de grondwatertrappen

In 4.6 werd reeds uiteengezet, dat de fluctuatie van het grond
water wordt gekarakteriseerd met de grondwatertrap (Gt). Deze geeft
de gemiddelde hoogste (GHG) en de gemiddelde laagste grondwaterstand
(GIiG) weer. Het meest ideaal zou zijn wanneer de grondwatertrap werd
bepaald door het doen van intensieve en langdurige grondwaterstands
waarnemingen in een zeer groot aantal grondwaterbuizen. Dit is door
tijdgebrek echter niet doenlijk. Daarom worden de GHG en GLG geschat
met behulp van profielkenmerken die met de actuele grondwaterschomme
ling samenhangen. Dit houdt in dat de verbanden tussen de grondwaterkenmerken in het profiel en GHG resp. GLG bekend moeten zijn.
De kennis hiervan is vergaard door profielstudie op plaatsen waar
gedurende jaren grondwaterstanden zijn gemeten, zoals bij Archief-Stambuizen (Archief van Grondwaterstanden TNO, 's-Gravenhage), en door er
varing opgedaan in reeds eerder gekarteerde gebieden.
De schattingen van de Gt met behulp van de profielkenmerken werden
in de ruilverkaveling Bevermeer gesteund door grondwaterstandsmetingen
in een 27-tal eigen grondwaterbuizen (zgn. Sp-buizen). Daarnaast werd
een aantal Archief-Stambuizen (SB-buizen) en Archief Pijlbuizen (AP-buizen),
waarin het grondwater reeds verscheidene jaren wordt opgenomen, in het
onderzoek betrokken,
VIat de Stamhuizen betreft, kunnen de GHG en de GLG worden bepaald
door het tekenen van een gemiddelde grondwaterstandscurve (zie afb.- nr.Hf).
De GHG en de GLG van de AF- en SP-buizen kunnen worden afgeleid uit
fluctuatiediagrammen. Hierbij worden de gegevens van de SP- en AP-buizen
uitgezet tegen die van de Stamhuizen. Helaas, kon deze methode slechts
voor een deel van het gebied, nl. voor de zandgronden, worden toegepast.
In de kleigronden is de grondwaterbeweging van profiel tot profiel te
sterk verschillend, zodat bepaling van een correlatie met de gegevens van
de Stambuizen niet mogelijk was.
Bij het schatten van de Gt in het zandgebied gebruikten we elf buizen
als controle- en ijkpunten.
Voor een uitvoerige verantwoording voor het bepalen van de GHG en
GLG, met behulp van de grafische methode afgeleid van langjarige gegevens
van Stambuizen, verwijzen we naar het aanhangsel bij het rapport.
6.2

Profielkenmerken voor de bepaling van ôn- GHG en de GLG

De schatting van de Gt is gebaseerd op de in het profiel voorkomen
de roest- en reductieverschijnselen. Bij de meeste gronden geeft ook de
aard van het bodemprofiel aanwijzingen over de hoogte van het grondwa
ter. Zo is bij een hoge moderpodzolgrond het profiel op andere wijze ge
vormd dan bij een lage humuspodzolgrond.
Voor de vaststelling van de Gt in de zandgronden bleken in het on
derzochte gebied de traditionele grondwaterkenmerken minder houvast te
bieden. Zo gaf met name het kenmerk "roest" geen verband met de GHG.
De roestafzettingen in vele gronden van de ruilverkaveling Bevermeer moe
ten daarom wel fossiel zijn.
De GHG werd voornamelijk gekoppeld aan de mate waarin de gebleekte
vlekken op bepaalde diepte in het grijze moedermateriaal optreden.
Bij de vaststelling van de GLG werd gelet op de diepte van de totaal
gereduceerde zone (G-horizont) in het profiel. Het bleek echter dat de
GLG niet overal overeenkomt met de bovenkant van deze gereduceerde zone.
In vele profielen is het moedermateriaal, hoewel overwegend gereduceerd,
toch tot grote diepte nog roesthoudend. Bij het vaststellen van de GLG
werd daarom ook gelet op de diepte van het actuele grondwater.
In zware kleigronden is het soms moeilijk zich aan de hand van pro
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over in zware kleigronden "kenmerken" voorkomen, die een aanwijzing moe
ten geven voor de hoogst gemeten grondwaterstand, is door de sterke
fluctuatie meestal zeer groot. De verkleuringen welke bij waterover
last optreden, lopen van laag tot laag naar gelang van de zwaarte,
nogal uiteen. Voor profielen met een storende laag is dit goed te be
grijpen. Immers, boven deze laag stagneert het water in meerdere of
mindere mate en geeft het naar gelang daarvan reductieverschijnselen.
6.3 De afgrenzing van de grondwatertrappen
Voor het afgrenzen van de Gt-vlakken werd gebruik gemaakt van land
schappelijke kenmerken» Gelet werd o.a. op het reliëf in het terrein,
het bodemgebruik (bouwland of grasland), de vegetatie (grassen en on
kruiden in grasland) en het voorkomen van greppels en sloten.
Dikwijls vallen de Gt-grenzen samen met de bodemlijnen.
6.4 De voorkomende grondwatertrappen
Grondwatertrap II: GHG ondieper dan 40 cm, GLG tussen 50 en 80 cm.
Deze grondwatertrap treft men slechts hier en daar in kleine vlakjes
aan. Bij de kleigronden komt hij voor in de laag gelegen zavelige poldervaaggronden (kR12 en KRn92) en in de drechtvaaggronden (R41C). De
laatste kan men vinden in enkele voormalige rivierbeddingen.
Bij de zandgronden komt Gtll op enkele plaatsen voor, nl. bij de
zeer laag gelegen beekeerdgronden (pZra48) en bij de vlakvaaggronden
(Za43). Deze gronden staan in de winter vaak dras.
Grondwatertrap III: GHG ondieper dan 40 cm, GLG tussen 80 en 120 cm.
Deze grondwatertrap komt bij een groot aantal kaarteenheden verspreid
over het gehele gebied voor. Bij de zandgronden vinden we Gt III in
de lage veldpodzolgronden, de beekeerdgronden en de vlakvaaggronden.
Bij de kleigronden werd Gt III gekarteerd in de laag gelegen poldervaaggronden. Binnen deze Gt is de grondwaterstandswisseling tamelijk
verschillend. In een deel van de poldervaaggronden (kR12) en van de
vlakvaaggronden (Za43) is de fluctuatie geringer dan elders in deze
Gt. De GHG komt hier meestal niet hoger dan 40 cm - maaiveld. Plaatse
lijk komt de GHG zelfs dieper dan 40 cm voor (onzuiverheid Gt IV). Deze
gronden maken ook een veel drogere indruk dan gewoonlijk voor deze Gt
wordt verondersteld.
Daarentegen is een gedeelte van de vlakvaaggronden (Za43) en van
de lage stroken poldervaaggronden (kRn12) langs de stuwwal bij Beek
zeer nat voor de aangegeven grondwatertrap. De hoogste waterstanden
variëren hier geregeld tussen 0 en 20 cm, terwijl na een regenrijke
periode de lage plekken spoedig dras staan. Niettemin is de fluctuatie
vrij groot. In droge perioden kan het grondwater tot 140 cm onder maai
veld wegzakken.
Grondwatertrap IV: GHG tussen 40 en 80 cm, GLG tussen 80 en 120 cm.
Gt IV is aangegeven in enkele kleine vlakjes bij Loil binnen zeer gro
te vlakken, waar Gt III voorkomt. Deze Gt IV is hier gebonden aan
kleine kopjes van sterk lemige vlakvaaggronden (Z43) te midden van za
velige poldervaaggronden op Gt III. Bij Wehl is Gt IV aangegeven op
enkele plaatsen, waar de kaarteenheid kRn12 voorkomt op ruggen, die
slechts weinig boven hun omgeving uitsteken. Ten slotte komt deze Gt
nog plaatselijk voor op de zavelgronden in het oude rivierkleigebied
bij Doetinchem.
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De grondwatertrap V is hoofdzakelijk aangegeven in de grote vlakken
poldervaaggronden in het gebied van de oude en jonge rivierkleigronden.
In de zandgronden is deze Gt voornamelijk vertegenwoordigd in de
sterk lemige vlakvaaggronden (Zal0) en in de veldpodzolgronden (Ha53
en Ha52). Bij deze gronden is de fluctuatie groot, terwijl bovendien
veelvuldig "sehijnspiegels" voorkomen. Deze treffen we vooral aan bij
de rivierkleigronden met zware kleilagen (kaarteenheden kRn47* Rnif-70
en kRn97)•
Gt V is in het zandgebied hoofdzakelijk in het vlakke middengebied
te vinden. De grote fluctuatie, die deze grondwatertrap aangeeft, houdt
verband met de leemlagen in de ondergrond. Opvallend is in dit gebied
de sterk vertraagde grondwaterbeweging. De hoogste grondwaterstanden
treden hier in natte perioden later op dan op de zwak lemige open zand
gronden.
Grondwatertrap VI: GHG tussen J+0 en 80 cm, GLG dieper dan 120 cm.
Deze Gt VI ligt verspreid over het hele gebied. Hij is niet alleen be
langrijk gezien de oppervlakte, raaar ook omdat hij bij een groot aantal
kaarteenheden voorkomt, en wel bij:
veldpodzolgronden (H52)
holtpodzolgronden (Y52)
enkeerdgronden

(bE53)

vlakvaaggronden

(Z52, Z10)

poldervaaggronden (Rn17A, Rn17C, Rn95C, kRn12, KRn15 en kRn95)Hydrologisch heeft deze grondwatertrap niet altijd dezelfde beteke
nis. Op de zwak lemige veldpodzolgronden en holtpodzolgronden treedt ver^drog-ing op in de zomermaanden. Bij de sterk lemige enkeerdgronden en vlak
vaaggronden geeft deze Gt daarentegen een gunstige ontwateringsdiepte.
Ook bij de bovengenoemde poldervaaggronden geeft Gt VI meestal de ge
wenste ontwateringsdiepte,
Grondwatertrap VIla: GHG tussen 80 en 120 cm, GLG dieper dan 120 cm.
Deze grondwatertrap komt vrij veel voor in de oude rivierkleigronden.
We vinden hem op de hogere delen, daar waar de lichtste gronden zijn te
vinden. Zo behoren grote delen van de rug van Eiderik tot de licht zavelige ooivaaggronden (kRdIO) op Gt VII . Deze gronden met ondiep grof
zand zijn in de zomer verdrogend.
Gt VII * is verder vrij goed vertegenwoordigd op de sterk lemige
enkeerdgronden (bE53) van Didam, Wehl en Kilder. Op de meeste plaatsen
is deze ontwateringsdiepte nog gunstig te noemen. Plaatselijk treedt
verdroging op.
Ook talrijke verspreid voorkomende kleine zandkoppen in de ontginningsgronden tussen Didam en Beek hebben deze Gt. Ze zijn vaak vrij
sterk verdrogend.
Grondwatertrap VII^: GHG dieper dan 120 cm, GLG dieper dan 120 cm.
Gt VIIb komt uitsluitend voor in de hoogste delen van het gebied. Het
zijn de hogere delen van de enkeerdgronden (bE53, bE52) en de holtpod
zolgronden (Y52) langs de stuwwal.
Het grondwater heeft weinig betekenis voor de vcehtvoorziening. De gronden op deze Gt zijn produktiever, naarmate ze meer hangwater kunnen vasthouden. Het meest vochthoudend zijn op deze Gt de
sterk lemige enkeerdgronden (bE53)> het snelst verdrogend de zwak le
mige holtpodzolgronden (Y52).

Associatie Gt II/III
Deze associatie komt voor in de vlakvaaggronden (Za43) ten oosten
van Weill. Het betreft slechts een enkel kaartvlakje.
Associatie Gt III/V
Dit complex is aangegeven bij enkele vlakken sterk lemige humuspodzolgronden tussen Loil en Wehl. Het maaiveld is zwak golvend, de diepte
van het grondwater is daardoor wisselend. Ten gevolge van plaatselijke
leemlagen kan de grondwaterstand sterk fluctueren.
Associatie Gt IIl/VT
De associatie van de grondwatertrappen III en VT komt voor in de
laaggelegen strook zavelige poldervaaggronden (Rn97C) ten noorden en
westen van Angerlo. Eveneens vinden we deze langs de rug van Eldrik ten
noordoosten van Wehl (kRn95). Ook komt van deze associatie een klein
gebied voor in de zandgronden ten westen van Beek (Ha53/Z52). De hoogte
ligging van de gronden in deze vlakten is sterk wisselend.
Associatie Gt V/VT
Deze associatie treft men over grote oppervlakten tussen Beek en
Kilder aan. Men vindt er kleine hoogteverschillen over korte afstand,
die samengaan met een wisselende bodemgesteldheid.
De lage plekken hebben een Gt V, de talrijke kleine kopjes een
Gt VI.
De lage plekken zijn goed vochthoudend, maar hebben in de winter
dikwijls wateroverlast, terwijl de kopjes in de zomer vrij sterk ver
drogen. In de rivierkleigronden is deze associatie te vinden op drie
kaartvlakken van de eenheden kRn95> Rn97 en kRn15- De GHG schommelt hier
met weinig variatie om de 40 cm grens, ongeveer tussen 30 en 60 cm,
terwijl de GLG steeds dieper dan 120 cm ligt. Het trekken van de Gtgrenzen is hier moeilijk; daarom is de Gt-associatie V/VI gebruikt.
Associatie van vele grondwatertrappen {%)
Deze associatie vindt men in de oude rivierbeddingen, die voorkomen
in het vroegere stroombed van de Oude Ijssel ten noorden van de weg
Eldrik-Doetinehem.
De eerste indruk die men van deze gronden krijgt, is dat ze zeer
nat zijn. In de winter staat een deel onder water. Door de ongelijke
ligging van deze voormalige beddingen is er een flinke variatie in de
grondwaterstanden. De meest voorkomende Gt-klassen zijn 'I, II, III en IV.
Incidenteel komen Gt V en VT voor.
6.5 Enkele verschijnselen die het gedrag van het grondwater in de ruil
verkaveling Bevermeer beïnvloeden
Uit waarnemingen is gebleken, dat zich vrij grote verschillen voor
doen in de fluctuatie van het grondwater. Men kan de verklaring in de
eerste plaats zoeken in de samenstelling van het bodemprofiel. In leemarme,grofzandige gronden zal de schommeling van het grondwater bijvoor
beeld geheel anders verlopen dan in zware kleigronden. De mate waarin
het grondwater fluctueert, is daarnaast ook afhankelijk van andere in
vloeden, zoals het drangwater, de hoogte van de rivierstanden en storen
de lagen in het bodemprofiel.
6.5.1

Invloed van drangwater

Het drangwater is afkomstig uit de hooggelegen zandgronden van het
Montferland. Het regenwater zakt hier gemakkelijk door het grove zand
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naar het grondwater. Er bestaat tussen het grondwater van het heuvelgebied en dat van de lagere gronden in de Lijmers een aanzienlijk ni
veauverschil. Naarmate dit in regenrijke perioden groter wordt, leeft
het water de neiging door de grofzandige ondergrond af te vloeien.
Het komt dan als het zgn. drangwater op de laagste plaatsen in het
gebied weer aan de oppervlakte.
Het drangwater heeft enige tijd nodig om zich te verplaatsen^ Na
een regenrijke periode is de invloed ervan dus eerst enige tijd later
merkbaar. Op de genoemde lagere delen van het gebied stijgt het grond
water dan, terwijl het "Iders op dat ogenblik nog in rust is.
Het verschijnsel doet zich voor in de xage fijnzandige, lemige
gronden bij Beek op korte afstand van het Montferland. Men kan de in
vloed van het drangwater echter vooral constateren in de lage klei- en
zandgronden ten noorden van Didam, Wehl, Kilder en Braamt. Deze gronden
liggen in een brede strook in het overgangsgebied van klei en zand.
Het drangwater komt hier waarschijnlijk in sterkere mate dan elders aan
de oppervlakte, omdat de grove zandlagen ondiep in de ondergrond liggen.
De sterke aanvoer van ondergronds water in dit gebied is duidelijk waar
te nemen aan de sloten. Het is opvallend dat zij in de winter en het
voorjaar ook in perioden van weinig regenval veel water afvoeren. Bo
vendien verkeert het slootwater dan in een voortdurende stroming.
Ook de sterke roest- en okerlagen in de bodemprofielen van deze
lage gebieden houden verband met de grondwaterstromingen (Pijls, 1948).
Een van de gevolgen van de aanvoer van drangwater is dat het grondwater
in dit gebied nooit extreem diep wegzakt en dat de fluctuatie geringer
is dan elders (zie bijlage 10, de diagrammen van buis nr. 1807 en 1876).
Alleen in droge zomers zakt het grondwater ook hier wel dieper weg. Maar
terwijl, bijv. in augustus en september 1964* elders nog een daling viel
waar te nemen, stegen in deze streek de buizen weer.
6.5-2 De invloed van de rivierstand op het grondwater
Uit waarnemingen in enkele grondwaterbuizen bij Angerlo in het
noordwestelijke deel van het gebied (Stambuis nr. 1801 en SP-buis nr. 6,
bijlage 10), blijkt dat er een verband bestaat tussen de grondwater
standen hier en de hoogte van het rivierwater. Vooral in de winter bij
hoge standen van de IJssel treedt een duidelijke kwel aan de dag. Het
rivierwater dringt binnen via de grofzandige ondergrond, die overal
in het rivierkleigebied voorkomt.
De kwel kan aangetoond worden door vergelijking van het grondwater
in genoemde buizen met de hoogte van het rivierwater (zie afb. 21).
Ook bij onderlinge vergelijking van deze buizen met die elders in het
kleigebied blijkt de invloed van het rivierwater. In januari 1965 daal
de na een voorafgaande droge periode het grondwater in de meeste bui
zen in het gebied enigszins. Het water in de buizen bij Angerlo was
echter in die tijd met het rivierwater gestegen.
De invloed van het kwelwater is slechts merkbaar in een strook van
ongeveer 1000 tot 1500 m breedte vanaf de IJssel.
6.5.3

Het voorkomen van schijngrondwaterspiegels

Bij de afvoer van neerslag kunnen zich in een profiel dat bestaat
uit lagen van verschillende doorlatendheid, zoals bijv. rivierklei
gronden en zandgronden met leemlagen, verschillende mogelijkheden
voordoen. Wanneer de neerslaghoeveelheden niet groter zijn dan de
storende laag kan verwerken, zakt het water verticaal naar beneden
en voegt het zich bij het grondwater. Indien de neerslagintensiteit
echter groter wordt dan de doorlatendheid van de slecht doorlatende
laag, stagneert het water boven deze laag. Er ontstaat dan een tweede
grondwaterzone, boven de slecht doorlatende laag. We noemen deze voor
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het gemak een schijnspiegel. Naarmate een storende laag dieper in het pro
fiel voorkomt, zal het waterbergend vermogen van de grond erboven gro
ter zijn en wordt de kans op het ontstaan van een tweede grondwaterzone
kleiner doordat dan beide spiegels te dicht bij elkaar liggen.
In dit karteringsgebied is de invloed van schijnspiegels vooral
merkbaar bij rivierkleigronden met zware kleilagen. De storende in
vloed van zware kleilagen kan goed worden aangetoond met grondwater
standsbuizen, door één buis boven de zware laag te plaatsen en één
op de normale opnamediepte (zie bijlage 10, de diagrammen van de buizen
nrs. 5, 6, 10, 12 en 14).
Ook bij een deel van de zandgronden, waar leemlagen in de onder
grond voorkomen, treden waarschijnlijk voor kortere tijd schijnspiegels
op, gezien de aanwezigheid van sterke roest(vormingen) en grijze vlek
ken boven de leemlaag. We hebben echter deze veronderstelling niet
met de opnamegegevens kunnen staven. Het voorkomen van piasvorming
op zandgronden met ondiep voorkomende leemlagen versterkt echter
onze indruk.
Alleen in die gevallen waarin we met behulp van buizen van
verschillende lengte een (meestal tijdelijk) verschil in grondwater
standen konden constateren, hebben we bij de vaststelling van de
grondwatertrap daarmee rekening gehouden.

- 93 7. DE AFWIJKENDE-LAGENKAART, SCHAAL 1 : 25 OOP (BIJLAGE 4)
7.1

Inleiding

Om de bodemkaart overzichtelijk en leesbaar te houden, zijn enkele
gegevens op een aparte kaart aangegeven. Het betreft hier een aantal
onderscheidingen, die betrekking hebben op de profielopbouw.
De volgende onderscheidingen zijn gemaakt:
Leem in de_ondergrond
1) binnen 80 cm
2) tussen 80 en 120 cm.
Grof_zand _in_d_e _ondergrond_
3) binnen 80 cm
4) tussen 80 en 120 cm.
Leem en grof zand komen in de ondergrond volgens een betrekkelijk
grillig patroon voor. In vele gevallen was het niet mogelijk betrouwbare
vlakken af te grenzen. Daarom is de aanwezigheid per boorpunt aangegeven.
Ook in verband met de beperkte opnamendichtheid van 1 boring per 2*r ha
leek het afgrenzen niet verantwoord.
7.2 Leem in de ondergrond
Bij de bespreking van de geologie van het gebied werden de leem
lagen, die onder het dekzand voorkomen, reeds in het kort besproken.
In het onderstaande zal de verbreiding ervan worden behandeld.
De leemlagen zijn uitsluitend in de zandgronden gekarteerd. In het
kleigebied werd het voorkomen niet aangegeven. Als men het daar aan
treft, is het materiaal moeilijk te scheiden van de bovenliggende oude
rivierklei.
De lèemlagen werden in het grootste deel van het zandgebied veel
vuldig gevonden. Zij ontbreken vrijwel geheel in de hoge strook dekzanden ten westen en oosten van de stuwwal. Niet alleen de verbreiding
van de leem is onregelmatig en soms grillig, ook de diepte waarop de
leemlagen voorkomen is onregelmatig. Zo werden de leemlagen in mindere
mate aangetroffen onder de enkeerdgronden van Wehl en Kilder. Het ver
moeden bestaat dat de leem hier bedekt is door zandpakketten dikker
dan 120 cm.
In de lage gebieden tussen Beek en Didam en ook onder Nieuw Wehl
(Achterwehl) komt relatief veel leem voor. De diepte is wisselend.
Op de zandkoppen ligt het materiaal meestal dieper dan 80 cm, daar
tussen meestal binnen 80 cm.
In de laagste delen van het landschap ontbreken de leemlagen vaak.
Het is ons opgevallen dat het voorkomen van de leemlagen rondom Didam
en Nieuw Wehl sterk gebonden is aan de hoogste delen van het landschap.
Bij Nieuw Wehl is de leem slechts bedekt door een dunne laag
eolisch zand. Op de hoge bulten komt hij daar vrij veel tussen 40 en
80 cm diepte voor.
7.3 Grof zand in de ondergrond
Het grove zand dat we in de ondergrond vinden, bestaat uit scherp
rivierzand. In geologische termen kon het als "Pluviatiel laagterras"
beschreven worden. Het heeft een korrelgrootte van overwegend 300
tot k00 ïïtu. Plaatselijk is het nog grover en vaak is het grindhoudend.
Uit vergelijking van de afwijkende-lagenkaart met de bodemkaart blijkt

- 9k dat het materiaal verspreid voorkomt in het rivierkleigebied en plaat
selijk ook in het zandgebied. Verder kan opgemerkt worden dat het gro
ve zand het veelvuldigst werd aangetroffen bij de laag gelegen oude
rivierkleigronden en bij de hieraan grenzende lage zandgronden. Het
grove zand komt hier vrijwel overal tussen 40 en 80 cm diepte voor.
Dit ondiep gelegen grove zand houdt verband met de erosiegeulen die
hier tijdens het Würmglaeiaal zijn ontstaan.
In de hoge, oude rivierkleigronden langs de Oude IJssel vindt men
het grovere zand meestal tussen 80 en 120 cm diepte. Het zand heeft
een iets fijnere korrelgrootte dan bij de lage kleigronden.
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8. DE BOORPIMTEMAAHT, SCHAAL 1 : 25 OOP (BIJLAGE 5)
Op de boorpuntenkaart staan de plaatsen aangegeven van alle ver
richte boringen, alsmede de indeling van de veldkaarten, die gebruikt
zijn bij de opname.
De veldkaarten hebben een doorlopende nummering (omgeven met een
cirkel). De beschreven boringen zijn per veldkaart genummerd.
De wel en de niet beschreven boringen zijn verschillend gemerkt.

Veld
kaart
nr.

Aantal Ontbre
borin kende
m •'v\vyj(rs"v»c^
gen

Veld
kaart
nre

Aantal Ontbre Veld
borin kende
kaart
gen
nummers nr.

Aantal
borin
gen

1

24

22

17

40

38

2

16

23

37
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9. DE BODEMAAKDERING
9.1

Bedrijfsstructuur, bodemgebruik en landbouwgeschiktheid

De structuur van de bedrijven en het bodemgebruik in het zandge
bied verschilt nogal van die in het kleigebied. Daarom worden deze
twee gebieden apart behandeld.
9.1.1

Het zandgebied

In het zandgebied komt nog overwegend het gemengde landbouwbedrijf
voor. Bij deze bedrijfsvorm vinden we naast grasland ook een oppervlakte
akkerbouwgronden. De akkerbouw is echter in het bedrijf ondergeschikt
aan de veehouderij. De verbouwde produkten (granen en voederbieten)
worden voor het grootste deel aan het vee gevoerd. Naast rundvee worg
den vrij veel varkens gehouden.
Op het oude gemengde bedrijf bestaat 80$ van de beteelde opper
vlakte uit granen (rogge, haver en gerst). Ook mengteelt van haver en
gerst ziet men veel. Op de daarvoor geschikte zwaardere zandgronden
wordt weieens wintertarwe verbouwd. De teelt van voederbieten is sterk
afgenomen. Daarentegen neemt de verbouw van suikerbieten op de goede
gronden toe, hoewel de oppervlakte nog beperkt is. De aantrekkelijke
prijs vormt een stimulans.
Opvallend is ook dat de verbouw van consumptie-aardappelen zeer
sterk is teruggelopen. Nog geen 50$ van het bouwland wordt met aard
appelen beteeld. Dit is voor een deel te betreuren, omdat de meeste
zandgronden in dit gebied een consumptie-aardappel van goede kwali
teit kunnen voortbrengen.
De Landbouwvoorlichtingsdienst moedigt de verbouw van hakvruchten
aan. Door de eenzijdige verbouw van granen is namelijk het optreden
van stengelaaltjes in rogge en haver sterk toegenomen. Meer vruchtwis
seling is daarom dringend vereist.
Op de meeste bedrijven komt het oude gemengde bedrijf, zoals hier
boven aangeduid, nog voor. Deze bedrijfsvorm is zeer arbeidsintensief
en is daarom in deze tijd vaak minder rendabel.
De animo van de boeren om nieuwe bedrijfsmethoden toe te passen
is vaak niet groot. Vooral op de kleine bedrijven kan men door economi
sche omstandigheden moeilijk overschakelen. Een deel van de jonge boe
ren, vooral die op de iets grotere bedrijven., wil echter wel met de
sleur van het oude gemengde bedrijf breken. Er is dus wel een zekere
ontwikkeling gaande.
Op enkele van de grotere bedrijven is men reeds overgegaan op
het minder arbeidsintensieve zuivere veeteeltbedrijf zonder akkerbouw.
Bij verschillende kleine bedrijven is het mesten van slachtvarkens
hoofdzaak geworden. Andere kleine boeren hebben zich in de varkensfok
kerij gespecialiseerd.
Verder zijn er sedert 19^5 verschillende tuinbouwbedrijven bij
gekomen. Er wordt hier groente op de koude grond en onder glas geteeld.
Op verschillende kleine bedrijven met grote gezinnen is de aardbeien
teelt naar voren gekomen. Op de lemige enkeerdgronden kan men nu enkele
zuivere fruitteeltbedrijven met jonge appelaanplant vinden.
Het overschakelen op andere bedrijfsvormen is mogelijk doordat
vele gronden een uiteenlopend cultuurgebruik toelaten. Zo kunnen vele
vochthoudende, niet te lage zandgronden zowel voorTbouwland als voor
grasland gebruikt worden (zie 9.2 en de bijlagen 8 en 8 ).
Een kleiner deel van de zandgronden heeft beperktere mogelijk
heden. Op sommige gronden kunnen vanwege de droogtegevoeligheid alleen
nog maar enkele akkerbouwgewassen geteeld worden; andere zijn wegens

te natte en te lage ligging alleen voor blijvend grasland geschikt.
Door verbetering van de waterbeheersing zal de mogelijkheid om op
een andere bedrijfsvorm''over te schakelen groter worden.
9.1.2 Het kleigebied
Meer dan op de zandgronden vindt men op de rivierkleigronden het
zuivere veeteeltbedrijf. Een vrij grote oppervlakte bestaat uit zware
klei en is slechts geschikt voor grasland. Ook de lichte klei- en zware
zavelgronden zijn meestal beter geschikt voor grasland dan voor bouw
land.
Het gemengde bedrijfstype van akkerbouw en grasland kan men hoofd
zakelijk vinden op de hoge, lichte zavelgronden tussen Angerlo en
Doetinchem. De problemen die op het gemengde zandbedrijf bestaan, doen
zich hier in veel geringere mate voor. Het kleinbedrijf ontbreekt vrij
wel. De bedrijfsgrootte bedraagt 10 tot 30 ha.
De bedrijfsvorm is meer dan op de zandgronden aangepast aan nieuwe
inzichten. De grotere boeren zijn hier vaak goede ondernemers en bedrijfs
leiders. Bij sommige bedrijven bestaat de tendens tot verdere speciali
satie in de richting van het zuivere veebedrijf.
Op de zavelgronden tussen Angerlo en Doetinchem is de gewassenkeuze voor de akkerbouw beperkt. De oorzaak hiervan is o.a. de slechte
structuur van de bouwvoor, terwijl bij regenval vrij veel wateroverlast
optreedt. Door de toegenomen mechanisatie doen zich grondbewerkingsen oogstmoeilijkheden voor.
De voornaamste gewassen zijn wintertarwe, zomergerst en suikerbie
ten. Deze gewassen worden voor de handel geteeld. Ongeveer 60$ van de
oppervlakte wordt ingenomen door granen en 2F>% door suikerbieten. Dit
bouwplan is zeer eenzijdig. In de laatste tijd worden, mede om de
vruchtwisselingsmogelijkheden uit te breiden, groene erwten voor de
conservenindustrie verbouwd. De oppervlakte hiervan bedraagt reeds 15$.
Enkele jaren geleden was de verbouw van consumptie-aardappelen nog
vrij belangrijk. De teelt is door verschillende oorzaken sterk terugge
lopen. Zo is bijvoorbeeld de kwaliteit niet altijd even goed. De aard
appel is nl. sterk gevoelig voor stootblauw. Waarschijnlijk is dit te
wijten aan het sterk kalifixerend vermogen van de rivierkleigronden,
waardoor zelfs bij flinke kaligiften nog kaligebrek optreedt.
Op de lage zavelgronden ten noorden van Didam en Wehl treft men
ook wat akkerbouw aan. De hoge grondwaterstanden die hier geregeld voor
komen, maken de teelten echter zeer riskant. Bij de verbetering van de
waterbeheersing zijn de mogelijkheden voor akkerbouwgebruik gunstiger.
9*2 Overzicht van de zand- en kleigronden in verband met hun beoorde
ling op landbouwgeschiktheld
9.2.I

Inleiding

De gronden in de ruilverkaveling Bevermeer zijn voor het grootste
deel in gebruik voor bouwland en blijvend grasland. In beperkte mate
komt ook bos voor, voornamelijk nabij Wehl. Rondom Didam en bij Zevenaar
zijn ook wat gronden voor de tuinbouw en de fruitteelt in gebruik ge
komen.
Het betreft hier dus een typisch landbouwgebied. Met het oog hierop
is de bodemwaardering beperkt gebleven tot een classificatie voor akker
en weidebouw.
De geschiktheid voor de akkerbouw is bepaald aan de hand van een
globale schatting van de gemiddelde opbrengst voor een aantal gewassen.
Daarnaast hebben ook andere factoren, zoals de grootte van de gewassenkeuze en de oogstzekerheid een rol gespeeld (zie 9*3)• De geschiktheid
voor grasland is bepaald aan de hand van een aantal factoren, waarvan
de "gebruikswaarde" wel de voornaamste is (zie 9.4).
"Goed geschikt" zijn die gronden waarop met goede resultaten een
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uitgebreid sortiment gewassen verbouwd kan worden en waarop ook weidebouw mogelijk is. De "weinig geschikt" gronden zijn die, waar wegens
droogte een zeer beperkt aantal gewassen met matige of geringe produktie verbouwd kan worden. Weinig geschikt zijn tevens die gronden, die
wegens te lage en natte ligging uitsluitend voor blijvend grasland in
gebruik zijn en slechts een geringe gebruikswaarde hebben.
Tussen de "geschikte" en "weinig geschikte" gronden zijn een aan
tal gronden te plaatsen met meer of minder tccgQÜjkheden voor akker
en weidebouw. Er kan dus een globale reeks met afnemende geschiktheid
worden samengesteld. Er werd in verband met het verschil in bedrijfstype en gewassenkeuze een afzonderlijke reeks voor de kleigronden en
een voor de zandgronden opgesteld.
9.2.2 De zandgronden
Tot de beste gronden in het zandgebied met zeer goede gebruiks
mogelijkheden zowel voor akker- als weidebouw behoren de sterk lemige
enkeerdgronden (kaarteenheden bE53)» Op deze gronden is een uitgebrei
de vruchtwisseling mogelijk. Ze zijn goed geschikt voor rogge, haver,
zomergerst, aardappelen, voeder- en suikerbieten. Ook wintertarwe kan
hierop met redelijke opbrengsten verbouwd worden. Bij diepere grondwa
terstanden, op Gt Vila en VTIb, zijn ze voor grasland enigermate droogtegevoelig.
In waardering volgen hierna de sterk lemige vlakvaaggronden (Z53)
en de vorstvaaggronden (Zb53). Op deze gronden is eveneens een ruime
vruchtwisseling mogelijk. Er kunnen met goede resultaten dezelfde ge
wassen geteeld worden als op de sterk lemige enkeerdgronden. Op de diep
ontwaterde (Gt Vila) vlakvaaggronden zijn wintertarwe en suikerbieten
echter weinig produktief meer. De sterk lemige vlakvaaggronden zijn
bij niet te diepe ontwatering goed geschikt voor grasland, Waar ze,
evenals de vorstvaaggronden, op Gt VTIa en Vllb, voorkomen zijn ze van
wege sterke zomerdepressies slechts matig geschikt.
Dan volgt een groep gronden, die wat waardering betreft min of
meer als gelijkwaardig zijn te beschouwen. Dit zijn de sterk lemige
holtpodzolgronden (Y53)> loopodzolgronden (cY53) en de veldpodzolgronden (H53), de zwak lemige bruine en zwarte enkeerdgronden (bE52 en
zE52). De vruchtwisseling is hierop reeds beperkter. Ze zijn geschikt
voor rogge, haver en aardappelen, maar slechts matig geschikt voor
voederbieten. Zomergerst, tarwe en suikerbieten worden niet meer ver
bouwd. Er komt nog wel grasland op voor. Dit lijdt in de zomer echter
aan een vrij sterke zomerdepressie.
De zwak lemige, middelhoge moderpodzolgronden (Y52 en cY52),
humuspodzolgronden (H52) en vlakvaaggronden (Z52) vormen te zamen een
groep met zeer geringe
mogelijkheden. Ze zijn nog geschikt voor rogge,
haver en aardappelen maar niet meer voor voederbieten. Voor de weide
bouw is de waardering matig.
De tot nu toe behandelde gronden liggen steeds middelhoog tot hoog
boven het grondwater. Er volgt nu een groep laag gelegen gronden, die,
wat landbouwkundige geschiktheid betreft, vrij sterk verschilt van de
vorige groep, maar in totale waardering hiervan weinig afwijkt. Het
zijn de lage veldpodzolgronden (Ha52 en Ha53) en de lage vlakvaaggron
den (Za52, Zaif3) voorkomende op Gt V.
De nadruk van de geschiktheid ligt hier op de weidebouw. Ze zijn
meestal goed geschikt voor blijvend grasland. Voor de akkerbouw heb
ben ze echter een groot oogstrisico bij de verbouw van rogge, aardappe
len en voederbieten. Voor deze gewassen zijn die gronden slechts matig
geschikt. Haver kan echter met goed succes worden geteeld.
Verder komt een vrij grote oppervlakte lage gronden voor die te
nat zijn voor akkerbouw. Men vindt er vrijwel uitsluitend grasland.
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De gebruikswaarde van het grasland is overwegend goed, doch de voorjaars
ontwikkeling is laat « Tot deze groep behoren de lage beekeerdgronden
(pZral+8), de lage veldpodzolgronden (Ha52 en Ha53) °P Gt III, de lage
vlakvaaggronden (Zal0) op Gt II en III.
Aan het slot van deze reeks plaatsen we een serie gronden waarvan
de totale geschiktheid gering tot zeer gering is. Ze zijn te droog voor
grasland maar ze hebben nog geringe mogelijkheden voor enige akkerbouw
gewassen. Dit zijn de hoog gelegen, zwak lemige holtpodzolgronden (Y52),
veldpodzolgronden (H52), vlakvaaggronden (Z52) en vorstvaaggronden
(Zb52), voorkomende op Gt Vila en VTIb. Meestal kan nog een matig gewas
rogge geteeld worden., Bij de teelt van haver en aardappelen zijn de op
brengsten echter laag.
9.2.3 De kleigi'onden
Als de beste kleigronden zijn in de ruilverkaveling Bevermeer geklassificeerd de goed ontwaterde (op Gt VI en VTIa), vrij hoog gelegen
zavelgronden in het gebied tussen Angerlo en Doetinchem. Hiertoe beho
ren de kaarteenheden kP.dIO, kRn15* kRn95 en Rn95£- Deze gronden hebben
een aflopend profiel, zonder storende lagen. Ze hebben zowel voor de
akkerbouw als weidebouw goede mogelijkheden. Er wordt hoofdzakelijk
wintertarwe, suikerbieten en zomergerst met goede resultaten verbouwd.
Evenals vele gronden in dit gebied zijn ze structuurgevoelig en hebben
ze spoedig wateroverlast,
In het algemeen komt op deze gronden goed grasland voor. Het is
vroeg en van goede kwaliteit. Waar zij wat lager en natter liggen, is
de verbouw van wintergraan en suikerbieten riskanter.
Een grote oppervlakte van de zavelgronden (Rn12, Rn17C, Rn17A, kRn12,
kRn!7 en Rn9?C) hebben door profielgebreken (storende lagen en ondiep
voorkomende zandlagen) beperkingen voor de akkerbouw. Ze zijn meestal
matig, soms nog goed geschikt voor genoemde gewassen. Meestal kan met
goed resultaat nog zomergerst verbouwd worden, maar de opbrengsten van
wintertarwe en suikerbieten laten te wensen over. Waar de structuur
van de bovengrond goed isj worden deze gronden voor aardbeienteelt ge
bruikt (Rn17A en Rn17C). Het zijn meestal goede graslandgronden. Soms
lijdt het grasland a„an verdroging bij diepere ontwatering. De vrij grote
oppervlakte zware kleigronden (lzRnU7 en Rn47C)is ongeschikt voor akker
bouw. Deze gronden zijn nog matig geschikt voor grasland. Vanwege de
lage ligging zijn ze laat in het voorjaar en ten gevolge van de zware
kleilagen hebben ze last van zomerdepressie,
Slechts weinig geschikt voor grasland zijn de zeer laag gelegen
drechtvaaggronden (R41) en beddinggronden (associatie Ab).
9•3 De bodemwaardering voor akkerbouw per gewas en per kaarteenheid
9.3.I

Algemeen

Elke kaarteenheid is per Gt beoordeeld naar een aantal "kengewassen" en wel voor zover deze gewassen voorkomen. Hierbij is een globale
beoordeling gegeven ten aanzien van:
a*

teeltmogelijkhed.3n van de diverse gewassen. Het opbrengstniveau
en de ruimte'' van het bouwplan spelen hierbij met name een belang
rijke rol.

b. een aantal andere criteria, die de geschiktheid mede bepalen.
Dit betreft oogstzekerheid, grondbewerking, oogstmoeilijkheden en
kwaliteit.
De resultaten van de beoordeling worden kort weergegeven in een
beoordelingstabel (bijlage 8^).
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9.3.2 Beoordeling op teeltmogelijkheden
Elke kaarteenheid is beoordeeld in een vierdelige schaal. Deze
heeft met name betrekking op de opbrengstmogelijkheden van het gewas.
Het cijfer ij- is gegeven voor zeer goede gronden, waarop veelal hoge
opbrengsten van het gewas bereikt worden. De beoordeling 1 wordt gehan
teerd voor gronden, waarop het gewas nog wel verbouwd wordt doch meestal
met bepaald lage of zeer wisselvallige opbrengsten. De cijfers 2 en 3
bestrijken het traject van matige tot goede produktiemogelijkheden.
De vier beoordelingen zijn verbonden aan een globale opbrengst
van een aantal gewassen die in het gebied geteeld worden. De opbreng
sten stemmen ongeveer overeen met wat in de praktijk landelijk als een
slechte (1), matige (2), goede (3) of zeer goede (4) opbrengst wordt
beschouwd,
Diverse onderzoekingen hebben uitgewezen, dat de spreiding van
de individuele opbrengsten binnen een bodemeenheid meestal aanzienlijk
is. Een beoordelingscijfer, bijv. 2, betekent dan ook, dat de meeste
kans bestaat, dat de opbrengsten op de betreffende kaarteenheden, over
verschillende jaren gezien, binnen de grenzen van klasse 2 vallen.
9.3.3 Overige beoordelingen
Hiermede wordt een globale aanvullende informatie beoogd over enige
andere criteria. Deze zijn steeds de resultanten van een complex van
bodemfactoren of bodemhoedanigheden in samenspel met het milieu.
Een waardering van deze andere criteria wordt in de tabel alleen
vermeld indien deze abnormaal zijn (hoog af laag, groot of klein, goed
of slecht). Het gunstige geval is aangegeven met + en het ongunstige
geval met -.
Oogstzekerheid
Deze factor is vaak sterk bepalend voor de geschiktheid van een
grond. In het algemeen wordt hiermede aangeduid het risico, dat men
met de teelt van een bepaald gewas loopt als gevolg van een meerdere
of mindere mate van gevoeligheid van de grond voor klimaatsinvloeden
in samenspel met het complex van maatregelen, dat de boer neemt. Wij
noemen hier het droogterisico, risico van te veel vocht en ongunstige
structuur, nauwe bewerkingsmarge van de grond, moeilijkheden bij «pkomst en aanslaan van het gewas, risico van uitwinteren of legeren enz.
Een geringe oogstzekerheid komt tot uitdrukking in de gewassenkeuze en vooral in een meer dan normale opbrengstspreiding per kaart
eenheid van jaar tot jaar en van plaats tot plaats in hetzelfde jaar,
waarbij hoge opbrengsten kunnen voorkomen (als de omstandigheden gunstig
zijn), doch vaak ook (voor de betreffende kaarteenheid) zeer slechte
(eventueel zelfs misoogsten). Hoewel dus de oogstzekerheid voor een deel
reeds verdisconteerd is in de beoordeling van de teeltmogelijkheid, is
een aparte vermelding van een grote resp. geringe oogstzekerheid (+ resp. -)
gezien het belang hiervan voor de boer, gewenst.
De factor oogstzekerheid "overlapt" de beide volgende criteria in
zeker opzicht.
Grondbewerking
Deze heeft betrekking op de mogelijkheden en beperkingen bij het
uitvoeren van de vereiste najaars- en voorjaarsgrondbewerkingen (t/m
het zaaien en poten), mede in verband met de eisen, die bij de huidige
mechanisatie aan de grond worden gesteld. Hierbij wordt niet alleen
gedacht aan de benodigde trekkracht bij de grondbewerking (o.a. met
het oog op kostenverschillen), maar zeker en eerder nog aan de tijdsmarge voor het uitvoeren van deze bewerkingen, aan het optreden van
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structuurbederf, aan het (tijdig) verkrijgen van een geschikt zaaibed
(o.a. van belang bij fijne handelsgewassen en hakvruchten, vooral gezien
de toenemende mechanisering van zaaien en poten, bijv. het gebruik van
precisie zaaimachines bij suikerbieten) e.d. In nauw verband hiermee
staan diverse eigenschappen van de grond, zoals vroegheid, opdrachtigheid,
slempgevoeligheid, structuurstabiliteit, draagkracht en berijdbaarheid,
enz.
De mogelijkheden voor de grondbewerking beïnvloeden in belangrijke
mate de geschiktheid van de grond voor diverse teelten en doen verschui
vingen hierin optreden bij de mechanisatie.
Van de factor grondbewerking wordt alleen iets gezegd wanneer de
ze ongunstig is; dit wordt met een minteken aangegeven. Er is bij deze
beoordeling volstaan net één beoordeling per kaarteenheid zonder dif
ferentiatie naar gewas.
Oogstmoeilijkheden
Hierbij wordt een oordeel gegeven over eventuele bezwaren bij het
uitvoeren van oogstwerkzaamheden, met name over de geschiktheid van de
grond voor gemechaniseerde oogst (bijv. het gebruik van aardappel- en
bietenrooimachines) en over eventuele moeilijkheden bij de afvoer van
het geoogste produkt. Ook van deze factor wordt alleen iets gezegd
wanneer hij ongunstig is. Uiteraard zijn in de kolom oogstmoeilijkheden
alleen die gewassen vermeld, waarvoor een beoordeling van belang geacht
wordt.
Kwaliteit
Waar een plusteken voorkomt, kan met enige zekerheid een goede
consumptie-aardappel worden geteeld.
9'3'k-

Nadere toelichting
van de beoordelingstabel
__
In bijlage 8 zijn de resultaten van de geschiktheidsbeoordeling
voor de akkerbouw in tabelvorm weergegeven. De gronden zijn beoordeeld
naar de plaatselijk voorkomende gewassen. Voor deze gewassen zijn de
volgende symbolen gebruikt.
WI = wintertarwe
vB = voederbieten

R

= winterrogge

sB = suikerbieten

H

= haver

A

= consumptie-aardappelen

zG = zomergerst
De gronden zijn beoordeeld in de volgorde, zoals deze in de legenda
staan. Opgemerkt kan worden dat de zandgronden beoordeeld zijn naar de
gewassen rogge, haver, zomergerst, voederbieten en consumptie-aardappe
len. De kleigronden zijn beoordeeld naar de gewassen: wintertarwe, zo
mergerst en suikerbieten.
Wanneer bouwlandgebruik bij een bepaalde kaarteenheid niet of wei
nig voorkomt, is de betrokken kaarteenheid niet beoordeeld.
9.k

De bodemwaardering voor blijvend grasland per kaarteenheid

9.4.1

Algemeen

De geschiktheidsbeoordeling voor weidebouw betreft een beoordeling
per kaarteenheid en per Gt voor blijvend grasland. Hierbij wordt zoveel
mogelijk uitgegaan van blijvend grasland, dat minstens tien jaar oud
is. Meerjarige kunstweiden, die overigens weinig in het gebied voor
komen, zijn wat beoordeling betreft gelijkgesteld met blijvend grasland.
De beoordeling geschiedt op basis van een goede exploitatie en bij ge
mengd gebruik (zowel beweiden als maaien).
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9.4.2 Beoordeling voor blijvend grasland
Bij de beoordeling is gelet op de volgende punten:
a. de gebruikswaarde voor blijvend grasland
b. de voorjaarsontwikkeling
c. de groeivertraging in de zomer
d. de draagkracht van de zode.
Gebruikswaarde
Dit is een globale beoordeling in drie klassen:
1. geringe gebruikswaarde
2. matige gebruikswaarde
5. goede gebruikswaarde.
Opgemerkt zij, dat "1. geringe gebruikswaarde" slechts de infe
rieure graslandgronden omvat, die echter nog wel als blijvend grasland
in gebruik zijn, doch waarop de exploitatie van een graslandbedrijf
niet goed mogelijk is (overmatige droogte of vocht).
Een beoordeling 1 voor de gebruikswaarde zal steeds samengaan
met een beoordeling 1 voor de groeivertraging in de zomer (zeer sterk)
of voor dß draagkracht van de zode (zeer slecht) en/of de voorjaars
ontwikkeling (zeer laat). Het omgekeerde behoeft niet altijd het geval
te zijn. Zo behoeft een kaarteeriheid met een zeer late voorjaarsont
wikkeling (l) en een slechte draagkracht (2) niet altijd tot de geringe
gebruikswaarde te behoren.
Bij de gebruikswaarde speelt uiteraard het produktieniveau, vooral
de netto-produktie, een rol van betekenis. Op grond van de beoordelin
gen van de onder b, c en d genoemde eigenschappen, die in belangrijke
mate ook het opbrengstniveau beïnvloeden, is een globale schatting van
de gebruikswaarde mogelijk. Zo zal een kaarteenheid met een zeer slech
te draagkracht en een zeer late voorjaarsontwikkeling of een kaart
eenheid met een zeer sterke groeivertraging in de zomer vrijwel steeds
in de groep van de geringe gebruikswaarde vallen, terwijl een eenheid
met een vroege grasgroei of een matige groeivertraging en een goede
draagkracht wel tot de groep van de goede gebruikswaarde zal behoren.
Voorja.arsontwikkeling
De voorjaarsontwikkeling van het gras is van grote betekenis voor
de bedrijfsvoering. Bij een vroege ontwikkeling in het voorjaar kan
het vee vroeg worden ingeschaard. Verder kunnen de voorjaarswerkzaam
heden (vooral gemechaniseerd) vroeg worden uitgevoerd.
De volgende indeling is gemaakt:
1. zeer laat
2. laat
3. normaal
4. vroeg.
Vroeg in het voorjaar betekent veelal tevens laat in het najaar
(en goede beweidingsmogelijkheden). De aard van de voorjaarsontwikke
ling houdt, behalve met het profiel, vooral verband met de water- en
warmtehuishouding, met name met de grondwaterstand in het voorjaar. De
aanduiding "zeer laat" is bedoeld voor zeer natte, slecht of niet beweidbare gronden, die merendeels slechts mogelijkheden als hooiland
hebben.

- 103 -

Groeivertraging in de zomer (zomerdepressie)
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:
1. zeer sterk (schadelijk)
2. sterk (zeer hinderlijk)
3» matig (hinderlijk)
4. geen, of weinig (weinig hinderlijk).
Voorjaarsontwikkeling en groeivertraging in de zomer geven te zamen
een beeld van het groeiverloop, waaronder wordt verstaan de verdeling
van de grasgroei over het seizoen. Normaal komen hierbij twee groeitoppen voor, één in het voorjaar en één in de nazomer. Tussentijds ontstaat
meestal een groeivertraging, bekend als zomerdepressie, die meer of
minder schadelijk is. Het begrip groeivertraging in de zomer omvat niet
alleen de zomerdepressie, maar ook een te laag absoluut niveau van de
hergroei in de (nakomer. De aanduiding "zeer sterke" groeivertraging
heeft alleen betrekking op gronden, waarop als gevolg van vochttekort
ook in "normale" jaren in de nazomer slechts een beperkte hergroei op
treedt.
Het groeiverloop zal de bedrijfsvoering in belangrijke mate be
ïnvloeden, o.a. in verband met veebezetting en winning van wintervoer;
het is daarom bij de waardering van de grond van grote betekenis.
Voor de groeivertraging kan o.a. de veebezetting soms een aanwijzing
zijn.
Voorjaarsontwikkeling en groeivertraging zijn bepalend voor de
bruto-produktie van het grasland.
Draagkracht van de zode
De volgende indeling is hierbij gebruikt;
1. zeer slecht (niet of nauwelijks beweidbaar)
2. slecht (gehele jaar wel beweidbaar, maar met ernstige vertrapping
in iedere periode van wateroverlast)
3. matig (in voor- en najaar, vooral in natte jaren, vertrapping van
de zode)
4. goed (geen of zelden vertrapping van de zode).
Het is bekend dat de draagkracht in sterke mate ook de mechanisatiemogelijkheden van de grond beïnvloedt.
De draagkracht is van grote betekenis voor het netto-produktieniveau
en het rendement (verhouding tussen netto- en bruto-produktie) van het
grasland.
9.4.3 Toelichting bij de beoordeling
Op bijlage
zijn de resultaten van de beoordeling voor blijvend
grasland in een tabel weergegeven.
Evenals bij de akkerbouw is voor de gronden de volgorde van de le
genda aangehouden.
Wanneer van een bepaalde kaarteenheid slechts een kleine oppervlak
te in gras ligt, is een beoordeling voor grasland achterwege gebleven.
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10. HET VERZAMELEN EM DE VERWERKING VAN DE GRONDWATERSTANDSGEGEVENS
10.1

Doel van het onderzoek

Het schatten van grootheden is alleen mogelijk, wanneer vooraf van
soortgelijke grootheden door meting, weging of telling werkelijke waarden
bekend zijn. Door de geschatte waarden regelmatig met de gemeten waarden
te vergelijken, is men in staat betrouwbare schattingen te doen.
Het Gt-onderzoek in de ruilverkaveling Bevermeer, dat plaatsvond
van april 196)+ tot april 1965* had tot doel de Gt-schattingen op basis
van profielkenmerken te controleren en te stenaen.
10.2 Het verzamelen van de gegevens
10.2.1

Gegevens ontleend aan het Archief van Grondwaterstanden

Van het Archief van Grondwaterstanden in 's-Gravenhage werden ver
kregen:
a. alle gegevens over de jaren 1952 t/m 1963 van een aantal zgn. ArchiefStamhuizen (hierna te noemen Stamhuizen)
b. alle gegevens over de jaren 1952 t/m 1963 van een aantal zgn. ArchiefPeilbuizen (hierna te noemen AP-buizen)
Binnen het gekarteerde gebied komen vijf Stamhuizen voor, nl. de
nummers 1801, 183^, 1811-6, 1886 en 21j.73A- De gegevens van de Stamhuizen
1831). en 2I1.73A zijn voor het eigenlijke Gt-onderzoek gebruikt.
Daarnaast zijn nog de gegevens gebruikt van 7 AP-buizen. (Zie voor
de ligging van deze buizen afb. 22.)
10.2.2 Gegevens verkregen door eigen waarnemingen
Behalve in de reeds aanwezige grondwaterhuizen werden waarnemingen
gedaan in een 27-tal door de Stichting'voor Bodemkartering geplaatste
eigen buizen, hierna te noemen SP-buizen (zie afb. 22).
Gedurende de periode 1 april 196I+ tot 1 april 1965 zijn gelijktijdig
grondwaterstandsmetingen verricht in de vijf Stamhuizen, de zeven AP- en
in de 27 SP-buizen. Over het algemeen zijn er alleen metingen verricht,
als het in de drie voorafgaande dagen niet of minder dan 5 mm had gere
gend en op de opnamedag zelf vrijwel geen neerslag was gevallen. Aange
nomen is namelijk, dat na drie dagen met minder dan 5 mm neerslag het
grondwater "min of meer in rust" is.
10.3 Het verwerken van de gegevens en de resultaten
10.3»1

Algemeen

Voor het benaderen van de GHG en de GLG met behulp van fluctuatiediagrammen zijn de gegevens gebruikt van de Stamhuizen 18314. en 21).73^,
van de AP-buizen 1807, 18I4.3, 186l(. en 2k66 en van een 11-tal SP-buizen,
gelegen in het zandgebied (zie afb. 23). De huizen in het kleigebied
bleken voor dit doel ongeschikt.
IO.3.2 Benadering van de GHG en de GLG van_de Stamhuizen
De GHG en de GLG van een Stamhuis kunnen afgelezen worden van de
gemiddelde grondwaterstandscurve, die door de bundel stijghoogtelijnen
van een aantal jaren getrokken kan worden (zie afb. 114.). Dit is echter
een bewerkelijke methode. Uit het onderzoek van de laatste jaren is
gebleken, dat wanneer in een buis gedurende een groot aantal jaren de
grondwaterstand tweemaal per maand gemeten is, uit deze gegevens met de
zgn. HW3~en LW3~methode een goede benadering van de GHG en qlg verkre
gen kan worden. Voor de HW3 middelt men voor elk jaar de hoogste drie

standen. Men verkrijgt daardoor een reeks cijfers, gelijk aan het aantal
jaren, waarin de metingen zijn verricht. Deze reeks wordt weer gemiddeld
en de hiermede verkregen waarde is een goede benadering van de gemiddeld
hoogste grondwaterstand. Om de LW3 te verkrijgen gaat men op dezelfde
manier te werk met de laagste drie standen van elk jaar. De jaarperioden,
waarvan de hoogste en de laagste drie gemeten standen gemiddeld worden,
zijn zgn. hydrologische jaren, die lopen van april tot april. Op deze
wijze zijn voor de Stamhuizen 183)4. en 21+73A de volgende waarden verkre
gen:
GHG in
GLG in
cm -mv.
cm -mv.
Stamhuis I83I+
31
110
Stamhuis 2U73A
53
153
Door het geringe aantal opnamen (viermaal per jaar) kan van de
AP-buizen geen GHG en GLG berekend worden met de HW3- en de LW3-methode.
Dit is eveneens het geval met de SP-buizen. Hoe men deze waarden toch
zo dicht mogelijk kan benaderen, wordt in de volgende paragraaf uiteen
gezet.
10.3-3

Benadering van de GHG en de GLG van de AP- en de SP-buizen met
behulp van fluctuatiediagrammen

Inleiding
Wanneer men de standen, gemeten op bepaalde tijdstippen in een
grondwaterstandsbuis, uitzet tegen de standen, gemeten op dezelfde
tijdstippen in een andere buis, dan verkrijgt men een puntenzwerm, die
vaak bij benadering dicht om een rechte lijn ligt. Een dergelijk diagram
noemt men een fluctuatiediagram en de verkregen rechte lijn een fluctu
âtielijn.
Het is bekend, dat de punten in een fluctuatiediagram zich nauwer
bij een rechte lijn zullen aansluiten, naarmate de overeenkomst tussen
de vergeleken gronden in hydrologisch opzicht groter is. De gronden
moeten o.a. geen grote verschillen vertonen in doorlatendheid en water
berging, ze moeten tot een zelfde stroomgebied behoren en niet ongelijk
beïnvloed worden door stuwen enz. De neerslag moet ongeveer gelijk zijn,
terwijl ook verschillen in verdamping door het gewas een rol spelen. De
grondwaterstandsmetingen dienen te worden verricht op een moment, dat
het grondwater "min of meer in rust" is.
Gesteld nu, dat van de eerste buis (x-waarden) gegevens over vele
jaren bekend zijn, zodat GHG en GLG kunnen worden berekend, terwijl van
de andere buis (y-waarden) slechts gegevens over een korte periode aan
wezig zijn, waarbij echter de opnamedata in deze y-buis samenvallen met
die in de x-buis. "Van de gegevens wordt een fluctuatiediagram getekend,
waarbij de punten dicht om een rechte lijn blijken te liggen. De waar
den, gevonden voor GHG en GLG van de x-buis kunnen dan via het fluctua
tiediagram overgebracht worden op de y-buis.
Gt-benadering met behulp van eigen gegevens
De in de vorige paragraaf genoemde methode is ook toegepa.st bij
het verwerken van de gegevens uit onze metingen in de Stambuizen (xwaarden) en in de AP- en SP-buizen (y~waarden) met het doel, de kennis
omtrent GHG en GLG van de Stambuizen op de andere buizen over te bren
gen.
Bij het verwerken van de gegevens in de diagrammen is onderscheid
gemaakt in opnamen, verricht tijdens een periode waarin het grondwater
hoog is en daarna gemiddeld is gaan dalen (top en dalend gedeelte van
de tijdstijghoogtelijnen) en in opnamen, verricht tijdens een periode
waarin het grondwater gemiddeld is gaan stijgen (stijgend deel van de
tijdstijghoogtelijnen) (zie afb. 23). Eerstgenoemde opnamen zijn het

O

cd cd

cö rû

cd cd

cd

H H H
H H
H H
HH
h h î > h h h h h h Hh h h h h h h

oooooooomoooooooo
o j -r- f-coco -4-kmacm m _d-co co m *- vo

Ä
fi
(U en
AH
u
U £
cö fl
M Aî
firH
0>
•H
P •H
«H
P
Kl O
Ä
ü PH
m
p «3
es >

A

fl>

oooooooomoofTsooooo
KMA N~\C^ owe irscoajj-i>-cnc^-^-cua\
A
P
O

, , cd cd cd, cd cd X2

H
H H I — I H H H H
H H ^ - H H H H H H H

cd cd

cd

H H
H H
H H H H H H

Hf>HHi>|>|>j>[>|>[>(>i>^.f>H|>

a
<D
•O

P

O K N O O 4 K M J \ i n O O r - C 0 J - V 3 f O i t><- IT\ OJ *- OJVO lTiK>t-C\JKM^OOCMlO\OCO
,-,-,-r-CVjT-«—
r—C\l«— r-r-OJ«— t~r-

m

u
0)
•s

%fi
O
bO
<D
Xi
u

•H VD

P

t- NA OJ OJ OJ CVJ t-VD CO r- O IA '
O OJ OJ
NA ICWO r- t-r-COOOOMD KMS- , OD J- 0\

X
Q)

O
N
Q
c!
O
P
<D

HA NA
NA NA NA NA OJ
NA NA NA
-4" C\J LTi <M NA UA UA ,4" UA OJ J-^t-LA
«) infl tninixiw a cd ,a m cd cd tq
iSJtSltSlKW.Q^QISlNlSJlSlISJlSlP

Xi

-P
•H
ö
<D
bO
0)
fn
&>
>

g

•s
+2
03

Ä
ai
&
<H
<

<Ü n
öj
)H
cu
CD c>
•H 0)
H
lH
«> -M fc:
Cl)
U
H cdfci
|q
3
Sn
3 P cd O
S w £ O

<c
< ,<<<«;<;< <<<
<
NA_3-NA-^rNANANANANANA.4-NANANA.ri-,r}-NA
D— NA I>- C"— t— E— C— t— t—NAr—b—t—NANAt—
-=t" CO -3" CO ^4J-44- -et" CO -=4" -3-CQ CO -d"
ojr-ojv-aicuojcuojajr-ojcuoj>-v-aj

NAVO yo 1CWÛ Nco (TiO
to t— o -=rvo
c m c\j
CO .4"CO 00 -=frCO
r- Ol r- r- öl <»H

w

!= B
PM =
-P

CO

•H ~
i

<

IQ
£ «H
*
-

BI

P M:
CO

cu NA _=}• tr\
aj eu cm cm

CM

£
£

£ c £ u
1°
E!
E -

o>
O

I

•o
«
0»

o

) I •
T- in o

T- N CO
«

£
ac
a.
0

*o
c

•

*TJ
VI
S2
2. t>
®
:=*
•M "O
01 m
? Si

I
-O\

n
C»
-sf
<N
<n
5
-Q
E
D
•4-J

-o
c

<
O
Z
UJ
O
UJ

• O <]•

o
*
U>

cn

c
a)
O)
a)

-j
m
oo
<n
'3

GDt
©

cn
c
O
>
E
o
LCJ)
O
TJ
0)
-t->
O
3
-*-»
O
3

in
lO
CT»
I
in
in
cn

JB3n
0 X

I
CO E o
00
00
T-*
£ CM
in o
'3
.a
E
o
•4-1
in
>

O
10
CM

O
CM

O
04
CM

T~

o
o
CM

s! Q

2±

00

O
10

O

~T CD "T
O _| o
«M ü) O

00

io

I Ó '
ox o
(J) CN

LT)
Csl
-O
•*<

- 106 -

meest waardevol voor het trekken van een fluctuâtielijn. Laatstgenoemde
opnamen kunnen nl. worden beïnvloed door ongelijke mate van indroging
van de bewortelingszone gedurende het groeiseizoen.
Om een betrouwbare fluctuâtielijn te kunnen trekken is verder
reeds bij de opname zoveel mogelijk rekening gehouden met het feit dat:
a. alleen gegevens verkregen uit metingen die op dezelfde dag zijn
verricht tegen elkaar mogen worden uitgezet
b. indien, gedurende drie dagen voorafgaande aan de opnamedag., meer
dan 3 rnm regen is gevallen, de op die dag verkregen gegevens over
het algemeen minder betrouwbaar zijn
c. waarnemingen, verricht tijdens vorst- en dooiperioden, weinig be
trouwbaar zijn.
Voor de resultaten van dit onderzoek zie afb. 21^.
Gt-benadering met behulp van gegevens van het Archief van Grondwater
standen
Voor de controle op de methodiek is gebruik gemaakt van gegevens,
die verstrekt zijn door het Archief van Grondwaterstanden. Deze gegevens
zijn in vier groepen gesplitst, al naar gelang van de hoeveelheid neer
slag gedurende drie dagen voor de opname.
De onderscheiding is als volgt:
Klasse
Neerslag in mm
1

0-1

2

1-5

3

5-10

4

10 en meer

Deze klassen zijn in de fluctuatiediagrammen aangegeven (zie afb.
25 en 25).
In afb. 25 zijn van de Stamhuizen 183U en 21+73A alle standen, die
in de loop der jaren (1955 t/m 19^5) gemeten zijn, tegen elkaar uitgezet.
Door de punten die betrekking hebben op waarnemingen, waarbij de grond
waterspiegel gemiddeld is gedaald en er gedurende drie dagen voor die
opname minder dan vijf mm neerslag is gevallen, is een rechte lijn ge
trokken. Tevens is daarbij rekening gehouden met dichtbij de GHG gelegen
waarden van metingen, die in natte perioden zijn verricht.
Met behulp van de HW3 en de LW3-methode (zie 10.3.2) zijn van
beide Stamhuizen de GHG's en de GLG's berekend. Indien deze waarden in
de grafiek vrorden uitgezet, blijken ze nagenoeg op de rechte lijn te
liggen. Dit is een bewijs, dat met behulp van een fluctuatielijn op
betrouwbare wijze de GHG en de GLG van de ene buis op de andere kan
worden overgebracht.
De lijn van afb. 25 berust op gegevens, die verkregen zijn door
metingen gedurende meer jaren. Het is voor ons doel belangrijk te weten
of een fluctuatielijn, getrokken met behulp van metingen gedurende één
jaar, ongeveer samenvalt met de fluctuatielijn, berustend op gegevens
over meer jaren. Om hiervan een indruk te krijgen zijn van een aantal
AP-buizen de gegevens over de jaren 1952 t/m 19^3 uitgezet tegen de
overeenkomstige waarden van de Stambuis 18314- of 2I4.73A (zie als voorbeeld
afb. 23). De fluctuatielijnen, getrokken met behulp van deze gegevens,
zijn vergeleken met de fluctuatielijnen, die verkregen zijn uit metin
gen tijdens de periode april 196!+ - april 19^3 Bij de verwerking is weer geselecteerd op het verschil in opname
data. Bij het trekken van de fluctuatielijn is ook hi°r slechts over
wegend rekening gehouden met die opnamen, die verricht zijn tijdens
perioden, waarin het grondwater gemiddeld aan het dalen was en waar
bij gedurende drie dagen voor de opname minder dan 5 mm neerslag is
gevallen.
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De resultaten van de bewerkingen zijn in de onderstaande tabel
weergegeven.

Nr.
APbuis
1807

1843
186L

2>I-66

Nr.
PuntenStambuis
codering
waarmee
gecorre bodem
profiel
leerd
21>73A
1843
2473A
2473A

-

Gt-benadering m.b.v.fluetuatiediagrairmen
april '6 )4. - april '65
1952 t/m 1963

kRn12

Zal+3
Z52
2652

GHG
62
22

117
112

GHG
GLG
]I
in cm beneden maaiveld
1 15
12'.
154
225

!

62
12
112
112

*

GLG
120

110
163

22i|.

Hieruit blijkt, dat er praktisch geen verschil bestaat tussen de
gemiddelde fluctuâtielijn over de jaren 1952 t/m 19611 en de fluctuatielijn over de periode april 1961+ - april 19^5s hetgeen betekent dat met
behulp van gegevens over één jaar betrouwbare resultaten kunnen worden
verkregen.
Samenvatting van het resultaat
Het resultaat van het onderzoek is tweedelig.
a. het bewijst dat het berekenen van GHG en GLG voor zandgronden met
behulp van fluctuatiediagrammen een goed bruikbare methode is
b. door genoemde methode toe te passen werd een betrouwbare indruk
verkregen omtrent GHG en GLG van 1). AP- en 11 SP-buizen (zie afb.21|_).
De betekenis hiervan voor de kartering is uitermate groot. De bui
zen zijn belangrijk als controle- en ijkpunten van de Gt-schattingen.
Ze hebben daarbij dezelfde functie als monsters, die bij een kartering
genomen worden ter controle op o.a. de textuur- en de humusschattingen.
10.J.I(. Bewerking van de overige gegevens
Zoals reed.s in 10.3.1 is vermeld, bleken de Stamhuizen van het
kleigebied niet geschikt om met behulp van fluctuatiediagrammen de
GHG en de GLG van de in dit gebied gelegen AP- en SP-buizen te benade
ren. De grondwaterstanden in Stambuis l8l+6 worden geheel beïnvloed door
de Oude IJssel, terwijl de gegevens van de Stamhuizen 1801 en 1886
onvolledig waren en deze buizen bovendien het gehele jaar een te lage
grondwaterstand hebben (Gt VII),
Om enig idee te krijgen van de uiteenlopende grondwaterstands
schommelingen binnen het klei- en het zandgebied is een aantal tijdstijghoogtediagrammen getekend. Daarvoor zijn de gegevens van de SPbuizen 1, 5, 6, 10, 12, 11)., 15, 16, 17, 20, 23, 21(., 26 en die van de
Stamhuizen en de AP-buizen 1801, I807, 1876 en 1886 gebruikt (zie bij
lage 10). Van de SP-buizen 5* 6, 10, 12 en 11+ zijn de grondwaterstandsgegevens zowel van een diep als van een ondiep geplaatste buis tot
tijdstijghoogtediagrammen verwerkt. Dit is gebeurd met de bedoeling
een indruk te krijgen van schijngrondwaterspiegels in kleigronden met
storende lagen (zie hoofdstuk 6.5.3)'

