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- 7 VOORWOORD
Het bodemkundig onderzoek in het toekomstige ruilverkavelingsgebied "Aalten" werd in opdracht van de Centrale Directie van de Cultuur
technische Dienst te Utrecht door de afdeling Opdrachten in samenwer
king met Rayon Oost van de Stichting voor Bodemkartering uitgevoerd.
Onder dagelijkse leiding van J.L, Kloosterhuis (Rayon Oost) werk
ten aan dit onderzoek P. Harbers (Rayon Oost), P. JóköVi, G. Rutten,
A. Scholten en F. Wopereis. Voor korte tijd verleende ook de heer H. de
Jong van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, die een bodemkundige opleiding bij de Stichting voor Bodemkartering ontving, zijn
medewerking.
Vanwege het Rijkslandbouwconsulentschap voor Oost-Gelderland gaf
de heer J.W.F. Scholten te Aalten, waardevolle adviezen ten aanzien
van de landbouwkundige waardering van de grond.
De coördinatie berustte bi,1 H.J.M. Zegers, de algehele leiding bij
Ir. J.C. Pape.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR,
Ir. R.P.H.P. v.d. Schans.

GLOSSARIUM
a»

Algemeen
Bovenlaag

Bovengrond
Mineraal materiaal
Moerig materiaal
Mu
Mediaan (M50)
Textuur
Gleyverschijnselen

Grondwatertrap (Gt)

Hoogteligging

Hoofdhorizonten
Al -horizont

A2-horizont

B-horizont

')

: bovenste horizont van het profiel met
meestal een relatief hoog gehalte aan
organische stof.
: bovenste 5 à JO om van het profiel
(o.a. de bouwvoor).
: grond nfèt een organische-stofgehalte
van ten hoogste 15 $ ' ) •
; grond, waarvan het organische-stofge
halte hoger is dan 15 $ ')•
: micron = 0,001 mm.
: korrelgrootte waarboven en waarbeneden de helft (in gewichtshoeveelheid)
van de zandfractie (50-2000 mu) ligt.
: granulometrische (mechanische) samen
stelling van de grond.
: 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 omstan
digheden.
: klasse van grondwatertrappenindeling.
Dit is een indeling, die gebruikt
wordt om de van plaats tot plaats op
tredende verschillen in het gemiddel
de grondwaterstandsverloop aan te ge
ven.
: gebruikt in de bodemkunde heeft deze
term veelal geen betrekking op de to
pografische hoogteligging van de grond,
maar op de ligging van het maaiveld
t.o.v. het grondwater.

: bovenste meer of minder donker ge
kleurde horizont van het bodempro
fiel, waarin het uitgangsmateriaal na
de afzetting is verrijkt met organische
stof, of waarin de organische stof na
de afzetting door biologische proces
sen is omgezet.
: een minerale horizont, die lichter van
kleur en lager in humusgehalte is dan
de boven- en onderliggende horizont.
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 sesquioxiden).

bij kleigronden 15 à. 30 %, afhankelijk van het lutumgehalte.

- 9 B2-horizont
Bj-horizont
C-horizont
Cl-horizont
C2-horizont
D-horizont

G-horizont

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

; B-horizont met maximale inspoeling
: onderste deel van de B-horizont
: minerale of moerige horizont, die
weinig of niet is veranderd door
de bodemvorming.
: een weinig veranderde C-horizont,
zoals kalkarme zavel of licht verteerd
veen.
: een onveranderde C-horizont, zoals
kalkrijke klei en geheel onverteerd
veen.
: een minerale of moerige horizont, die
weinig of niet is veranderd door de
bodemvorming en afwijkt van het erbo
ven 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 de eisen van de C-horizont
voldoen.
: overgang van A- naar B- met evenveel
A- als B-kenmerken,
: overgang van A- naar C- met evenveel
A- als C-kenmerken.
: overgang van B- naar C- met evenveel
B- als C-kenmerken.
: een D-horizont, die tevens aan de
eerstgenoemde eisen van een G-hori
zont voldoet.

Lettertoevoegingen:
P

an

b

S
h

: een door de mens bewerkte (p = ploegen)0
horizont, zoals de bouwvoor (Ap). Diep
verwerkte profielen kunnen bijv. als
volgt worden aangeduid (A1+B+C)p.
: een toevoeging, die aangeeft dat een
horizont (gedeeltelijk) bestaat uit
van elders toegevoerd materiaal (bijv.
door plaggenbemesting of bezanding).
: deze toevoeging geeft aan dat de des
betreffende horizont na de bodemvor
ming met een sediment (podzolgrond
met kliedek) of met een Aan bedekt
is geraakt.
: lettertoevoeging, die bij elke hori
zont gebruikt kan worden en die roest
vlekken aangeeft.
: de toevoeging h (van humus) kan alleen
in combinatie inet de codering B2 wor
den gebruikt en duidt dan op een zeer
sterke humusverrijking in het boven
ste deel van de B2 van sommige podzolgronden.

Behalve door bovenstaande toevoegingen kunnen de bodemhorizonten
ook worden onderverdeeld door achtervoeging van cijfers bijv.
C1.1 en C1,2 of Aan1 en Aan2.
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Korte définities_van_een _aantal_ indelingscriteria
Minerale gronden
Moerige bovengrond
Moerige tussenlaag
Moderpodzol-B
Dikke A1
Dunne Al
Banden-B

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

Textuur-B

Minerale eerdlaag
Met/zonder ijzerhuidjes

Zonder roest

Dunne eerdlaag

Matig dikke eerdlaag
Met roest

: gronden, die tussen 0 en 80 cm voor
meer dan de helft uit mineraal mate
riaal bestaan.
: bovengrond, bestaande uit moerig ma
teriaal.
; laag, bestaande uit moerig materiaal,
die ondieper dan 40 cm begint en 15
à 40 cm dik is.
: B-horizont, waarin de humus overwe
gend als moder wordt aangetroffen.
: een niet-vergraven A1-horizont, die
dikker dan 50 cm is.
: een niet-vergraven Al -horizont, die
dunner is dan 30 cm, of een vergra
ven Ap-horizont ongeacht de dikte.
: oranjebruine tot geelbruine banden
van ijzer en lutum, die aan bepaalde
eisen o.a. wat duidelijkheid en struc
tuur betreft, moeten voldoen.
: B-horizont, waarin overwegend amorfe
humus voorkomt.
: B-horizont, die aan bepaalde eisen
o.a. wat kleur en dikte betreft, vol
doet .
: een in moerig materiaal voorkomende
continue-B-horizont, waarvan het ingespoelde deel vrijwel uitsluitend
uit amorfe humus bestaat, die bin
nen 120 cm minstens 5 om lik is.
: een inspoelingshorizont in minerale
gronden, waarvan het ingespoelde deel
vrijwel uitsluitend uit lutum" of uit
lutum en sesquioxyden bestaat.
: een niet-moerige, duidelijke Al-hori
zont van minstens 15 cm dikte.
: het aanwezig zijn/ontbreken van ijzer
huisjes rond de zandkorrels bij de
podzolen onmiddellijk onder de B2horizont, bij de eerdgronden en de
vaaggronden bovsnin 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.
: roest beginnend binnen 35 cm, hoog
stens onderbroken over 30 cm en door
lopend tot 120 cm of tot G-horizont.
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Met een niet-gerijpte
ondergrond
Roest- of reductievlekken
Moerige eerdlaag

d.

; heeft betrekking op de fysische rij
ping (zie ook hoofdstuk 3, par. 3.4)
en geeft een indruk omtrent de ste
vigheid, 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,
s een moerige A1-horizont dikker dan
15 cm, waarin hoogstens 10 à 15 volu
meprocenten uit planteresten bestaan
met een herkenbare weefselopbouw.

Bestanddelen_yan_de_grond
:
:
:
:
:
:
:

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 8%
lutumfractie bevat.
: mineraal materiaal, dat minstens
50^ lremfractie bevat.
: mineraal materiaal, dat minder dan
8fo lutumfractie en minstens 50 %
zandfractie bevat.

Lutumfractie
Slibfractie
Siltfractie
Leemfractie
Zandfractie
Grindfractie
Klei
Leem
Zand

e. Textuurklassen
Indeling naar het lutumgehalte voor zand en niet-eolische
zwaardere afzettingen.
% lutum
0 5
8
5 8 - 12
12 - 17,5
17,5- 25
25 - 35
35 - 50
50 - 100

naam

samenvattende namen

kleiarm zand
zand - lutumarm materiaal
kleiig zand
)
)lutumrijk matezeer lichte zavel )
lichte zavel
matig lichte zavel)
)zavel)riaal (wordt ia
)
)zijn geheel t.
zware zavel
lichte klei
)
)o,v,"zand" ook
matig zware klei )
)wel met "klei"
zware klei| ^-e^
zeer zware klei
)
)aangeduid),

- 12 Indeling naar leemgehalte voor zand en eolische zwaardere afzettingen
<f0

leem

0 - 10
10 - 17,5
17,5" 52,5
32,5" 50
50 - 85
85 -100

naam

samenvattende namen

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
105
150
210
420

en 105
en 150
en 210
en 420
en 2000

naam
mu
mu
mu
mu
mu

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

samenvattende namen
)
)
)

fijn zand
)
)

grof zand

Sub
indeling naar het humusgehalte voor lutumarme gronden
% humus
0 - 2 , 5
2,5" 5
5 - 8
8 - 1 5
15 - 22,5
22,5- 55
35 -100

naam
humusarm zr.nd
matig humeus zand ) ,
.
\ humeus
zeer humeus zand )
humusrijk zand
venig zand
zandig veen
veen

samenvattende namen
)
)
(
)
)

mineraal
)
) m->erig
)

Indeling naar het humusgehalte voor lutumrijke gronden
% humus
0- 2,5 à
2,5 à 5"5
à
5
à 10- 8
à
8 à 16-15 à.
à 50-22,5 à
15
22,5 à 45-55
à
55
à 70" 100

naam
5
10
16
30
45
70

1)

samenvattende namen

humusarme klei
matig humeuze klei )
humeus
zeer humeuze klei )
humusrijke klei
venige klei
kleiig veen
veen

mineraal
)
)

) moerig
)

') 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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Begrippen^_ betrekking_hebbend_op_de_hydrologie
Blekingsverschi.lnselen,
blekingsvlekken
Fluctuatie (ev. grondwaterfluctuatie)
Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG)
Gemiddeld laagste grondwaterstand CGLG)
Grondwaterinvloed

Grondwatertrappeninde1ing:

In ontijzerde profielen voorkomende
vlekken, die als analoog aan de reductievlekken in ijzer bevattende profielen
gezien worden.
Het schommelen of op en neer gaan van de
grondwaterstand. Soms wordt fluctuatie
in kwantitatieve zin gebruikt : het ver
schil tussen GLG en GHG.
Waarde voor de grondwaterstand afgelezen bij de top van de gemiddelde grond
waterstandscurve.
Waarde voor de grondwaterstand afgelezen bij het dal van de gemiddelde gronde
waterstandscurve.
Bij een grond "met sterke grondwater
invloed" of "onder invloed van het
grondwater staande" wordt de waterhuis
houding van de grond, meer speciaal
van het bovenste profieIdee1 waar de
hoofdwortelmassa van de planten zich
bevindt, in sterke mate bepaald door
het grondwater, dat gedurende een be
langrijk deel van het jaar ondiep
voorkomt. Bij gronden "zonder grondwa
terinvloed" staat het grondwater het
gehele jaar zo diep dat de waterhuis
houding van het bovenste profieldeel
er niet door beïnvloed wordt. Het zijn
kwalitatieve aanduidingen; de grens
tussen beide is niet scherp. Met "het
bodemprofiel heeft zich onder sterke
grondwaterinvloed ontwikkeld" geeft
men aan dat de profielkenmerken erop
wijzen dat bij de bodemvorming het
grondwater gedurende althans een groot
deel van het jaar hoog stond; bij gron
den waarvan men zegt dat "het bodempro
fiel zich zender grondwaterinvloed heeft
ontwikkeld" ontbreken de kenmerken als
hiervoor bedoeld; het grondwater kwam
tijdens de bodemvorming zeer diep voor.
Ook dit zijp. weer kwalitatieve aandui
dingen.
Klasse-indeling van gemiddelde grondwa
terstandsverlopen die gebruikt wordt om
op bodemkaarten de van plaats tot plaats
optredende verschillen in het gemiddel
de grondwaterstandsverloop aan te geven.
Het gemiddelde grondwaterstandsverloop
wordt gekenschetst door GHG en GLG.
Elke klasse van de indeling (grondwatertrap, Gt) omvat een traject van grond
waterstandsverlopen, gedefinieerd door
de grenzen waarbinnen GLG of GHG voor
de desbetreffende grondwatertrap varië
ren.
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Totaal gereduceerde zone

Archief-Stambuis (Stamhuis)

Alle met het oog waarneembare ver
schijnselen in het profiel, waarvan
het ontstaan samenhangt met of een
gevolg is van het voorkomen van grond
water (blekingsverschijnselen, gleyverschijnselen, reduct ieverschijnselen,
roestverschijnselen, totaal gereduceer
de 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).
Bij het Archief van Grondwaterstanden
geregistreerde grondwaterstandsbuis,
waarin de grondwaterstand gedurende
meerdere jaren minstens 2 x per maand
gemeten is.

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
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.
Akker
Beek
Broek

Dam

Eerd

Enk

Goor

: (in akke-eerdgronden)
lokaal de benaming van bouwlandcomplexen,
meestal voor de wat oudere ontginningen,
î (in beekeerdgronden)
deze naam is gekozen, omdat de bewuste
gronden veel langs beken voorkomen.
: (in broekeerdgronden)
bosnaam: laag moerasbos, kreupelhout.
De broekeerdgronden komen zowel op de
"klei" als op het "zand" voor. Daarom
is een naam gekozen, die zowel op lage
plaatsen slaat als overal voorkomt,
: (in dampodzolgronden)
geen bijzondere betekenis, een toponiem
voorkomende waar ook de beneende gron
den worden aangetroffen.
: (in eerdgronden)
een oude spelling en gewestelijke uit
spraak van het woord "aarde" is geko
zen om donkere en goed veraarde boven
gronden te benoemen.
: (in enkeerdgronden)
de met "enk" benoemde zandgronden zijn
ontstaan door eeuwenlang bodemgebruik
als bouwland.
: (in gooreerdgronden)
goor: laag gelegen land, moeras. Slaat
meer op staand, dan op stromend water
en is als zodanig typerend voor deze
gronden.
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Holt

Kant
Koop

Laar

Leek

Loo
Meer

Podzol

Polder
Vaag

Veld

Vlak
Vorst

: (in haarpodzolgronden)
heeft betrekking op hoge zandgronden,
vaak liggend te midden van lage gron
den,
: (in holtpodzolgronden)
een bosnaam (= hout), vaak voorkomend
als actueel bos, waar moderpodzolgronden voorkomen.
: (in kanteerdgronden)
de jongste ontginningnn binnen de buurt
schap
: (in koopveengronden)
dit is een Middeleeuwse ontginnings
term. Plaatsnamen met koop of kop ko
men óp de hiermee bedoelde gronden veel
/oor»
: (in laarpodzolgronden)
bosnaam (open plek in bos). Een ontginningsnaam uit de Middeleeuwen, waar
schijnlijk iets jonger dan loo.
: (in leekeerdgronden)
natuurlijke waterloop. De naam is ge
bruikt om kleigronden met een dunne
donkere bovengrond op een grijze,
roestige, gevlekte ondergrond te be
noemen,
: (in loopodzolgronden)
bosnaam ''open plek in bos), een ontginningsnaam uit de vroege Middeleeuwen.
; (in meerveengronden)
heeft o.a. betrekking op voormalig wa
ter, waar thans de hiermee aangeduide
profielen veelal voorkomen.
: (in podzolrauwveengronden enz.)
het woord stamt uit het Russisch en
heeft betrekking op de askleurige
loodzandlaag (de A2-horizont).
; (in poldervaaggronden)
de desbetreffende gronden komen in ver
reweg de meeste polders wel voor,
: (in vaaggronden)
onduidelijk, niet scherp omlijnd.
Wordt gebruikt voor gronden met de
minst duidelijke horizonten.
: (in veldpodzolgronden)
veldnamen worden ten noorden van de
grote rivieren aangetroffen op (meestal
lage) heidevelden buiten de oude ont
ginningen (in het zuiden konrt deze
naam voor op oude bouwlanden en is daar
dus onjuist voor deze gronden),
ï (in vlakvaaggronden)
vlak (vlaak, vlake) = zandplaat.
: (in vorstvaaggronden)
deze gronden komen veel voor in de om
ving van Grubbenvorst (L).

- 16 SAMENVATTING
Topografie en geologie
Het karteringsgebied Aalten vormt een typisch zandlandschap van de
Achterhoek, een gebied waar bouw- en grasland afwisselen met kleine com
plexen bos. Deze variatie hangt samen met de verschillen in bodem en
topografie.
De bodem bestaat in hoofdzaak uit zandgronden en uit een beperkte
oppervlakte klei- en veengronden. Het landschap heeft in het algemeen
een golvend oppervlak met hier en daar duidelijke hoogteverschillen.
Van west naar oost loopt het maaiveld min of meer geleidelijk op van
omstreeks 20 m +NÄP tot meer dan 35 m "WAP (zie afb. 6), Zeer plaatse
lijk reikt het maaiveld tot boven k0 m +NAP. Ongeveer in het midden van
het gebied, vooral ten noorden van Aalten is de stijging in het terrein
over een korte afstand duidelijk zichtbaar. Deze steile helling, de zo
genaamde glaciale storingszone, vornrt plaatselijk een duidelijke schei
ding tussen oudere pleistocene Rivierterrasafzettingen in het oosten
en de jonge Dekzandf ormat ies in het westen (zie ook bijlage 6), De grindrijke Hoogterrasafzettingen komen in het noordoosten over een vrij groot
gebied tot aan de oppervlakte. Nog oostelijker, nabij Bredevoort en
in de zuidoostelijke hoek nabij Blekkinkveen, komt het Tertiair als
Miocene Klei aan of dichtbij het maaiveld. Deze Oude Klei vormt slechts
hier en daar enkele duidelijke opduikingen,
In verreweg het grootste deel van het karteringsgebied ligt het
Jonger dekzand aan de oppervlakte; zeer plaatselijk is dit Ouder dekzand. Het dekzand ligt in het westen in een zeer dik pakket; het relisf
is hier zwak golvend, soms is het zand tot enkele grote ruggen opgewaaid,
In het oosten, waar de genoemde oudere afzettingen voorkomen, is
het dekzandpakket veel dunner of ontbreekt het. In dit oostelijk deel
veroorzaakt de ondergrond van Oude Klei in het Hoogterras een vrij sterk
reliëf. Er komen hier verschillende erosiedalen voor, waarin het pakket
dekzand evenwel zeer dik is. Zo loopt de Slingebeek door een breed dal
dat met Dekzand is opgevuld.
Historische Geografie
De bewoning en het bodemgebruik zijn reeds vroeg aan de bodemge
steldheid aangepast. Oud Bouwland is op de vele dekzandruggen en ten
dele ook op het Hoogterras ontstaan, het weideland op de lage gronden.
Behalve op het Hoogterras, waar aaneengesloten grote essen voorkoiuen,
vinden we als regel vele kleine essen verspreid door het gebied. Dit
laatste verschijnsel hangt samen met de bodemgesteldheid, maar ook met
het feit, dat in dit gebied vrijwel iedere boer zijn eigen gebied heeft
ontgonnen. Hierdoor is een onregelmatige blokkige verkaveling met ver
spreide bewoning (de Kampontginning) ontstaan. Er is echter ook een aan
tal buurschappen, zoals Barlo en Dale, aan te wijzen waar de boerderijen
meer bij elkaar staan en waar het bouwland een groot aaneengesloten
complex vormt (bijv. B^rlose Es).
Een deel van Aalten is laat ontgonnen. Dit waren in hoofdzaak de
droge, kleine zandkoppen en de natte heide en veengronden. Ze lagen
voornamelijk aan de grenzen van het vroegerë Mark-gebied van Aalten en
het verst verwijderd van de bewoningskernen. Deze landerijen werden ge
meenschappelijk gebruikt voor het halen van plaggen, schapenbeweiding
en turfwinning. Al deze gronden zijn na de verdeling van de Mark
(+ I85O) ontgonnen en aanvankelijk grotendeels bebost. In de 20ste eeuw
zijn ze in gras- of bouwland gelegd.

- 17 De bodemgesteldheid
De grote verscheidenheid van gronden in dit gebied heeft geleid tot
het onderscheiden van J2 kaarteenheden en 10 toevoegingen op de bodemkaart, schaal 1 : 10 000, bijlage 2. De bodemkundige overzichtskaart,
schaal 1 : 25 000 bijlage 1, geeft een eenvoudiger beeld doordat daarop
een aantal eenheden van bijlage 2 is samengenomen. De op de overzichts
kaart weergegeven gronden worden in het hiernavolgende globaal beschre
ven.
De Zandgronden nemen verreweg de grootste oppervlakte in (7692 ha).
Hierin zijn de Moderpodzolgronden slechts in bescheiden mate vertegen
woordigd (56,50 ha). De podzol-B is bij deze gronden bruin tot donker
bruin gekleurd en gaat meestal niet diep door. Het zijn schrale, zwak
lemige tot leemarme, diep ontwaterde gronden, weinig geschikt voor bouwof grasland. Waar de A1 dunner is dan 30 cm heten ze Holtpodzolgronden
(£6,25 ha), waar dit dek dikker is dan 30 cm Loopodzolgronden (30,25 ha).
Deze bodemtypen liggen op het grofzandige Hoogterras ten noorden van
Aalten.
Humuspodzolgronden zijn in Aalten in grote arealen aanwezig (2844,75
ha). Hiervan bestaan de fi.jnzandiggHaarpodzolgronden (9*75 ha) uit hoog
gelegen gronden met een zwarte B2 en met ijzerhuidjes. Z«s komen voor in
de overgebleven stukjes woest terrein en bos.
De Veld- en Laarpodzolgronden liggen in grote uitgestrektheden over
geheel Aalten. Veldpodzolgronden (2347,25 ha) zijn jonge ontginningsgronden met een dunne Al, Laarpodzolgronden (487,75 ha) zijn oudere ontginningsgronden met een matig dikke A1 . De B-horizont is meestal duidelijk
ontwikkeld en nogal eens hard door verkittingen. Deze gronden liggen
zowel laag als middelhoog en zijn verder ingedeeld naar de grofheid van
het zand en het leemgehalte. De middelhof,s gronden zijn min of meer ge
schikt voor bouwland, de lage voor grasland. De grindrijke met grof zand
gemengde Veldpodzolgronden in het noordoosten van het gebied zijn vaak
weinig geschikt voor de landbouw.
Van de Eerdgronden (totaal 4515 ha) zijn de Enkeerdgronden (1710,25
ha) in het algemeen waardewol. Het zijn Oude Bouwlanden, die in de loop
van de eeuwen een dikke tot zeer dikke humeuze tot zeer humeuze boven
laag gekregen hebben. Vooral de sterk lemige Enkeerdgronden met een zeer
dikke A1 zijn geschikt voor vele landbouwgewassen. Naarmate het leemen humusgehalte, alsmede de dikte van de Al geringer is, is de geschikt
heid minder.
De Kanteerdgronden en de Akkereerdgronden beslaan slechts kleine
oppervlakten (resp. 40,25 en 3,75 ha). Dit zijn hoge eerdgronden in
zand met ijzerhuidjes en met respectievelijk een dunne en matig dikke
bovengrond, schraal en leemarm. De productiviteit is sterk afhankelijk
van de neerslag in het groeiseizoen.
De Gooreerdgronden (103,25 ha) en de Beekeerdgronden (2657,50 ha),
eerdgronden met hydromorfe kenmerken, komen zeer veelvuldig en verspreid
voor. Ze zijn laag tot zeer laag gelegen en worden voor grasland gebruikt.
Vele van deze gronden hebben ten gevolge van het vroegere gebruik van
potstalmest, een matig dik cultuurdek. De gronden zijn over het algemeen
matig tot goed geschikt voor grasland; aanzienlijke oppervlakten zijn
periodiek te nat. Behalve naar de dikte van het cultuurdek, zijn zowel
de Beekeerd- als de Gooreerdgronden onderverdeeld naar textuur en diep
te van het grondwater. Gooreerdgronden zijn in tegenstelling tot Beek
eerdgronden roestarm.
Van de Vaaggronden beslaan de Vlakvaaggronden 223,50 ha en de Vorstvaaggronden 52,25 ha. Beide vallen op door het ontbreken van een donkere
bovengrond. Overigens vertonen de Vlakvaaggronden hier veel overeenkomst
met de Beekeerdgronden. Ze liggen laag en hebben hydromorfe kenmerken
in de vorm van roest.

- 18 De geschiktheid van de Vlakvaaggronden voor grasland is door de
plaatselijk geringe draagkracht van de zode of door het soms zeer lage
hurausgehalte van de bovengrond minder dan van de Beekeerdgronden.
Vorstvaaggronden zijn hoge zandgronden met ijzerhuidjes en een brui
ne laag onder een humusarme bovengrond. Ze zijn leemarm en hebben door
hun gering vochthoudend vermogen weinig landbouwkundige mogelijkheden.
In het gebied Aalten worden 191/50 ha ingenomen door Moerige Gronden.
Dit zijn gronden met moerige lagen dunner dan 40 cm. Ze worden naar de
aard van de zandondergrond onderscheiden in: Moerpodzolgronden (97#50 ha)
en Broekeerdgronden (94,50 ha). Deze gronden hebben een lage ligging
en zijn slechts geschikt voor grasland. De geschiktheid hangt af van de
aard van de bovengrond. Moerige gronden met een zanddek zijn steviger
en meer geschikt voor beweiding dan die met een moerige bovengrond of
met een kleidek. Dit soort gronden bevindt zich meestal op de overgang
van Veengronden naar Zandgronden, plaatselijk echter ook tussen Beekeerd- en Veldpodzolgronden.
De oppervlakte Veengronden is gering (totaal 70,75 ha). Hiervan
zijn de Meerveengronden (25,00 ha) door hun zanddek beter geschikt voor
weidegebruik dan de Koopveengronden (45,75 ha) die een moerige eerdlaag
als bovengrond hebben.
De Rivierkleigronden (37,25 ha) van dit gebied zijn beekklei-afzettingen met een dek van 40 à 50 cm klei op zand. Door hun lage ligging
in beekdalen en in depressies van dekzandgebieden hebben ze hoge grond
waterstanden, terwijl de zode bij beweiding spoedig vertrapt wordt.
De als Oude Klei aangeduide (54,25 ha) beperken zich tot kleine
vlakken in het noord- en zuidoosten van het gebied. De textuur van zowel
boven- als ondergrond is wisselend. Vaak bestaaat de ondergrond uit zeer
stugge, ondoorlatende klei. De structuur van de bouwvoor is meestal van
dien aard, dat de gronden ongeschikt zijn voor bouwland. Wel kunnen er
redelijk goede graslanden op voorkomen. Deze zijn echter bf plaatselijk
te nat en è»f te droog.
In het noordwesten van het gebied is ten slotte nog een kleine op
pervlakte Leemgronden (13,00 ha) onderscheiden. Het zijn lage natte
gronden met een zeer groot percentage deeltjes kleiner dan 50 mu (leemfract ie).
De diepteligging van het grondwater
De Grondwatertrappenkaart (bijlage 3) en, zij het wat globaler,
ook de bodemkundige overzichtskaart geven informatie omtrent de diepte
van het grondwater t.o.v. maaiveld. Een bepaalde Gt-klasse correspon
deert met een gemiddelde fluctuatie. Van de landelijke Gt-indeling zijn
in het gebied Aalten van toepassing de Gt-klassen: II, III, V, VI en VII.
Veel gronden zijn slecht, dwz. ondiep ontwaterd. Dit is meestal een ge
volg van een topografisch lage ligging, soms van periodieke overstro
mingen of van sterke kwelinvloed. Op dergelijke gronden treft men voor
al de Gt-klassen II en III aan. Gt-klasse V komt veel voor op gronden
met een zeer grote fluctuatie, die daardoor periodiek te droog of te
nat kunnen zijn. Dit verschijnsel treft men veel aan in de gedeelten met
een storende Oude Klei-ondergrond. De Gt-klasse VI is voor vele bouwlandgronden een gunstige ontwateringsdiepte; voor grasland is dit meestal
te droog. Bij Gt-klasse VII zijn vele gronden te droog.
Overige gegevens
De overige gegevens die in dit rapport en de bijlagen zijn vermeld,
hebben vooral betrekking op de bodemvorming (hfdst. 3), de wijze van
indeling der gronden (hfdst, 4), de aard en het voorkomen van bijzondere
lagen (hfdst. 7, bijl.4), het voorkomen van vertrapping (hfdst. 8, bijl.
5) en op de bodemgeschiktheid (hfdst. 9, bijl. 7).
De plaatsen waar boringen zijn verricht en de daarbij behorende
profielbeschrijvingen zijn in afzonderlijke bijlagen opgenomen.
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Afb.1 Situcrtiekaart met bLadindeling van d e Top. Kaart schaal 1 =25.000
en Ligging van de doorsneden (Bijlage 6 )

Schaal 1--50.000
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1.1

INLEIDING
Algemeen

De aan het boderakundig onderzoek in dit gebied te stellen eisen wer
den in nauw overleg met de afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische
Dienst in Gelderland opgesteld. Met de medewerkers van deze afdeling
vond ook tijdens het onderzoek regelmatig overleg plaats.
De beoordeling der gronden op hun geschiktheid voor land- en tuin
bouw vond plaats in samenwerking met medewerkers van het Rijkslandbouwconsulentsehap voor Oost-Gelderland,
De Stichting voor Bodemkartering is erkentelijk voor de medewerking
en hulp, ondervonden van de medewerkers der bovengenoemde diensten. Ook
landbouwers en overige bodemgebruikers binnen het onderzochte gebied komt
veel dank toe voor de verleende toestemming tot het betreden der perce
len en het verstrekken van waardevolle gegevens en inlichtingen.
1.2

Het onderzochte gebied (afb. 1)

Dit oravat de gehele gemeente Aalten en een zeer kleine oppervlakte
van de gemeente Winterswijk. In het gebied ligt behalve het dorp Aalten
nog het stadje Bredevoort. Verder komen er de volgende buurschappen voor:
Lintelo, Dale, de Haart, Barlo, IJzerlo en Heurne.
De aaneengesloten bebouwing van Aalten en Bredevoort met de daarbij
behorende terreinen voor uitbreiding, zijn buiten het onderzoek gehouden.
De gekarteerde oppervlakte bedraagt 8225 ha.
Het ruilverkavelingsgebied Aalten komt voor op de bladen 41B, 41C,
41D, 41E en 41G van de Topografische kaart, schaal 1 : 25 000,
1.3

Opname en gebruikte gegevens

Het veldwerk vond plaats in de periode maart-november 1966. De basiskaart schaal 1 : 5 000 voor de veldopname werd, evenals de basis voor
de definitieve kaarten, schaal 1 : 10 000, beschikbaargesteld door de
opdrachtgever.
De gemiddelde boringsdichtheid bedroeg 1 à 2 boringen por hectare tot
een diepte van 1,2© m.
Van gemiddeld één boring per twee hectaren
is een eenvoudige profielbeschrijving gemankt; de gegevens der overige
boringen zijn alleen in code op de veldkaarten weergegeven. In totaal
zijn 3692 boringen beschreven.
Naast de systematische boringen tot 1,20 m diepte zijn een 60 tal
boringen tot 2 à 5 m diepte verricht om gegevens te verzamelen van de
iets diepere ondergrond. Deze gegevens zijn vastgelegd in twee doorsne
den (bijlage 6).
Ten behoeve van de schattingen van textuur, humus- en kalkgehalte
en als documentatie bij de onderscheiden kaarteenheden werd een aan
tal profielen bemonsterd. Deze grondmonsters zijn geanalyseerd op het
Laboratorium van de Stichting Nederlands Kalkbureau in De Bilt en op
het Bedrijf slaboratorium voor Grondonierzoek "Mariè'ndael" te Ooster
beek.
Van het Archief van Grondwaterstanden TNO in Den Haag, werden
de binnen het gebied en naaste omgeving gemeten grondwaterstanden ver
kregen en verwerkt. Deze gegevens, aangevuld door tijdens het onder
zoek gemeten waterstanden, zijn gebruikt voor de vaststelling van de
diepteligging van het grondwater.
1

Doel van het onderzoekt vervaardigde kaarten en opzet rapport

Het bodemkundig onderzoek in dit gebied is in de eerste plaats
bedoeld als een inventarisatie van de bodemgesteldheid weergegeven op
de Bodemkaart in gedetailleerd overzicht (bijl, 2) en beschreven in
dit rapport.
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- 20 Voor zover de gebruikte boringsdichtheid en kaartschaal dit moge
lijk maakten, zijn aard en verbreiding der voorkomende bodemeenheden op
de bodemkaart weergegeven. Daarnaast zijn de, uit landbouwkundige en
cultuurtechnisch oogpunt zeer belangrijke gegevens omtrent de dieptelig
ging van het grondwater op de grondwatertrapperücaart (bijl. 3) vastge
legd.
Naast de bovengenoemde kaarten zijn op verzoek van de opdrachtge
ver nog enkele aanvullende kaarten vervaardigd. De Bijzondere lagenkaart,
schaal 1 : 10 000 (bijl. 4) geeft informatie over het voorkomen van klei,
veen, grof zand, grind en dergelijke. Een andere aanvullende kaart is
de vertrappingskaart (bijlage 5). Deze geeft een overzicht van de perce
len wear vertrapping is waargenomen.
Een globaal overzicht van de opbouw van het gebied, de verbreiding
der gronden enz. geven de doorsneden (bijl. 6) en de bodemkundige over
zichtskaart, schaal 1 : 25 000 (bijl. 1). De overzichtskaart is afgeleid
van de bodemkaart door verkleining en vereenvoudiging.
De landbouwkundige waardering van de onderscheiden bodemeenheden
is weergegeven in een tweetal tabellen op bijlage 7* De bijlagen 8 en
9 geven een overzicht van resp, de grondmonsteranalyses en de opper
vlakte van de bodemeenheden.
De plaatsen waar de boringen zijn verricht staan aangegeven op de
boorpuntenkaart (bijl. 10), terwijl de bijbehorende profielbeschrijvingen
in het boorregister (bijl. 11) zijn opgenomen.
De kenmerken en eigenschappen van de eenheden, die op de verschil
lende kaartbijlagen voorkomen, zijn beschreven en gedocumenteerd in dit
rapport. De legenda's op de kaarten geven slecht,? een globale karakte
ristiek. Het verdient aanbeveling rapport en kaarten gezamenlijk te
raadplegen.
In verband met de aard van het onderzoek, de daaraan gestelde ei
sen en het aantal der kaarten is het rapport omvangrijk. Getracht is
de opzet systematisch te maken en door de opname van een glossarium de
noodzakelijke (bodem) technische terminologie te verklaren.
De samenvatting is speciaal opgenomen voor de lezer, die aan sum
miere informaties voldoende heeft.
De hoofdstukken 5 "t/m 9, waarin de verschillende kaarten en de
landbouwkundige waardering van de gronden worden beschreven, vormen het
belangrijkste deel van het rapport. Hoofdstuk 2 geeft de fysiografische
beschrijving van het gebied, terwijl in de hoofdstukken 3 en 4 de be
langrijkste bodenr'nrmende processen, indelingscriteria en legenda-opzet
voor de bodemkaarb en de grondwater^rappenkaart zijn behandeld.
1 .5 Bodem en Bodemkaart
De bodemkaart geeft in een plat vlak (twee dimensionaal) een ver
eenvoudigd en geordend beeld van de (drie dimensionale) bodemeenheden,
zoals die in werkelijkheid in het terrein tot een diepte van 1,20 m
beneden maaiveld worden aangetroffen (afb. 2).
De bodemeenheden worden op grond van verschillen in de duidelijk
zichtbare en meetbare (zgn. morfometrische) kenmerken door de karteer
der in het terrein onderscheiden en op een topografische basiskaart
door middel van kleuren, grenzen en symbolen als kaarteenheden aange
geven. Het waarnemen van de bovengenoemde kenmerken geschiedt met behulp
van boringen aangevuld door veldkenmerken zoals topografie, bodemgebruik, vegetatie, slootwaterstand enz. (Westerveld 1963).
'In de op iedere bodemkaart aanwezige legenda wordt de inhoud van
de kaartvlakken summier omschreven en in het rapport meer uitvoerig
toegelicht.
Aangezien ieder kaartvlak op de bodemkaart een begrenzing en een
in de legenda omschreven inhoud heeft, doet zich de vraag voor in hoe-
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Verlies aan betrouwbaarheid door kaartvergroting
Kaarteenheid b h e e f t dezelfde kaartschaal a l s a (110.000) maar de borinasdichtheid
is gelijk aan die van kaarteenheid c namelijk 4 per 100 ha = 4 per100cm* bij schaal 1:10.000

- 21 verre het kaartbeeld wat verloop der grenzen en inhoud van de vlakken
betreft een verantwoord beeld van de werkelijkheid geeft.
Met andere woorden zijn de grenzen op de bodemkaart betrouwbaar
en is de inhoud van de kaarteenheden zuiver. De volgende paragraaf
geeft hierover een nader inzicht.
1 .6

Betrouwbaarheid en zuiverheid

Iedere centimeter op de bodemkaart, schaal 1 : 10 000, komt over
een met 100 meter in het terrein en iedere vierkante centimeter met één
hectare (100x100 m). De gemiddelde boringsdichtheid van dit gebied be
droeg een à twee boringen per hectare, ofwel per vierkante centimeter.
De nauwkeurigheid der bodemgrenzen op de kaart is dan te stellen op 4 mm
hetgeen overeenkomt met 40 m in het terrein (Steur en Westerveld 1965).
Dit is alleen het geval, wanneer de bodemeenheden zonder duidelijke
veldkenmerken in elkaar overgaan. Meestal echter zijn deze veldkenmerken wel aanwezig en zijn, evenals in het grootste deel van het onder
zochte gebied, de bodemgrenzen landschappelijk beter zichtbaar waardoor
ze met een grotere nauwkeurigheid dan 40 m kunnen worden aangegeven.
Binnen ieder kaartvlak komen insluitseis voor met een van de ge
geven omschrijving afwijkende profielopbouw. Deze verontreinigingen
zijn te klein om op de kaart te worden weergegeven of worden door de
karteerder bij de gekozen boringsdichtheid niet opgemerkt. Beide fac
toren veroorzaken een zekere "onzuiverheid" in de kaartvlakken. Bij de
Nederlandse bodemkartering wordt er naar gestreefd de som der afwij
kingen binnen ieder afzonderlijk kaartvlak te beperken tot ten hoogste
30 % van de oppervlakte. Is dit percentage hoger, dan wordt het kaart
vlak als samengesteld (zie hfdst. 4.2) aangegeven.
Gezien de boringsdichthaid in dit gebied zal de oppervlakte van
één onzuiverheid in theorie maximaal 2/3 cir£ = 2/3 ha bedragen, doch
meestal geringer zijn in verband met de aanwezige veldkenmerken.
Uit de boringsdichtheid kan bovendien worden afgeleid of de bodemkaart in een bepaald gedeelte nog perceelsinformatie geeft. Van dit
gebied is dit het geval in die gedeelten waar de gemiddelde perceels
grootte meer dan 2/3 ha bedraagt.
Naarmate de kaartschaal kleiner wordt zullen ten gevolge van de
noodzakelijke generalisatie de bodemgrenzen minder details weergeven
en daardoor meer afwijken van het werkelijke bodempatroon in het ter
rein (afb. 3a). Deze generalisatie komt duidelijk tot uitdrukking bij
vergelijking van overeenkomstige grenzen op de bodemkaart schaal
1 : 10 000 (bijl. 2) en de bodemkundige overzichtskaart, schaal
1 : 25 000 (bijl. 1).
Kaartvergrotfng leidt meestal tot een minder betrouwbaar kaart
beeld, omdat de boringsdichtheid per cm? kaartvlak afneemt. Ook de
bodemgrenzen worden minder nauwkeurig ten gevolge van de generalisatie,
terwijl de onzuiverheden binnen de kaartvlakken in dezelfde mate wor
den vergroot (afb. 3b).

Afb. 5 . Gezicht vanaf het Hoogterras op het ongeveer 10 meter lager gelegen dekzandgebied. Het hoogte
verschil geeft de glaciale storingszône aan.
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2.1

FYSIOGRAFISCHE BESCHRIJVING VAM HET GEBIED
De geologie

2.1.1

Inleiding

In Aalten komen verschillende geologische formaties uit het Kwartair
en het Tertiair aan de oppervlakte voor. Onderstaande tabel geeft hier
van een overzicht.
Afzettingen die in dit gebied zijn
aangetroffen

Geologische periode

Stuifzand
Veen
Beekklei

Holoceen
Jong
Kwar
tair

Pleis
toceen

Würm

Dekzand

Riss

Landijsbedekking (zwerfstenen)

Minde1

Rijnafzettingen: grof zand, grind
(Hoogterras)
en leemlagen

Midden

Oud

Kaencr
' zoicum

Plioceen
Mioceen
Ter
tiair

Mariene zand- en
, , . - ...
klei-afzettingen

"Oude Klei

Oligoceen
Eoceen
Paleoceen

Wat de verbreiding van deze formaties betreft bestaat er een duide
lijk verschil tussen oost en west-Aalten (zie overzichtskaart afb. if.).
In het oosten liggen oudere pleistocene Rijnafzettingen (Hoogterras) en
komt plaatselijk het Tertiair als Mioceen aan de oppervlakte. In het
westen liggen uitsluitend jong pleistocene sedimenten (Laagterras). Op
vallend is, dat deze jongere formaties aanmerkelijk lager liggen dan de
oudere formaties in het oosten (zie ook afb. 6).
Het Holoceen is plaatselijk vertegenwoordigd in een dunne beekkleiof een veenbedekking„ De voorkomende sedimenten worden in chronologische
volgorde beschreven. Ze zijn, voor zover herkenbaar, met de nietffaste
geologische termen aangeduid. Voor een beter inzicht in de opbouw van
het gebied raadplege men ook de doorsneden A en B (bijlage 6).
2.1 ,2

De_mio£ene_klei

Het Mioceen komt in Aalten voornamelijk als een mariene zeer oude
klei-afzetting voor. De bovenzijde ervan ligt tussen 30 en 40 m +NAP en
reikt in een tweetal gebiedjes tot aan of dicht aan de oppervlakte,
Eén van die gebiedjes bestaat uit een smalle strook tussen 't Klooster
en Bredevoort, op de helling van het Hoogterras naar het dal van de
Schaarsbeek. De miocene klei bestaat hier uit donkergrijze, sterk roes-

- 23 tige, vrij slappe zavel. Op enige diepte is de klei vaster en, als gevolg
van de aanwezigheid van glauconiet, zeer donker groengrijs gekleurd. Het
materiaal heeft een wisselende lutum/slib-verhouding (zie monsters E2a
t/m E2c en E7a t/m E7d).
De tweede vindplaats van het Mioceen ligt ten zuidoosten van Aalten,
nabij Drenthei en Blekkinkveen. Hier treft men de Oude Klei over een vrij
grote oppervlakte aan in terreinverheffingen of horsten. In een nog iets
groter areaal is dit het geval met de zich dicht onder het maaiveld be
vindende Oude Klei; deze is dan meestal bedekt door een laag fijn of grof
grindhoudend zand. Met uitzondering van de bouwvoor bestaat het Mioceen
hier aan de bovenzijde uit lichte tot zware, grijze, zeer vaste klei.
Eerst op enkele meters diepte is het materiaal weer wat lichter en don
ker groengrijs tot zwart van kleur.
In de wijdere omgeving van deze opduikingen konrb het Mioceen op
zeer verschillende diepte voor, hetgeen aan het landschap ten zuidoos
ten van Aalten een vrij sterk reliëf geeft (zie ook paragraaf 2.2.2.3).
2.1.3

De_Ple ist o_cene_Ri jnaf zet t ingen_

In het noordoosten van het gebied en plaatselijk ook in het zuid
oosten liggen grindhoudende zanden. Ze zijn afgezet door de pleistocene
rivier de Rijn en kunnen waarschijnlijk gerekend worden tot de Formatie
van Sterksel. Dit zgn. Hoogterras of Hoofdterras beslaat ten noorden
van de plaats Aalten een vrij groot oppervlak. Het maaiveld is er tamelijk
golvend. Het ligt hier tussen 25 en 35 m +NAP en loopt van west naar
oost geleidelijk op.
Het materiaal van het Hoogterras is afwisselend samengesteld uit
zeer grof grindrijk tot fijn grindarm zand. Het fijne zand is vaak glauconiethoudend en grijsgroen van kleur. Au.n de oppervlakte is het mate
riaal zeer arm.
Aan de westzijde is het Hoogterras bedekt door een zeer dun laagje
dekzand. Verder bevat de Hoogterrasafzetting plaatselijk leemlagen ter
dikte van 30 tot 50 cm. Deze kunnen zeer vast zijn. Ze komen in het oos
ten als "Oude Klei" tot dicht onder het maaiveld.
Noordelijk van Aalten heeft het Hoogterras een steile rand naar
het jongere Pleistoceen. Deze zogenaamde "glaciale stcrfigszone" is een
gevolg van de werking van het landijs, dat in de Risstijd het landschap
bedekte (afb. 5)«
In het Hoogterras zijn enkele diepe erositgeulen ontstaan o.m.
door smeltwaterstromingen uit de Wurmtijd, terwijl ten zuiden van Aal
ten het Hoogterrasmateriaal grotendeels is opgeruimd. Ex' zijn hier
slechts enkele hoge koppen gespaard gebleven.
2.1.4-

Afzettingen uit de_RJ.sstJ.jd

In het Drenthe-stadium van de Risstijd was het gebied bedekt door
landijs. Er is echter weinig materiaal van de daarbij behorende grondmorene achtergebleven. De sporen zijn wel aanwezig, in de vorm van
noordelijke zwerfstenen. Deze liggen aan de oppervlakte of zijn ondiep
met Hoogterrasmateriaal of Miocene klei vermengd,
2.1.5

De_dekzanden_

In de Würnrtijd zijn voornamelijk eolische sedimenten, de zoge
naamde dekzanden, afgezet. Ze bedekken het grootste deel van het ge
bied Aalten. In het lage westelijke deel zijn dit in het algemeen zeer
dikke pakketten, terwijl op de oudere afzettingen in het oosten veel
minder of in het geheel geen dekzand terecht is gekomen.
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Bij z'n afzetting door de wind heeft het dekzand een sterke sorte
ring ondergaan. Vaak heeft het zand uit een zelfde periode een speci
fieke korrelgrootte. Het dekzand in Aalten is in zeer verschillende pe
rioden afgezet.
Jonge Dryastijd

Jong

Dekzand II

Jong

Dekzand I

Allerö'd
Laatglaciaal
Oude Dryastijd
Wtfrmtijd

Bölling
Pleniglaciaal
Vroeg glaciaal

B
A

Oud Dekzand
Zeer Oud Dekzand

Dit blijkt niet alleen uit een verschil in korrelgrootte maar ook
uit de aangetroffen vegetatie-horizonten die voor bepaalde perioden,
zoals Allerô'd en de Bô'lling kenmerkend zijn. Ook de hoedanigheid van
het reliëf in het dekzand geeft enkele aanknopingspunten over de ouder
dom.
In enkele vlakke gebieden in het noordwesten (het Goor) en in het
beekdal van de Slinge korrrt het Oude of Zeer Oude Dekzand tot nabij de
oppervlakte. Het eolische zand dat tot duidelijke ruggen of duinen is
opgewaaid, behoort meestal tot het Jonge Dekzand. Voorbeelden hiervan
zijn de rug waarover de Romeinendijk loopt en ook de rug van IJzerlo.
Veel van het zandige materiaal is in eerste instantie door de Slingebeek en de Schaarsbeek uit het hoge achterland aangevoerd. Waar de stroom
snelheid door het geringere verval afnam, werd veel zand gesedimenteerd.
Dit is o.a. in het dal van de Slinge, tussen Bredevoort en Aalten, het
geval geweest. Ook daar, waar de Slinge voorbij Aalten in het vlakke la
ge gebied stroomt, zijn flinke zandlagen tot afzetting gekomen. Het aan
gevoerde zand is in drogere perioden van de Wtfrmtijd tot ruggen langs
de beken opgestoven.
In het zuiden bij Heurne is jong, maar rijlzer dekzand van fluviatiele oorsprong tot grote duinen tegen het Hoogterras opgewaaid. Hot
hoge gebied in het zuidoosten met de Miocene kleiondergrond is vermoe
delijk, gezien de korrelgrootte van het bedekkende materiaal en het
reliè'f hiervan, grotendeels overstoven met Jong Dekzand I en II.
In het noordwesten ligt lang? de Romeinendijk een kleine oppervlakte
eolische leem. Dit materiaal is vermoedelijk in de Böllingperiode afge
zet.
2.1.6

Fluviatiele afzettingen

In het zuidwesten, nabij IJzerlo, komt sterk lemig, soms lutumrijk fijnzandig materiaal voor. Het is waarschijnlijk van fluviatiele
oorsprong en door de Oude IJssel afgezet. Het is steeds met dekzand
bedekt en dus reeds van betrekkelijk hoge ouderdom.
2.1.7

Beekklei

Op verschillende plaatsen hebben de Keizersbeek en de Slingebeek
met zijvertakkingen, dunne lagen Beekklei afgezet. Men treft ze zowel
in uitgesproken beekdalen nis in enkele depressies van het dekzandgebied
aan. De samenstelling van deze klei wisselt nog; het lutumgehalte bedraagt
echter zelden meer dan 25 %. Het materiaal is te omschrijven als donker
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De beekkleien bestaan soms zeer duidelijk uit verspoelde Miocene
klei
2.1.8 Yeen_
In het lage en vlakke deel van de Slingebeek en de Schaarsbeek is
veen aanwezig. Het is eutroof zegge- en broekveen dat waarschijnlijk
grotendeels in het Holoceen is gevormd.
2.1.9 Stuifzand
Op enkele plaatsen in het gebied Aalten zijn de dekzanden in het
Holoceen opnieuw verstoven. Men herkent dit stuifzand doordat het op
pervlak ervan meer geaccidenteerd is dan bij het dekzand. Ook onder
scheid het zich door het vrijwel ontbreken van boderavorming.
2,2

Het landschap

2.2.1

De_algemene to_go_grafie_

De gemeente Aalten heeft in menig opzicht een typisch Achterhoeks
landschap. Het is een in hoofdzaak golvend zandgebied, met afwisselend
bouwland, grasland en verspreide stukjes bos. Deze afwisseling hangt
nauw samen met de variatie in de bodemgesteldheid, zoals in het navol
gende duidelijk gemaakt zal worden.
Het landschap heeft kleinere en grotere plaatselijke hoogtever
schillen, Deze bedragen meestal niet meer dan 1 à 2 a, Over de gehele
gemeente Aalten is het verschil in hoogteligging belangrijk groter.
Uit de globale hoogtekaart, schaal 1 s 50 000 blijkt, dat de hoogtecijfers variè'ren van ruim 19 m +NAP tot ruim 40 m +NAP (zie ook afb, 6).
Het oostelijke deel van de gemeente is globaal 10 à 15 m hoger dan het
westelijke deel. Uit de hoogtekaart is af te leiden, dat de stijging
van het maaiveld van west naar oost plaatselijk vrij abrubt verloopt. Dit
verspringen van het maaiveld is ten noorden van Aalten in het terrein
duidelijk waarneembaar aan een steile rand,
In de vorige paragraaf is beschreven, dat het hoogteverschil tus
sen oost en west verband houdt met de ligging van geologische formaties
van verschillende ouderdom. Op grond hiervan zijn in Aalten een twee
tal gebieden aan te wijzen, die landschappelijk nogal verschillen:
1,
een topografisch hoog gelegen deel: het landschap van het Hoogterras en de Oude Klei.
2,
een topografisch laag gelegen deel: het landschap van de Dekzanden.
De bovengenoemde landschappen verschillen, behalve door hun hoog
teligging soms vrij sterk door hun bodemgesteldheid, waterhuishouding,
bodemgebruik en verkavelingspatroon.
2.2.2

Het landschag van het Ho^gberras ,en_d_e 0ude_Klei

Hét hogere en oude landschap ligt in het algemeen tussen 30 en 40
m +NAP. Het reliè'f in dit landschap is vaak van grotere omvang dan in
het lagere jongere dekzandgebied.
Van de oudere afzettingen komt het Hoogterras vooral in het noor
delijke deel in een vrij grote uitgestrektheid voor. De Oude Klei be
slaat slechts een beperkte oppervlakte. Ze ligt in een smalle strook
in het noordoosten en in een iets grotere oppervlakte in het zuidoos
ten, aan of dicht onder het maaiveld. De oudere ondergrond is aan het
reliëf duidelijk waarneembaar. Dit landschap wordt voor een drietal
gebieden nader beschreven.
a.
het Jonge ontginningsgebied van Schaarsheide
b.
de oude bouwlanden van Barlo en Aalten
c.
het gebied nabij de buurschap "de Haart"

Afb. 7.

E e n e r o s i e d a l i n h e t H o o g t e r r a s b i j B a r l o . I n h e t d a l k o m e n l a a g g e l e g e n ( G t II e n I I I ) b e e k e e r d g r o n d den voor. Op de achtergrond hoge zwarte enkeerdgronden (Gt VII).
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Schaarsheide

In deze omgeving komt voornamelijk het Hoogterras voor. Het mate
riaal is op de Schaarsheide tussen Barlo en 't Klooster, waar de mense
lijke invloed gering is geweest, het duidelijkst te zien. Het heeft een
sterk wisselende samenstelling en varieert van zeer grof grindrijk zand
tot grindarm fijn zand. Het is bestrooid met grotere en kleinere zwerf
keien, waarvan vele van noordelijke oorsprong zijn. Het Hoogterras heeft
een golvend oppervlak met een aantal duidelijke ruggen en koppen. Op
enkele grote ruggen komen moderpodzolgronden voor, op de kleinere rug
gen en koppen zijn het vooral haarpodzol- of hoge veldpodzolgronden. In
het meer vlakke deel liggen lage natte veldpodzolgronden en in enkele
depressies van het landschap, fijnzandige gooreerdgronden. Op vele plaat'
sen komt binnen 120 cm een zeer stugge leemlaag voor, Deze is meestal
niet dikker dan 30 à 40 cm en behoort tot de afzetting van het Hoogter
ras.
Meer naar het oosten vindt men tertiaire Oude Klei binnen 120 cm
in de ondergrond. Deze Oude Klei, die elders dieper onder het Hoogter
ras voorkomt, is sterk stagnerend voor de waterhuishouding. Op de hel
ling van het Hoogterras naar het lager gelegen dekzand komt de Oude Klei
aan de oppervlakte. Ze bestaat uit een groengrijze fijnzandige zavel en
is op enkele plaatsen in het verleden afgegraven.
De hellingen van het Hoogterras hebben door kwelwater zeer veel
wateroverlast-. Er komen hier voornamelijk beekeerdgronden voor. Op som
mige plaatsen zijn dekzandruggen tegen de helling opgewaaid.
De Schaarsheide is een gebied van jonge ontginningen. Het heeft
door de vele rechte elkaar kruisende zandwegen een goede ontsluiting.
De hoge delen zijn zeer droog. De begroeiing bestaat hier o.a. uit arme
lijk dennenbos, terwijl het aanwezige bouwland schraal is* De lagere
veldpodzolgronden zijn ten gevolge van de Oude Klei-ondergrond wisse
lend nat en dro^g.
Aan de rand van de Schaarsheide tussen Bredevoort en 't Klooster
bevinden zich enkele oudere ontginningen (laarpodzol- en enkeerdgronden). Vooral de enkeerdgronden hebben door hun nikke humeuze laag een
goede kwaliteit,
2.2.2.2

Barlo-Aalten

Tussen Aalten en Barlo is het Hoogterras reeds vroeg in cultuur
genomen, Het bestaat uit een aantal complexen Oud Bouwland. Dat wil
zeggen dat het Hoogterras hier is bedekt door een door de mens opge
bracht mestdek, bestaande uit een zwarte tot donkerbruine humushoudende
laag van grindhoudend fijn zand ter dikte van 50 tot 100 om. De betref
fende gronden worden zwarte of bruine enkeerdgronden genoemd.
Het oorspronkelijk golvend oppervlak is door de ophoging enigszins
genivelleerd. Niettemin komt in dit deel van het Hoogterras nog vrij
veel reliè'f voor. Tussen Aalten en Barlo is het Hoogterras onderbroken
door enkele diepe erosiedalen. Deze snijden van oost naar west steeds
dieper in. In de dalen treft men overwegend zeer natte beekeerd- of
gooreerdgronden aan. Zij worden als grasland gebruikt (afb. 7)»
Een zeer diep en breed dal vinden we links van de weg van Barlo
naar Lichtenvoorde. In deze laagte, die aan één zijde is afgesloten
door het Hoogterras, komen uitsluitend gooreerdgronden voor.
Het Hoogterras heeft aan de westzijde een steile rand naar de
lagere dekzanden. Langs deze rand is op sommige plaatsen zoveel kwel,
dat het grondwater voortdurend uittreedt en er kleine stroompjes,
resp. waterpoelen ontstaan. Het Hoogterras zelf heeft aan de westzijde
een zeer diepe ontwatering.
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Aalten valt nog op te merken, dat deze gronden waarschijnlijk als com
plex in gebruik zijn genomen. Men treft hier een esachtige verkaveling
zonder bewoning aan. Het bouwland ligt in een groot aantal blokken, die
onderling weer opgedeeld zijn in een groot aantal strookvormige perce
len. Het complex oud bouwland juist ten noorden van Aalten is waarschijn
lijk van oudsher ontgonnen door geè'rfden van de buurschap Dale. Dit is,
behalve uit de tegenwoordige eigendomsverhouding ook af te leiden uit
het feit, dat het cultuurdek aan de kant van Dale dikker is dan onmiddelijk ten noorden van Aalten.
Ook het oud bouwland rond de buurschap Barlo heeft een esachtige
verkaveling,
2.2.2,3

P®„Haart

Globaal is met dit gebied bedoeld het gedeelte ten zuiden van de
Haartseweg en ten oosten van de weg Aalten-Bocholt. De 30 m-hoogtelijn
vormt ongeveer de grens. Het gebied de Haart behoort tot het hoogste
deel van Aalten. Op verschillende plaatsen ligt het maaiveld hoger dan
40 m +NAP.
Het meeste reliè'f treffen we aan in de uiterste zuidoosthoek, in de
buurt van Leemhorst en Blekkinkveen. Hier ligt in enkele kaartvlakken
tertiaire Oude Klei aan de oppervlakte. De hoogteverschillen worden be
halve door opduikingen van de Oude Klei en grindrijke Hoogterraskoppen
veroorzaakt door enkele diepe dalen, die in de Oude Klei zijn uitgesle
pen. De dalen zijn ten dele met dekzand opgevuld. Vaak komt een dunne
laag beekklei voor; deze gronden zijn als leekeerd- of beekeerdgronden
aangegeven.
In het grootste deel van het gebied de Haart komt een meer of min
der dikke laag dekzand voor, leemarm en matig fijn. Dit overwegend Jonge
dekzand is plaatselijk opgewaaid tot grotere en kleinere dekzandruggen,
die, afhankelijk van het reliè'f in de ondergrond, verschillend van rich
ting kunnen zijn. De grotere ruggen liggen veelal langs de dalen. In een
groot deel van oostelijk de Haart is het dekzandpakket betrekkelijk dm
en treft men binnen 120 cm de oudere ondergrond aan bestaande uit grof
grindrijk zand of grijze tot blauwe "Oude Klei". Ondanks de topografisch
hoge ligging zijn de gronden hier plaatselijk zeer nat. In sommige ge
vallen is het zo nat geweest, dat veenlagen zijn ontstaan. Uit de his
torie van Aalten is bekend dat in het "Witte vean" is afgegraven voor
turfwinning. Hier liggen nu zandgronden met dorme moerige lagen. In
het westelijke deel van de Haart is de dekzandbedekking veel dikker. Het
reliè'f van de ondergrond is minder duidelijk, zodat: deze gronden groten
deels een vlakke ligging hebben. Er komen slechts enkele langgerekte
smalle dekzandruggen voor met een oost-westelijke strekking, Dit
westelijke deel bestaat grotendeels uit jonge ontginningsgronden. In het
vlakke gebied zijn het hoofdzakelijk veldpodzolgronden, die zowel voor
bouwland als voor grasland in gebruik zijn. De genoemde ruggen dragen
vorstvaaggronden of kanteerdgronden. Deze worden voor bouwland gebruikt.
Nabij de buurschap de Haart heeft het landschap het zo karakte
ristieke beeld van grotere en kMnore percelen hoog bouwland, afgewis
seld door laag grasland. De verspreid liggende complexen bos maken het
landschap hier tot een aantrekkelijk geheel.
De helling van het hoge naar het lage dekzandgebied is door kwel
vrij nat. In deze hellende strook komen dan ook veel beekeerdgronden
voor. Waar plaatselijk grof zand en Oude Klei aan de dag treden, is
kwel soms zeer sterk.
De Oude Kleigronden tussen Drenthei en Blekkinkveen zijn hoofdza
kelijk als grasland in gebruik. Waar de bovengrond niet te zwaar is,
worden ze ook voor bouwland benut. De zeer stugge grijze roestige klei
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ten behoeve van de steenfabricage. De stenen werden gebakken in zoge
naamde veldovens. Nog omstreeks 1930 werd dit bedrijf uitgeoefend. Som
mige van deze kleiwinningsplaatsen zijn achtergelaten, zoals ze bij
het beè'indigen van het kleigraven er bij lagen. Er1 groeit nu een waar
deloos struikgewas op de hogere delen. In de voormalige kleiputten
staat water met een moerasvegetatie. Op sommige afgegraven percelen
is weer grasland aangelegd. Het maaiveld is er hobbelig. Ten gevolge
van wateroverlast is het grasland zeer gevoelig voor vertrapping (zie
ook afb. 22).
2.2.3 Het landschap van de_dek^anden_
De dekzanden bedekkeh het grootste gedeelte van Aalten. Zoals uit
de beschrijving in de voorgaande paragraaf blijkt, strekken zich deze
zanden ook in dunne lagen uit over het hoge deel van Aalten. Met het
eigenlijke dekzandgebied bedoelen we echter het topografisch lage deel,
dat globaal tussen 19 en 28 m +NAP ligt* De dekzanden komen hier in
zeer aanzienlijke dikten voor. Het reliè'f in het landschap wordt dan
ook geheel bepaald door de morfologie van het dekzand.
Het dekzandgebied helt geleidelijk van oost naar west» In het oos
ten bij Bredevoort ligt het op 26 à 28 m +NAPj in het westen ligt het
maaiveld hier en daar op minder dan 20 m +NAP (zie afb. 6). Het land
schap is zwak golvend tot plaatselijk vrij sterk geaccidenteerd. Op
sommige plaatsen is het dekzand tot grotere ruggen of andere terrein
verheffingen opgewaaid. Deze steken soms enkele meters boven hun om
geving uit. Hier en daar is het dekzand echter ook geheel vlak.De vol
gende gebieden worden mder beschreven:
a.
Het Goor en Dale
b.
Lintelo
c.
Uzerlo-Heurne
d.
Bredevoort-Miste
2.2.3.1

H®£_£oor_en_Dale

Deze streek beslaat het gebied ten noorden var de Romeinendijk.
Ze wordt in het oosten begrensd door de hoge gronden van het Hoogterras. Het grootste deel wordt ingenomen door een geheel vlak terrein,
het zogenaamde Goor. Er liggen hier lage zwak lemige en leemarme
veldpodzolgronden en beekeerdgronden.
Het oostelijke deel, de buurschap Dale, heeft een wat ongelijke
ligging. Verscheidene kleinere en grotere dekzandruggen hebben zich
hier tegen het hogere gebied van Aalten gevormd. Op deze <.*uggen komen
zwak lemige en sterk lemige enkeerdgronden voor. De lage stroken tussen
de ruggen bestaan uit beekeerd- en humuspodzolgronden, waarop zich
vrij vaak matig dikke cultuurdekken ontwikkeld hebten.
De brede dekzandrug, die het Goor naar het zuiden afsluit, staat
bekend als de Romeinendijk. Deze dijk bestaat uit Jong leemarm dekzand.
Men treft er zowel diep ontwaterde veldpodzolgronden als - plaatselijk haarpodzolgronden aan. Deze droge gronden zijn voornamelijk begroeid
met vliegdennen, afgewisseld door verspreid liggend pas ontgonnen bouw
land, Het Goor en de lage gronden van de buurschap Dale hebben te kam
pen met te hoge waterstanden alsmede met een slechte afwatering. De
wateroverlast wordt behalve door de afgesloten ligging, veroorzaakt
door kwelwater afkomstig van het hogere achterland.
Het Goor is nog steeds een geheel onbewoond graslandgebied. Het
behoorde tot 1834 van oudsher tot de Mark van Aalten. Vóór deze tijd
zal het grotendeels uit vrij waardeloze moerassige heide- en veengron
den bestaat hebben. Vermoedelijk is het grotendeels bedekt geweest met
veen.

- 29 De topografische kaart van I„H. Hottinger, van 1783 geeft het lage
gebied tussen Aalten en Lichtenvoorde aan als "het Aaltense veen", "Gro
te Veen" en 'Varsseveldse veen", In de 17e eeuw werd er op vrij grote
schaal turf gegraven« Dit blijkt uit een verordening uit 1696, die werd
vastgesteld om de misbruiken bij het turf afgraven tegen te gaan. Zo
waren er o.a. moeilijkheden gerezen met de Lichtenvoorders, die op het
gebied van de Aaltense Mark, in het Barlose veen, turf kwamen stelen
(zie B.D. Rots, 1950). Van het vroeger aanwezige veendek resten slechts
zeer dunne, plaatselijk voorkomende moerige lagen. Deze zijn als moerpodzolgronden op de bodemkaart aangegeven. De gronden in het Goor zijn
na de opdeling van de Mark door het grote aantal rechthebbenden sterk
versnipperd, maar het geheel is goed ontsloten door talrijke rechte
zandwegen. De exploitatie van het grasland is echter voor vele boeren
door de afgelegen ligging en de sterke versnippering in kleine kavels,
moeilijk en dus niet economisch. Bovendien maakt de wateroverlast in een
groot deel van deze gronden een intensief gebruik onmogelijk. Door het
graven van veel sloten hebben de boeren getracht het overtollige water
af te voeren. In de natste gedeelten van het Goor heeft men in het
midden van de percelen lange sleuven gegraven, speciaal voor het winnen
van zand (zie ook afb. 19). Het uitgegraven zand werd gebruikt voor
bezanding en ophoging van de moerige gronden.
2.2.3.2

Lintelo

De buurschap Lintelo beslaat het middengebied van de gemeente
Aalten en wordt ongeveer begrensd door de Romeinendijk, de weg van
Aalten naar Dinxperlo en de bebouwing van Aalten.
Lintelo heeft in hoofdzaak een golvend terrein. Op de talrijke
kleine dekzandkopjes zijn , afhankelijk van du dikte van het ontginningsdek, enkeerd-, làarpodzol- of veldpodzolgronden onderscheiden.
De landbouw heeft zich sterk aan de wisselende bodemgesteldheid
aangepast. Bouwland wordt op de hoge gronden uitgeoefend; de lagere gron
den, hoofdzakelijk bestaande uit beekeerdgronden, zijn als grasland
in gebruik. Plaatselijk is hier ook een mogelijkheid voor bouwland. De
landbouwbedrijven liggen zeer verspreid in het landschap. De perceels
indeling is zeer onregelmatig doordat ze is aangepast aan de loop van
vaak bochtige wegen, beekjes en aan de bodemgesteldheid. De individuele
boeren hebben telkens grotere of kleinere stukken grond rondom hun woon
stede in cultuur gebracht. Dit verkavelingspatroon Is dan ook een ty
pisch beeld van de middeleeuwse kamp-ontginning, die nog in grote delen
van de Achterhoek voorkomt.
Tussen het gehucht Lintelo en de bebouwing van Aalten liggen enkele
grotere complexen oud bouwland (enkeerdgronden). De,ze zijn ontstaan op
een aantal brede dekzandruggen langs of in de nabijheid van het beekje
de Slinge. Ongetwijfeld heeft dit beekje het zand vanuit het hoge ach
terland getransporteerd en is het nadien verstoven. Ten zuiden van
Lintelo bevindt zich een langgerekte depressie in het dekzandlandschap»
De Keizersbeek, die dit gebied lange tijd inundeerde, heeft er een laag
beekklei afgezet. Waar deze laag dikker is dan 40 cm zijn de betref
fende gronden met een aparte kaarteenheid aangegeven. Het zijn overwe
gend zeer ondiep ontwaterde gronden, waarop slecht grasland voorkomt.
De afwatering van dit lage gebied laat te wensen over. De crJsngs ver
brede en uitgediepte Keizersbeek heeft inmiddeld in de afwatering van
het zuidelijke deel verbetering gebracht-.
2.2.3.3

ÏJzërÏQZÖëür&ë

Dit gedeelte ligt in de zuid-zuidwestelijke hoek van de gemeente
Aalten, ter weerszijden van de weg Aalten-Dinxperlo,

Afb. 8.

Geïnundeerde laaggelegen gronden, als gevolg van het buiten de oevers treden van de Slingebeek.
Op de achtergrond het stadje Bredevoort.
Nr. 16213.
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Rivier-afzettingen van de Oude IJssel. Het is rijker dan elders in deze
omgeving. In het centrale deel ligt een hoog gelegen lange dekzandrug,
waarover de weg naar Dinxperlo loopt. Deze is waarschijnlijk ontstaan
door het uitwaaien van rivierzand uit het dal van de IJssel. Elders in
dit gebied ligt het dekzand eveneens in een vrij sterk reliè'f.
In de buurschap Heurne, ten zuiden van Aalten, is vrij veel dekzand
opgehoopt tegen de hoge rand van het Hoogterras en het Oude Kleilandschap. Er liggen hier een aantal flink ontwikkelde duinvorraige dekzandhoogten, gescheiden door smalle laagten.
In de uiterste zuidwesthoek is de Jonge dekzandafzetting op de lage
delen zeer dun. Hier komt het fluviatiele, sterk leraige, fijne zand
dicht onder de oppervlakte. Op de kaart is dit met een extra onderschei
ding aangegeven.
Waar de mens nog weinig of geen invloed op het landschap heeft uit
geoefend, komen op koppen en hoogten geen podzol- maar vorstvaaggronden
voor. Deze laatste vindt men veel op de dekzandkoppen langs de Duitse
grens. Ze zijn èf recent cntgDnœn of mei treft ?a aan ondar de neg aanwezige. dennenbosjes,
Op de eerder in cultuur zijnde hoge delen van het landschap is 'ten
gevolge van de plaggeribemesting een dun, matig dik of dik cultuurdek
ontstaan. De respectieve gronden zijn kant-, akker- of enkeerdgronden.
De grote rug van IJzerlo was reeds vroeg als bouwland in cultuur.
Er komen dikke tot zeer dikke humeuze mestdekken op voor. De veld- en
laarpodzolgronden hebben zich in de middelhoge en vrij vlakke delen ont
wikkeld. Zij liggen vooral in het overgangsgebied van hoge ruggen naar
de zeer lage delen, waarin beekeerdgronden voorkomen.
De genoemde podzolgronden zijn wisselend voor grasland en bouwland,
de beekeerdgronden steeds als grasland in gebruik. In het algemeen is de
afwateringstoestand in dit deel van Aalten goed. De waterafvoer vindt
plaats naar het zuidwesten. Ten westen van de rug van IJzerlo heeft men
echter wel met enige wateroverlast te kampen. De minder goede ontwate
ring wordt hier JIB do veroorzaakt door de geringe doorlat endheid van de
sterk lemige bovenlaag der aanwezige beekeerdgronden.
2.2.3.4

Bredevoort^Miste

Dit gebied van de Slingebeek en de Schaarsbeek ten oosten van Aal
ten, is relatief laag gelegen en vormrt als het ware een breed dal tus
sen het oudere landschap ten noorden en ten zuiden daarvan. Beide beken
stromen in westelijke richting.
Binnen dit gebied komt toch nog vrij veel reliè'f voor. Zo bevinden
zich tussen Aalten en Bredevoort aan weerszijden van de Slingebeek, dek
zandaf zettingen. Ten noorden van de beek is een smr.lle rug ontstaan; ten
zuiden is het dekzandpakket breed en minder hoog. Onder Aalten, nabij
Havezathe-Walfort is het dekzand versneden in talrijke grote en kleine,
vaak steile ruggen.
Vrijwel alle ruggen en koppen zijn als bouxvland in gebruik. Op en
kele onregelmatige stuifzandkoppen komt bos voor, zoals bij het Loohuis
en 't Walfort. Zowel ten zuiden als ten noorden van Bredevoort liggen
lage vlakke gebieden. Ze staan bekend als het Grote Goor, Bunnik Goor
en Zwanenbroek. Ze vormen het eigenlijke lage beekdalgebied van de
Slinge- en de Schaarsbeek. Het dekzand is hier zeer fijn en overwegend
lemig. Men treft er hoofdzakelijk lage zeer natte beekeerdgronden aan.
Plaatselijk is een dunne laag beekklei afgezet en op de allerlaagste
delen is veen ontstaan.
In perioden van veel regenval kunnen de Slingebeek en de Schaars
beek het aangevoerde water niet snel genoeg afvoeren. De lage vlakten
met beekeerdgronden, moerige gronden en veengronden fungeren als over
loop van de beide beken en staan geregeld blank (afb. 8).
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De waterbeheersing

2.5.1

De_af watering

De afwatering in dit gebied vindt plaats door een aantal grote be
ken. Hierop zijn weer een aantal kleinere beken en/of gegraven water
gangen aangesloten. Sommige van deze watergangen zijn door verbreding
en verdieping van reeds bestaande beekjes ontstaan. Bij de grote beken,
zoals de Slingebeek en de Keizersbeek, heeft een belangrijke kanalisa
tie plaats gehad.
Alle beken en watergangen voeren hun (overtollig) water, ten gevol
ge van de natuurlijke helling, hoofdzakelijk in westelijke richting.
Het toezicht op het afwateringsstelsel in het gebied van Aalten wordt
uitgeoefend door de Waterschappen van de Oude IJssel en van de Baakse
Beek.
Het Waterschap van de Oude IJssel beslaat de grootste oppervlakte en
heeft een tweetal onderafdelingen op Aaltens gebied t.w. de afdeling
Slingebeken en de afdeling Aa-beken. De afd. Slingebeken beslaat het
middengebied. Het wordt voornamelijk ontwaterd door de Slingebeek en de
Schaarsbeek. De Slinge brengt haar water in de Bielheimerbeek, die weer
voor lozing zorgt op de Oude IJssel bij Terborg, Het gehele zuidelijke
gebied van Aalten, de afdeling Aa-beken, wordt ontwaterd door o.a. de
Keizersbeek en de Reijerdingsbeek. Deze voeren hun overtollig water af
op de Aa-strang, die het bij Ulft in de Oude IJssel brengt.
Het Waterschap van de Baakse Beek ligt slechts voor een klein deel in
de gemeente Aalten. Het hoge gebied van Schaarsheide en Barlo en het
lage deel van Dale en het Goor behoren er toe» De Zilverbeek en verder
de gegraven watergangen in het Goor en in Dale onttrekken hier het over
tollige water. Ze brengen het via de Veengoot en de Vordense beek in de
Baakse beek.
2.5.2

Problemen bij de_waterbeheersing_

Ondanks het beheer van de waterschappen is de beheersing, zowel van
het oppervlaktewater in beken en watergangen, als vrn het grondwaterni
veau, nog onvoldoende. De ontwatering laat in vele gronden te wensen
over en in tijden van veel neerslag komt op een aantal plaatsen zelfs
ernstige wateroverlast voor. Daarentegen is er in tijden van weinig
neerslag op veel gronden door te diepe grondwaterstanden een tekort aan
water. Op sommige gronden treden beide verschijnselen op.
Enkele factoren, die een minder goede waterhuishouding veroorzaken
zijn:
de capaciteit van de watergangen
het relief in het maaiveld
storende ondergronden en
kwelverschijnselen
Ze worden in het onderstaande nader toegelicht.
2.5.2.1

De_ capaciteit_van_de_watergangen

Bij veel neerslag in korte tijd kunnen sommige beken de grote
hoeveelheden water (voornamelijk uit het achterland) niet verwerken.
Zo treedt de Slingebeek elk jaar bij Bredevoort buiten haar oevers. De
laag gelegen gronden staan hier soms tijdenlang onder water (afb. 8).
De Keizersbeek, die met de Slinge tot de grootste watergangen be
hoort, heeft kortgeleden een belangrijke verbetering ondergaan. Deze
waterloop is sterk verbreed en uitgediept. Daardoor zullen in het
lage terrein ten zuiden van Lintelo de inundaties wel tot het verleden
behoren.
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perioden voeren zij heel weinig water af en is de stand zeer laag. De
aangrenzende lichtere zandgronden zoals de zwak lemige veldpodzolgronden, hebben dan vochttekort. Dit geldt zelfs voor de beekeerdgronden
langs de Slinge ten oosten van Aalten, waar het lage waterpeil van de
Slinge te diepe grondwaterstanden veroorzaakt. Om dit euvel zoveel mo
gelijk tegen te gaan heeft men een aantal stuwen geplaatst. Vooral in
de Keizersbeek kunnen daardoor in de zomer hogere waterstanden worden
gehandhaafd, hetgeen de landbouw ten goede komt.
2.3.2.2

Het_reliè"f_in_het_maaiveld.

Doordat het gebied van Aalten vrij sterk geaccidenteerd is, komen
zowel lage gronden met hoge waterstanden als diep ontwaterde hoge gron
den voor. Vele lage terreingedeelten, zoals de beekdalen in het zuid
oosten, hebben voortdurend hoge grondwaterstanden. Sterke wateroverlast
heeft het lage vlakke Goor, gelegen in het noordwesten van het gebied.
In tijden van veel neerslag staat het plaatselijk dras (zie ook para
graaf 2.2.3,1).
Daarentegen zijn vele hoge dekzandruggen of hoogterraskoppen voor
bouw- en graslandgebruik vaak minder geschikt. Waar het grondwater die
per dan 80 cm ligt treedt, zonder bijzondere maatregelen, tekort aan
water op. Men heeft in het verleden getracht dergelijk gronden meer ge
schikt voor de landbouw te maken door het opbrengen van plaggeribemesting. Er zijn hierdoor matig dikke tot zeer dikke mestdekken ontstaan.
Naarmate het humushoudende mestdek dikker en leemhoudender is, kan een
grotere hoeveelheid vocht worden vastgehouden en zijn de gronden beter
geschikt.
Weinig droogtegevoelig zijn bijv. de sterk lemige enkeerdgronden.
Een geringe vochtreserve hebben vorstvaag-, kanteerd-, hoge veldpodzolen laarpodzolgronden,
2.3.2.3 §îorende_ondergronden
Ondoorlatende ondergronden hebben vaak een sterle invloed op de
waterhuishouding, In Aalten wordt de ondoorlatendhe:'d van de ondergrond
op verschillende plaatsen veroorzaakt door "Oude Klei" (Miocene klei
en Pleistocene klei), die veelal zeer diep door gaat.
Bij zandgronden met een ondoorlatende ondergrond is het waterber
gend vermogen meestal beperkt, terwijl de grondwaterstanden er sterk
fluctueren. Het water boven de laag wordt bij droogte niet snel genoeg
aangevuld, terwijl in natte perioden het bodemprofiel boven de laag
snel volloopt. Er treedt dan wateroverlast op. Het effect van periodieke
natheid en droogte, komt ook voor op gronden waar de storende onder
grond dieper, bijv, enkele meters onder het maaiveld, ligt. In welke
mate wateroverlast optreedt hangt mede af van het reliè'f in de Oude
Klei-ondergrond. Bij een vlakke of komvormige ligging komt het waterbezwaar in ernstiger mate voor dan elders. Echter ook op plaatsen, waar
de ondoorlatende kleiondergrond in een helling ligt, treedt periodieke
natheid op, In dat geval beweegt het grondwater zich over de storende
laag.
De invloed van de storende ondergrond op de waterhuishouding kan
men waarnemen in de gronden gelegen op de Sehaarsheide en in het gebied
"de Haart".

Afb. 9. Uittredend kwelwater op de helling van het Hoogterras met een zeer vochtminnende vegetatie.
>
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Kwelversçhijnselen

Op verschillende plaatsen in Aalten komen hardnekkige kwelverschijnselen voor. De wateroverlast die hiervan het gevolg is, vormt soms een
ernstig probleem.
Met kwelwater is bedoeld het water, dat door de grondlagen vanuit
een topografisch hoger niveau wordt aangevoerd en dat op lager gelegen
gedeelten aan de oppervlakte komt. De druk van dit kwelwater is op en
kele plaatsen zo sterk, dat het als stromend water uit de grond te
voorschijn komt (zie afb. 9)» Op de meeste plaatsen voedt de kwel ech
ter het aanwezige grondwater. Het effect hiervan is, dat het grondwater
op deze plaatsen hoog blijft, waardoor de fluctuatie gering is.
De kwel komt het sterkst voor langs de hellingen van het Hoogterras en wel daar, waar grof zand en fijn zand in elkaar overgaan. Ze
wordt waarschijnlijk bevorderd door het grondwater, dat zich over de
leemlagen in het Hoogterras beweegt. Het kwelwater veroorzaakt in de
laag gelegen delen, die het terras van oost naar west doorsnijden, op
talrijke plaatsen veel hinder. Doordat het grondwater in deze lage
gebieden bijna voortdurend hoog blijft, ondervinden de aanwezige beeken gooreerdgronden bij regenval vrij snel ernstige wateroverlast.
In mindere mate komt de invloed van kwel, behalve langs de helling
van het Koogterras, ook voor op de hellende gronden in het zuidoosten
(de Haart) en het noordoosten ('t Klooster) van Aalten. De aanwezigheid
van veel lage beekeerdgronden op deze plaatsen houdt verband met onder
gronds stromend water.
Kwelinvloed valt verder nog te constateren op de lage dekzandgronden in "het Goor" en "Dale", Het grondwater is hier op verschillende
plaatsen constant hoog door ondergronds watertranspcrt, hetwelk voorna
melijk afkomstig is van de hoge gronden ten oosten van Aalten.

humushoudende
bovengrond

humushoudende
bovengrond

overgangshoriz
uitspoelingshorizont

overgangshorizont

{

ontkalkt moeder
materiaal

B2
inspoelingshorizont

<

B3

moedermateriaal

<

onveranderd
moedermateriaal

<

permanent
grondwater

materiaal, af wijkend
van het moedermate - '
riaal

Afb.10... T w e e h y p o t h e t i s c h e b o d e m p r o f i e l e n m e t a a n d u i d i n g v a n
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3.1

BODEMVORMING. BODEMPROFIEL EN HROFIELVERLOO P IN "VERBAND MET DE
INDELING DER GRONDEN
Bodemvorming

Met de bodem in de zin, zoals er in dit rapport over wordt gespro
ken, wordt de uiterst dunne schil aan het aardoppervlak bedoeld. Hierop
en hierin speelt zich het belangrijkste, ons bekende biologische leven
af.
De bodem kan uit verschillende soorten moedermateriaal bestaan; in
dit gebied zijn het zand-, klei- en veenafzettingen. Deze grondsoorten
zijn door water en wind van elders 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 de mens, treden in dit moedermateriaal
bodemvormende processen op. Deze veroorzaken allerlei veranderingen in
het bovenste deel van de afzettingen, zoals omzetting, toevoer, afvoer
en nieuwvorming van minerale en organische stoffen. Het uiteindelijk
resultaat van deze bodemvorminp; is sterk afhankelijk van de aard van
het moedermateriaal, de mate waarin en de tijdsduur waarover de bodemvormende factoren van invloed zijn of zijn geweest.
Als gevolg van deze bodemvorming ontstaat er een grote variatie
in bodemgesteldheid, tot uiting komende in aantal en eigenschappen van
de verschillende lagen, die in de bodem voorkomen. Deze bodemhorizonten
zijn zeer nauw gecorreleerd waardoor een "geheel", een bodemprofiel
ontstaat.
3.2

Het bodemprofiel en zijn horizonten

Het bodemprofiel is de verticale doorsnede van de bodem op een be
paalde plaats, waarin de opeenvolging en mate van ontwikkeling der ho
rizonten in sterke mate bepalend zijn voor het onderscheiden der ver
schillende bodemeenheden.
Ten einde deze bodemeenheden op uniforme wijze te kunnen beschrij
ven duidt men internationaal de min of meer overeenkomstige bodemhori
zonten met vaste letter- en cijfercombinaties aan. De hoofdhorizonten
worden daarbij aangegeven met de letters A, B, C, D en G, die door toe
voeging van cijfers en/of letters nader worden onderverdeeld (afb. 10).
Voor de betekenis der horizontcodes wordt verwezen naar het glos
sarium.
Niet alle bodemprofielen in het terrein bezitten de in afb. 10
aangegeven horizonten. Zo wordt de inspoelingshorizont (B) in dit ge
bied alleen aangetroffen in de podzolgronden, terwr' jl bij de vaaggronden een duidelijke A1-horizont ontbreekt. Het blokdiagram (afb. 2) geeft
schematisch de ligging in het terrein van een aantal bodemprofielen weer
en tevens de profielopbouw.
Zoals reeds opgemerkt, wordt de afwisseling in de profielopbouw
veroorzaakt door verschillen in moedermateriaal, bodemvormende factoren
en processen. In dit gebied heeft, zoals in de meeste Nederlandse gron
den de factor "mens" een grote rol gespeeld door ontginning, bemesting,
ontwatering, enz.. Vele "natuurlijke" bodemprofielen zijn verstoord, de
bodemvormende processen gewijzigd en het oorspronkelijke profiel is dik
wijls slechts met moeite herkenbaar.
Aangezien de kenmerken en eigenschapeen der voorkomende bodempro
fielen in hoofdzaak bepalend zijn geweest voor de onderscheiding van de
kaarteenheden op de bodemkaart, zullen de belangrijkste bodemvormende
factoren en processen, die in dit gebied een rol hebben gespeeld, nader
worden toegelicht.

Afb. 11.

Grindrijk Hoogterrasmateriaal; profielwand, nabij Barlo in het noordelijk deel van het gebied,
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3.3 Moedermateriaal
Van de drie in dit gebied aan de oppervlakte voorkomende "grond
soorten", bestaan het zand en de klei uit mineraal materiaal, terwijl
het veen uit organisch materiaal is opgebouwd. Dat deel van het mine
rale materiaal dat door bodemvorming (aanvoer of vorming van organisch
materiaal) venig is geworden, wordt tot het organisch materiaal gere
kend en daarmee te zamen aangeduid als "moerig".
Het moedermateriaal zand
Het "zand" in dit gebied is grotendeels mineralogisch arm. Het be
staat uit fijnkorrelig dekzand, grofkorrelig Rivierterraszand of Hoogterraszand. Waar het dekzand rust op een andere ondergrond heeft het
daarvan vaak bestanddelen opgenomen. Zo is het dekzand, dat op de "Oude
Klei" is afgezet, plaatselijk glauconiethoudend.
Het dekzand op of in de buurt van het Hoogterras is zeer arm en
enigszins scherpkorrelig. In het zuidwesten van het gebied bestaat de
ondergrond uit fijn fluviatiel lemig zand. Het dekzand, dat hierop is
afgezet, is rijker aan verweerbare mineralen.
Het Hoogterrasmateriaal is zeer oud, fluviatiel zand (afb. 11).
Doordat het lange tijd aan de oppervlakte heeft gelegen bevat het nog
maar weinig verweerbare mineralen.
Het moedermateriaal klei
De kleien, die in Aalten aan de oppervlakte liggen zijn "Oude Klei"
en "jonge Rivierklei".
De "Oude Klei" is kalkloos, lutumrijk materiaal van zeer hoge ou
derdom. De fysische en chemische eigenschappen zijn waarschijnlijk door
de tijd sterk veranderd. Op sommige plaatsen is de "Oude Klei" een
marien sediment van oorsprong; het is zeer fijnzandig glauconiethoudend
groengrijs materiaal. Het lutumgehalte is laag, het percentage leem
(< 50 mu), hoog (zie monster nr. E2a t/m E2c en EJa t/m E7b).
In het zuidoosten is de aan de oppervlakte liggende "Oude Klei"
vaak vermengd met grof zand en is de granulaire samenstelling daardoor
nogal wisselend. In de ondergrond heeft de "Oude Klei" evenwel een vrij
hoog lutumgehalte (monster no. E7d).
Jonge Rivierklei
Hiertoe behoren in het gebied Aalten de zogenaamde beekbezinkingsaf zettingen. Deze bestaan meestal uit f~jnzandi& kleiig materiaal, waar
van het percentage lutum veelal niet hoger is dan 25. Het leemgehalte
is hoog evenals het percentage organische stof (monster no, Dl2a t/m
D12e).
Het moedermateriaal veen
Het veen, datter plaatse is ontstaan uit de resten van de natuur
lijke vegetatie, is overwegend mesotroof en eutroof zegge- en broek
veen, het laatste met houtresten en soms bijmenging van klei. De samen
stelling van het veen geeft aan, dat de vegetatie, waaruit het onstaan
is, niet uitsluitend op het oligotrofe Cvoedselarme) regenwater was
aangewezen, maar ook van voedselrijker (grond)water heeft kunnen pro
fiteren. Het kleiïge veen en de venige klei hebben deze k]e ibijmenging
gekregen bij de overstroming van het veengebied door slibhoudend water,
(zie monster nro. E8a t/m E8C).
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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» Deze fysische rijping is in het vel3. waarneembaar en wordt
derhalve als indelingscriterium gebruikt. Er treedt bij rijping volume
vermindering op door irreversibel waterverlies; er ontstaan scheuren
en er worden structuurelementen gevormd. De inklinking is groter naar
mate de grond meer lutum en humus bevat. In lutumarm materiaal (zand)
is de fysische rijping moeilijk vast te stellen en wordt daarom niet
bij de indeling gebruikt. In lutumrijk materiaal kan men de mate van
fysische rijping echter redelijk goed aan de consistentie (mate van
stevigheid) beoordelen. Er worden hierbij vijf rijpingsklassen onder
scheiden:
Klasse

Consistentie

geheel ongerijpt
bijna ongerijpt

zeer slap; loopt tussen de vingers door
slap; loopt bij knijpen zeer gemakkelijk
tussen de vingers door
matig slap; loopt bij knijpen nog goed
tussen de vingers door
matig stevig; kan met stevig knijpen
nog juist tussen de vingers door worden
geperst
stevig; niet tussen de vingers door te
persen

half gerijpt
bijna gerijpt
gerijpt

Bij de in dit gebied zeer beperkt voorkomende kleigronden was inde
ling naar rijping van het materiaal niet nodig. De termen "gerijpt" en
"ongerijpt" zijn bij de beschrijving van deze gronden echter WRI ge
bruikt.
3.5

De vorming van de A1-horizont

Een van de belangrijkste bodemvormende processen is de vorming van
een Al-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 '"•ermenging 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.
De Al-horizont in minerale gronden
Minerale gronden hebben een relatief donker gekleurde bovenlaag,
de A1, waarin een belangrijk gedeelte van de voedingsstoffen is opge
slagen. Deze laag vormt het voornaamste milieu voor het plantaardig
en dierlijk leven in de grond.
Bij de indeling van de minerale gronden speelt de Al dan ook een
belangrijke rol. Gronden met een dikke (> 50 cm) A1 worden ongeacht de
dieper liggende horizonten, tot de dikke eerdgronden gerekend. De ove
rige minerale gronden worden, voor zover zij niet tot de podzolgronden
behoren (zie 3.6), onderverdeeld naar het al dan niet aanwezig zijn
van een zogenaamde minerale eerdlaag; dit is een Al -horizont die min
stens 15 cm dik is en aan bepaalde eisen van o.m. kleur en humusgeha.lte
voldoet. Op grond van dit differentiërend kenmerk worden ze respectie
velijk eerd- en vaaggronden genoemd.
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Een gedeelte der veengronden heeft een venige, min of meer veraar
de Al -horizont, waarin de organische stof door biologische en chemische
processen grotendeels is omgezet. Wanneer deze ;A1 ten minste 15 cm dik
is en ten hoogste 10 à 15 volumeprocenten nog duidelijk herkenbare plan
teresten bevat, wordt ze aangeduid als zgn. "moerige (venige) eerdlaag".
Veengronden met een dergelijke moerige eerdlaag behoren tot de Koopveen
gronden en worden met behulp van dit kenmerk onderscheiden van de overi
ge veengronden. Waar de bovengenoemde koopveengronden bezand zijn is
het bovenliggende zanddek het indelingscriterium; ze worden dan tot de
meerveengronden gerekend.
3.6

Podzolering

In ons land wordt de naam podzol gebruikt voor gronden waarin een
inspoölingshorizont (B) voorkomt, het ingespoelde materiaal bestaat
meestal uit organische stof al dan niet te zamen met sesquioxyden (ijzer
en aluminium).
Uit- en inspoeling in de grond kan alleen optreden bij een klimaat
zoals het Nederlandse, waarin de neerslag de verdamping overtreft. Er
vindt dan gedurende een deel van het jaar een naar beneden gerichte
waterstroming in de grond plaats, waarmee in water oplosbare bodembe
standdelen naar beneden worden verplaatst en geheel of gedeeltelijk uit
spoelen. Dit is o.m. het geval met een deel van de organische stof,
nadat die door microbiologische activiteit veranderingen heeft ondergaan,
terwijl ook sommige (oplosbare) ijzer- en aluminiumverbindingen met de
humus kunnen worden verplaatst. Als gevolg van deze uitspoeling kan
onder de A1 een uitspoelingshorizont (A2) ontstaan, waaruit humus, ijzer
en aluminium geheel of gedeeltelijk zijn verdwenen. Dit is de zgn. "loodzandlaag", die dikwijls askleurig is; hieraan dankt dit bodemprofiel
zijn uit het Russisch afkomstige naam (podzol = as). Onder bepaalde om
standigheden wordt een gedeelte van de uitgespoelde stoffen onder de
A2 weer afgezet in een inspoelings of B-horizont. Dit proces wordt als
podzolering aangeduid.
Aard en aantal der horizonten in een podzolprofiel kunnen sterk
verschillen ten gevolge van uiteenlopende bodemvormende factoren (3.1).
In sommige löss- en leemgronden (niet in dit gebied) treft men een
B-horizont aan, die in hoofdzaak uit lutum al dan niet met sesquioxyden
bestaat. Dit is een zgn. textuur-B en de gronden met deze horizont wor
den als brikgronden aangeduid.
Een grond wordt in Nederland pas dan tot de podzolgronden gerekend,
wanneer de B-horizont duidelijk is dwz. aan bepaalde eiser, van dikte,
diepte en kleur voldoet. De verdere indeling der podzolgronden berust
op de vorm waarin de organische stof in de B-horizont voorkomt. Hierbij
worden twee humusvormen onderscheiden: ni. moder- en amorfe humus.

De moder in de moderpodzolgronden wordt gekenmerkt door de aanwe
zigheid van min of meer roncfe bolletjes of trosjes van organische stof,
die tussen de minerale delen liggen en daarmede intensief zijn gemengd.
Deze bolletjes zijn uitwerpsels van bodemdieren,
'De humusvorm moder komt in de B-horizont steeds samen met ijzer
voor, dat als huidjes (zgn. ijzerhuidjes) rondom de korrels is afgezet
of tussen deze korrels ligt. De moderpodzolgronden liggen steeds hoog
boven het grondwater.
De amorfe humus in de humuspodzolgronden wordt steeds in disperse
vorm verplaatst en ligt in de B-horizont als huidjes rondom de zandkor
rels. Afhankelijk van de hydrologische omstandigheden tijdens het podzoleringsproces kan in de humuspodzol-B ijzer aanwezig zijn of vrijwel
geheel ontbreken.
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N-gehalte van de organische stof in de eerstgenoemde gronden het hoogst
is.
Zowel bij de moder- als de humuspodzolen kan in de B2-horizont be
halve ijzer vrij veel aluminium zijn opgehoopt (Pape, 1963). Bij de la
ge, natte humuspodzolgronden betreft de ophoping van sesquioxyden vrij
wel uitsluitend aluminium, terwijl ook in de B2h-horizont van droge
podzolen AI2O3 vaak veel sterker is opgehoogd dan ijzer. Verder is ge
bleken dat een verkitte B2-horizont, die in dit gebied Vrij veel voor
komt, gepaard gaat met een sterke ophoping van aluminium.
In het onderzochte gebied komen zowel moder- als humuspzolgronden
voor.
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
grijze vlekken, ontstaan door oxydatie en reductie van ijzerverbindingen.
Daarnaast is er nog een aantal andere kenmerken, zoals een moerige bo
vengrond of tussenlaag, de afwezigheid van ijzerhuidjes (alleen in zand
gronden), een niet-gerijpte ondex;grond of een ondiep voorkomende G-horizont, die duidelijk wijzen op de "natte" ontstaanswijze van deze
gronden. Deze min of meer duidelijke hydromorfe kenmerken worden, mits
ze aan bepaalde eisen van dikte, diepte enz. voldoen, als criteria ge
hanteerd bij de indeling der gronden in hydro- (met hydromorfe kenmer
ken) en xerogronden (zonder hydromorfe kenmerken),
In dit gebied behoren de veengronden en de moerige gronden tot de
hydromronden. De aanwezigheid van een "moerige laag" is hier het hydro
morfe kenmerk. Bij de zandgronden is in de enkeerdgronden (A1-horizont
dikker dan 50 cm) geen onderscheid gemaakt tussen hydro- en xerogron
den, gezien de sterke menselijke invloed die deze gronden als belangrijk
ste kenmerk hebben (zie 3.8). De overige zandgronden behoren evenals de
-vcakomerde kleigronden voor het merendeel tot de hydrogronden.
In veel Nederlandse gronden is tijdens en na de vorming van de
bodemprofielen de hydrologische toestand ingrijpend gewijzigd» Veel
gronden zijn "droger" geworden, andere "natter". Dit weerspiegelt zich
o.M. in de huidige grondwaterstanden en het bodemgebruik, maar ook aan
bepaalde actuele hydromorfe kenmerken, zoals nieuw gevormde roest- en
reductievlekken. Deze "actuele" vlekken zijn moeilijk te onderscheiden
van de onder de oorspronkelijke hydrologische toestand ontstane "fos
siele" vlekken.
Ten einde ook de actuele hydrologische toestand der gronden weer
te geven (= de hoogte van de actuele grondwaterstand) wordt naast de
indeling in hydro- en xerogronden, ook de zgn. grondwatertrap (zie
4.4.1) van elke bodemeenheid vastgesteld en op de grondwatertrappenkaart aangegeven (bijl. 3).
3.8

Antropogene beïnvloeding

Vanaf het moment, dat de mens van zwervende nomade (grotendeels
levend van de produkten, die de natuurlijke flora en fauna opleverden)
overging tot in cultuurneming van de grond en zich meer blijvend ging
vestigen, is zijn invloed als bodemvormende factor steeds toegenomen.
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 humushoudend mineraal materiaal op het land gebracht. Zo
ontstonden door het eeuwenlange gebruik van deze potstalmest de meer
en minder dikke A1-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 (enkeerdgronden).

- 39 Verder heeft de mens invloed op profiel en landschap uitgeoefend
door o.ra, ontwatering, vervening en in de meer recente tijd, door de
steeds toenemende winning van zand, grind en klei ten behoeve van de
industrie.
Nog een ander gevolg van het ingrijpen door de mens is, dat door
de regelmatige bemesting en bewerking van bouw- en graslanden en het
ontbreken van natuurlijke vegetatie, het podzoleringsproces in de zand'
gronden grotendeels tot stilstand is gekomen terwijl dit in stuifzandgronden, onder heide enz. voortgaat.
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DE BASIS VAN DE LEGENDA'S EN DE NOMENCLATUUR, DE SOORTEN ONDERSCHEI
DINGEN OP DE BODEMKAART EN DE GRONDWATERTRAPPENINDELING

k-1 De basis van de legenda's en de nomenclatuur
De legenda's van de bodemkaarten die bij de Stichting voor Bodemkartering vervaardigd worden, hebben als basis het Nederlandse Systeem
voor Bodemclassificatie (De Bakker en Schelling, 1966). Dit betekent dat
bij het classificeren en afgrenzen van de gronden een morfometrische
methode wordt gebruikt. Bij dit systeem meet men de eigenschappen en
kenmerken van de grond.
Zowel in de legenda van de bodemkundige overzichtskaart, schaal
1 : 25 000 (bijlage 1) als in de legenda van de bodemkaart in gedetail
leerd overzicht, schaal 1 : 10 000 (bijl. 2), zijn de onderscheiden
bodemeenheden benoemd naar de overeenkomende gronden uit het subgroep
niveau van het Systeem voor Bodemclassificatie. Deze dragen roepnamen
die een pedogenetische en landschappelijke achtergrond hebben. 3h de
naam veldpodzolgronden is bijv. het woord veld landschappelijk en het
woord podzol pedogenetisch (zie ook Glossarium, blz. 15 ). Een uitzon
dering vormen de Oude Klei-Leemgronden. Deze benaming is ontleend aan
de legenda van de landelijke kartering, schaal 1 : 50 000.
Bij de nadere omschrijving van de gronden worden aan de roepnamen
enkele woorden toegevoegd die dan meestal betrekking hebben op de tex
tuur, de kleur en dikte van de A1-horizont. Vooral de onderverdeling
naar textuur is in de legenda van de bodemkaart, schaal 1 : 10 000 ge
detailleerder dan in die van de overzichtskaart, schaal 1 : 25 000, die
in dit opzicht goed aansluit bij de landelijke 1 : 50 000-kaart. De op
beide laatstgenoemde kaarten met de eenheid Hn21 aangeduide veldpodzolgron
den, zijn in de legenda van de bodemkaart, schaal 1 : 10 000, naar
textuur verder onderverdeeld in de kaarteenheden Hn51, Hn52 en Hh53 (voor
een verdere vergelijking zie Aanhangsel A).
De bodemkaart, schaal 1 : 10 000, wordt in hoofdstuk 5 uitvoerig
besproken. Om snel geïnformeerd te zijn raadplege men de bodemkaart,
schaal 1 : 25 000 en de korte beschrijving hiervan in de samenvatting
op bladzijde 16.
lf.2 Soorten onderscheidingen op de bodemkaart
4.2.1 Enkelvoudi£e_en samengestelde kaarteenheden
Binnen een enkelvoudige ("zuivere") kaarteenheid is ernaar gestreefd
dat ten minste
van de oppervlakte van ieder kaartvlak aan de in code,
legenda en rapport gegeven omschrijving voldoet. De rest ^tot ca. 30$)
kan uit "verontreinigingen" bestaan, die een van code en omschrijving
afwijkende profielopbouw hebben. Waar als gevolg van een zeer gecompli
ceerde bodemgesteldheid dit percentage zou worden overschreden is het
desbetreffende kaartvlak als een samengestelde kaarteenheid of associa
tie van twee of meer enkelvoudige kaarteenheden aangegeven. Deze draagt
de code van de (beide) samenstellende eenheden en voldoet daardoor
ook voor minstens 70% van de oppervlakte aan de gegeven omschrijving
voor de samenstellende eenheden. Enkelvoudige en samengestelde kaart
eenheden worden op de bodemkaart met afzonderlijke kleuren resp. met
combinaties van kleuren aangegeven en met een volle (niet onderbroken)
lijn afgegrensd.
4«2.2 To£Voe£ingen_
Een toevoeging wordt gebruikt om een bepaald profielkenmerk, dat
over de gedeeltelijke of gehele oppervlakte van meerdere, overigens van
elkaar verschillende kaarteenheden voorkomt, aan te geven. Dit is in
dit gebied bijv. het geval met de afgegraven, opgehoogde en vergraven
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gedeelten, die in een aantal kaarteenheden over kleine oppervlakten
voorkomen en met enkele bijzondere lagen die bij verschillende bodem
eenheden in de zandgronden zijn aangetroffen.
Het is wel mogelijk om deze verschijnselen in de kaarteenheden zelf
onder te brengen, maar dit zou het aantal kaarteehheden doen toenemen
en daardoor kaart en legenda gecompliceerder maken.
Ter vermijding hiervan is de toevoeging gebruikt die echter geens
zins een minder belangrijke onderscheiding aangeeft dan die welke in
de kaarteenheden zijn opgenomen.
De toevoeging wordt met een bepaalde signatuur (arcering, stippe
ling enz.) over de voorkomende oppervlakte aangebracht en, voor zover
niet samenvallend met bestaande bodemgrenzen, afgegrensd met een onder
broken (----) lijn.
De toevoegingen voor de verwerkingen worden behalve op de bodemkaart ook op de overige kaarten aangegeven.
1^.2.3 Overige onderscheidingen
Deze omvatten de belangrijkste beken, wegen, spoorlijnen, bebouw
de kommen en overige niet als cultuurgrond in gebruik zijnde oppervlak
ten. 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.
b'3 De Grondwatertrappenindeling
U.3.1 Het be£rip_grondwatertra£
De grondwaterstand neemt een belangrijke plaats in onder de facto
ren, die de geschiktheid van een grond, met name van een zandgrond, als
cultuurgrond bepalen. Het is daarom gewenst over de diepteligging 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 grond
water uitzet tegen de tijd en de punten door een lijn verbindt, ver
krijgt men een tijdstijghoogtelijn.
Het is mogelijk door een bundel tijdstijghoogtelijnen een gemiddel
de grondwaterstandscurve te trekken, zoals in afb. 12 is aangegeven.
Deze gemiddelde curve geeft het gemiddelde verloop van de grondwater
stand weer. Top resp. dal van de curve laten zien tot welke stand het
grondwater gemiddeld stijgt resp. daalt. De waarden, afgelezen bij top
resp. dal van de gemiddelde curve, zijn de gemiddelde hoogste grond
waterstand (GHG), resp de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG).
Uit afb. 12 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
grondwaterstandsverloop.
Aan de grondwatertrappenindeling ligt ten grondslag, dat het ver
loop van de grondwaterstand op een bepaalde plaats gekarakteriseerd
wordt door GHG en GLG. Van plaats tot plaats kan het gemiddelde grond
waterstandsverloop 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 ge-

- 42 noemd, is gedefinieerd, door aan te geven binnen welke grenzen GHG en
GLG voor die Gt mogen variëren. Wanneer aan een kaartvlak op de grondwat ertrappenkaart een bepaalde Gt is toegekend, wil dit zeggen dat de
GHG's en de GLG's van de gronden binnen dat kaartvlak zullen varieren
binnen de klassengrenzen, die gesteld zijn voor de desbetreffende Gt.
Hierbij worden afwijkingen t.g.v. het voorkomen van onzuiverheden
tot maximaal 30$ van het kaartvlak toegelaten.
4-3.2 De_ind£ling J^afb^ J_3_}_
Ten behoeve van de systematische kartering van Nederland, schaal
1 : 50 000, is een landelijke indeling gemaakt in zeven grondwater
klassen (I t/m VII).
Voor de meer gedetailleerde kaart schaal 1 : 10 000 van dit gebied
zijn de Gt-klassen III, V en VII voor de GHG nader onderverdeeld. Dit
is in de code aangegeven door toevoeging van de letters a en b.
Op de bodemkundige overzicntskaart, schaal 1 : 25 000, is alleen
de landelijke indeling gebruikt en wel de Gt-klassen II, III, V, VI en
VII.
4.3.3 Verband bode^aart^grondwatertrappenkaart
Gezien de belangrijkheid van de diepteligging van het grondwater
in de (zandgronden i.v.m. de landbouwkundige gebruikswaarde, cultuur
technische ingrepen enz., hoort dit gegeven op de bodemkaart thuis.
Om kaarttechnische redenen is dit echter op een afzonderlijke kaart,
de grondwatertrappenkaart, weergegeven. Wel is op de bodemkaart in de
zandgronden een tweedeling gemaakt naar gelang de diepteligging van
de GHG. De gronden, die een GHG hebben dieper dan I4.O cm, zijn hoog en
middelhoog genoemd, die met een GHG ondieper dan 40 cm* laag en
zeer laag (De hoge gronden hebben een GHG dieper dan ca. 80 cm, de
middelhoge een GHG tussen l+O en 80 cm, de lage en de zeer lage een
GHG ondieper dan lj.0 cm beneden maaiveld).
Voor de geschiktheidsbeoordeling van de gronden dient men echter
naast de bodemkaart steeds de grondwatertrappenkaart te raadplegen.
Beide kaarten vormen een eenheid en dienen ook als zodanig te worden
gebruikt. De grondwatertrappenkaart geeft uitsluitend de diepteligging
van het grondwater weer, en 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 doen uitkomen en het
gebruik 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 beschou
wing van de Gt-kaart blijkt, dat behalve de grens hoog-middelhoog en
laag-zeer laag in de zandgronden, nog meer Gt-grenzen geheel of gedeel
telijk samenvallen met bodemgrenzen.
Voor de beschrijving van de grondwatertrappenkaart wordt verwezen
naa.,1 hoofdstuk 6.
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BESCHRIJVING VAN DE KAAHTEENHEDEN OP DE BODEMKAART IN GEDETAITiLEERD
OVERZICHT. SCHAAL 1 : 10 OQO (bijlage 2)
Inleiding

De hoofdindeling van de gronden in dit gebied is gebaseerd op de
verschillen in het moedermateriaal. Er zijn zes hoofdklassen onderschei
den:
Zandgronden
Moerige gronden
Veengronden
Rivierkle igronden
Oude Kleigronden
Leemgronden
De verdere indeling en codering is voor de zandgronden schematisch
weergegeven op de afbeeldingen 14, 15 en 17 en wordt bij de afzonderlij
ke beschrijving der hoofdklassen nader toegelicht. De schematische weer
gave is voor de overige gronden i.-v .m. het geringe aantal onderscheidingen
achterwege gelaten. Voor zover ter plaatse niet verklaard, wordt voor de
definities der gebruikte indelingscriteria verwezen naar het glossarium.
In totaal zijn op de bodemkaart 69 enkelvoudige en 3 samengestelde
eenheden onderscheiden, terwijl daarnaast nog een 10-tal toevoegingen
is gebruikt.
In dit hoofdstuk worden de kenmerken en eigenschappen der kaarteen
heden besproken, grotendeels in de volgorde zoals ze in de legenda en op
de afbeeldingen voorkomen. Na de beschrijving van een hoofdklasse volgen
steeds de beschrijvingen van de tot deze hoofdklasse behorende kaarteen
heden. Ten einde herhalingen zoveel mogelijk te voorkomen zijn nauw ver
wante eenheden te zamen beschreven, maar is van elke eenheid wel een af
zonderlijke profielschets (voorbeeld van profielopbouw) gegeven.
Bij deze profielschetsen, die representatief zijn voor de desbetref
fende kaarteenheid, staan codering, oppervlakte en benaming vermeld als
ook de toevoegingen en de grondwatert rappen, die binnen de eenheid voor
komen. Onder het hoofd toelichting worden eventuele voorkomende varia
ties en afwijkingen binnen de kaarteenheid genoemd.
Ten slotte wordt nog een globaal inzicht gegeven in de landbouwkun
dige geschikhheid en is veelal nog een enkele opmerking gemaakt orrrtrent
de waterhuishouding der gronden.
5.2

Zandgronden

Hiertoe behoren per definitie de 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.
Naar het al of niet aanwezig zijn van duidelijke bodemhorizonten en
de aard en de dikte hiervan is binnen de zandgronden onderscheid gemaakt
in:
Moderpodzolgronden
ï'J. umuspodzolgronden
Enkeerdgronden
Overige eerdgronden
Vaaggronden
De wijze waarop bovengenoemde zandgronden verder zijn ingedeeld
in kaarteenheden, wordt besproken bij hun respectievelijke hoofdgroe
pen en subgroepen (zie afb. 14 en voor de indelingscriteria ook para
graaf 3.5 t/m 3.8). De indeling naar de textuur van het zand in de
bovenste 30 cm volgt hieronder. Deze is voor alle zandgronden gelijk.
In de kaartcode geeft het eerste cijfer de korrelgrootte aan, het tweede
de leemklasse. Alle onderstaande korrelgrootten en leemklassen en com
binaties hiervan komen in het gebied voor.
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Code

Leemklasse

Code

Korrelgrootte

combi
natie

combi
natie
leemarm

zeer fi.in
105 ~ 150 rau

0 - 10

3

zwak lemig

matig fi.in
150 - 210 mu
grof
210 - 2000 mu

5.2.1

%

ƒ
ft/»,
lutum

5)
)
)
7)

10
6

-

1?i

fo

sterk lemig

1)
)
)
3))
)
)
5 )

2

4

Moderpodjzolgronden_

De moderpodzolgronden komen in een betrekkelijk geringe oppervlak
te in het noorden van de gemeente Aalten voor. Zij worden gekenmerkt
door een duidelijke moder B-horizont (zie ook par. 3.6). Eeze horizont
is meestal ondiep ontwikkeld, is tot 25 à 50 cm diepte bruin tot bruin
geel gekleurd en gaat dan over in geelgrijs C-materiaal. Binnen 120 cm
komen ten gevolge van grondwaterinvloed, roestafzettingen voor.
De moderpodzolgronden hebben zich ontwikkeld in tamelijk arm, grindrijk, grof tot matig grof zand van het Hoogterras. Plaatselijk kan. dit
fijn zand zijn.
De A1-horizont is bij moderpodzolen onder bos zeer dun (5 à 10 cm)
en bevat hier vrij veel zwarte, amorfe humus (5 à 6 %) en loodzandkorrels. Bij jonge en oudere ontginningen bedraagt het humusgehalte niet
meer dan 2 à 3 %.
De moderpodzolgronden zijn naargelang de dikte van de A1-horizont
nader onderverdeeld in:
Holtpodzolgronden, met A1-horizont dunner dan 30 cm
Loopodzolgronden, met A1-horizont van 30 - 50 cm
5.2.1.1

Holtpodzolgronden

Deze gronden worden aangetroffen op de hoge delen van het Hoogterraslandschap bij Barlo en Schaarsheide. Ze zijn opgebouwd uit zwak lemig, matig grof tot soms zeer grof grindrijk zand. De A1-horizont is
humusarm tot matig humeus. Op dó jonge bouwlandontginnnngen bedraagt
de dikte van de bovengrond 20 à 30 cm. De B2 is hier vaak zwak ontwik
keld. Onder bos zijn deze gronden dikwijls verwerkt. In de bovenste
30 à 40 cm van het profiel is dan de Al-horizont met "B2"-materiaal
vermengd.
De gronden liggen hoog uit het grondwater. De voorraad hangwater
in de bovenlaag is doorgaans gering, de gewassen lijden spoedig aan
verdroging. Er is slechts één kaarteenheid onderscheiden.

- 45 Kaarteenheid: Y73
Omschrijving;

Hoge en middelhoge holtpodzolgronden in zwak lemig, grof
zand

Grondwatertrappen:
Oppervlakte

Vila

ha: 26,25

Toevoegingen:

fo'.

0,3

g = grind in de bovengrond binnen 40 cm

Voorbeeld van profielopbcuw:
horizont

humus

leem
M50
% (mediaan)

0-

kleur

A1

16

300

donker
grijsbruin

B2

12

320

bruingeel

h b3

10

320

geel

<10

>420

20-

50

opmerkingen
met veel grof grind

10-

h cl,

geelgrijs

zwakke roest

120Toelichting:

Deze gronden zijn overwegend zeer grindrijk. In de onder
grond worden plaatselijk fijnzandige lagen aangetroffen.

Waterhuishouding :

Zeer weinig vochthoudende gronden

Gebruik: Bos, gras- en bouwland
Landbouwkundige geschiktheid:

5.2.1.2

Akkerbouw:

weinig geschikt voor akkerbouw

Weidebouw:

ongeschikt voor blijvend gras
land; te droog.

Loopodzolgronden

Dit zijn moderpodzolgronden met een matig dikke A1 (30-50 cm). Ze
komen voor op het Hoogterras ten hoorden van Aalten en behoren tot de
oudere ontginningsgronden die hier een onderdeel vormen van de Aaltense
es. Ze onderscheiden zich slechts van de aangrenzende enkeerdgronden
door de dikte van de humeuze bovenlaag.
Het zwarte mestdek bestaat uit matig humeus, zwak lemig, matig fijn
7.and- De B2-horizont is in diepte en kleur goed ontwikkeld. Het profiel
is grindhoudend.

- 46 Kaarteenheid: cY53
Omschrijving: Hoge en middelhoge loopodzolgronden in zwak lemig, matig
fijn zand
Grondwatertrappen:
. . . ha:
Oppervlakte
Toevoegingen:

Vila

Vllb

2,^

28,25

totaal

30,25
0,4

g = grind in de bovengrond
G = grof zand en of grind beginnend tussen 40 en 120 cm

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

opmerkingen

%

M50
(mediaan)

Aan

15

170

zeer donker
grijsbruin

met grind

B2

12

170

donkerbruin
tot bruin

met grind

B3

8

I80

bruingeel

met grind

Cl

8

170

geel

met grind

%

3fe
-I

kleur

leem

0-

humus

60-

100120-

Toelichting:

In de ondergrond komt in het algemeen dieper dan 80 cm
grof zand voor. Hierin treft men soms lemige lagen
(banden B) aan.

Waterhuishouding: Droogtegevoelig
water
Gebruik:

door te hoge ligging boven het grond

Hoofdzakelijk bouwland, soms grasland

Landbouwkundige geschiktheid:

Akkerbouw: Geschikt voor rogge en aard
appelen, matig geschikt voor
haver, gerst en voederbieten.
Weidebouw: Weinig geschikt voor blijvend
grasland.

5.2.2

Humusp_od_zolgronden_

Humuspodzolgronden hebben een duidelijke B-horizont, waarvan de
ingespoelde humus overwegend amorf is. Ze worden naar het voorkomen
of ontbreken van ijzerhuidjes onder de B-horizont, onderscheiden in
xerohumuspodzolgronden (xero = droog) en hydrohumuspodzolgronden
(hydro = nat),
De humuspodzolgronden beslaan in Aalten een grote oppervlakte.
Vooral de hydrohumuspodzolgronden treft men verspreid over het gehele
gebied aan. Ze worden onderscheiden in veldpodzolgronden en haarpodzolgronden, zie afbeelding 14.

-

kl -

5.2,2.1 Haarpodzolgronden
In deze humuspodzolgronden zijn de zandkorrels direct onder de
B2-laag omgeven door ijzerhuidjes. De kleur van dit zand is geel tot
geelbruin. Vaak korren hierin donkerbruine tot zwarte ins poel ingsbandjes (fibers) voor.
De B2-horizont is zeer donker bruin tot zwart van kleur en ondiep
ontwikkeld. In vele gevallen is in het bovenste deel een gitzwarte
B2h aanwezig. In deze horizont kan zeer veel humus opgehoopt zijn, De
A1-horizont is in de niet ontgonnen en verstoorde gronden zeer dun.
Hieronder komt meestal een duidelijk zichtbare uitspoelingshorizont
(A2) voor»
De Haarpodzolgronden treft men in Aalten aan op de hoog gelegen
dekzandruggen waarbij diepe grondwaterstanden voorkomen. Plaatselijk
zijn deze gronden verstoven en zijn ze overdekt met een laagje stuif
zand. Verder vindt men ze in het sterk geaccidenteerde terrein ten
zuidoosten van Aalten in associatie met Vorstvaaggronden (Associatie
Hd51 - Zb5l).
Kaart eenhe id:

Hd5l

Omschrijving:;

Hoge en middelhoge haarpodzolgronden in leemarm en matig
fijn zand

Grondwatertrappen;

VI

VII

Oppervlakte- ^
Oppervlakte.
^

1'5

0,75
7,5
7
°'75

horizont

£§,.

humus

%

-M
A2

VEJx.

;

B2

7
2
5

0,1

leem
%

<10
<10
<10
<10

VTIb
<D,1

M50
(mediaan)
160
160
I70
170

kleur

opmerkingen

zwart
donkergrijs
zwart
donkerbruin

verkit
gevlekt

geelbruin

.tfj B3
-i

totaal9'75
totaal

en

<10

170

donkergeel

C12

<10

170

grijsgeel

Verbreiding:

Een kleine oppervlakte langs de Romeinendijk in het uiter
ste noordwesten en verder ten zuiden van Aalten. Op laatst
genoemde plaats in associatie met vorstvaaggronden.

Waterhuishouding:
Gebruik:

zeer weinig vochthoudend

Bos

Landbouwkundige geschiktheid:

Akkeibouw: weinig geschikt
Weidebouw: ongeschikt voor blijvend
grasland

- 48 5.2.2.2

Veld.pod.zolgrond.eri

Veldpodzolgronden zijn hydrohumuspodzolgronden met een Al, die dunner is dan 30 cm. In deze gronden ontbreekt de A2-horizont meestal,
Slechts plaatselijk waar de gronden op een helling voorkomen en worden
beïnvloed door stromend grondwater, is soms wel een A2 aanwezig.
De B-horizont is meestal duidelijk ontwikkeld. Op veel plaatsen,
in het bijzonder op dekzandkoppen, is de B-horizont nog wel eens hard
door verkittingen. De verkitting schijnt samen te gaan met ophoping
van aluminium (Pape, 1963). Op vele plekken evenwel ook met ijzerafzet
tingen uit het grondwater.
Daar, waar de veldpodzolgronden in kleine oppervlakten afgewisseld
door beekeerdgronden voorkomen, zoals tussen IJzerlo en Lintelo, is de
B2 vaak weinig ontwikkeld en sterk ijzerhoudend. In het profiel heeft
zich het ijzer veelvuldig tot concreties gevormd.
Goed ontwikkelde en diepe B-horizonten treffen we aan in het G-oor.
De A1-horizont wisselt sterk in humusgehalte, -kwaliteit en in dikte.
In de jonge ontginningsgebieden, zoals het Goor, heeft de Al een hoog
humusgehalte (5 à 8 ^), maar bestaat slechts uit een dunne laag. De
humus heeft hier een milde vorm. Bij de veldpodzolgronden op de Schaars
heide is de humus daarentegen wreed (hoge C/ft verhouding en is de A1
vaak zeer zwart gekleurd.
Op veel gronden is de A1 door ontginningswerkzaamheden, bebossing
enz. verwerkt met de onderliggende B-horizont. Dit is op de bodemkaart
met toevoegingen aangegeven. Jonge ontginningsgronden vertonen meestal
veel kleurverschil in de bouwvoor. Bij iets oudere ontginningen heeft
de Al zich tot een 25 à 30 cm dikke bovengrond ontwikkeld. Naarmate
de ontginning ouder is, is de A1 homogener.
De veldpodzolgronden zijn naar hun textuurverschillen en de diepte
van het grondwater onderverdeeld in 11 kaarteenheden (zie afb. 14).
Kaarteenheid;

a. Hn5l en b. Hn52

Omschrijving;

a. Hoge en middelhoge veldpodzolgronden in leemarm, matig
fijn zand
b. Hoge en middelhoge veldpodzolgronden in leemarm en
zwak lemig, matig fijn zand
L:

Hn51

ha;
%%

Oppervlakten
ha;
Hn51
f6 s

Vila

VII

Vllb

114,75 16,25
0,2
1,4

5,50
0,1

1,75
<0,1

VI

42,75
0,5

1,<D,1

totaal

138,25
1,7

totaal

43,75
0,5

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus
%

0-

leem
fo

M50
(mediaan)

13

160

B2

11

160

<10

160

zeer donker
bruin
bruin

<10

160

geelbruin

5060-

120-

zeer donker
grijs

A1p
25-

-I

kleur

CIJ

opmerkingen

- 49 Toelichting: Deze gronden komen voor op enkele grotere en kleinere dekzandruggen. Het humusgehalte van de bovengrond is steeds
laag, nl. 3 & 4 $. De B2 is vaak verkit en zeer compact.
De ondergrond is steeds leeraarm.

Verbreiding:

Hoofdzakelijk langs de Romeinendijk in het noordwesten.
Verder in het zuidoosten bij de Haart.

Waterhuishouding:

Gebruik:

Door hun hoge ligging t.o.v. het grondwater en de
lage humus- en leemgehalten, zijn deze veldpodzolgronden zeer spoedig verdrogend.

Grotendeels bouwland, voor een kleiner deel grasland en bos.

Landbouwkundige geschiktheid:

Akkerbouw: weinig geschikt voor rogge en
aardappelen
Weidebouw: ongeschikt voor blijvend gras
land

Kaarteenheid: Hn53
Omschrijving : Middelhoge veldpodzolgronden in zwak lemig, matig fijn
zand
Grondwatertrappen:
Oppervlakte

ha:

VI

Vila

154,25
1,9

<0,1

4

totaal

158,25
1,9

Toevoegingen: e = vergraven
Voorbeeld van profielopbouw
horizont

humus

leem
M50
% (mediaan)

kleur

opmerkingen
plaatselijk
verkit

O
A1

4

15

170

zwart

B2

1

12

170

donkerbruin

B3

<1

<10

170

licht
geelbruin

<10

170

licht
bruingrijs

35
25

75
130

grijs
grijs

25"
4ïr

6o

Cg
100110
120

D11k
T?12g_

Toelichting:

Dit zijn overwegend nog jonge ontginningsgronden. Meestal
is bij de iets oudere gronden reeds een zwaite, homogene
bovengrond ontstaan ter dikte van 30 cm. Het humusgehalte
is niet hoger dan 3 tot 4 %.
De bouwvoor is bij de zeer jonge ontginningsgronden nog
bont van kleur. Het humusgehalte is hier sterk wisselend.
De B2 is gewoonlijk slerk verkit, de C-ondergrond meestal
roestig. In het zuidwesten, bij IJzerlo komt plaatselijk
fijnzandige leem tot sterk lemig fijn zand in de ondergrond
voor.

Verbreiding:

In kleine oppervlakten voorkomend door het gehele gebied,
hoofdzakelijk gelegen op dekzandruggen temidden van beekeerdgronden.

-yj -

Waterhuishouding :

Gebruik;

overwegend vrij sterk verdrogend. Op plaatsen waar de
B2-laag verkit is, kunnen pleksgewijs tijdelijk natte
gedeelten voorkomen.

bouwland en grasland.

Landbouwkundige geschiktheid;

Akkerbouw: matig geschikt voor rogge,
haver, gerst en aardappelen.
Ongeschikt voor voederbieten.
Weidebouw: weinig geschikt voor blijvend
grasland.

Kaarteenheid;

a. Hn63 en b. Hn73

Omschrijving;

a. Middelhoge veldpodzolgronden in zwak lemig, matig
fijn en grof zand
b. Middelhoge veldpodzolgronden in zwak lemig grof zand.

Grondwatertrappen:
Hn63
Oppervlakte
Hn73
Toevoegingen;

VI

Vila

ha;
:

26,25
0,3

ha;

22,75
0,3

7*75
0,1

totaal

30,50
0,4

g = grind in de bovengrond binnen 40 cm
x1 = Oude Klei beginnend tussen 40 en 80 cm
x2 = Oude Klei beginnend tussen 80 en 120 cm

Voorbeeld van profielopbouw:
a. Hn63
horizont

humus
%

O
A1

leem

%

M50
(mediaan)

kleur

opmerkingen

1C

190

zwart

grindbijmenging

20-

B2

2

12

190

bruin

grindbijmenging

B3

1

<10

250

bleekbruin

grindbijmenging

Cllg

<10

250

grijsgeel

grindbijmenging
+ roest

H 012g
100-1 Dg
120-

<10

250

grijs

grindbijmenging
+ roest

40
5080-

brokken Oude Klei in lemig zand

b. Hn73
humus

leem

opmerkingen

%

M50
(mediaan)

kleur

%

A1

15

280

zwart

grind

B2

12

280

bruin

grind

B3

10

320

bleekbruin

grind

<10

400

geelgrijs

grofzandig e
grindrijker

horizont
O20-

4060-

Cl1g

120-

- 51 Toelichting: Deze veldpodzolgronden komen voor op het Hoogterras van de
Schaarsheide. Het zijn jonge ontginningsgronden met een dun
ne humeuze bovengrond. Deze humus is overwegend amorf en
wreed. De B2 is ondiep en onregelmatig ontwikkeld.
Het materiaal van deze gronden is zeer grindrijk, vrij vaak
komt een keienvloer in het profiel voor.
Het verschil tussen de kaarteenheden Hn63 en Hn73 is ge
ring. Bij kaarteenheid Hn63 komt plaatselijk iets meer
fijn zand in de bovenlaag voor dan bij kaarteenheid Hn73.
De "Oude Klei", die onregelmatig in de ondergrond aanwe
zig is, bestaat uit een grindhoudende zeer vaste leemlaag,
meestal niet dikker dan 30 à 40 cm.
Verbreiding; In kleine oppervlakten op de hogere terreindelen van de
Schaarsheide, ten oosten van Barlo.
Waterhuishouding : Het vochthoudend vermogen is zeer gering.
Gebruik;

Bouwland of grasland.

Landbouwkundige geschiktheid;

Akkerbouw: Weinig geschikt voor rogge
en aardappelen. Ongeschikt
voor haver, gerst en voeder
bieten.
Weidebouw: Ongeschikt voor blijvend
grasland.

Kaarteenheid: a. Hna51

en

b. Hna52

Omschrijving: a. Lage en zeer lage veldpodzolgronden in leemarm, matig
fijn zand
b» Lage en zeer lage veldpodzolgronden in leemarm
zwak lemig, matig fijn zand
Grondwatertrappen:
Oppervlakte

Hna51

II

s
x1
x2
OK
e

10,75
0,1

=
=
=
=
=

lila
32,0,4

1,75
<0,1

3

Hna52
Toevoegingen;

III

1,50
<0,1

169,50
2,1

Illb

V

U5,25
1,8
38,25
0,5

Vb
18,-

0,2
21,75 101,75

0,32

en

1,2

totaal 197,2,4
totaal 343,5
4,2

zanddek van 5 à 25 om
Oude Klei beginnend tussen 40 en 80 cm
Oude Klei beginnend tussen 80 en 120 cm
sterke okerlaag binnen 120 cm
vergraven

Voorbeeld van profielopbuuw:
horizont
0-

humus

leem
%

M50
(mediaan)

kleur

%

Al

4

10

170

zwart

B2

1

<10

170

donkerbruin

B3

<10

170

bruin

Clg

20

170

grijs

roest

CG

17

170

grijs

roest

opmerkingen

20-

4070100120-

- 52 Toelichting; Deze gronden liggen meestal vlak, temidden van beekeerdgronden iets hoog t.o.v. hun omgeving. Het humusgehalte
van de bovengrond ligt tussen 5 en 8 %. Bij zeer lage
ligging kan dit nog wel hoger zijn. De B-horizont is dui
delijk ontwikkeld en niet erg compact. Bij kleine opper
vlakten temidden van beekeerdgronden is de ondergrond
roestrijk met soms duidelijke okerlagen. De kaarteenheden
Hna5"l en Hna52 verschillen in de bovengrond slechts zeer
weinig in leemgehalte. Bij Hna52 komen in het Goor dunne
leemlaagjes /oor. Soms is de ondergrond plaatselijk sterk
lemig, meestal echter leemarm.
Verbreiding;

De grootste aaneengesloten oppervlakten van deze gronden
liggen in het noordwesten van Aalten. Verder verspreid
over het gehele gebied.

Waterhuishouding : De gronden met een ondiepe ontwatering (Gt II, III
en lila) hebben in natte perioden wateroverlast en
zijn in de zomer redelijk vochthoudend. De iets beter
ontwaterde gronden, Gt Illb en Vb, hebben in de zomer
tijdelijk watergebrek. Een juist grondwaterpeil is
dus van groot belang.
Gebruik;

Overwegend grasland; plaatselijk bouwland.

Landbouwkundige geschiktheid:

Akkerbouw:

Op Gt Vb: geschikt voor rogge,
haver, gerst en aardappelen;
matig geschikt voor voeder
bieten.
Op Gt III, Illb, V en Va:
weinig geschikt voor rogge,
haver, gerst en aardappelen.
Ernstige beperkingen door
natheid.

Grasland:

Op Gt III, Illb, V en Va:
geschikt voor blijvend gras
land, laat in het voorjaar.
Op Gt Vb: matig geschikt voor
blijvend grasland; in de zomer
sterke groeivertraging.
Op Gt II en III: matig geschikt
voor blijvend grasland, laat
in het voorjaar; geringe draag
kracht van de zode.

- 53 Kaarteenhe id: Hna53
Omsehri.iving; Lage veldpodzolgronden in zwak lemig, matig fijn zand
Grondwatertrappen:II
Oppervlakte

ha: 1,75

%:

III

Ilia

Illb

84,25 121,1,1,5

157,50
1,9

V

Va

301,3,7

37,25

0,5

Vb_
5®'P

6,1

totaal1206.

Toevoegingen: g = grind in de bovengrond binnen 40 cm
zl= zandige leem tot sterk lemig zand beginnend tussen
40 en 120 cm
X1= Oude Klei beginnend tussen 40 en 80 cm
X2= Oude Klei beginnend tussen 8o en 120 cm
G =s grof zand en of grind beginnend tussen 40 en 120 cm
e = vergraven
Voorbeeld van profielopbuuw:
kleur

opmerkingen

160

bont
zwartbruin

verwerkt

10

170

donkerbruin

verwerkt

B3

<10

I70

geelbruin

Clg

<10

I80

grijs

horizont

humus

leem

%

%

A1p

3

13

B2

1,5

0-

M50
(mediaan)

20-

50
60

roest

120-

Toelichting:

De Al-horizont kan zowel homogeen als sterk verwerkt met
de B2 voorkomen. Het humusgehalte wisselt dan ook vrij
sterk, nl. van ongeveer 3 tot 8 fo. Een homogene zwarte
bovengrond ter dikte van 25 à 30 cm komt voor bij de iets
oudere ontginningsgronden. Hier bedraagt het humusgehalte
3 à 4 %. Bij de zeer jonge ontginningsgronden is dit vaak
minder dan 3 %, terwijl de lage natte gronden (Gt II, lila)
zeer humeus tot zelfs humusrijk kunnen zijn.
Waar de veldpodzolgronden overgaan in beekeerdgronden of
gooreerdgronden, is de B2 weinig ontwikkeld. Een sterk
roestige ondergrond komt voor waar ze temidden van beek
eerdgronden liggen.

Verbreiding:

Verspreid door het gehele gebied in grote oppervlakten,
voornamelijk in het noordwesten (het Goor) en in de omge
ving van de Haart en Lintelo.

Waterhuishouding:

Gebruik:

Op Gt III en lila: regelmatig wateroverlast
Op Gt V, Va, Vb en met Oude Klei in de ondergrond:
periodieke natheid en droogte.

Bij de gronden met Gt II, III en lila vrijwel alleen grasland.
Op de overige gronden zowel bouwland als grasland.

Landbouwkundige geschiktheid:

Akkerbouw: Op Gt Vb: geschikt voor rogge,
haver, gerst en aardappelen.
Op Gt III, Illb, V en Va: over
wegend weinig geschikt voor bo
vengenoemde gewassen; ernstige
beperkingen door natheid.

14,

- 54 Grasland: Op Gt HI, Illb, V en Va: ge
schikt voor blijvend grasland;
laat in het voorjaar.
Op Gt Vb: matig geschikt voor
blijvend grasland; sterke groei
vertraging.
Op Gt II en lila: matig geschikt
voor blijvend grasland; laat in
het voorjaar. Vaak geringe draag
kracht van de zode.
Kaarteenheid: Hna54
Omschrijving: Lage veldpodzolgronden in sterk lemig en zwak lemigj
matig fijn zand
Grondwatertrappen: III
Oppervlakte

ha:

2,50
<0,1

3,75
<0,1

7o:

Toevoegingen:

Ilia Illb

g =
X1=
X2=
0K=

V

4,50 14,75
0,1
0,2

totaal

25,50
0,3

grind in de bovengrond binnen 40 cm
Oude Klei beginnend tussen 40 en 80 cm
Oude Klei beginnend tussen 80 en 120 cm
sterke okerlaag binnen 120 cm

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

leem
M50
% (mediaan)

kleur

opmerkingen

0—
A1

22

180

zwart

B2

12

200

donkerbruin

B3g

<10

220

bruin

roestig

BCg

<10

220

oranje

okerlaag

253
50J
80-i

120-

Toelichting: De bovengrond is meestal zeer humeus (5 tot 8 %) en heeft
een leemgehalte dat ligt tussen 17 en 25 fo. De B2 is in
de meeste gevallen duidelijk ontwikkeld, donkerbruin ge
kleurd en soms verkit door ijzeraanrijking. In de onder
grond komen plaatselijk grofzandige lagen voor.
Verbreiding: In de beekdalen tussen de hoog gelegen oude bouwlandgronden ten noorden van Aalten en bij Barlo.
Waterhuishouding:

Gebruik:

Laag gelegen gronden met vrij veel wateroverlast,
vooral waar Oude Klei voorkomt. Soms zeer nat door
kwelinvloed.

Veelal grasland.

Landbouwkundige geschikthe id : Akkerbouw: Op Gt V : weinig geschikt voor
akkerbouw
Op Gt III, nia en Illb: onge
schikt voor akkerbouw

- 55 Weidebouw: Op Gt V en Illb geschikt voor
blijvend grasland
Op Gt III en lila: niet beoor
deeld wegens geringe oppervlakte.
Kaarteenheid: a. Hna63 en b. Hna73
Omschrijving: a. Lage veldpodzolgronden in zwak lemig, matig fijn en
grof zand
b. Lage veldpodzolgronden in zwak lemig grof zand
Grondwatertrappen:

III

Hna63
Oppervlakte:
Hna73
Toevoegingen:

ha
%
ha
%

V

53,75
0,7
2,50
<0,1

112,1,4
8,50
0,1

totaal

165,75

totaal

2,-

11,-

0,1

g = grind in de bovengrond binnen 40 cm
X1 = Oude Klei beginnend tussen 40 en 80 cm
X2 = Oude Klei beginnend tussen 80 en 120 cm

Voorbeeld van profielopbouw:
Hna63
horizont

humus
%

leem
M50
% (mediaan)

kleur

opmerkingen

O
2fe
45:
60-

8o

A1

16

180

zwart

veel grof grind

B2g

12

180

bruin

veel grof grind

B3

10

200

bleekbruin

veel grof grind

011 g

<10

320

grijsgeel

grindhoudend

Cl2g

<10

230

grijs

grindhoudend

6

16

250

zwart

grindhoudend

1,5

10

350

bruin

grindhoudend

<10

350

bleekbruin

grindhoudend

01 g

<10

350

grijsgeel

grindhoudend

Dig

40

210

grijs

Oude Klei

120Hna73
0—
H
A1 !
23=L
H
B2g
40B3g
5080-

120-

Toelichting:

Deze veldpodzolgronden, die de meer vlakke delen van het
hoogterras vormen, zijn grotendeels opgebouwd uit grindrijk grof zand. Kaarteenheid Hna63 is hier het laagst

- 56 gelegen. In deze gronden komt behalve grof zand plaatselijk
ook fijn zand in dunne lagen voor. Bij kaarteenheid Hna73,
die deel uitmaakt van de iets hogere terreingedeelten, be
staan de profielen geheel uit grof zand. Veelvuldig wordt
Oude Klei in de ondergrond aangetroffen. Op de overgang
naar dit materiaal bevindt zich dikwijls een keienvloertje.
De ontwikkeling van de B-horizont is vaak zwak. Plaatselijk
komen goor- en beekeerdgronden als onzuiverheid voor. De
zeer zwarte bovengrond (Al) is meestal erg dun (10 tot 15 era)
en zeer humeuö.
Verbreiding: Op de Schaarsheide ten oosten van Aalten en Barlo. Kaart
eenheid Hna73 neemt een zeer kleine oppervlakte in.
Waterhuishouding: De Oude Klei in de ondergrond beïnvloedt de water
huishouding in sterke mate. De laagste delen (Gt III)
zijn door kwelinrloed steeds nat. Waar Gt V voorkomt,
zijn deze gronden afhankelijk van het jaargetijde,
wisselend nat of droog.
Gebruik; Grasland; plaatselijk bouwland
Landbouwkundige geschiktheid: Akkerbouw: Op Gt V: geschikt voor rogge,
haver, gerst, aardappelen. Ma
tig geschikt voor voederbieten.
Op Gt III: weinig geschikt; be
perkingen door wateroverlast.
Weidetouw: Op Gt V: geschikt voor blijvend
grasland; sterke groeivertra
ging in de zomer.
Op Gt III: matig geschikt voor
blijvend grasland; laat in het
voorjaar.
5.2.2.3

Laarpodz olgronde n

Laarpodzolgronden zijn hydrohumuspodzolgronden met een matig dikke
A1 (30-5O cm). In het algemeen zijn deze gronden ontstaan uit veldpodzolgronden doordat de oorspronkelijke Al, ten gevolge van de toediening
van potstalmest, sterk is opgehoogd. Men kan in de bovenlaag van een
laarpodzolgrond dan ook vaak twee A1-horizonten onderscheiden, t.w. een
bovenste Alan- en een oorspronkelijke Alb-horizont. De humuskwaliteit
van het opgebrachte dek is meestal beter dan die bij de oorspronkelijke
Al, Dit komt tot uiting in een lager C/N cijfer. Het humusgehalte in
het aangebrachte dek wisselt enigszins; het ligt globaal tussen 3 en 6 %,
De laarpodzolgronden treft men voor het allergrootste deel op dekzand aan. Behalve in de jonge ontginningsgebieden komen ze over geheel
Aalten,verspreid in kleine vlakken voor. Ze behoren, evenals de enkeerdgronden, tot de oudere ontginningsgronden, In het gebied van Schaars
heide en 't Klooster zijn ze plaatselijk ontstaan op grof hoogterraszand. De humeuze dekken zijn grindhoudend.
Wat het humuspodzol in de ondergrond betreft kunnen we verwijzen
naar de beschrijving van de veldpodzolgronden. De laarpodzolgronden zijn
naar hun textuurverschillen en naar de diepteligging van het grondwater
onderverdeeld in 8 kaarteenheden (zie tabel van afb. 14).

- 57 Kaarteenheid: a. cHn52 en b„ cHn53
Omschrijving: a. Middelhoge laarpodzolgronden in leemarm en zwak lemig
matig fijn zand
b, Hoge en middelhoge laarpodzolgronden in zwak lemig,
matig fijn zand
Grondwatertrappen;

VI

cHn52

ha
%

cHn55

ha
%

Oppervlakte ;
Toevoegingen:

Vila

Vllb

6,75
0,1

1,75
<0,1

22,50
0,5
139,"
1,7

totaal

147,50

1,8

g = grind in de bovengrond
X1 = Oude Klei beginnend tussen 40 en 80 cm

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

leem

%

%

A1

4

B2
B3g

O
2fc:
40-

M50
(mediaan)

kleur

15

160

zwart

1,5

12

160

donkerbruin

<1

10

160

bruin

<10

160

licht
grijsbruin

opmerkingen

60-

C1g

roestig

120Toelichting:

Deze laarpodzolgronden liggen vaak op duidelijk zichtbare
dekzandkoppen temidden van beekeerdgronden maar vormen
ook wel de randstroken langs de enkeerdgronden. Het humusgehalte van de matig dikke, zwarte bovengrond varieert
van 4 tot 6 %. De B-laag hieronder is zeer vaak verkit
tot een zeer harde bank. Het C-materiaal is meestal
sterk roestig,

Verbreiding:

In kleine vlakken over het gehele gebied. De oppervlakte
van kaarteenheid cHn52 is beperkt.

Waterhuishouding: Het vochtbergend vermogen van deze gronden is gering.
Er is door de hoge ligging en de zeer ondoorlatende
compacte B-horizont geen contact met het grondwater.
Landbouwkundige ge s chikthe id: Akkerbouw: Op Gt VT: geschikt voor rogge
en aardappelen. Matig geschikt
voor haver, gerst en voeder
bieten.
Grasland:

Op Gt VT: matig geschikt voor
blijvend grasland; sterke groei
vertraging.
Op Gt Vila en VTIb: wegens ge
ringe oppervlakte niet geclas
sificeerd.

- 58 Kaarteenheid: a, cHn63 en b. cHn73
Omschrijving:

a. Hoge en middelhoge laarpodzolgronden in zwak lemig,
matig fijn en grof zand
b. Hoge en middelhoge laarpodzolgronden, zwak lèmig
grof zand

Grondwatertrappen:
eHn63
Oppervlakte :
cHn73
Toevoegingen:

VI
ha

15,25

ha

6,25
0,1

0,2

g = grind in de bovengrond binnen 40 cm

Voorbeeld van profielopbouw:
M50
(mediaan)

kleur

opmerkingen

15

280

zwart

met grof grind

B2

10

j2û-

<10

350
400

donkerbruin
bleekbruin

met grof grind
met grof grind

<10

400

geel, naar
beneden
geelgrijs

met grof grind
+ roest

horizont

humus

leem

%

%

A1

50
60-

~i

C11g

120-

Toelichting:

Deze kaarteerheden liggen op de hogere delen van het
hoogterraslandschap. Kaarteenheid cHn73 is geheel opgebouwd
uit grof zandig materiaal. Kaarteenheid cHnèj bevat naast
grof ook matig fijn zand. De matig dikke, zwarte boven
grond is deels opgebracht door het gebruik van potstalmest. De bouwvoor bevat daardoor minder grind dan bij de
zeer jonge ontginningsgronden in dit gebied. De B2 is on
diep en in kleur niet sterk ontwikkeld.

Verbreiding:

Kleine oppervlakten in het noordoosten, nabij 't Kloos
ter.

Waterhuishouding:
Gebruik:

Gronden met geringe vochtreserve.

Bouwland en grasland

Landbouwkundige geschiktheid: Akkerbouw: Matig geschikt voor rogge,
gerst, haver en aardappelen.
Weinig geschikt voor voe
derbieten.
Weidebouw: Matig geschikt voor blijvend
graslandj sterke zomerdepressie.

- 59 Kaarteenheid: a, cHna52 en b. cHna53
Omschrijving: a. Lage laarpodzolgronden in zwak lemig en leemarm, matig
fijn zand
b. Lage laarpodzolgronden in zwak lemig, matig fijn zand
Grondwatertrappen:
eHna52

III

ha

Oppervlakte :
ha
cHna55
Toevoegingen

g
OK
P
e

=
=
»
=

lila

Illb

3,<0,1

5,-

2,75 18,<33,1
0,2

V

0,1

36,5 17,50
0,2
0,k

Vb

Va

7,50
0,1

3,50
<0,1

totaal'

178,75
2,2

totaal

11,50
0,1
261
3,2

grind in de bovengrond binnen 40 cm
sterke okerlaag binnen 120 cm
ijzerconcreties binnen 80 cm
vergraven

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

leem
fo

0-

M50
kleur
(mediaan)

A1

14

170

zeer donker bruingrijf

B2

12

170

donkerbruin

Bi.

<10

170

bruin

I B/C

<10

180

licht bruingrijs

c

<10

180

grijs

G

<10

I8O

grijs

35E
506080-

-1
100120-

Toelichting;

Dit zijn oudere ontginningsgronden met meestal een vlakke
ligging. Ze komen vaak aan de randen of in de omgeving
van hoge enkeerdgronden voor. Naar de andere zijde gaan
ze hier en daar over in veldpodzol- en beekeerdgronden.
De zwarte, matig tot zeer humeuze bo\e ngrond is 30 tot
50 cm dik. Sommige kaartvlakken zijn "onzuiver" doordat
de bovengrond er plaatselijk dunner dan 30 cm of wel
dikker dan 50 cm is.
Op veel plaatsen zijn de lage laarpodzolgronden zeer ij
zerrijk en okerachtig. Waar de B2 verkit is door ijzer,
komt tijdelijke wateroverlast voor.

Verbreiding:

Kaarteenheid cHna53 ligt verspreid over het gehele ge
bied; de grootste oppervlakten liggen rond Lintelo en
IJzerlo. Kaarteenheid cHna52 beslaat geringe oppervlakten
tussen Aalten en Barlo.

Waterhuishouding:
Gebruik:

Op Gt III, lila en Va komt veel wateroverlast voor.
Op Gt Vb is in de zomer vochttekort.

Op de natte gronden (Gt lila en Va) vrijwel altijd grasland.
Op de drogere gronden (Gt III, Hlb, V en Vb) grasland en
bouwland.

- 60 Landbouwkundige geschiktheid: Akkerbouw: Op Gt V en Vb: geschikt voor
rogge, haver, gerst en aardap
pelen.
Op Gt Illb en Va: weinig geschikt
voor deze teelten, alsmede voor
voederbieten.
Op Gt III en lila: ongeschikt
voor akkerbouw.
Weidebouw: Op Gt Illb, V, Va en Vb: ge
schikt voor blijvend grasland.
Op Gt III en lila: matig ge
schikt voor blijvend grasland.
Kaart e erihe id: cHna5^
Omschri.iving: Lage laarpodzolgronden in zwak en sterk lemig, matig fijn
zand
Grondwatertrappen: III

Ilia

Illb

V

Oooervlakte•
Oppervlakte.

75
°'
<Q^

4'75

6>~

1>5°
<Q^

ha

^

totaal

13,-

0,2

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

%

A1

18

170

zwart

BI

<10

220

bruin

B2

<10

220

donkerbruin

B3

<10

220

donkerbruin

Bcg

<10

220

geelbruin

0-

4050-

kleur

leem
(mediaan)

fo

7090-

opmerkingen

zwakke roest

120
Toelichting::

Het leemgehalte in de bovengrond varieert van 17 tot 20 cL
~/o
(zwak en sterk lemig), het humusgehalte van 5 tot 7 %•
Plaatselijk bestaat de ondergrond uit matig grof, leemarm
zand.

Verbreiding::

Een kleine oppervlakte in een beekdal ten noorden van Aalten.

Waterhuishouding;:
Gebruik:

Laag gelegen natte gronden, die kwelwater ontvangen van
hoger gelegen gronden.

grasland

Landbouwkundige geschiktheid: Akkerbouw: Op Gt V: weinig geschikt voor
akkerbouw.
Op Gt III, lila en Illb: niet
geclassificeerd wegens geringe
oppervlakte,
Weidebouw: Op Gt V: geschikt voor blijvend
grasland.
Op Gt III, lila en Illb: niet ge
classificeerd wegens geringe opnervlakte.

- 61Kaarteenheid: cHna63
Omschrijving: Lage laarpodzolgronden in zwak lemig, matig fijn en grof
zand
Grondwatertrappen:
Oppervlakte ;
Toevoegingen:

III
^

V
8,75

0,1

totaal

10,75
0,1

g = grof zand in de bovengrond
X1 = Oude Klei beginnend tussen 40 en 80 cm
G » grof zand en of grind beginnend tussen 40 en 120 cm

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus
fo

leem
M50
<?o (mediaan)

kleur

opmerkingen

014

260

zwart

grindbijmenging

10

b3g

<10

350
350

bruin
bleekbruin

grindbijmenging
grindbijmenging

Cl1g

<10

350

lichtgrijs

met roest

Cl2g

<10

350

okerkleurig

met roest

A1
35:

5060-

B2

80-

H
120-

Toelichting:

De laarpodzolgronden komen voor bij Bredevoort aan de
rand van het Hoogterras. Ze gaan hier over in beekeerdgronden. Bij Barlo liggen ze aan de rand van het Oude
Bouwland-complex. De dikte van de zwarte bovengrond is
wisselend. De B2-laag hieronder is vaak zwak ontwikkeld.

Verbreiding:

Kleine oppervlakten bij Barlo en ten noorden van Brede
voort.

Waterhuishouding: Vooral bij de gronden met Gt V is de fluctuatie van
het grondwater groot. De wisseling in de hoogte van
het grondwater wordt mede beïnvloed door de Oude
Klei in de ondergrond.
Gebruik:

Grasland en bouwland

Landbouwkundige geschiktheid: Akkerbouw: Op Gt V: matig geschikt voor
rogge, haver, gerst, aardap
pelen en voederbieten; laat
bewerkbaar in het voorjaar.
Op Gt III: niet geclassificeerd,
wegens geringe oppervlakte.
Weidebouw: Op Gt V: geschikt voor blijvend
grasland; beperkingen door
wateroverlast.
Op Gt III: niet geclassificeerd
wegens geringe oppervlakte.
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Afb. 16. Enkeerdgronden onder Aalten, aangelegd op het golvend Hoogterras.

R29- 193.

- 62 5.2.3 Enkeerdgronden_
Tot de enkeerdgronden behoren de zandgronden met een humushoudende,
homogene bovengrond (Al) van ten minste 50 cm. Deze dikke Al-horizont
is ontstaan tijdens een eeuwenlange landbouwcultuur. Door het gebruik
van potstalmest werd het bouwland geleidelijk opgehoogd.
De kleur van de humeuze bovengrond bij deze "Oude Bouwlanden" va
rieert van zwart tot bruin. Ze hangt samen met het gebruikte strooi
selmateriaal in de potstal. De dikte van de opgebrachte dekken wisselt
van 50 tot 120 cm. Plaatselijk kan de Al-horizont zelfs nog dikker zijn.
De enkeerdgronden komen in geheel Aalten voor. Ze zijn voornamelijk
geconcentreerd rondom de oude buurschappen Barlo, Dale, Lintelo, IJzerlo
en de Haart. Voor de aanleg van het "Oude Bouwland" heeft men in de
regel de hogere delen van het dekzandlandschap gekozen. De grootte der
kaartvlakken van de enkeerdgronden correspondeert met de grootte van de
dekzandkoppen of -ruggen, waarop het "Oude Bouwland" is aangelegd. De
enkeerdgronden zijn hierdoor meestal versnipperd in grotere en kleinere
esjes.
Alleen ten noorden van Aalten is een groot complex "Oude Bouwlan
den" ontstaan op het hoog gelegen hoogterras. Dit gebied staat bekend
als de Aaltense en Barlose Es.
Bij de enkeerdgronden wordt onderscheid gemaakt in zwarte en brui
ne enkeerdgronden (zie ook afb. 15).
5.2.3.1

Zwarte_enkeerdgronden

Bij deze gronden heeft de dikke A1-horizont tot een diepte van
ten minste 50 cm een zwarte kleur. Dit zwarte humushoudende dek is
meestal duidelijk loodzandhoudend. De oorzaak hiervan is het gebruik
van heideplaggen tij de bemesting.
Op het Hoogterraszand bij Barlo en ten noorden van Aalten is het
humusgehalte van de bovenlaag 6 à 7 %> dit neemt naar beneden in het
profiel geleidelijk af. De kleur van de bovenlaag is hier diep zwart;
naar beneden meestal donker grijsbruin»
De enkeerdgronden op liet Hoogterras zijn soms wat grofzandig, ter
wijl in het gehele profiel grind wordt aangetroffen. Ze hebben een gol
vende ligglrg (afb. 16).
In de omgeving van IJzerlo, Lintelo en Bredevoort liggen de enk
eerdgronden op dekzandruggen. Hier zijn ze fijnzandiger en het humus
gehalte bedraagt dikwijls niet meer dan 3 & 4
De kleur van het dek
is donkergrijs tot zwart, naar beneden overgaand in donker grijsbruin.
Op + 70 à 80 cm diepte treft men plaatselijk meer humus bevattende
lagen aan.
De dikke Al van de enkeerdgronden rust in de meeste gevallen op
een donkerbruine podzol B-horizont. Op het Hoogterras is dit veelal
een moderpodzol-, op de dekzandruggen meestal een humuspodzol-B.
Alleen bij de lage enkeerdgronden bestaat de ondergrond meestal uit
grijs, roestig C-materiaal. Het grootste gedeelte van de enkeerdgron
den is hoog gelegen en diep ontwaterd. De gewassen zijn aangewezen op
het hangwater in de A1-horizont.
Het vochthoudend vermogen hiervan wordt bepaald door de dikte,
het humusgehalte en het leemgehalte. De zwarte enkeerdgronden zijn
onderverdeeld in 7 kaarteenheden (afb. 15).

- 6? Kaarteenheid: EZ51
Omschrijving :

Hoge en middelhoge zwarte enkeerdgronden in leemarm,
matig fijn zand

Grondwatertrappen:
Oppervlakte :

ha

VI

Vila

k,5
0,1

6,25

VTIb
2,25

0,1

<D,1

totaal

13

0,2

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus
%

leem
M50
% (mediaan)

kleur

<10

170

zwart

<10

180

donker bruingrijs

<10

I50

bruingrijs

100
120
Toelichting;

Deze kaarteenheid ligt op een dekzandrug langs het beek
dal van de Slinge* Het matig humeuze cultuurdek is plaat
selijk dunner dan 50 cm. Op deze plaatsen komen laarpodzolgronden als onzuiverheid voor.

Verbreiding:

Uitsluitend ten westen van Bredevoort

Waterhuishouding : Sterk gevoelig voor verdroging
Gebruik:

Bouwland

Landbouwkundige geschiktheid: Akkerbouw: Matig geschikt voor rogge en
aardappelen; weinig geschikt
voor haver, gerst en voeder
bieten,
Weidebouw: Weinig geschikt voor blijvend
grasland.

- 64 Kaarteenheid: EZ53
Omschrijving ; Hoge en middelhoge zwarte enkeerdgronden in zwak lemig,
matig fijn zand
Grondwatertrappen: VT
Oppervlakte.
Toevoegingen;

ha
^

204

Vila
177,50
2^2

Vllb
193,75
2^

totaal

575,25
7,0

g = grind in de bovengrond binnen 40 cm
G = plaatselijk grof zand en/of grind beginnend tussen
40 en 120 cm

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

leem
M50
% (mediaan)

kleur

o-

Aan
5070-

15

170

zeer donker grijs

A12

6

14

170

zwart

B2

1

10

170

donkerbruin

12

160

bruin

90B3
120-

Toelichting; De dikte van het cultuurdek varieert van 50 tot 80 cm.
Het humusgehalte schommelt tussen 4 en 8 %. In dé omge
ving van de Hpart zijn deze gronden grindhoudend.
Verbreiding: Kaarteenheid EZ53 komt, op de kleinere dekzandkoppen of
-ruggen, verspreid over het gehele gebied voor. Meestal
zijn dit zgn. "eenmans-esjes"„
Waterhuishouding; Met de Gt's Vila en Vllb in droge perioden
voehttekcrt.
Gebruik; Bouwland
Landbouwkundige geschiktheid; Akkerbouw; Op Gt VI; geschikt voor rogge,
haver, gerst, aardappelen en
voederbieten.
Op Gt Vila en Vllb : geschikt
voor rogge en aardappelen;
matig geschikt voor haver,
gerst en voederbieten.
Weidebouw; Op Gt VI: matig geschikt voor
blijvend grasland.
Op Gt Vila en VTIb: weinig
geschikt voor blijvend gras
land.

- 65 Kaarteenheid: EZa53
Omschrijving: Lage enkeerdgronden in zwak lemig, raatig
Grondwatertrappen: III
Oppervlakte ;
Toevoegingen

lila

Illb
9,75
0,1

ha

0,25

0,75

%

0,1

<D,1

V
6,25

0,1

fijn zand

Vb
13,25

0,2

totaal

30,25
0,4

a = afgegraven
e = vergraven

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

leem

M50

kleur

opmerkingen

(mediaan)
5

14

170

zwart tot zeer
donker grijsbruin

4

14

170

zeer donker
grijs

blekingsverschijnselen

12

180

lichtgrijs

roestig

120
Toelichting;

De gronden van deze kaarteenheid komen meestal voor op de
overgang van hoge enkeerdgronden naar lage beekeerdgronden
of lage humuspodzolgronden. Plaatselijk is het humeuze
cultuurdek dunner dan 50 cm.

Verbreiding;

Zeer kleine oppervlakten, voornamelijk in het noorden
van het gebied.

Waterhuis
houding!

Goed vochthoudende gronden. Door kwel van de hoge gronden
kan wateroverlast optreden.

Gebruik;

Grasland, plaatselijk bouwland

Landbouwkundige geschiktheid; Akkerbouw; Op Gt Vb; geschikt voor akker
bouw; beperkingen door natheid.
Op Gt Illb en V; weinig geschikt
voor akkerbouw.
Weidebouw; Op Gt Illb, V en Vb; goed ge
schikt voor blijvend grasland.
Op Gt Illb matig gevoelig voor
vertrapping.
Op Gt III en lila: niet geclas
sificeerd wegens geringe opper
vlakte.

- 66 Kaarteenheid: Ez55
Omschrijving: Hoge tot middelhoge zwarte enkeerdgronden in sterk lemig,
matig fijn zand
Grondwatertrappen:

Vila

17,25

Oppervlakte :
Toevoegingen;

VI

0,2

12

totaal

0,1

59,25
0,4

X1 = Oude Klei, beginnend tussen 40 en 80 cm
X2 = Oude Klei, beginnend tussen 80 en 120 cm
g = grind in de bovengrond binnen 40 cm

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

kleur

20

160

zwart

17

160

donker
grijsbruin

zwakke roest

10

170

lichtgrijs

roest

fo

7

opmerkingen

M50
(mediaan)

leem

120
Toelichting:

De zwarte dikke bovengrond is overwegend zeer humeus. Het
leemgehalte bedraagt omstreeks 20
In het profiel neemt
het leemgehalte evenals het humusgehalte, naar beneden gelei
delijk af. In de buurt van 't Klooster komt plaatselijk
Oude Klei in de ondergrond voor. Overigens bestaat de
ondergrond veelal uit leemarm of zwak lemig zand, waarin
vaak een humuspodzol ontwikkeld is.

Verbreiding : Verspreid in kleine oppervlakten, voornamelijk in het oos
telijk deel van het gebied.
Gebruik:

Bouwland

Landbouwkundige geschiktheid: Akkerbouw: Op Gt VI: geschikt voor rogge,
aardappelen, haver, gerst en
voederbieten.
Op Gt Vila: idem, mar kans op
vochttekort bij voederbieten.
Weidebouw: Op Gt VI: geschikt voor blij
vend grasland; enige groeiver
traging.
Op Gt VTIa: matig geschikt voor
blijvend grasland; sterke groei
vertraging.

- 67 -

Kaarteenheid;

dEz53

Omschrijving:

Hoge en middelhoge zeer dikke zwarte enkeerdgronden in
zwak lemigj matig fijn zand.

Grondwatertrappen:
Oppervlakte :
Toevoegingen;

ha
%

VI

Vila

VII

73,75 15,75
0,2
0,9

138
1,7

Vllb
499,50
6,1

totaal

727

8,8

g = grind in de bovengrond binnen 40 cm
G = grof zand en/of grind beginnend tussen 40 en 120 cm
a = afgegraven

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus
%

0-

leem
M50
% (mediaan)

kleur

Aan1

13

160

zwart

Aan2

12

160

zwart

10

160

donker grijsbruin

<10

1Ó0

bruingeel

20-

80-

Aan3
110-

120-

2,5

Toelichting; De dikte van het zwarte humusdek varieert van 80 tot 120 cm.
Het humusgehalte in de bouwvoor loopt uiteen van 4 tot 8 %.
Het is het hoogst op de Aaltense en Barlose Es, het laagst
op de IJzerlose Es. Het humusgehalte neemt in het profiel
naar beneden af. Op de es-complexen van IJzerlo en bij Dale
is het onderste deel van de Al vaak donker bruingrijs ge
kleurd. Op de Aaltense en Barlose Es komt wat grind in de
bovengrond voor.
Verbreiding; In grote, vaak aaneengesloten oppervlakten door het gehele
gebied. De essen ten noorden van Aalten, bij Barlo, rond
Pintelo en IJzerlo vormen de grootste oppervlakte.
Waterhuishouding ; Goed vochthoudende gronden; op Gt's Vila en Vllb
komt bij langdurige droogte vochttekort voor.
Gebruik;

Overwegend bouwland

Landbouwkundige geschiktheid; Goed produktieve gronden. Ten gevolge van
het uiteenlopende humusgehalte vrij veel
verschillen binnen deze kaarteenheid. De
gronden met hoog humusgehalte zijn door
hun beter vochthoudend vermogen iets pro
ductiever»
Akkerbouw;

Op Gt VI: geschikt voor rogge,
haver, gerst, aardappelen en
voederbieten.
Op Gt Vila en Vllb: idem,
soms vochttekort bij de verbouw
van voederbieten.

- 68 Weidebouw: Op Gt VI: geschikt voor blijvend
grasland
Op Gt Vila en "VTIb: geschikt voor
blijvend grasland maar met sterke
groeivertraging.
Kaarteenheid: dEZ55
Omschrijving: Hoge en middelhoge zeer dikke zwarte enkeerdgronden in
sterk lemig, matig fijn zand
Grondwatertrappen:
Oppervlakte :

ha

VI
11,75
0,1

Vila

Vllb

5*75
0,1

8,25

0/

totaal

25,75
0,3

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

120

humus

10

leem
M50
rfo (mediaan)

kleur

20

160

zwart

19

160

zeer donker grijs

18

160

zwart

Toelichting: Het humusgehalt3 van de bouwvoor ligt tussen 6 en 9 %• De
A1-horizont is zeer dik, dwz. 90 tot 120 cm. Zeer plaatse
lijk gaat hij zelfs dieper door dan 120 cm
Verbreiding: Een aantal kleine vlakken; in het oosten bij Miste en in
het uitersts westen van het gebied.
Waterhuishouding: Zeer goed vochthoudende gronden
Gebruik: Hoofdzakelijk bouwland; hier en daar grasland.
Landbouwkundige geschikthe id:

Akkerbouw: Op Gt VI: geschikt voor rogge,
haver, gerst, aardappelen en
voederbieten.
Op Gt Vila en VTIb: idem, maar
bij voederbieten'in droge zo
mers vochttekort.
Weidebouw: Op Gt VI: geschikt voor blij
vend grasland, ' maar met sterke
zomerdepressie.

5.2.3.2

Bruine_enkeerdgronden

De bruine enkeerdgronden hebben een Al-horizont die tot een diepte
van ten minste 50 cm een bruine tot donker bruingrijze kleur heeft.
Dieper in het profiel is de Al ook wel zwart tot zeer donker grijs. Ze
komen voornamelijk voor in de omgeving van IJzerlo en ten noordwesten
van Aalten. Meestal liggen ze op dekzandkoppen of -ruggen van leemarm zand.

- 69 Het humusgehalte is bij de bruine enkeerdgronden meestal lager dan
bij de zwarte en bedraagt doorgaans 3 tot 5 %» Waar de Al leraig is, is
dit veelal een gevolg van de plaggenbemesting,
In de ondergrond onder de Al-horizont, heeft zich overwegend een
humus- of moderpodzol gevormd. In sommige lage gedeelten bestaat de on
dergrond uit roestrijk, grijs, zwak lemig zand.
Bij de hoge bruine enkeerdgronden is, evenals bij de zwarte, het
vochthoudend vermogen afhankelijk van de dikte, het humusgehalte en het
leemgehalte van de Al-horizont.
Er zijn vier kaarteenheden onderscheiden.
Kaarteenheid: bEz53
Omschrijving: Middelhoge en hoge, dikke, bruine enkeerdgronden in zwak
lemig, matig fijn zand
Grondwatertrappen:
Oppervlakte :

ha

VI
29,25
0,4

%

VTIa

Vllb

20

29
0,4

0,2

totaal

78,25
1,0

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

leem

M50
(mediaan)

15

170

zeer donker
grijsbruin

OAan1

opmerkingen

Aan2

3

10

170

zeer donker
grijsbruin

Mk.

1

<10

I70

donker
grijsbruin

zwakke roest

<10

I70

lichtgrijs

zwakke roest

75d
9»

kleur

Cg
120-

Toelichting; Het humusgehalte in de bovengrond varieert van 3 tot 5 %•
Naar de ondergrond neemt het af tot 1 à 2
Ook het leem
gehalte is in de bo\e ngrond meestal iets hoger dan dieper
in het profiel. Onder de A1-horizont komt een bruin ge
kleurde B2-horizont van een moderpodzol voor.
Verbreiding; Het meest voorkomend op kleine esjes ten westen van Aalten,
in de omgeving van IJzerlo en, in een vrij groot kaartvlak,
ten oosten van Bredevoort,
Waterhuishouding; In droge zomers vrij sterk verdrogend. Naarmate de
gronden een hoger humusgehalte hebben zijn ze vochthoudender.
Gebruik; Meestal bouwland
Landbouwkundige geschiktheid; Akkerbouw: Op Gt VI: geschikt voor rogge,
gerst, haver, aardappelen; ma
tig voor voederbieten.
Op Gt Vila en Vllb: geschikt
voor rogge en aardappelen: ma
tig geschikt voor haver, gerst;
weinig geschikt voor voederbieten.

- 70 Weidebouw: Op Gt VT: matig geschikt voor
blijvend grasland.
Vila en VTIb: weinig geschikt
voor blijvend grasland.
Kaarteenheid; bEZ55
Omschrijving; Hoge en middelhoge, dikke, bruine enkeerdgronden in sterk
lemig matig fijn zand
Grondwatertrappen:
Oppervlakte ;

VI

ha
^

11,75
0,1

Vila

Vllb

5,75
0,1

8,25
0,1

totaal

25,75
0,3

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

%

O
Aanl

leem
fo

M50
(mediaan)

kleur

22

160

zeer donker
grijsbruin

22

160

zeer donker
grijsbruin

20

160

zwartbruin

12

175

grijsbruin

opmerkingen

2*

70"
90-

Aan2

3

"STET

b

B2

1

B3g
120-

met roest

Toelichting:

Zie kaarteenheid dbEZ55

Verbreiding ;

Een zeer beperkte oppervlakte komt voor bij Dale

Waterhuishouding; Op Gt VI: goed vochthoudend. Op Gt's Vila en VTIb:
soms enig vochttekort
Gebruik: Bouwland
Landbouwkundige geschiktheid: Akkerbouw: Op Gt VI: geschikt voor rogge,
haver, gerst, aardappelen en
voederbieten.
Öp Gt Vila en VTIb: idem, maar
soms vochttekort bij voeder
bieten.
Weidebouw: Op Gt "VT: geschikt voor blij
vend grasland.
Op Gt Vila en Vllb: matig ge
schikt voor blijvend grasland;
sterke groeivertraging in de
zomer.

- Tl -

Kaarteenheid:

dbEZ 53

Omschrijving;

Hoge en middelhoge, zeer dikke, bruine enkeerdgronden ia
zwak lemig matig fijn zand

Grondwatertrappen:

VT

Vila

Vllb

10,0
0,1

46
0,6

105
1,3

. ,.
Oppervlakte :

ha
%

Toevoegingen:

g = grind in de bovengrond binnen 40 cm

totaal
*

161,0
2,0

Voorbeeld van profielopbuuw:
horizont

hurnus
fo

leem
M50
% (mediaan)

kleur

Aan1

3

12

170

zeer donker
grijsbruin

Aan2

2

12

I70

donker
grijsbruin

10

I70

zwart

<10

170

bruingeel

20-

opmerkingen

50Aan3
90
ACg

duidelijk roest

120-

Toelichting: Ten noorden van Aalten liggen de bruine enkeerdgronden
voor een deel op het Hoogterras, dat grindhoudend is en
waarvan het zand grover is dan elders.
Hat cultuurdek van deze gronden is 90 tot 120 cm dik, Het
humusgehalte varieert enigszins. Bij Heurne en IJzerlo is
het gewoonlijk niet hoger dan 3 %, terwijl het op dezelfde
gronden bij Aalten 5 à 6 $ bedraagt.
Verbreiding: In de omgeving van IJzerlo, Dale en ten zuiden van Aalten.
Waterhuishouding : In droge perioden treedt bij de diep ontwaterde gron
den vochttekort op.
Gebruik: Bouwland
Landbouwkundige geschiktheid: In het algemeen redelijk produktieve
gronden. Niettemin komen duidelijke ver
schillen binnen de kaarteenheid voor. De
gronden met een hoog humusgehalte zijn
door hun beter vochthoudend vermogen iets
productiever dan de gronden met een laag
humusgehalte (IJzerlo en Heurne).
Akkerbouw: Op Gt VI: geschikt voor rogge,
haver, gerst, aardappelen en
voederbieten.
Op Gt Vila en Vllb: geschikt
voor rogge en aardappelen; ma
tig geschikt voor haver en gerst;
matig tot weinig geschikt voor
voederbieten.
Weidebouw: Op Gt VI: geschikt voor blijvend
grasland; matige groeivertraging.
Op Gt Vila en Vllb: matig ge
schikt voor blijvend grasland;
sterke groeivertraging,
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- 72 Kaarteenheid; dbEZ55
Omschrijving : Hoge en middelhoge, zeer dikke, bruine enkeerdgronden in
sterk lemig, matig fijn zand
Grond-watertrappen:
Oppervlakte :

ha
<fo

VI

Vila

Vllb

2,25

18,25

5,50

<0,1

0,2

0,1

totaax

26
0,3

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus
fo

leem
M50
% (mediaan)

kleur

20

165

zeer donker
grijsbruin

23

160

donker grijsbruin

23

150

donkerbruin

opmerkingen

100-

120

Toelichting: Deze gronden liggen op enkele dekzandruggen ten noorden van
Aalten (Dale). Het bruine dek is vrij uniform, sterk lemig
en matig humeus.
Waterhuishouding ;
Gebruik:

Zeer goed vochthoudende gronden

Bouwland

Landbouwkundige geschiktheid ; Akkerbouw: Geschikt voor rogge, gerst,
haver, aardappelen en voeder
bieten.
Weidebouw: Op Gt VI: geschikt voor blijvend
grasland.
Op Gt Vila en Vllb: matig ge
schikt voor blijvend grasland;
sterke groeivertraging.
5.2.4

Overige eerdgronden

Bij deze eerdgronden is de eerdlaag dunner dan 50 cm; een duide
lijke podzol-B ontbreekt. Alleen de "droog ontwikkelde" (xero-) eerd
gronden hebben, direct onder de A1, ijzerhuidjes op de zandkorrels. Ze
worden naar de dikte van de eerdlaag onderverdeeld in Kant- en Akkereerdgronden. Binnen de "nat ontwikkelde" (hydro) eerdgronden wordt nog
weer onderscheid gemaakt tussen Beekeerdgronden (met roest) en Gooreerdgronden (zonder roest). Door verdere onderverdeling (zie afb. 17)
werden binnen deze eerdgronden in totaal 18 kaarteenheden onderschei
den.
5.2,4.1

Kanteerdgronden

Kanteerdgronden zijn zandgronden met een minerale eerdlaag (= don
kere bovengrond) van 15 tot 30 cm, waarbij in de C-horizont, tot zekere
diepte, ijzerhuidjes rondom de zandkorrels voorkomen. De humushoudende
bovengrond van deze leemarme, matig fijnzandige gronden is donker grijs

- 73 bruin van kleur. De ondergrond is bruingrijs, meestal overgaand in licht
grijs. Het humusgehalte van de bovengrond bedraagt 2 à 3 %. De kanteerdgronden zijn jonge ontginningsgronden, voorkomende op de dekzandhoogten
in het zuidelijk deel van Aalten. Ze zijn hier ontstaan uit vorstvaaggronden (par. 5*2.5.2). Deze laatste onderscheiden zich slechts van de
kanteerdgronden, doordat ze een iets lichter gekleurde en vaak dunnere
bovengrond hebben.
Kaarteenheid:

tZd5l

Omschrijving:

Hoge en middelhoge kanteerdgronden in leemarm, matig fijn
zand

Grondwatertrappen;

Vila

26,75

Oppervlakte :
Toevoegingen;

VI
0,3

11,00
0,1

Vllb

2,50

<0,1

totaal

40,25
0,5

e = vergraven

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus
%

leem
M50
% (mediaan)

kleur

10

160

donker grijsbruin

<10

160

licht geelbruin

<10

190

lichtgrijs

opmerkingen

zwak roestig

120
Toelichting;: Plaatselijk zijn deze gronden verwerkt ten gevolge van her
ontginningen, en is de bovengrond soms wat
heterogeen.
Verbreiding: In het duidelijke gedeelte van het gebied in de omgeving
van de Rijksgrens.
Waterhuishouding;: Gronden met een zeer gering vochthoudend vermogen.
Gebruik :

grasland en bouwland

Landbouwkundige geschiktheid: Akkerbouw: Op Gt VI en Vila: weinig geschikt
voor haver, gerst en voederbieten.
Matig geschikt voor rogge en aard
appelen.
Op Gt Vllbï niet geclassificeerd
wegens te geringe oppervlakte.
Weidebouw: Op Gt VI: weinig geschikt voor
blijvend grasland (te droog).
Op Vila en Vllb: ongeschikt voor
blijvend grasland.

- 74 5.2.4.2 Akkereerdgronden
Evenals de kanteerdgronden behoren de akkereerdgronden tot de
xerozandeerdgronden, dwz. onder de Al komen ijzerhuidjes rondom de
zandkorrels voor. De bovengrond (AI) is echter dikker en varieert
van 30 tot 50 cm. Onder deze horizont komt soms een zwakke moderpodzol~B voor. De akkereerdgronden zijn oudere ontfinningsgronden. De
bovengrond is iets homogener en donkerder dan bij de kanteerdgronden.
De kleur is zeer donker grijsbruin tot zwart. Het humusgehalte bedraagt
3 tot 5 %.
Kaarteenheid:

cZd51

Omschrijving :

Hoge en middelhoge akkereerdgronden, leemarm matig fijn
zand

Grondwatertrappen;

VI

Vila

Yllb

,
Oppervlakte ;

1,50

1,25

1,00

ha
ct

totaal

3,75
<0,1

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

%

leem
M50
kleur
% (mediaan)
10

170

donker
grijsbruin

<10

170

geel

<10

I90

geelgrijs

opmerkingen

met weinig roest

120
Verbreiding:;

Een kleine oppervlakte verspreid over enkele kaartvlakken
nabij IJzerlo.

Waterhuishouding ;
Gebruik:

Matig tot weinig vochthoudende gronden

bouwland

Landbouwkundige geschiktheid: Niet geclassificeerd wegens geringe op
pervlakte .
5.2.4.3

022£efrdg?2£den

De gooreerdgronden behoren evenals de in paragraaf 5.2.4.4 te be
spreken beekeerdgronden tot de zgn. hydro-zandeerdgronden. Ze hebben
geen ijzerhuidjes rond de zandkorrels.
Bij gooreerdgronden ontbreekt als regel ook de roest of begint
deze dieper dan 35 cm -mv, In enkele gevallen is in het onderzochte
gebied van genoemde definitie afgeweken en zijn kleine oppervlakten
geheel roesthoudende profielen toch tot de gooreerdgronden gerekend.
De overige, hierna te noemen kenmerken waren dan doorslaggevend. De
gooreerdgronden hebben een zwarte, meest zeer huneuze bovengrond (5
tot 8 % humus ) .De ondergrond heeft een "gore" kleur, dwz. grijsbruin
tot donkergrijs. Slechts plaatselijk is de kleur, zoals bij de beek
eerdgronden, lichtgrijs. Veel gooreerdgronden hebben zelfs een zwakke
podzol direct onder de bovengrond.

- 75 De oppervlakte gooreerdgronden In Aalten is beperkt. Voor een ge
deelte komen ze voor in beekdalen of in laagten die aan één of meer
zijden zijn afgesloten door hogere gronden. Vrij veel liggen ze in
vlakke dekzandgebieden die met veen overdekt zijn geweest, voorname
lijk in het noordwesten (het Goor) en op enkele plaatsen in het zuiden
van het gebied. Ze gaan zijdelings over in beekeerd- of veldpodzolgronden. Plaatselijk treft men er mestdekjes op aan.
De verdere onderverdeling van de gooreerdgronden berust op ver
schil in textuur en dikte van de bovengrond. Er zijn vijf kaarteenhe
den (zie afb.17).
Kaarteenheid: tZna52
Omschrijving ; Lage dunne gooreerdgronden in leemarm en zwak lemig, ma
tig fijn zand.
Grondwatertrappen:
Oppervlakte ;

ha

%

lila

Illb

Vb

9

15|

1,25
0,1

0,1

0,2

totaal

25,75
0,3

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

leem

M50
(mediaan)

15

C11

kleur

opmerkingen

I60

zeer donker
grijs

roestloos

<10

165

lichtgrijs

roestloos

C12g

<10

I65

grijs

zwak roestig

G

<10

170

donkergrijs

0-

A1
25
50-

100120-

Toelichting:: Deze gronden liggen voornamelijk in een smalle zone tussen
de beekeerd- en de veldpodzolgronden in het geheel vlakke
dekzandgebied van het Goor. De zeer donker grijze bovengrond
haeft een humusgehalte van 3 tot 5 %• Onder deze bovenlaag
ter dikte van 25 tot 30 cm bevindt zich een roestloze licht
grijze tot grijsbruine zone van leemarm, matig fijn zand.
Verbreiding:: In het Goor en in een klein vlak ten zuiden van Aalten.
Waterhuishouding: In het voor- en najaar wateroverlast; in droge zomers
gevoelig voor droogte.
Gebruik;

Grasland

Landbouwkundige geschiktheid: Akkerbouw: niet of weinig geschikt voor
bouwland.
Weidebouw: Op Gt lila: matig geschikt voor
blijvend grasland.
Op Gt Illb: geschikt voor blij
vend grasland; gevoelig voor
zomerdepressie.
Op Gt Vb: niet geclassificeerd.

- 76 Kaarteenheid: tZna53
Omschrijving;; Lage tot zeer lage dunne gooreerdgronden in zwak lemig,
matig fijn zand
Grondwatertrappen:
Oppervlakte :
Toevoegingen;

ha
g
X1
X2
G

II
U

0,2
=
=
=
=

III

Ilia
9,25
0,1

10
0,1

V
2,75

<0,1

Vb
3,5

<0,1

totaal

39,50
0,5

grind in de bovengrond binnen 40 cm
Oude Klei beginnend tussen 40 en 80 cm
Oude Klei beginnend tussen 80 en 120 cm
grof zand en of grind beginnend tussen 80 en 120 cm

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus

lutum

20

leem
M50
kleur
fo (mediaan)

16

160

10

160

60

opmerkingen

zeer
donker grijs
tot zwart
grijs

geelgrijs

grofzandige,
naar beneden
fijnzandige
Oude Klei

120
Toelichting; Deze gronden komen op de hellingen en in de erosiegeulen
van het Ho ogt erras zandlandschap voor. Op sommige plaatsen
waar Oude Klei in de ondergrond wordt aangetroffen, komt
boven deze klei een sterk gebleekte horizont voor. Deze
is waarschijnlijk ontstaan door de grondstromingen (kwel).
Elders is de ondergrond door de aanwezigheid van een zwak
ke humuspodzol grijsbruin gekleurd.
Verbreiding : In de buurt van Barlo; overigens verspreid in enkele klei
nere vlakken.
Waterhuishouding : Op Gt's II, III en lila: gronden met een slechte af
watering, die bij veel neerslag spoedig dras zijn
door het aangevoerde kwelwater.
Op Gt's V en Vb: wisselend natte gronden.
Gebruik:

Overwegend grasland

Landbouwkundige geschiktheid; Akkerbouw: Op Gt II, III en lila: onge
schikt voor bouwland.
Op Gt V en Vb: niet geclassi
ficeerd wegens te kleine op
pervlakte .
Weidebouw: Op Gt II, III en lila: matig
geschikt voor blijvend gras
land; weinig draagkracht van
de zode.
Op Gt V en Vb: niet geclas
sificeerd.

- 77 Kaarteenheid; tZna54
Omschrijving: Lage tot zeer lage, dunne gooreerdgronden in zwak en sterk
lemig, matig fijn zand
Grondwatertrappen:

II

III

3
<0,1

7,5
0,1

V
17,25
0,2

Oppervlakte :

^

Toevoegingen:

g = grind in de bovengrond binnen 40 cm
X1 = Oude Klei beginnend tussen 40 en 80 cm
X2 s Oude Klei beginnend tussen 80 en 120 cm

totaal

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus
%

leem
M50
% (mediaan)

0-

kleur

A1

19

170

zeer
donker grijs

C11g

12

180

donkergrijs

20-

40-

opmerkingen

weinig roest
C12g

<10

190

grijs

20/30

200

grijs

90CG

sterk roestig

120Toelichting :

Het leemgehalte in de bovengrond is wisselend. De hoogste
leemgehalten komen voor in de laagst gelegen gedeelten.
De ondergrond is overwegend leemarm. Plaatselijk is deze
lemig, veelal als gevolg van verspoelde Oude Klei. De
bovenste 50 cm bevat weinig of geen roest; het lemige
materiaal in de ondergrond is sterk roestig en soms okerkleurig.

Verbreiding!

In de omgeving van Schaarsheide

Waterhuishouding; Bij de Gt's II en III sterke wateroverlast door kwel.
Bij Gt V: gronden die wisselend nat en droog zijn,
vooral op plaatsen waar Oude Klei in de ondergrond
voorkomt.
Gebruik: Overwegend grasland
Landbouwkundige geschiktheid: Akkerbouw: Op Gt V: weinig geschikt voor
haver en gerst; ongeschikt vöor
rogge, aardappelen en bieten.
Op Gt III: ongeschikt.
Weidebouw: Op Gt V: geschikt voor grasland
Op Gt III: matig geschikt voor
grasland; gevoelig voor vertrap
ping.
Op Gt II: niet geclassificeerd
wegens te geringe oppervlakte.

- 78 Kaarteenheid:

a, cZna53

en

b. cZna54

Omschrijving:

a. Lage tot zeer lage, matig dikke gooreerdgronden in
zwak lemig, matig fijn zand
b. Lage tot zeer lage matig dikke gooreerdgronden in
zwak en sterk lemig, matig fi.in zand

Grondwatertrappeni
czna55

II
;

III

lila

1

5'75

<>;i

ä;?

Illb

V

Vb
—

2

<o,i

totaai

6>75

o,i

Oppervlakte ;
cZna5i4czm54

ha

jg

1'75

^

5'25
0#1

4'5
0j1

2>5
totaal14'00
^
totaal

Toevoegingen: g = grind in de bovengrond binnen 40 cm
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus
%

leem
M50
% (mediaan)

kleur

opmerkingen

O

35:
50

100

A1

15

170
1

donker grijs

eng

10

170

grijsbruin

C12g

<10

190

grijs

ci?g

<10

ISO

grijs

120-

roefig soherp

zand

Toelicting: Deze gronden treft men vooral aan op de hellingen van de
erosiedalen nabij Barlo. Meestal vindt men ze daarbij onmiddelijk onderlangs de hoger gelegen enkeerdgronden. Het
zwarte cultuurdek oer dikte van 30 tot i+0 cm is overwegend
zeer humeus. Het leemgehalte is wisselend, De lager gelegen
gronden zijn veelal sterkerlemig dan de relatief hoger
gelegen gronden. Het profiel is tot een diepte van ca. 60
cr., weinig roestig; plaatselijk is de laag onder de A1-hori
zont flets bruin.
Waterhuishouding ; De gronden met een ondiepe ontwatering (Gt II, III,
lila en Illb) hebben periodiek wateroverlast. Met
Gt V en Vb zijn het gronden die voor korte tijd nat
zijn.
Gebruik;

Overwegend grasland

Landbouwkundige geschiktheid; Akkerbouw; Op Gt V: matig geschikt voor
haver en gerst; weinig geschikt
voor rogge, aardappelen en voe
derbieten.
Op Gt II, III, Illb en Vb: niet
geclassificeerd wegens te ge
ringe oppervlakte.
Op Gt lila: ongeschikt voor
bouwland.

- 79 Weidebouw; Op Gt V: geschikt voor blijvend
grasland.
Op Gt lila: matig geschikt voor
blijvend grasland.
5.2.1).. if.

Beekeerdgronden

Beekeerdgronden zijn hydro-eerdgronden waarin binnen 35 cm roestafzettingen voorkomen die tot op de totaal gereduceerde ondergrond door
lopen, Het zijn laag gelegen zandgronden, waarin het grondwater in regenrijke perioden vaak tot in de zode reikt. In Aalten komen ze hoofdzake
lijk voor in de beekdalen, en in grote vlakken van de lage dekzandgebieden. Sommige beekeerdgronden hebben echter een topografisch hoge
ligging. Deze komen voor op de hellingen van het hoog gelegen Oude
Klei- en Hoogterraslandschap naar het lagere dekzandgebied.
De bodemprofielen van de beekeerdgronden in dit gebied zijn sterk
gevarieerd, zowel wat de aard van de boven- als de ondergrond betreft.
Het meest voorkomende profiel heeft een zeer donker grijze, matig humeuze tot zeer humeuze bovengrond. De humus in de bovengrond is mild,
dwz. de C/N-verhouding is laag. De grijze ondergrond is overwegend sterk
roestig, en op veel plaatsen geheel oranje gekleurd (okerlaag). Dit is
met een toevoeging op de bodemkaart aangegeven.
Er zijn enkele gedeelten o,m. langs de Slinge, waar de ontwate
ringstoestand gunstiger is dan elders. De beekeerdgronden hebben hier
hoofdzakelijk een donker grijsbruine, zeer milde bovengrond. Op de
Schaarsheide daarentegen, waar de beekeerdgronden een meer geïsoleerde
ligging hebben temidden van humuspcdzolgronden, hebben de bovengronden
een wrede humus (een hoge C/N-verhouding). De ondergrond is er meer
vuil bruingrijs.
Ten zuidwesten van Aalten komen beekeerdgronden voor met toevoe
ging ij (ijzer-B). Dit zijn afwijkende gronden, die enige overeenkomst
hebben met hydropodzolgronden. De gebleekte laag onder de zwarte bo
vengrond en de roodbruine lemige horizont (de IJzer-B) in de ondergrond
zijn de meest opvallende kenmerken. Ze liggen in dekzandgebieden met
weinig reliê'f. Ze zijn iets dieper ontwaterd dan de gewone beekeerd
gronden. De beekeerdgronden gelegen op hellingen hebben, tengevolge
van grondwaterstromingen, een bleke C-ondergrond met vrij weinig roest.
Op andere plaatsen in deze situatie, is daarentegen veel ijzer-in de
vorm van harde concreties of gehele ijzeroerbanken-opgehoopt. Sommige
van deze beekeerdgronden op hellingen hebben veel wateroverlast door •
kwel.
De menselijke invloed is ook op de beekeerdgronden van betekenis
geweest. Vele beekeerdgronden zijn ten gevolge van de potstalbemes
ting enige decimeters opgehoogd. Elders zijn deze gronden door ontginningsarbeid diep verwerkt.
De beekeerdgronden worden naar de dikte van de bovengrond, de
verschillen in de textuur en ligging ten opzichte van de bovengrond,
onderscheiden in 11 kaarteenheden (zie afb. 17).

Afb. 18. Het dal van de gekanaliseerde Slingebeek vlak onder Aalten.
Aan weerszijden van de beek komen hier beekeerdgronden voor, overwegend met Gt III. Plaatselijk
hebben ze Gt VI en zijn dan bij een lage stand van de beek, vrij sterk verdrogend.

R29-199.

- 8o Kaarteenheid Î tZg53
Omschrijving; Middelhoge dunne beekeerdgronden in zwak lemig, matig fijn
zand
Grondwatertrappen:

VI
17

Oppervlakte :

0,2

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

30-?
50-

110-

120

humus
%

leem
M50
kleur
% (mediaan)

opmerkingen

Alp

14

160

zwart

Cl 11

12

160

bont

sterk roestig

012g

10

160

licht
bruingrijs

roestig

<10

160

lichtgrijs

zwak roestig

CG

Toe]iahting:

Dit zijn schrale gronden met een matig humeuze bovengrond

Verbreiding:

Een kleine oppervlakte langs de Slingebeek ten oosten van
Aalten

Waterhuishouding: Vooral in droge jaren verdrogend. Deze gronden worden
bij een lage stand van de Slingebeek te sterk ontwa
terd (zie afb. 18).
Gebruik;

Grasland

Landbouwkundige geschiktheid:

Akkerbouw: Geschikt voor rogge en aard
appelen; weinig geschikt voor
gerst, haver en voederbieten.
Weidebouw: Matig geschikt voor blijvend
grasland; sterke groeiver
traging in de zomer.

- 81 Kaarteenheid: tZga35
Omschrijving: Lage dunne beekeerdgronden in sterk lemig fijn zand'
Grondwatertrappen:
Oppervlakte :
Toevoegingen:

ha
%

II
17,75
0,2

lila

Illb

Va

Vb

42,25
0,5

13,25
0,2

11,00
0,1

9,00
3,1

T>OTaaj-

93,25
1^

1 a lutumrijke bovengrond
z1 s zandige leem tot sterk lemig zand beginnend tussen
40 en 80 cm
e = vergraven

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont
0i aii

humus
*

25d
J 01 Vg
45d
J C12g

leem
M50
kleur
% (mediaan)

opmerkingen

20

140

donker zwartgrijs

roest

12

140

geelgrijs

18

100

grijs

matigp roest

<10

180
blauwgrijs

weinig of geen
roest

70H
110120-

CG
G

Toelichting:

Bij Bredevoort liggen deze gronden te zamen met de veen- en
broekeerdgronden in het lage gedeelte van het Bunnikgoor.
In de omgeving van IJzerlo vormen ze enkele lage stroken
temidden van iets hogere beekeerdgronden.
Door de fijnzandige samenstelling is het merendeel van
deze gronden voortdurend zeer nat. De overwegend zeer humeuze, lutumrijke bovengrond is vaak zeer compact. In de
ondergrond komen plaatselijk sterk okerkleurige leemlagen
voor.

Verbreiding;

In het Bunnikgoor ten zuidoosten van Bredevoort en bij
IJ zerlo.

Waterhuishouding:

Gebruik:

Door de slecht doorlatende ondergrond en de komvormige
ligging hebben deze gronden veel wateroverlast en
zijn ze moeilijk te ontwateren.

Grasland

Landbouwkundige geschiktheid: Akkerbouw: Op Gt II, lila en Va: onge
schikt voor bouwland.
Op Gt mb en Vb: weinig geschikt
voor bouwland,
Weidebouw: Op Gt Illb en Vb: geschikt voor
blijvend grasland.
Op Gt II, lila en Va: matig ge
schikt voor blijvend grasland.

- 82 Kaarteenheid: tZga52
Omschrijving:: Lage dunne beekeerdgronden en leemarm en zwak lernig, matig
fijn zand.
Grondwatertrappen;

II

lila

Illb

Vb

Oppervlakte :

4,75

58,75

26,50
0,5

5,25
_ 0,1

ha

%

0,1

0,7

totaal

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont
O15:

humus

M50

kleur

15

160

zwart

Clg

<10

180

donkergrijs,
gevlekt

sterk roestig

C12g

12

175

grijs

iets roestig

12

175

grijs

leem

(mediaan)

fo

A1

6

opmerkingen

60-

J
90120-

Toelichting: De bovengrond is overwegend niet veel dikker dan 15 cm en
plaatselijk zelfs dunrer dan 15 cm. In het laatste geval
behoort het desbetreffende profiel eigenlijk tot ie nabij
gelegen vlakvaaggronden en moet het gezien worden als een
onzuiverheid binnen dit kaartvlak.
Verbreiding; In 't Goor, op de overgang van de dunne, lemige beekeerd
gronden naar de leemarme en zwak lemige veldpodzolgronden.
Waterhuishouding: Op deze gronden korren vooral in het voor- en najaar
zeer hoge grondwaterstanden voor.
Gebruik: Grasland
Landbouwkundige geschiktheid: Akkerbouw: Ongeschikt of weinig geschikt.
Weidebouw: Op Gt II en lila: matig ge
schikt voor blijvend grasland
Op Gt Illb en Vb: geschikt
voor blijvend grasland; laat
in het voorjaar.

- 85 Kaarteeriheid: tZga53
Omschrijving: Lage dunne beekeerdgronden in zwak lemig, matig fijn zand
II

III

Ilia

99
1,2

46,75

441,00

Grondwatertrappen:
Oppervlakte i

ha
^

0,6

5,4

Illb

Va

433,25 70,25 112,25
14
5,3
0,9

Vb
229,50

28

Totaal; 1433,75
17,4
Toevoegingen:

1 = lutumr-ijke bovengrond
g = grind in de bovengrond binnen 40 cm
z1 = zandige leem of sterk lemig zand beginnend tussen
40 en 80 cm
ij = met ijzer "b" tussen 40 en 120 cm
P s ijzerconcreties binnen 80 cm
h = opgehoogd
e = vergraven
a = afgegraven

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus
fo

le'em
%

M50
(mediaan)

kleur

opmerkingen

A1i

15

160

donker grijs
bruin tot zwart

roest

C11g

14

160

bruingrijs

roest

C12g

<10

160

okerkluurig

zeer sterk
roestig

CG

<10

160

grijs tot
donkergrijs

20-

50H
90120-

Toelichting: In het landschap komen de gronden van deze kaarteenheid
hoofdzakelijk voor als graslandgronden gelegen tussen ho
gere enkeerd- of podzolgronden. Plaatselijk komen kopjes
cf andere verheffenheden voor waarin dan een humuspodzolgrond wordt aangetroffen. Deze zijn vanwege hun geringe
oppervlakte als onzuiverheid opgenomen.
Het humusgehalte in de bovengrond wisselt van 3 tot 6 %.
In de ondergrond komen op veel plaatsen zandige leemlagen
voor of Oude Klei. Tussen Aalten en Lintelo vindt men
veelvuldig een "ijzer-B" in de ondergrond.
Verbreiding: In grote oppervlakten door het gehele gebied, vooral ten
westen van Aalten.
Waterhuishouding : De gronden met de Gt's II, III, lila en Va hebben
periodiek wateroverlast.
Gebruik:

Overwegend grasland

Landbouwkundige geschiktheid: Akkerbouw: Op Gt Vb: matig geschikt voor
bouwland (plaatselijk te nat)
Op Gt Illb, V en Va: weinig
geschikt voor bouwland (te
na)

- 84 Op Gt II, III en Ilia: onge
schikt voor bouwland (te nat)
Weidebouw: Op Gt III, Illb, V en Vb: ge
schikt voor blijvend grasland
Op Gt II, lila en Va: matig ge
schikt voor blijvend grasland
Kaarteenheid:

tZga54

Omschrijving:

Lage dunnj beekeerdgronden, zwak en sterk lemig matig
fijn zand

Grondwatertrappen:
Oppervlakte ;
Toevoegingen:

II

ha

12,75

%

g
G
X1
X2
OK
P
e

III

0,2

=
=
=
=
=
a
a

4,25

0,1

Va

Ilia Illb
273

3,3

24,5 15,75 8,25

0,3

0,2

0,1

Vb

19,00 totaal 357
0,2

grind in de bovengrond binnen 40 cm
grof zand of grind beginnend tussen 40 en 80 cm
Oude Klei beginnend tussen 40 en 80 cm
Oude Klei beginnend tussen 80 en 120 cm
sterke okerlaag binnen 120 cm
ijzerconcreties binnen 80 cm
vergraven

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont
O
H

humus

lut um

%

leem
M50
kleur
% (mediaan)

Alg

16

170

zeer
donker grijs

C1g

<10

I60

licht
grijsgeel

20-

J
70i
90

opmerkingen

Diig

8/10

28

>210

geel oker

lemig

D12g

18

>32,5

<210

grijsgeel

kleiig

120
Toelichting: Deze gronden liggen voornamelijk in de dalen van het Hoogterras ten noorden van Aalten. De bovenste 30 à 40 cm zijn
meestal matig fijnzandig; naar beneden neemt het gehalte
aan grovere zanddeeltjes snel toe. Plaatselijk komt leera
cf Oude Klei in de ondergrond voor. In de lage terreinen
bij Lintelo, waar deze gronden ook over een aanzienlijke
oppervlakte voorkomen, zijn plaatselijk ijzerconcreties
en okerlagen in de ondergrond aangetroffen.
Waterhuishouding: Ten noorden van Aalten hebben deze gronden met de
Gt's II, III, lila en Va: plaatselijk wateroverlast
ten gevolge van kwel.
Gebruik: overwegend grasland
landbouwkundige geschiktheid: Akkerbouw: Op Gt Illb, V en Vb: weinig
geschikt voor bouwland.
Op Gt II, III, lila en Va:
ongeschikt voor bouwland
Weidebouw: Op Gt Illb, V en Vb: ge
schikt voor grasland

- 85 -

Op Ort II, III, lila en Va: matig
geschürt voor grasland.

Kaarteenheid; tZga55
Omschrijving:: Lage dunne beekeerdgronden in sterk lemig, matig fijn
zand
Grondwater-trappen:
nnmwlairtP.
Oppervlakte:

Toevoegingen:

ha
^

II
6,5
0>1

III

lila

5,75 128,5
1,6
0,1

Illb

V

1 06,75
1,3

57,15
0,7

Va
14,75
0,2

Vb
14,00
0,2

334

totaali,,l

1 = lutumrijke bovengrond
OK = sterke okerlaag
z1 = zandige leem tot sterk lemig zand beginnend tussen 40
en 80 cm
X1 = Oude Klei beginnend tussen 40 en 80 cm
g = grind in de bovengrond binnen 40 cm
G = grof zand of grind beginnend tussen 40 en 120 cm
e = vergraven

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus
%

leem
M50
% (mediaan)

kleur

opmerkingen

020-

50-

A11g

6

18

160

zwart

roest

..A1,2s

3

21

160

bruingrijs

roest

Cl g

21

160

bruingrijs

roest

CG

12

160

blauwgrijs

80-

120Toelichting: Deze gronden vormen de laagste delen in het gebied van de
beekeerden. Het humusgehalte in de bovengrond varieert
van 5 tot 8 %. De ondergrond vertoont door het voorkomen
van leem-j Oude Klei- en okerlagen veel variatie.
Verbreiding: Kleine oppervlakten in de buurtschappen Dale, Bredevoort
en Linteloj verder in het zuidoosten van het gebied en
in het uiterste westen.
Waterhuishouding : Laag gelegen natte gronden; vaak piasvorming door het
voorkomen van dunne leemlagen.
Gebruik:

Grasland

Landbouwkundige geschiktheid: Akkerbouw: Op Gt Illb, V en Vb: weinig
geschikt voor bouwland (te nat)
Op Gt II, III, lila en Va: on
geschikt voor bouwland
Weidebouw: Op Gt Illb, V en Vb: geschikt
voor blijvend grasland
Op Gt II, III, lila en Va: ma
tig geschikt voor blijvend
grasland

- 86 Kaarteenhe id; tZga63
Omschrijving : Lage dunne beekeerdgronden in zwak lemig, matig fijn en
grof zand
Grondwatertrappen;
Oppervlakte ;
Toevoegingen;

ha

%

II

lila

Va

2,25

3,75
<0,1

0,25
<0,1

0,1

Vb
13
0,2

+

.„1

19,25
Q^2

F = ijzerconcreties binnen 80 cm
X1 = Oude Klei beginnend tussen 40 en 80 cm
a » afgegraven

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

%

leem
fo

M50
(mediaan)

kleur

opmerkingen

13

200

zeer
donker grijs

grindrijk

10

220

grijs

sterk roestig

<10

220

grijs

zwak roestig

120
Toelichting; Deze gronden komen voor op de helling van het Hoogterras
naar de lage dekzanden. Het zand waaruit deze gronden zijn
opgebouwd is afwisselend matig fijn en grof. Plaatselijk
is de bovengrond grindhoudend. Op enkele plaatsen komt
stugge leem (Oude Klei) binnen 120 cm voor.
Verbreiding; Alleen ten zuiden van Aalten.
Waterhuishouding ; Door de specifieke ligging treedt veel kwel op
Gebruik;

Grasland

Landbouwkundige geschikthe id;

Akkerbouw;

ongeschikt

Weidebouw:

Op Gt II, lila en Va; niet
beoordeeld
Op Gt Vb: geschikt voor blij
vend grasland; plaatselijk
gevoelig voor vertrapping.

- 87 Kaarteenheid: cZg53
Omschrijving ; Middelhoge, matig dikke beekeerdgronden in zwak lemig,
matig fijn zand
Grondwatertrappen:
Oppervlakte:

ha
%

VI

Vila

24
0,3

0,50
<0,1

totaal

24,50

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus
%

leem
M50
kleur
% (mediaan)

opmerkingen

15

160

donker
grijsbruin

12

160

bruingrijs

zwak roestig

<10

160

geelgrijs

roestig

120
Toelichting:

Kleine oppervlakten van deze gronden treft men aan op de
overgang van de hoge enkeerdgronden naar de lage beekeerd
gronden met een dunne A1-horizont. Het donker bruingrijze
cultuurdek bevat weinig roest.

Verbreiding:

Een aantal kleinere vlakken, vooral ten westen van Aalten

Waterhuishouding: Goed vochthoudende gronden zonder wateroverlast
Gebruik;

Bouwland en grasland

Landbouwkundige geschiktheid: Akkerbouw: Op Gt Vila: niet geclassifi
ceerd wegens te geringe opper
vlakte
Op Gt VI: geschikt voor rogge,
haver, gerst, aardappelen en
voederbieten
Op Gt VI: geschikt voor blij
vend grasland

- 88 Kaarteenheid; cZga53
Omschrijvingî Lage, matig dikke beekeerdgronden in zwak lemig, matig
fijn zand
Grondwat ertrappen; III
Oppervlakte ;
Toevoegingen;

ha
^

3,25
<Q^

lila

Illb

36,50

21,50
0^3

V

Va

12 24,75
o,l 0,3

Vb
78,75
1, O

totaal 176,75
2,1

1 = vergraven
F = ijzerconcreties binnen 80 cm
zl = zandige leem tot sterk lemig zand beginnend tussen
40 en 80 cm

Voorbeeld van profielopbouw
horizont

humus

%

leem
M50
kleur
% (mediaan)

opmerkingen

O

40

Aang

5

14

170

zeer
donker grijs

roestig

ACg

3

10

170

grijsbruin

roestig

<10

170

grijs

roestig

60-

Clg
110120Toelichting;

donkergrijs
Deze beekeerdgronden komen voor in de directe omgeving
van enkeerdgronden, verder als zgn. "huisweiden" bij de
boerderijen. De zwarte tot donkergrijze Al-horizont, ter
dikte van 30 tot 40 cm, is ontstaan door opbrengen van
potstalmest. Deze bovenlaag gaat via een C-horizont over
in grijs C-materiaal.

Waterhuishouding ; Sterk opdrachtige, vochthoudende gronden. In het voor
jaar enige wateroverlast op Gt III en lila.
Gebruik; Overwegend grasland
Landbouwkundige geschiktheid; Akkerbouw; Op Gt Illb, V en Va; weinig
geschikt voor bouwland
Op Gt III en lila; ongeschikt
voor bouwland
Op Gt Vb: geschikt voor rogge,
haver, gerst, aardappelen en
voederbieten
Weidebouw; Gt's III, Illb en Vb: geschikt
voor grasland
Gt's lila en Va: matig geschikt
voor grasland

- 89 Kaarteenheid; a. cZga54

en b. cZga55

Omschrijving: a. Lage, matig dikke beekeerdgronden in zwak en sterk lemig, matig fijn zand
b. Lage, matig dikke beekeerdgronden in sterk lemig, ma
tig fijn zand
Grondwatertrappen:
cZga54

II III
ha 4,7
% 0,1

Oppervlakte :
ha
oZga55
%
Toevoegingen:

a
e
XI
X2
OK
g
G
F

»
=
s
=
=
=
=
=

V

lila

Illb

25
0,3

6,25 1 ,5
0,1
<0,1

1,5 15,75 6
<0,1 0,2
0,1

29
0,4

Va

2,25
<D,1

Vb
7
Q ^

totaal

44,5(
0,5

6'\5

totaal

61,75
0,8

Uj 1

afgegraven
vergraven
Oude Klei beginnend tussen 40 en 80 cm
Oude Klei beginnend tussen 80 en 120 cm
sterke okerlaag binnen 120 cm
grind in de bovengrond binnen 40 cm
grof zand en/of grind beginnend tussen 40 en 120 cm
ijzerconcreties binnen 80 cm

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus
%

leem
M50
kleur
fo (mediaan)

24

170

zeer donker
grijs tot zwart

15

170

bruingrijs

<10

160

grijs

120
Toelichting:

Deze gronden komen voor op de helling van het Hoogterras
naar de lage dekzandgronden en in enkele erosiedalen in
het Hoogterras ten noorden van Aalten. Het humusgehalte
(5 tot 8 %~) en leemgehalte zijn vrij hoog. Het leemgehalte is bij kaarteenheid cZga54 meer wisselend dan bij
kaarteenheid cZga55*
In de ondergrond komt veelvuldig grof zand en Oude Klei
voor. Opvallend is de sterke ophoping van ijzer in deze
gronden. Op sommige plaatsen is het ijzer tot harde ban
ken verkit.

Verbreiding:

In verspreide kleine kaartvlakken, vooral bij Barlo, Dale,
't Klooster en ten noorden van Bredevoort.

Waterhuishouding: Op de gronden met de Gt's II, Ilia, V en Va wordt
natheid veroorzaakt door kwel en de ondoorlatende
ondergronden.
Gebruik: Grasland, weinig bouwland.

- 90 Landbouwkundige geschiktheid: Akkerbouw: Gt's II, III en Va: niet ge
classificeerd wegens te geringe
oppervlakte.
Gt's Illb, V en Vb: weinig ge
schikt voor bouwland.
Gt1 s lila : ongeschikt voor
bouwland.
Weidebouw: Gt's Illb, V en Vb: geschikt
voor blijvend grasland.
Gt's lila: matig geschikt voor
blijvend grasland,
Gt's II, III en Va: niet geclas
sificeerd wegens te geringe
oppervlakte.
5.2.5 Vaaggronden
In deze zandgronden zijn slechts "vage" bodemhorizonten te onder
scheiden. De niet-duidelijke Al heeft soms wel voldoende dikte maar is
dan niet donker (= duidelijk) genoeg, in andere gevallen is de kleurintensiteit voldoende, maar is de A1 niet diep genoeg ontwikkeld. Ook een
B-horizont is, voor zover aanwezig, slechts zwak ontwikkeld. De vaag
gronden zijn onderverdeeld in vlakvaaggronden en vorstvaaggronden.
5.2 - 5 • 1
Deze gronden behoren tot de hydrovaaggronden vanwege het ontbre
ken van ijzerhuidjes rondom de zandkorrels. Het humusgehalte en de dik
te van de Al is bij deze gronden sterk wisselend. Bij vele lage, zeer
natte vlakvaaggronden is de Al zeer dun, maar heeft een hoog humusgehalte (humusklasse: humeus tot humusrijk). Op tal van andere plaatsen
zijn de gronden vaak diep heterogeen en humusarm en steekt de A1 in
kleur maar weinig af tegen de ondergrond. Deze vlakvaaggronden zijn voor
een groot deel door verwerking uit beekeerdgronden ontstaan. De oor
spronkelijk aanwezige bovengrond (een duidelijke Al van de beekeerdgrond) is hier tijdens bebossing of ontginning sterk vergraven en door
het profielgemengd. De nieuw ontstane vlakvaaggrond heeft daardoor vaak
een bonte, humusarme bovengrond.
De ondergrond van de vlakvaaggronden bestaat in het algemeen uit
licht tot donkergrijs sterk tot zwak roestig zand. Meestal komt een
geheel grijsblauw getinte G-zone binnen 120 cm voor» De roestafzet
tingen zijn vaak zeer duidelijk. Waar een geheel oranje gekleurde roestzone aangetroffen werd, is deze omschreven als een okerlaag en, in ex
treme gevallen, met een toevoeging op de kaart aangegeven.
De vlakvaaggronden komen verspreid in kleine vlakken over het gehele
gebied voor. Vaak zijn ze laag gelegen tussen hogere gronden in. In het
gebied van het Goor, waar deze gronden een vrij grote oppervlakte inne
men, hebben ze samen met de beekeerdgronden en de veldpodzolgronden een
zeer vlakke ligging. Aan het landschap zijn deze gronden hier onderling
moeilijk te scheiden. De vlakken van deze vaaggronden hebben meestal
een hoekige of vierkante vorm. De grenzen hangen samen met het voorko
men van bos of uit bos ontgonnen gronden.
De vlakvaaggronden zijn in verband met verschillen in leemgehalte
onderverdeeld in vier kaarteenheden.

- 91 Kaarteenheid: a, Zna51, b. Zm52en c. Zna53
Omschrijving: a. Lage en zeer lage vlakvaaggronden inleemarm, matig fijn
zand
b. Lage en zeer lage vlakvaaggronden in leeraarm en zwak
lemig, matig fijn zand
c. Lage en zeer lage vlakvaaggronden in zwak lemig, matig
fijn zand
Grondwat ertrappen:

II

lila

Illb

ha

6,25
<0,1

7,25
0,1

3,75 0,50
<0,1 0,1

Oppervlakte: Zna52

ha
fo

10,5 74,25
0,1 0,9

Zna53

ha
fo

Zna5l

Toevoegingen:

%

4,5
0,1

V

Va
4,75
0,1

10
0,1

22
0,3

7
0,1

Vb
totaal
3

11,5
0,1

40,75
0,5

31
0,4

totaal 97,75
1,2
totaal

88
1,1

z1 a zandige leem tot sterk lemig zand beginnend tussen
40 en 120 cm
OK = sterke okerlaag binnen 120 cm
g = grind in de bovengrond binnen 40 cm
G = grof zand en/of grind beginnend tussen 40 en 120 cm
F = ijzerconcreties binnen 80 cm
e = vergraven
h = opgehoogd

Voorbeeld van profielopbouw:
Kaarteenheid Zna5l op Gt Vb:
horizont

humus

leem
M50
% (mediaan)

kleur

opmerkingen

8

170

lichtbruin

<10

170

geel

met roest

15

150

grijsgeel

matige roest

<10

150

grijs

idem

kleur

opmerkingen

120
Kaarteenheid Zna53 op Gt II:
horizont

humus
%

120

leem
M50
% (mediaan)
20

150

zwart

roestig

15

160

licht
bruingrijs

sterk roestig

<10

160

grijs

zwak roestig

<10

170

grijs

- 92 Toelichting: Bovengenoemde kaarteenheden verschillen onderling slechts
door het leemgehalte van de bovengrond. Binnen één zelfde
kaarteenheid variëren het humusgehalte en de dikte van de
bovengrond echter sterk. Op lage natte gronden is de A1
meestal zeer humeus en zeer dun (5 à 10 cm dik). Op de re
cent uit bos ontgonnen gronden is de A1 verwerkt met C-materiaal uit de ondergrond. Waar deze gronden in bouwland
liggen is de bovengrond soms sterk bont gekleurd, vooral
op de overgang naar hurauspodzolgronden.
Verbreiding: Verspreid door het gebied. De grootste oppervlakte komt
voor in het Goor bij Dale.
Waterhuishouding: Als regel goed doorlatende gronden. Alleen bij gron
den met hoge grondwaterstanden (Gt II) komt in het
voorjaar veel wateroverlast voor.
Gebruik:

Grasland

Landbouwkundige geschiktheid: Akkerbouw: Op Gt II, lila: ongeschikt voor
bouwland
Op Gt Illb, V en Vb: geschikt
voor rogge, haver, gerst en
aardappelen. Matig geschikt
voor voederbieten
Weidebouw: Op Gt Illb, V en Vb: geschikt
voor blijvend grasland, gevoe
lig voor groeivertraging
Op Gt II, lila: matig geschikt
voor blijvend graslandj laat
in het voorjaar.
Kaarteenheid: Zna55
Omschrijving: Lage vlakvaaggrond in sterk lemig, matig fijn tot fijn
zand
Grondwatertrappen:
Oppervlakte :
Toevoegingen:

ha
%

II

lila

3,00
<0,1

3,75
<0,1

totaal

6,75
0,1

1 = lutumrijke bovengrond
OK = sterke okerlaag binnen 120 cm
e = vergraven

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus
%

%

kleur
M50
(mediaan)
I5O/I7O

bruingrijs

1 Cllg
30C12g
50Cl3g
70CG
90-

35

140

grijsgeel

25

140

grijsgeel

30

140

oker

20

140

oker

G

<10

140

grijs

120-

3

12

leem
30

10-

Alg

lut um
fo

- 93 Toelichting: Het leemgehalte in de bovenlaag is tamelijk hoog. Boven
dien is deze laag soms lutumrijk. Doordat de gronden ver
graven zijn, is de A1 humusarm of matig humeus. De okerlagen zijn zeer sterk ontwikkeld.
Verbreiding; Een kleine oppervlakte ligt in het uiterste westen van het
gebied (ten noordwesten van Lintelo).
Waterhuishouding; natte gronden met soms ernstig wateroverlast
Gebruik: graslnnd en bos
Landbouwkundige geschiktheid: Niet geclassificeerd wegens te geringe
oppervlakte.
5.2.5.2

Vorstvaaggronden

Vorstvaaggronden zijn xerozandgronden met een zwak ontwikkelde
A1-horizont. De zandkorrels direct onder deze A1 bezitten ijzerhuidjes.
De grijsbruine Al-horizont gaat bij deze gronden over in lichtbruin
gekleurd C-materiaal. Deze lichtbruine laag vertoont vaak overeenkomst
met de B2 van een moderpodzol, ze is echter zwak ontwikkeld. Men spreekt
van een "bruine laag in de positie van een B". Waar deze gronden op
jong stuifzand voorkomen, of waar het profiel door ontginning of door
bebossing is verwerkt, is deze laag zeer zwak.
De A1-horizont is onder bos dun tot zeer dun. Het humusgehalte
is meestal iets hoger dan 2 %. In bouwland is de bruingrijze bovengrond
20 tot 30 cm dik, doch steekt dan zeer weinig af ten opzichte van de
lichtbruine laag. De ondergrond bestaat uit ijzerrijk geel zand. Grondwaterkenmerken in de vorm van roest komen veelal reeds op 80 cm diepte
voor.
De vorstvaaggronden treft men vooral aan op het mineralogisch
rijke dekzand ten zuiden van Aalten. Ze liggen, behalve op de talrijke
kleine dekzand- of stuifzandkoppen, ook wel plaatselijk in kleine stuifzandgebieden.
Kaarteenheid: Zb5l
Omschrijving: Hoge en middelhoge vorstvaaggronden in leemarm matig fijn
zand
Grondwater-trappen:
Oppervlakte

t

Toevoegingen:

ha

%

VI
31,75
QA

Vila

VTIb

10,00

10,50

0<]

0,1

totaal

52,25

0,6

e = vergraven

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

leem

fo

*

M50
(mediaan)

8

190

lichtbruin

10

190

bruingeel

Cl 1

<10

I90

geel

012g

<10

190

geelgrijs

0A1
25:
40-

B

kleur

opmerkingen

zwakke mo
derpodzol

90-

.1.20-

zwakke roest

Afb. 19. Gezicht op bezande moerpodzolgronden in het Goor.
De brede sloot in het midden heeft geen waterafvoerende functie doch is gegraven om zand t e win
nen voor ophoging en versteviging van de ernaast gelegen gronden.

R 29-195.

- 9b Waterhuishouding ; Gronden met zeer gering vochthoudend vermogen; vooral
op Gt Vllb komen diepe grondwaterstanden voor.
Gebruik: Bos en bouwland
Landbouwkundige geschiktheid; Akkerbouw; Op Gt VI en Vila: matig ge
schikt voor rogge en aardap
pelen weinig geschikt voor
haver, gerst en voederbieten.
Cp Gt 's Vllb: weinig onge
schikt voor bouwland.
Weidebouw: Op Gt "VT: weinig geschikt voor
blijvend grasland

,

Op Gt Vila en Vllb: ongeschikt
voor blijvend grasland
5.5

Moerige gronden

Tot deze hoofdgroep behoren gronden met een moerige bovenlaag of
een moerige tussenlaag. Naar het al of niet voorkomen van een duidelijke
humuspodzol-B worden ze onderverdeeld in moerige podzolgronden en moe
rige eerdgronden.
Moerige podzolgronden: dit zijn moerige gronden met in het zand een dui
delijke humuspodzol-B. Hiervan zijn aanwezig: a. de moerpodzolgronden
b. de dampodzolgronden
Moerige eerdgronden: dit zijn de moerige gronden met een zandondergrond
zonder duidelijke humuspodzol-B of wel de broekeerdgronden.
5.3.1

Moerpodzolgronden

De humuspodzol-B bij deze gronden is overwegend donkerbruin tot
bruin gekleurd en goed ontwikkeld in diepte. De moerige laag is meestal
niet dikker dan 5 à 25 cm; ze bestaat uit weinig of niet veraard venig
zand tot zandig veen.
De moerpodzolgronden liggen in lage natte gebieden. Ze zijn voor
namelijk ontstaan op plaatsen, waar men een oorspronkelijk dikker veenpakket, ten behoeve van de turfwinning, heeft afgegraven maar waarvan
een dun laagje is blijven zitten.
Men vindt ze voornamelijk in het noordwesten (het Goor), het noord
oosten ('t Klooster) en in het zuiden van de gemeente. In het Goor zijn
de moerige lagen meestal zeer dun (5 à 15 cm). De moerpodzolgronden ko
men hier over een aanzienlijke oppervlakte in afwisseling met gewone
humuspodzolgronden voor. Deze afwisseling is met een associatie voorge
steld (zie ook par. 5.8). Op sommige plaatsen zijn moerpodzolgronden (afb.19
met zand, dat uit sloten is gebaggerd, bedekt. Deze veelal onregelmatig
voorkomende zandlaag is met een toevoeging (s) aangegeven. De moerpod
zolgronden in de bossen bij 't Klooster zijn diep verwerkt. Het komt
daardoor voor, dat de moerige lagen begraven zijn onder een zanddek.
Naar het voorkomen of ontbreken van een bezandingsdek zijn de moer
podzolgronden onderverdeeld in twee kaarteenheden.

- 95 Kaarteenheid: vWp
Omschrijving ; Moerpodzolgronden met een moerige bovenlaag
Grondwatertrappen:
Oppervlakte ;
Toevoegingen;

ha
%
e
g
X1
X2
P

=
=
a
s
=

II

III

Ilia

2,5
<D,1

13,25
0,2

48,75
0,4

V

Vb

7,50
0,1

2,50
<3,1

— "If

vergraven
grof zand en/of grind beginnend tussen 40 en 120 cm
Oude Klei beginnend tussen 40 en 80 cm
Oude Klei beginnend tussen 80 en 120 cm
ijzerconcreties binnen 80 cm

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont
O
10-

30-I
45

humus

leem

M50
(mediaan)

kleur

opmerkingen

fo

%

30

14

150

zwart

B2

10

170

zeer donkerbruin grindhoudend

B3

<10

170

bruin

C11g

30

170

grijs

leemkluitjes

Cl2g

<10

300

lichtgrijs

grindhoudend

A1 .p

zandig veen

80-

120-

Toelichting:

Bij de herontginning zijn deze afgeveende gronden sterk
vergraven. De bovenlaag is meestal dun (10 tot 20 cm) en
bestaat uit venig zand tot zandig veen.

Verbreiding;

In de omgeving van de Haart, Het Witteveen en in Het Goor

Waterhuishouding: Laag gelegen natte gronden, die ten gevolge van ge
brekkige afvoer soms gedeeltelijk onder water komen.
Gebruik;

Grasland

Landbouwkundige geschiktheid; Akkerbouw; Op Gt II en Vb: niet geclassi
ficeerd wegens te kleine opper
vlakte .
Op de overige Gt's: ongeschikt
voor bouwland (te nat)
Weidebouw: Op de Gt's III, lila enV: wei
nig geschikt voor blijvend
grasland (geringe draagkracht
van de zode).

- 96 Kaarteenheid: zWp
Omschrijving: Moerpodzolgronden met een zanddek
Grondwatertrappen:
Oppervlakte :
Toevoegingen;

III

ha

lila

3

Va

1

2,25

totaal

6,25
0,1

e = vergraven

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

leem

M50
(mediaan)

A1 ,p

b

10

170

veen

b5

020-

40-

kleur

opmerkingen

donkergrijs
tot zwart

verwerkt

zwart

B2

<10

190

bruin

B3

<10

190

grijsbruin

80-

120-

Toelichting:

Deze gronden zijn tot ca. 50 cm diepte verwerkt. De moe
rige laag wordt op wisselende diepte aangetroffen. De
B-laag is meestal tot meer dan 80 cm diep bruin gekleurd

Verbreiding:

In de omgeving van het Klooster en noordwestelijk van de
Leemhorst

Waterhuishouding: Vochthoudende tot natte gronden
Gebruik: Bos en grasland
Landbouwkundige geschiktheid: Niet geclassificeerd wegens te geringe
oppervlakte.
5-3.2

Dampod_z olgronden_

Dit zijn moerige podzolgronden met een zanddek, waarin een minerale
eerdlaag voorkomt. Het zanddek is minstens 15 cm dik en bestaat uit een
zwarte, humeuze tot zeer humeuze homogene Aan dwz. een A1, ontstaan door
menselijke activiteit. Men treft deze gronden hoofdzakelijk aan in het
dekzandgebied bij Bredevoort.

- 97 Kaarteenheid: pzWp
Omschrijving; Dampodzolgronden
Grondwatertrappen; lila Illb
. ,,
Oppervlakte :

ha
^

8

4,5

Vb

Va
1,5

<D^1

2,75
<D,1

totaal

16,75

0,2

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus
%

2S
%

leem
M50
% (mediaan)

kleur

opmerkingen

roestig

Aang

6

15

160

zwart

Can

2

10

160

donkergrijs

veen

>15

zeer
donker bruin

60-

2

B2

<10

160

bruin

<10

150

grijs

veen

80-

Cg
120-

Toelichtins;

De zwarte bovengrond ter dikte van 25 à 30 cm bestaat
uit zeer humeus, matig fijn zand. De moerige laag is
15 tot 20 cm dik.

Verbreiding;

Ten noordwesten van Bredevoort, op de overgang van de
hoge terraszandgronden naar de lager gelegen zandgronden
en in enkele kleine vlakjes in het zuidwesten van het ge
bied.

Waterhuishouding;
Gebruik;

Gronden met een goed vochthoudend vermogen; in peri
oden met veel neerslag vooral op Gt lila te nat.

overwegend grasland

Landbouwkundige geschiktheid; Akkerbouw: Op Gt lila: ongeschikt voor
bouwland
Op Gt Illb, Va en Vb: niet ge
classificeerd wegens te geringe
oppervlakte
Weidebouw: Op Gt lila: matig geschikt voor
blijvend grasland
Op Gt Illb, Va en Vb: niet ge
classificeerd.
5.3.3.

Broekeerdgronden_

Bij de broekeerdgronden van dit gebied zijn de moerige lagen zeer
verschillend. Op plaatsen waar beekbezinkingsklei is afgezet, zoals in
het Bunnikgoor bij Bredevoort, zijn ze min of meer lutumrijk. Ze bestaan
hier uit kleiig veen tot venige klei.
Elders bestaat de moerige laag uit niet veraard, zandig veen. Dit
is op enkele plaatsen in het zuiden het geval.
Op de overgang van de moerige laag naar de zandondergrond zijn
plaatselijk veel ijzerconcreties aanwezig. Soms is dit een oranje ge
kleurde zeer harde laag.

- 98 De zandondergrond bestaat op vele plaatsen uit sterk lemig, fijn
zand. Incidenteel komt in het bovenste deel een humeuze, lutumrijke
leemlaag voor.
De broekeerdgronden zijn op de laagste en natste delen in het
randgebied ontstaan. Ze liggen vooral in het overgangsgebied van beekeerdgronden naar veengronden.
Naar de aard van de bovengrond zijn ze onderscheiden in
kaart
eenheden:
broekeerdgronden met moerige bovenlaag (lutumarm)
broekeerdgronden met lutumrijke, moerige eerdlaag
broekeerdgronden met kleidek waarin minerale eerdlaag
broekeerdgronden met een zanddek
Kaarteenheid; vWz
Omschrijving: Broekeerdgronden met een moerige bovenlaag
forondwatertrappen:

II

Illb

^

£75

Oppervlakte,

-

Toevoegingen;

e = vergraven

totaaX^f

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus
%

leem
M50
% (mediaan)

20

kleur

opmerkingen

zwartbruin

sterk veraard,
venig materiaal

20

150

bruingrijs

<10

150

blauwgrijs

120
Toelichting: De moerige bovenlaag is meestal niet dikker dan 15 tot
20 cm en varieert van kleiarm veen tot venig zand. Onder
de moerige laag kan plaatselijk een 10 à 15 cm dikke
kleilaag of lemige laag aanwezig zijn, die soms kalkrijk
is.
Verbreiding; Vooral in het Bunnikgoor ten zuidoosten van Bredevoort.
Waterhuishouding:
Gebruik:

Laag gelegen natte gronden met veel wateroverlast.

Grasland

Landbouwkundige geschiktheid: Akkerbouw: Op Gt Illb: niet geclassifi
ceerd wegens te geringe opper
vlakte.
Op Gt II: ongeschikt voor
bouwland.
Weidebouw: Op Gt Illb: niet geclassificeerd
Op Gt II: weinig geschikt voor
blijvend grasland; geringe
draagkracht van de zode.

- 99 Kaarteenheid:

hWz

Omschrijving:

Broekeerdgronden met lutumrijke moerige eerdlaag

Grondwat ertrappen:

II

Ilia

V

6,25
0,1

15,25
0,2

1,5
<33,1

Oppervlakte :

ha
%

Toevoegingen:

e s vergraven

totaal.

25
0,3

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont
0-

humus

lut um

%

%

leem
M50
kleur
% (mediaan)

Alg

18

15

160

Cl

60

35-

opmerkingen

zwart
zeer
donker bruin

sterk geoxydeerd veen

Dig

<10

160

grijs

met roest

DG

<10

I60

donkergrijs

gereduceerd

65
H
120-

Toelichting::

De bovenlaag bestaat uit kleiig veraard moerig materiaal.
De laag hieronder is opgebouwd uit korrelig sterk verteerd
veen, in dikte variërend van 10 tot 30 cm. In de onder
grond komt grijs tot donkergrijs zwak lemig fijn zand
voor.

Verbreiding:

In het gebied van "de Frenkenweide" ten oosten van Bredevoort, in het Bunnikgoor en in de omgeving van Blekkinkveen.

Waterhuishouding : Slecht ontwaterde, laag gelegen gronden
Gebruik: Grasland en bos
Landbouwkundige geschiktheid: Akkerbouw: Op Gt II en lila: ongeschikt
voor bouwland.
Op Gt V: niet geclassificeerd
wegens te geringe oppervlakte.
Weidebouw: Op Gt II en lila: weinig ge
schikt voor blijvend grasland;
geringe draagkracht van de zode
en laat in het voorjaar.

- 100 Kaarteenheid: pkWz
Omschrijving : Broekeerdgronden met kleidek waarin minerale eerdlaag
Grondwatertrappen; II
5ï
0,1

lila

Oppervlakte :

ha
%

7*1
0,1

Toevoegingen;

F = ijzerconcreties binnen 80 cm

totaal

totaal 0,2

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

lutum

leem
M50
kleur
% (mediaan)

0A1

10

12

D

20

12

zwart

30

25;
40-

moerig laag

Cl g

<10

170

bruingrijs

G

<10

170

grijs

100120-

Toelichting:

De bovengrond is, door zijn gemengde samenstelling van
lutum, leem en vrij veel humus, vaak zeer dicht en sterk
smerend. Onder de moerige laag treft men dikwijls een
sterk verkitte ophoping van ijzer aan die door zijn rood
bruine kleur aan een B2-horizont doet denken.

Verbreiding:

De kaarteenheid komt voor in enkele geulen of komvormige
laagten in het oosten en zuidoosten van het gebied.

Waterhuishouding : Te nat door de lage ligging en de zijdelingse toevoer
van oppervlaktewater of kwelwater.
Gebruik: Grasland
Landbouwkundige geschiktheid: Akkerbouw: ongeschikt; te nat
Weidebouw: weinig geschikt; te nat, te
laat in het voorjaar en sterk
gevoelig voor vertrapping.

Afb. 20. Koopveengronden in het dal van de Slinge bij Bredevoort. De slootranden zijn vaak ingetrapt.

R 29 - 197.

- 101 Kaarteenheid: zWz
Omschrijving : Broekeerdgronden met een zanddek
Grondwatertrappen;
Oppervlakte :

ha

II

lila

Illb

36,5
0,4

8,5
0,1

3,25
<0,1

totaal

48,25

0,6

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus

A1 p

3

10-

veen
30Dl
40-

%

lutum

leem
M50
% (mediaan)
<10

180

60
5

J Clg

20

kleur
donker
grijsbruin
zwart
grijs

45
14

160

grijs

14

160

blauwgrijs

opmerkingen
verwerkt
sterk ver
aard veen
kleilaag

70
G
120-

Toelichting; De broekeerdgronden met een zanddek treft men overwegend
aan tussen de veen- en de beekeerdgronden. Het zanddek,
bestaande uit matig humeus zand, ligt op een moerige laag
van wisselende dikte en een variërend organische stofgehalte. Vaak bevindt zich onder de moerige laag een laagje
beekklei van 10 tot 15 cm. De gereduceerde ondergrond is
plaatselijk kalkrijk door aanwezigheid van moeraskalk.
Verbreiding;; Hoofdzakelijk in het Bunnikgoor bij Bredevoort
Waterhuishouding ; Moeilijk te ontwateren laag gelegen gronden
Gebruik:

Grasland

Landbouwkundige geschiktheid: Akkerbouw: ongeschikt voor bouwland
(te nat)
Weidebouw: weinig tot matig geschikt voor
blijvend grasland; geringe
draagkracht van de zode.
5.4 Veengronden
Veengronden bestaan tussen 0 en 80 cm diepte uit meer dan 40 cm
"moerig materiaal". In dit gebied is de totale dikte meestal niet meer
dan 80 à 100 cm. Het bestaat hoofdzakelijk uit zwart, tot zeer donker
bruin geoxydeerd broek- of zeggeveen.
De minerale ondergrond, die binnen 120 cm voorkomt, bestaat uit
zwak lemig, matig fijn zand. De veengronden zijn naar de samenstelling
van de bovengrond ingedeeld in: koopveengronden en meerveengronden.
5.4.1

Koopveengronden

Dit zijn veengronden met een kleiig moerige eerdlaag. Deze orga
nische bovengrond is in de regel samengesteld uit goed veraard kleiig
veen. Men treft deze gronden aan in het dal van de Slinge onder Brede
voort. Het zijn zeer laag gelegen gronden, die periodiek veel water
overlast ondervinden. Ze zijn gevoelig voor vertrappen door het vee
(afb. 20).

- 102 Kaart eenheid.
Kaarteeriheid; hVz
Omschrijving; Koopveengronden, met een zandondergrond beginnend ondie
per dan 120 cm
Grondwatertrappen;
Oppervlakte :

ha
%

JLL.

lila

40,75
0,5

5
0,1

totaal

45,75

0,6

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

lutum

leem

io

%

%

35

25

zwart

weinig zand
houdend veen

60

20

zwartbruin

sterk geoxydeerd veen

donkergrijs

fijn zand

15

M50
kleur
(mediaan)

opmerkingen

humus

120

Toelichting: De bovengrond bestaat tot een diepte van 15 à 20 cm uit
veraard kleiig veen, waarin een weinig zand is gemengd.
De veenlaag daaronder is 60 tot 80 cm dik en is samenge
steld uit sterk geoxydeerd kleirijk broekveen met houtresten. De zandondergrond bestaat uit fijn, lemig zand.
Verbreiding: In Frenkenweide en in het Bunnikgoor nabij Bredevoort.
Waterhuishouding: Door de lage ligging t.o.v. de omgeving is de natuur
lijke afwatering moeilijk. Bij veel wateraanvoer door
de Slinge komen deze veengronden onder water te staan.
Gebruik:

Grasland

Landbouwkundige geschiktheid; Akkerbouw: Op Gt II en lila: ongeschikt
voor bouwland
Weidebouw: Op Gt II en lila: weinig ge
schikt voor blijvend grasland;
geringe draagkracht van dé zode,
gevoelig voor vertrapping.
5.4.2

Me^rveeneronden

Dit zijn veengronden met een zanddek dunner dan 40 cm, in dit ge
bied overwegend 5 à 25 cm maar van plaats tot plaats sterk wisselend.
Ze zijn ontstaan door bezanding van de koopveengronden en komen dan
ook voor in de naaste omgeving van Bredevoort.

- 103 Kaarteenheid; zVz
Omschri.1ving: Meerveengronden met een zandondergrond beginnend ondieper
dan 120 cm
Grondwatertrappen:
Oppervlakte :

ha
^

II
25
Q ^

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus

%

lutum

%

8

60

leem
M50
kleur
% (mediaan)
10

160

20

<10

170

opmerkingen

donkergrijs

zanddek

zwartbruin

sterk ver
aard broekig veen

grijs

gereduceerd

120
Toelichting;

Het humusgehalte van de zandige bovengrond wisselt sterk.
Meestal is sprake van een echt zanddek met een laag hu
musgehalte. In andere gevallen is het zand sterk met de oor
spronkelijke venige bovengrond gemengd en is het humusge
halte in de bovenlaag nog zeer hoog. De dikte van de veen
laag onder de bovengrond bedraagt ten hoogste 80 tot
100 cm, meestal minder. De minerale zandondergrond komt
overal binnen 120 cm voor.

Waterhuishouding ; Bij veel aanvoer van water door de Slingebeek komen
deze laag gelegen gronden onder water te staan
Gebruik ; Grasland
Landbouwkundige ge s chiktheid; Akkerbouw; ongeschikt voor bouwland
Weidebouw: matig geschikt voor grasland;
late voorjaarsontwikkeling en
weinig draagkrachtige zode.
5.5

Rivierkle igronden

De rivierkleigronden van dit gebied best.aan uit meer dan 40 cm
van een "beekbezinkingsafzetting". Deze "beekklei" doet vrij zwaar aan,
ze bevat echter niet meer dan 25 % lutum met daarnaast een hoog percen
tage silt.
De gronden hebben een eerdlaag (donkere bovenlaag) van 15 à 30 cm
en hydromorfe kenmerken in de vorm van roest en grijze vlekken binnen
50 cm. Ze behoren derhalve tot de leekeerdgronden. Het kleipakket is 40
tdt 80 cm dik en gaat vervolgens over in fijn, soms kalkrijk zand. Plaat
selijk, waar de kleilaag diep doorgaat, is deze zeer slap en ongerijpt.
De veelal sterk roestige, donkergrijze tot zeer donker grijze boven
grond is humeus tot humusrijk. De laag hieronder is matig humeus en even
eens sterk roestig. Ook bevat het profiel veel ijzer- en mangaanconcreties. Deze zijn soms in grote brokken aanwezig.

A f b . 2 1 . E e n b e e k d a l b i j d e b u u r s c h a p " d e H a a r t " . D e a a n w e z i g e b e e k e e r d g r o n d e n o p G t II z i j n z e e r g e v o e 
lig voor vertrapping.
Langs het dal duidelijke dekzandruggen met een steile rand naar het dal.

R29-200.

- 104 De leekeerdgronden komen voor in enkele beekdalen en verder in
depressie's van het deklandschap ten zuiden van Lintelo. De gronden
zijn ten gevolge van hoge grondwaterstanden, de zeer humeuze boven
grond en de storende kleilaag, zeer gevoelig voor vertrapping. Ze
zijn naar het lutumgehalte onderverdeeld in twee kaarteenheden.
Kaarteenheid; pRn12
Omschrijving:; Leekeerdgrond, lichte zavel met zandondergrond tussen 40
en 80 cm.
Grondwat ertrappen;

II

lila

Oppervlakte ;

92
0,1

Va
JL

<0,1

<0,1

^

2

totaal

11^
0,1

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus

lutum

O

leem
M50
kleur
% (mediaan)

opmerkingen

A1

10

bruingrijs

met roest-en
concreties

C11g

18

gevlekt

sterk roestig

C12g

<8

<10

175

bleekgrijs

zwak roestig

G

<8

<10

175

grijs

20-

55;

100
120-

Toelichting:: Deze gronden liggen in enkele diepe erosiedalen ten zuid
oosten van Aalten (afb. 21). Ze zijn opgebouwd uit een laag
beekbezinkingsklei, die tussen 40 en 60 cm overgaat in
lemig fijn zand. Vanwege hun slappe, trapgevoelige, sterk
humeuze bovengrond, zijn ze op vele plaatsen bezand. Als
gevolg hiervan is een dun tot matig dik cultuurdek ont
staan van lemig, zeer humeus, matig fijn zand en zijn vele
profielen eerst na zekere diepte lutumrijk. In de zandon
dergrond werd plaatselijk moeraskalk gevonden.
Waterhuishouding: De gronden liggen in afvoerloze laagten, waar ten ge
volge van zijdelingse toevoer veel wateroverlast en
hoge grondwaterstanden voorkomen.
Landbouwkundige geschiktheid: Akkerbouw: ongeschikt voor bouwland.
Weidebouw: Op Gt II: matig geschikt voor
blijvend grasland; laat in het
voorjaar, zeer trapgevoelig.
Bij een verbeterde ontwatering
hebben deze gronden goede mo
gelijkheden voor de weidebouw.
Op Gt lila en Va: niet geclas
sificeerd.

- 105 Kaarteenheid i

pRn22

Omschrijving;

Leekeerdgrond, zware zavel met zandondergrond tussen
40 en 80 cm

Grondwatertrappen;
Oppervlakte :
Toevoegingen:

ha
%

II

ma

5|0,1

20ç
0 , 2

pnJL
4
totaal
— o , 3

F = ijzerconcreties binnen 80 om
OK = sterke okerlaag binnen 120 cm

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont
0-j Al

humus

lut um

%

%

5

15

2

20

leem
M50
kleur
% (mediaan)
zeer don
ker grijs

20-

C11g

)
)oranje
bruin

ko

i

C12g

10

ci3g

<8

60

o prie rkingen
sterk roestigj
veel ijzercon
creties
sterke oker
vorming

16

150

grijsbruin

roestig

12

150

grijs

houtresten

80G
120
Toelichting; De humeuze bovengrond is meestal dun, soms zelfs te dun
voor een minerale eerdlaag. Het lutumgehalte van de twee
de laag tussen 20 en 30 cm varieert van 20 tot 30 %. De
lutumrijke, veelal sterk rodoornige bovengrond gaat tus
sen 50 en 70 cm over in zwak lemig fijn zand. Zeer plaat
selijk gaat de kleilaag dieper door dan 80 cm. De kleilaag
is op deze plaatsen vaak zwaar en niet of nauwelijks ge
rijpt (slap). Het ijzer in de bovenlaag is plaatselijk
tot flinke ijzerbrokken aanééngeklonterd.
Verbreiding: Alleen ten zuiden van Lintelo in het dal van de Keizersbeek
Waterhuishouding ; Door de lage komachtige ligging is de afwatering
veelal slecht.
Gebruik; Grasland
Landbouwkundige geschiktheid; Akkerbouw: ongeschikt; te nat
Weidebouw: matig geschikt voor blijvend
grasland. Indien ontwatering
en afwatering voldoende zijn,
zal de kwaliteit en beweidbaarheid .van het grasland sterk
verbeteren.

- 106 5. 6

Oude Kleigronden

Ook bij deze gronden bestaat het profiel over een diepte van meer
dan 40 cm uit lutumrijk materiaal. Ze zijn Oude Kleigronden genoemd,
omdat de klei van hoge ouderdom is. Dit is gebaseerd op geologische
gegevens (zie ook par. 2.2.2).
De aanduiding Oude Klei heeft echter ook betrekking op voor de
landbouw minder goede eigenschappen. Het materiaal is stug, moeilijk
bewerkbaar en weinig doorlatend. De physische en chemische eigenschap
pen zijn waarschijnlijk door de tijd sterk gewijzigd.
De Oude Kleigronden hebben duidelijke hydromorfe kenmerken. Af
hankelijk van het al of niet voorkomen van een minerale eerdlaag be
horen ze tot de leekeerd- bf tot de poldervaaggronden.
De Oude Klei in Aalten is van oorsprong een overwegend mariene
afzetting. Het is een zeer fijnzandige glauconiethoudende groengrijze
lichte zavel, die in de ondergrond vaak in lutumarm zand overgaat.
Soms echter is de Oude Klei tot op grotere diepte zwaar, zeer compact
en ondoorlatend, terwijl ze op vele plaatsen in de bovenlagen met
grof zand en grind gemengd is. De granulaire samenstelling is dus
sterk wisselend.
Het gebied, waar de Oude Klei aan de oppervlakte ligt, is vrij
beperkt. Enkele vlakjes vindt men ten noorden van Bredevoort, op de
helling van hoogterras. Een wat grote oppervlakte komt voor in de
buurschap de Haart. Hier ligt de Oude Klei voornamelijk in de hogere
terreingedeelten. Op sommige plaatsen is ze afgegraven voor de steenfabricage.
Kaarteenheid; KXnl0
Omschrijving; Lichte zavel,homogeen tot ten minste 80 cm diepte of
tussen 40 en 80 cm overgaande in zand
Grondwat ert ra ppen; III
3
<0,1

V

Va

8,5

0,25
<0,1

Oppervlakte ;

ha
%

T oevoegingen;

e s vergraven
a = afgegraven
g 8 grind in de bovengrond binnen 40 cm

0,1

totaal

11,75

0,1

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus

%

lut um

leem
M50
kleur
% (mediaan)

opmerkingen

donkergrijs

zwak grofzandhoudend

70

grijs

sterk roestig

75

okerkleurig

13

47

22

28

150

120
Toelichting; In enkele voormalige kleiwinningen zijn de profielen diep
heterogeen en zeer afwisselend in opbouw.

- 107 Verbreiding: Op de oostelijke helling van het Hoogterras in de omge
ving van het Klooster en in enkele kleine vlakjes ten
zuidoosten van Aalten.
Waterhuishouding ; Waar deze gronden op een helling liggen stroomt het
grondwater van hoger gelegen plaatsen dicht aan de
oppervlakte naar beneden. Hierdoor zijn ze in de bo
vengrond vaak zeer nat.
Gebruik: Grasland
T.andhmjwTcimdige geschiktheid; Akkerbouw; Op Gt V: weinig geschikt voor
bouwland
Weidebouw; Op Gt V: matig geschikt voor
blijvend grasland
Op Gt III en Va; niet geclas
sificeerd wegens te geringe
oppervlakte.
Kaarteenheid; KXn14
Omschrijving ; Lichte zavel op zware klei beginnend tussen 40 en 80 cm
en overwegend dieper doorgaand dan 120 cm
Grondwat ert rappen; III
Oppervlakte ;
Toevoegingen;

ha

lila

V

Va

4

26

9k

3
<0,1

<0,1

0,3

0,2

totaal

L.2-0n ?
0,5

g = grind in de bovengrond binnen 40 cm
a = afgegraven
e = vergraven

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont
O30H

humus

lutum

%

%

A1

4

A/C

2

leem

kleur

opmerkingen

15

donkergrijs

vergraven

25

grijs

roestig

%

C1

40

6o

bont

sterk roestig

D

30

70

donkerbruin

Miocene Klei

100120-

Toelichting; Nog tot 1920 werd de Oude Klei voor de locale baksteenindus
trie plaatselijk afgegraven. In deze afgravingen konrt inci
denteel donkerbruine_ Miocene Klei binnen 120 cm -maaiveld
voor. De Oude Klei kenmerkt zich door een vaste en dichte
structuur.
Verbreiding; Ten oosten van de buurschap Haart.
Waterhuishouding; Door hun dichte structuur hebben de Oude Kleigronden
een gering vochtbergend vermogen. Bij enige neerslag
van betekenis staan ze spoedig dras, terwijl ze ander
zijds bij droogte in het groeiseizoen, spoedig aan
vochttekort lijden.
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landbouwkundige geschiktheid; Akkerbouw: Voor akkerbouwweinig geschikt
door onvoldoende drainagemo
gelijkheden en de slechte struc
tuur van de bouwvoor.
Weidebouw: Op Gt V en Va: weinig tot ma
tig geschikt.
Op Gt III en lila: niet geclas
sificeerd wegens geringe opper
vlakte
Deze gronden zijn zeer gevoelig
voor vertrapping, hebben een late
vcorjaarsontwikkeling, een beperkt«
beweidingstijd en zijn als ge
volg van de sterk wisselende
vochthuishouding weinig oogstzeker.
5-7

Leemgronden

"Leem" is zandig eolisch afgezet materiaal met een zodanige kor
re lgrootteverdeling, dat er ten minste 50 % van de fractie < 50 mu in
voorkomt. Leemgronden bestaan uit minstens 40 cm "leem". Ze zijn in
dit gebied vaak lutumrijk en hebben in de meeste gevallen een minerale
eerdlaag.
De leemgronden komen over een kleine oppervlakte voor ten noorden
van de Romeinendijk. Ze zijn laag gelegen en gaan zijdelings over in
veldpodzolgronden. Het gemiddelde profiel heeft een donkere, dunne, zeer
humeuze bovengrond. Hieronder treft men grijze roestige leem aan met
een hoog lutumgehalte.
Binnen 80 cm gaat de siltige leem over in sterk lemig zand en
daarna in zwak lemig of leemarm, matig fijn zand. In de ondergrond
bevinden zich veelvuldig dunne humeuze banden. In de overgangsstrook
naar de zandgronden treft men een leemdek aan dunner dan 40 cm.
Kaart e enhe id: pLn
Omschrijving: Leemgronden, siltige leem met zandondergrond tussen 40
en 80 cm.
Grondwatertrappen:
Oppervlakte:

^

II

lila

4,25
0,1

8,75
0,1

totaal

13

0,2

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont
O-

humus

lut um

%

%

leem

%

H

A1

8

10

50

_]

AC

2

10

60

Cllg

1

18

80

8

50

20-

1
50-]
708O i
i
10O
4
120

C12g

kleur
M50
(mediaan)

zeer
roestig
donker grijs
)
) donkergrijs
)

CG

<10

165

grijs
donker
bruingrijs
donkergrijs

G

<10

170

donkergrijs

DG

10

opmerkingen

60

gevlekt
sterk roestig
zwak roestig

- 109 Verbreiding; Eén vlak, gelegen langs de Romeinendijk
Waterhuishouding ; Bij veel regenval enigp plasvorming; overigens rede
lijk ontwaterd.
Gebruik ; Grasland
Landbouwkundige geschiktheid: Akkerbouw s ongeschikt
Weidebouw: matig geschikt voor blijvend
grasland; laat in het voorjaar
en gevoelig voor vertrapping.
5.8 Samengestelde kaarteenheden
Enkele oppervlakten in het onderzochte gebied zijn vanwege de ge
compliceerde bodemgesteldheid weergegeven als een associatie van twee
enkelvoudige eenheden (zie ook par. 4.2.1). Alle samenstellende delen
zijn elders ook als enkelvoudige eenheid onderscheiden en dus in het
voorgaande reeds beschreven. Profielschetsen, gegevens over waterhuis
houding en de geschiktheidsbeoordeling worden hier niet herhaald.
Kaarteenheid;

Hna52/vWp

Omschrijving;

Associatie van veldpodzolgronden in leemarm en zwak lemig matig fijn zand- en moerpodzolgronden met moerige
bovengrond.

Grondwatertrappen;

II

lila

Oppervlakte ;
Toevoegingen;

s = zanddek van 5 à 25 cm dikte

Toelichting; Deze associatie treft men aan in het Goor, in het noord
westen van de gemeente Aalten. Op de lage en zeer lage
humuspodzolgronden komt zeer onregelmatig en pleksgewijs
een moerige laag voor. Deze is achtergebleven na de verve
ning van het gebied. Het is een dun laagje van ten
hoogste 25 cm. Deze gronden zijn slechts plaatselijk bezand.
Gebruik;

Grasland

Kaarteenheid; Hn5l/Zb5l
Omschrijving ; Associatie van veldpodzolgronden en vorstvaaggronden,
leemarm matig fijn zand
Grondwatertrappen;

Vila

Gt-associatie
VI/VTI

Oppervlakte :

0,75

2,75

ha

totaal

3,5

Toelichting: Een kleine oppervlakte van deze associatie korrrt voor langs
de Slingebeek, ten zuiden van Bredevoort. Het gebied bestaat
uit begroeid woest terrein, dwz. uit heide en weinig pro
ductief bos. Het is opgebouwd uit tamelijk onregelmatig
golvend leemarm zand, waarbij op de hogere delen var stvaaggxnden en op de lagere plaatsen weinig ontwikkelde veldpodzol
gronden voorkomen.
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Omschrijving ; Associatie van haarpodzolgronden en vorstvaaggronden,
leemarm matig fijn zand
Grondwat ertrappen;

Vila

VTIb

Oppervlakte;

^5

7,25

^

totaal

9,50

Toelichting; Deze gronden treft men aan op een klein bebost stuifzandgebied, in en nabij het Loobos ten oosten van Aalten. Het
bestaat uit hoog gelegen ijzerrijke zanden met een sterk
golvend oppervlak. Hierin komen in bonte afwisseling haar
podzolgronden en vorstvaaggronden voor doordat de oorspron
kelijk aanwezige podzolgronden in het verleden ten dele
verstoven zijn. Het opgestoven stuifzandprofiel kan het
best als vorstvaaggrond gekenmerkt worden. Op enkele lage
plaatsen komen als onzuiverheid veldpodzolgronden voor.
5-9 Toevoegingen
De aard en de verbreiding van onderstaande profielkenmerken zijn
door middel van toevoegingen op de bodemkaart weergegeven. Gedeeltelijk
valt de begrenzing samen met die van de gecodeerde kaarteenheden.
s_ =_ zandd.ek_5_ |_§5_ cm_ dik
Deze toevoeging komt uitsluitend voor in het Goor, in hoofdzaak
bij de kaarteenheden vWp en Hna52 en bij de associatie van deze kaart
eenheden. Het zanddek is hier als toevoeging aangegeven ter wille van
een eenvoudiger kaartbeeld. Elders in het gebied zijn de moerpodzolgronden met zanddek als een afzonderlijke kaarteenheid (zWp) weergege
ven. Het zanddek in het Goor is aangebracht om de lage moerpodzol- en
veldpodzolgronden met de venige tot zeer humeuze en dus vertrappingsgevoelige bovengrond, steviger te maken (zie ook par. 2.2.3.1). Het be
staat uit zwak lemig of leemarm, matig fijn zand. Het komt onregelma
tig voor, terwijl ook de dikte van het zanddek wisselend is. De afgren
zing van het zanddek naar de niet bezande gronden is globaal.
1_ =_lutumrijke_bovengrond
Een lutumrijke bovengrond is hoofdzakelijk in het westelijk dekzandgebied aangegeven bij de lage en zeer lage, matig fijnzandige beekeerdgronden met een dunne bovengrond (kaarteenheden tZga53, tZga54,
tZga55). Deze gronden hebben plaatselijk een zeer dunne (10 à 20 cm),
zeer sterk lemige bovengrond, die tevens lutumrijk is. Verder komt de
ze toevoeging voor bij de zeer fijnzandige beekeerdgronden (tZga35) in
het beekdal van de Slinge bij Bredevoort. De lutumrijke bovengrond be
staat hier vaak uit een dunne laag beekklei ter dikte van 15 à 30 cm.
Het lutumgehalte kan hierin meer dan 20 % bedragen.
S_ =_

iEL de _ bove ngr ond__ binné n_ Jf 0_ cm

Grind komt voor bij vrijwel alle gronden die ontstaan zijn in het
grofzandige tot fijnzandige Hoogterras. De hoeveelheid grind is wis
selend. De enkeerdgronden op het Hoogterras zijn grindarm tot grindhoudend, de jonge ontginningsgronden op de Schaarsheide zijn meestal grindrijk.
5l_5_5&24iS®_ië®ÎP_Î2£_§î®EÎLlemig_zandi_beginnend_tusseri_40_en_80_cm
In de beekeerdvan het gebied nabij
door roest gekleurde
tiele oorsprong. Het

en humuspodzolgronden in de zuidwestelijke hoek
Dinxperlo, worden lemige lagen aangetroffen. De
grijsbruine lagen zijn waarschijnlijk van fluviamateriaal bestaat uit zeer fijnzandige leem tot
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het noordoosten gaande neerrrt het leemgehalte af. De dikte varieert van
20 tot 40 cm.
i j_ =_me^fc_ ijzei^-B_'t'u.sseri_l|.0_era_120_crTi
In de vrij vlakke, lage dekzanden ten westen van Aalten, voorname
lijk in het stroomgebied van de Keizersbeek, komen sterk oranje ge
kleurde ijzerrijke lagen voor. Men treft dit verschijnsel vooral aan bij
de beekeerdgronden en lage veldpodzolgronden.
De aanduiding "ijzer-B" heeft betrekking op de podzolach'tige onder
grond in vele van bovengenoemde gronden. Vaak is de ijzer B-horizont lemig en doet daardoor ook wel enigermate denken aan een zwakke textuur
B-horizont. Een ander kenmerk van deze profielen is, dat de laag boven
de ijzer-B opvallend bleekgrijs is en slechts zwak roestig. De boven
grond is zwart gekleurd en bevat vrij veel wrede humus.
XI _ ==_ 0\id.e _K1e i- _ toe gi.rm.erxd._ ^"U-sse ri_ it-0 _ en._ 80 _ gm
?2_=_0ude_Klei_beginnend_tussen_80_en_120_crn
Het voorkomen van de Oude Klei in de ondergrond concentreert zich
uiteraard voornamelijk rondom de vlakken van de kaarteenheden KXn10 en
KXn11+ (Oude Kleigronden), dus in het noordoosten en het zuidoosten van
het gebied. De diepte waarop de Oude Klei voorkomt is zeer onregelma
tig en is daarom niet per vlak maar per boorpunt en in twee klassen aan
gegeven.
De Oude Klei heeft niet steeds dezelfde samenstelling en ouderdom.
Op de Schaarsheide heeft deze het karakter van een grofzandige, licht
grijze zware leem die veelal in lagen in het hoogterraszand onregelma
tig voorkomt. De lagen zijn 20 tot i+0 cm dik.
Bij 't Klooster heeft de Oude Klei in de ondergrond dezelfde sa
menstelling als elders aan de oppervlakte en bestaat hier hoofdzakelijk
uit gereduceerde, donkergrijze lichte zavel tot zware zavel. Hond "de
Haart" is het Oude Klei-materiaal "bovenin grofzandig, de diepere lagen
zijn zeer zwaar, en hebben in deze omgeving een grote dikte. Oude Klei
lagen bepalen in sterke mate de waterhuishouding in het bovenliggende
zandprofiel (zie ook par. 2.3.2.3). Naarmate de laag (ondergrond) die
per voorkomt, is het effect geringer.
G_^_grof _zand_en/of _grindJ_begirmend_tussen_i+0_en_1_20_cm
Deze toevoeging is per boorpunt aangegeven. Ze komt voornamelijk
voor op de oude bouwlanden ten noorden van Aalten en plaatselijk onder
dunne lagen dekzand in het gebied "de Haart". Grindrijk grof zand treft
men overwegend aan in de laag van 80 tot 120 cm.
0K_ =_ sterke_ okerlaag_binnen_ 120_cm
"Oker" is een homogene oranje gekleurde roestafzetting in zandig
C-materiaal. Het komt voor bij laag gelegen zandgronden, zoals beekeerd- en vlakvaaggronden. De okerlagen zijn in deze gronden onregel
matig en van wisselende intensiteit. Oker houdt verband met grondwa
terstromingen. Op sommige plaatsen zijn ze geconcentreerd in bepaalde
banen. Oker wordt vaak in de grond aangetroffen in combinatie met lemige lagen.
Dit zijn samengekitte ijzer- en mangaanverbindingen van allerlei
grootte en vorm. Ze kunnen een gruisachtige of wel een geheel dichte
laag vormen. Meestal komen ze niet dieper dan 50 cm voor. De laag kan
totaal ondoordringbaar zijn. Uzerconcreties bevinden zich in de laag
gelegen beekeerd- en beekklei gronden. Men treft ze eveneens aan in
combinatie met oker en op plaatsen waar kwel optreedt.

Afb. 22. Gezicht op een afgegraven perceel, waaruit tertiaire klei voor de steenfabricage is gewonnen.
Het maaiveld ligt erg ongelijk en ruim 1 meter lager dan dat in de omgeving. De gronden hebben
spoedig wateroverlast en zijn gevoelig voor vertrapping.
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5.10 Vergraven gronden
Vergraven gronden worden naar de mate van de verwerking op twee ma
nieren aangegeven: als afzonderlijke kaarteenheid en als toevoeging.
Vergraven_gronden_als_kaarteenheid
aa_ =_ afgegraven_
Bij deze gronden is het oorspronkelijk profiel niet meer aanwe
zig, terwijl binnen de afgraving ook geen bepaalde bodemeenheid meer
is aan te geven. Het betreft enkele diepe zandafgravingen, die ver
spreid over het gebied voorkomen.
Yergraven_gronden_als_toevoeging
a = afgegraven_
Deze toevoeging komt voor in zand- en kleiafgravingen waarvan de
heterogeniteit minder groot is. Soms blijft, ondanks de afgraving, de
kaarteenheid dezelfde als voorheen, bijvoorbeeld in afgegraven Oude
Kleigronden of enkeerdgronden. Elders onstaat door de afgraving een
nieuwe bodemeenheid. Dit is het geval op plaatsen waar hoge zandgron
den diep zijn afgegraven en in lage zandgronden zijn veranderd (bijv.
Zb51 wordt Zna55). De toevoeging komt verspreid over het gebied in
kleine vlakjes voor, hoofdzakelijk in Oude Kleigronden. Hierin is ten
behoeve van de steenbakkerijen vrij veel afgegraven (afb. 22).
h = opgehoogd
Deze toevoeging komt vooral voor langs de Keizersbeek. De ophoging
varieert van 20 tot 40 cm. Door het ophogen en daarna doorwerken zijn
de oorspronkelijke beekeerdgronden vaak gewijzigd in vlakvaaggronden.
Ook de grondwatertrap is veranderd.
e a vergraven
Deze gewone vergravingen of verwerkingen komen het meest voor in
jonge ontginningsgronden die bebost zijn of op plaatsen waar bosgron
den in bouw- of grasland zijn omgezet. Soms zijn de oorspronkelijk
aanwezige beekeerdgronden vrij diep vergraven en is de donkere boven
grond naar beneden gespit. Deze gronden staan nu als vlakvaaggronden
op de kaart.
5.11 Overige onderscheidingen
Hiertoe behoren bebouwde gronden of gronden die in een uitbrei
dingsplan liggen; verder open water en moeras.

- 113 6.

DE GRONDWATERTRAPPENKAART, SCHAAL 1 : 10 OOP (bijlage 3)

6.1 Het karteren van grondwatertrappen
In paragraaf J+.5 werd reeds uiteengezet dat de fluctuatie van het
grondwater t.o.v. maaiveld wordt gekrakteriseerd met de grondwatertrap
(Gt). Deze geeft de gemiddelde hoogste (GHG) en de gemiddelde laagste
grondwaterstand (GLG) weer. Ideaal zou zijn wanneer de grondwatertrap
steeds kon worden bepaald aan de hand van intensieve grondwaterstands
metingen over een groot aantal jaren. Daar echter het doen van metingen
slechts op zeer beperkte schaal kan plaatsvinden, worden grondwatertrappen meestal schattenderwijs bepaald. Men leidt de GHG en de GLG
af uit de profielopbouw, met name uit de profielkenmerken die met de
waterhuishouding samenhangen zoals roest-, reductie- en blekingsverschijnselen. Verder wordt bij het omgrenzen van Gt's evenals bij het
trekken van bodemgrenzen gebruik gemaakt van landschappelijke kenmerken,
zoals bodemgebruik, reliëf (in het bijzonder microreli'ëf), slootwater
standen, het voorkomen van greppels en drains enz.
Het schatten van GHG en GLG met behulp van profielkenmerken im
pliceert, dat de verbanden tussen de Krondwaterkenmerken in het profiel
en GHG en GLG bekend moeten zijn. De kennis hieromtrent is vergaard
door profielstudie op plaatsen waar gedurende jaren grondwaterstanden
zijn gemeten, zoals bij Archief-Stambuizen (Archief van Grondwaterstan
den TNO, 's-Gravenhage) en door ervaring, opgedaan in reeds eerder on
derzochte, in bodemkundig en hydrologisch opzicht gelijke, gebieden.
6.2 Profielkenmerken voor de bepaling van GHG en GLG
De schatting van de Gt is gebaseerd op de in het profiel aanwezige
grondwaterkenmerken. Bij vele gronden geeft de aard van het bodempro
fiel reeds aanwijzingen over de hoogte van het grondwater. Zo is bij
een hoge moderpodzolgrond het profiel op andere wijze gevormd dan een
lage humuspodzolgrond.
Nauwkeurige aanwijzingen over de diepte van het grondwater ver
krijgt men door te letten op de roest- en reductieverschijnselen in
het bodemprofiel.
De GHG wordt hoofdzakelijk bepaald aan de hoogst voorkomende blekings- en reductieverschijnselen in het profiel. In roestarme gronden,
zoals humuspodzolgronden en gooreerdgronden zijn dit vage blekingsverschijnselen, die in de A1-B2- of zelfs in de C-horizont optreden.
Bij roestrijke gronden, zoals in dit gebied de kleigronden en bij
de zandgronden bijvoorbeeld de beekeerdgronden, geeft de roestige
zone in het profiel de beweging van het grondwater globaal aan. De
hoogste reductievlekken in de A-horizont of C-horizont geven echter
ook hier de doorslaggevende aanwijzingen over de GHG. De reductievlek
ken zijn in de laatstgenoemde gronden duidelijker zichtbaar dan in
de ijzerloze gronden.
Bij de vaststelling van de GLG wordt gelet op de diepte van de
totaal gereduceerde ondergrond (G-horizont). Bij ijzerrijke zand
en kleigronden is dit gemakkelijk waar te nemen. De kleurverandering
van roestrijk C-materiaal naar de roestloze of weinig roestige G-zone
is duidelijk.
In ontijzerde zandgronden is de totaal gereduceerde ondergrond
minder duidelijk te onderscheiden van het C-materiaal daarboven. De
permanent in het grondwater verkerende ondergrond is meestal iets
donkerder dan het bovenliggende grijze of grijsbruine C-materiaal.
Soms gaat de gereduceerde ondergrond gepaard met onverteerde houtresten van wortels en kan dit mede een aanwijzing zijn over diepte van
het permanente grondwater.
In de veengronden van dit gebied is het vaststellen van de GHG
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duidelijk aanwijsbaar binnen 20 cm ligt. De GLG komt overeen met het
begin van de G-horizont, waarin het venige materiaal steeds veel slap
per en ook vaak lichter gekleurd is dan in de bovenliggende lagen.
De kleurovergang van geoxydeerd naar gereduceerd veen verloopt meestal
van zwart naar donkerbruin.
6.3 Beschrijving van de Grondwatertrappenkaart
6.3.1 Toelichting bij. de_Gt-klassen
Bij een bepaalde grondwatertrap behoort een bepaalde fluctuatie
van het grondwater. De begrenzing geeft vaak de indruk zeer exact te
zijn. Er moet daarom op gewezen worden dat de klassegrenzen bij bena
dering het traject aangeven waarbinnen het grondwater zich beweegt.
Hoe vaak en hoe lang te hoge grondwaterstanden voorkomen blijkt niet
zonder meer.
Om enige indrukken te verkrijgen van de fluctuatie van het grond
water in dit gebied zijn de gegevens van Stambuiw No. 2622 in een
tijdstijghoogtediagram weergegeven (zie afb. 12).
De fluctuatie per Gt-klasse is in verschillende gronden sterk
uitéénlopend. De factoren die de beweging van het grondwater beïnvloe
den v/erden besproken in hoofdstuk 2.
De gronden met grondwatertrap II hebben door sterke kwelinvloed
over het geheel een zeer geringe fluctuatie. Bij deze Gt-klasse komt
de grondwaterstand over lange perioden binnen 1^.0 cm voor. De GHG is
hier duidelijk steeds binnen 20 cm. De slechte ontwateringstoestand
uit zich op de meeste gronden door een slechte, sterk vertrappingsgevoelige grasmat.
Binnen de Gt-klassen III en V, die over grote oppervlakten voor
komen, zijn zeer veel variaties in het fluctuatietraject aangetroffen.
De grootte van de fluctuatie is afhankelijk van de aard van het moeder
materiaal en de mate van kwel. Landbouwkundig is het vooral van belang
te weten in hoeverre er verschillen voorkomen in de hoogste grondwater
standen. Daarom is de GHG voor deze klassen (grondwater binnen I4.O cm)
opgedeeld in een "natter" = aen een "droger" deel = b. Bij het
"natter" deel komen de hoogste grondwaterstanden frequenter en langer
binnen 20 cm voor dan bij het "droger" deel van deze Gt-klassen.
Het voorkomen van de klassen lila en Va enerzijds en Illb en Vb ander
zijds hangt samen met de kwaliteit van het grasland en ook met het
landbouwkundig gebruik. Bij de Gt-klassen Vb en Illb treft men door
de gunstige ontwateringsdiepte goede graslanden aan en ook, vooral op
Gt Vb, vrij veel bouwland. Op Gt Va en lila vindt men als regel uit
sluitend grasland met vaak nog vrij veel wateroverlast. De grondwater
klassen lila en Va, Illb en Vb zijn alleen gekarteerd waar de verschil
len duidelijk zichtbaar waren aan profielkenmerken, microreliëf en aan
de vegetatie. Elders werden de grondwatertrappen III en V zonder on
derverdeling aangegeven.
Waar Gt V voorkomt op Oude Kleigronden en op gronden met storende
Oude Klei in de ondergrond, hebben de gronden een typerend wisselend
droog-nat-karakter. Vele van deze gronden verkeren in de situatie,
dat het grondwater er slechts tijdelijk aanwezig is. Het verzamelt
zich in natte perioden boven de Oude Klei. Dit materiaal, dat op veel
plaatsen als Mioceen tot grote diepte doorgaat, vormt als het ware
de bodem voor het stagnerende grondwater. Indien bij droge perioden
dit water verbruikt of door verdamping verdwenen is, ontbreekt het
grondwater in de Oude Klei-ondergrond tot grote diepte.
De gronden met de grondwatertrappen VI, Vila en Vllb hebben vrij
wel nooit wateroverlast ten gevolge van hoog grondwater. Grondwatertrap VI heeft voor vele bouwlandgronden een gunstige ontwateringsdiep
te. Voor vele graslanden is deze Gt nog juist goed geschikt, hoewel
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op de humusarme en leeraarme gronden toch met sterke groeivertraging
rekening gehouden moet worden.
Bij Gt VII is waar mogelijk de onderverdeling in Vila en Vllb
aangegeven. De oppervlakte onverdeelde Gt VII is gering. Het "natter"
en "droger" deel van deze Gt-klasse is eveneens gekoppeld aan de diep
te van de GHG, Deze ligt voor Gt Vila tussen 80 en 120 cm en voor
Gt Vllb dieper dan 120 cm. In de praktijk van het karteren wordt de
grens tussen Gt Vila en Vllb bepaald aan het voorkomen van grondwaterkenmerken binnen 120 cm in combinatie met het waarnemen van hoogte
verschillen in het terrein. Zo zijn de hoge delen van de dekzandruggen
veel met Gt Vllb, de flanken vaak met Gt Vila aangegeven. De hoogste
delen van Gt Vllb zijn vaak nog dieper dan 2,5 m à 3 m ontwaterd. Op
het Hoogterras bevindt zich het grondwater plaatselijk 5 meter onder
het maaiveld.
Ten aanzien van de landbouwgeschiktheid maakt het weinig uit of
Gt-klasse Vila of Vllb voorkomt. Het grondwater bevindt zich in de
groeiperiode van het gewas op een zodanige diepte dat het onbereikbaar
is voor de plantenwortels. De landbouwgeschiktheid van gronden met
Gt-klassen VII, Vila en Vllb hangt af van de voorraad hangwater in
de bovenste lagen van het profiel.
6.3.2 De_verbreiding_van_de grondwatertrap£en
Grondwatertrap II GHG - GLG tussen 50 en 80 cm
Deze Gt-klasse treft men in een grotere oppervlakte aan in het
dal van de Slingebeek ten noorden en zuiden van Bredevoort. Het ge
bied staat bekend als Grote Goor en Bunnikgoor. De gronden waarop
Gt II hier voorkomt zijn koopveen- en meerveengronden (hVz en zVz),
broekeerdgronden (pkWz, vWz, zWz) en de zeer -fijnzandige, sterk
lemige beekeerdgronden (tZga35)•
Verder konrt Gt II verspreid in meestal kleinere vlakken voor
op lage veldpodzol-, beekeerd-, gooreerd-, vlakvaag, moerpodzol- en
beekbezinkingsgronden (pRn12, pRn22). De hoge grondwaterstanden op
deze Gt-klasse worden veroorzaakt door kwelinvloed en relatief lage
ligging ten opzichte van de omgeving.
Grondwatertrap III GHG < 1+0
GLG 80-120 cm
lila "natter" deel van de GHG
Illb "droger" deel van de GHG
Deze Gt-klasse beslaat een zeer grote oppervlakte van het ruilverkavelingsgebied. Ze komt voornamelijk voor op lage veldpodzol-,
laarpodzol-, beekeerd-, vlakvaag- en gooreerdgronden, die het be
langrijkste deel vormen van de lage dekzandgebieden, beekdalen en
de lagere delen van het Hoogterras.
In het westelijke dekzandgebied zijn de zwak golvende beekeerd
gronden vaak ingedeeld in een "natter" (lila) en een "droger" (Illb)
deel van deze Gt-klasse. De niet-onderverdeelde Gt III vinden we
hoofdzakelijk in het zuidoostelijke en noordoostelijke, topografisch
hoge gebied met Oude KLei- of met grofzandige Hoogterrasondergrond.
Kleinere oppervlakten van deze Gt-klasse treft men aan bij de
beekeerdgronden aan de randen van de hoge oude bouwlanden van Aalten,
Barlo en Dale.
Veelal zijn deze gronden in regenrijke perloden zeer nat, waar
door de bovengrond erg trapgevoelig is. De grondwaterstand daalt hier
zelden beneden 120 cm - m.v.
Grondwatertrap V GHG ondieper dan J4.O cm, GLG dieper dan 120 cm - m.v.
Va: "natter" deel van de GHG
Vb:- "droger" deel van de GHG
We treffen deze Gt-klasse over een groot deel van het gebied aan.
De voornaamste gronden binnen deze klasse zijn zwak lemige, lage veld
podzol-, laarpodzol- en beekeerdgronden. Ook de Oude Kleigronden zijn
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Waar dit mogelijk was zijn de gronden opgedeeld in een "natter" en
een "droger" deel. Een zeer grote oppervlakte van de veld- en laarpodzolgronden vooral tussen LJzerlo en Dintelo en ten zuiden van
Aalten, is aangegeven met Gt-klasse Vb. Men treft er naast grasland
vaak bouwland op aan. In deze gebieden is Gt Vb vaak gebonden aan
flauwe terreinhoogten, gelegen tussen iets lagere beekeerdgronden.
in perioden met weinig neerslag treedt bij het grasland op Gt
Vb een vochttekort op omdat het grondwater dan tot ca. 150 cm - m.v.
wegzakt en het vochthoudend vermogen van de bovenlaag gering is. Bij
veel neerslag komen daarentegen de laagste plekken dras te staan.
De vlakvaaggronden (Zna5l) ten zuidoosten van IJzerlo, die bij
deze Gt-klasse ingedeeld zL jn, hebben een gering vochthoudend vermogen
waardoor snel verdroging kan voorkoftien.
De gronden met Gt V en met Oude KLei in de ondergrond kunnen we
het beste karakteriseren met de term "wisselend nat en droog". Ener
zijds lopen deze gronden bij veel neerslag snel "vol", omdat het
water boven de kleilaag stagneert, anderzijds raakt de vochtreserve
in het grovere terraszand boven de kleilaag snel uitgeput.
Grondwatertrap VI:

GHG tussen J+0 en 80 cm
GLG dieper dan 120 cm
Deze grondwatertrap komt verspreid in kleinere oppervlakten over
het gehele gebied voor bij de middelhoge enkeerd-, veldpodzol-> laarpodzol-, kanteerd- en vorstvaaggronden.
De enkeerdgronden op deze Gt-klasse bevinden zich hoofdzakelijk
ten westen van Dale en Aalten, in de omgeving van "'t Klooster", bij
"Haart" en ten oosten vaxi Bredevoort langs de rijksweg naar Winters
wijk.
Een andere oppervlakte van betekenis komt voor op de grofzandige
veld- en laarpodzolgronden op Schaarsheide. Het zijn voornamelijk
de koppen of ruggen in het terrein, waarop deze Gt-klasse aangetroffen
wordt. Door een gering vochthoudend vermogen van de humeuze bovenlaag
en de grofheid van het zand zijn de gronden hier sterk droogtegevoelig.
Een belangrijk deel van de vorstvaaggronden (kaarteenheid Zb5l)
in het gebied bij IJzerlo en Heurne ligt eveneens op deze Gt-klasse.
Ten slotte komt Gt VI nog in een vrij belangrijke oppervlakte
voor bij middelhoge veldpodzolgronden tussen Lintelo en de Romeinendijk. Evenals bovengenoemde vorstvaaggronden zijn deze veldpodzol
gronden met hun leemarme en dunne humushoudende bovengrond sterk
droogtegevoelig.
Grondwatertrap VII:
GHG dieper dan 80 cm, GLG dieper dan 120 cm
Vila: "natter: deel: GHG 80-120 cm, GLG dieper dan 120 cm
Vllbï "droger" deel: GHG dieper dan 120 cm, GLG dieper
dan 120 cm
De gronden met Gt VII zijn voor een zeer groot deel enkeerdgronden.
Het zijn voornamelijk de kaarteenheden Ez53> dEz53, bEZ53 en dbEZ53•
Ze komen in grote oppervlakten voor nabij Lintelo, Barlo, Aalten en
IJzerlo. Verder liggen de gronden met Gt VII verspreid in kleinere
vlakken door het gehele gebied. Meestal behoren de hoogst gelegen de
len tot Gt Vllb, terwijl langs de randen Gt Vila voorkomt.
In kleine oppervlakten komt Gt VII met of zonder onderverdeling
nog voor op -hoge haarpodzolgronden (Hd5l), veldpodzolgronden (Hh51),
loopodzolgronden (eY53)j holtpodzolgronden (Y73), vorstvaaggronden
(Zb5l) en kanteerdgronden (Zd5l).
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Deze associatie van Gt-klassen komt voor aan de rand, van de hoge
enkeerdgronden ten westen van Dale (kaarteenheid Zga53 en 2na53). Er
konrt hier veel kwel voor. De GLG is niet overal duidelijk binnen 120 cm
- m.v. ; de GHG in deze associatie ligt binnen 1+0 cm - m.v.
Binnen de samengestelde bodemkaarteenheid Zb5l/Hn51> ten oosten
van Aalten, komen op korte afstand aanzienlijke hoogteverschillen voor.
De daarmee samengaande verschillen in grondwaterstanden betreffen in
hoofdzaak een afwisseling tussen de Gt's VI en VII.
6.1+ Toevoeging bi.i de grondwatertrappenkaart
Kwel
Waar kwelverschijnselen in ernstige mate optreden is dit met een
toevoeging op de Gt-kaart aangegeven. Het verschijnsel doet zich voor
op vele dalvormige laaggelegen gronden, die drangwater ontvangen van
de hoger gelegen gronden. Na regenrijke perioden is de aanvoer het
grootst zodat de gronden meestal tot laat in het voorjaar drassig
zijn. De afvoer van kwelwater wordt bemoeilijkt door de lage ligging
van de kwelgevoelige gronden. De afvoer door middel van drains is niet
bevredigend gebleken doordat deze weer dicht raken met materiaal dat
door het kwelwater wordt aangevoerd.
De oorzaken van de kwel zijn in paragraaf 23.2.1+ reeds genoemd.
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DE BIJZONDERE MGENKAART, SCHAAL 1 : 10 OOP (bijlade ]+)

Deze kaart geeft informatie omtrent de bodemlagen, die in dit ge
bied binnen 120 cm - maaiveld zijn aangetroffen en niet uit zand bestaan.
Het betreft overwegend klei-leem-, grind- en veenafzettingen maar ook
materiaal dat ontstaan is door bodemvorming of onder invloed van grond
water.
De legenda van de bijzondere lagenkaart is samengesteld uit die
van de bodemkaart door hiervan bepaalde onderscheidingen over te nemen.
Ie: alle toevoegingen behalve toevoeging s,
2e: de kaarteenheden die tot de veengronden, de moerige gronden, de
Oude Kleigronden en de rivierkleigronden behoren.
Een deel van deze onderscheidingen is op de bijzondere lagenkaart
samenvattend weergegeven en in de legenda met andere terminologie vermeld.
Voor deze legendapunten volgt hieronder een korte verklaring.
k = klei dunner dan k0 cm

Dit is de toevoeging 1 - lutumrijk dek van de
bodemkaart.

K = lj.0 tot 80 cm klei op zand Dit zijn de kaart eenheden pRn12 en pRn22
behorende tot de rivierkleigronden.
X = Oude KLei beginnend binnen lj.0 cm Hiertoe behoren de kaarteenheden
KXn10 en KXhllj. van de Oude Kleigronden.
W - Veen minder dan it-0 cm dik Dit betreft alle moerige gronden van de
bodemkaart.
V - Veen meer dan ij.0 cm dik, op zand beginnend tussen k.0 en 80 cm.
Dit zijn de bodemkaarteeriheden hVz en zVz,
behorend tot de veengronden. Alle overige
onderscheidingen van de bijzondere lagen
kaart zijn overeenkomstig de toevoegingen
g, zl, X1, X2, G, OK, P en ij van de bodem
kaart. Hiervan zijn g en zl per kaartvlak,
alle andere per boorpunt aangegeven.
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DE VERTRAPPINGSKAART (bijlade 5)

8 .1 Algemeen

Bij de schatting van de gebruikswaarde van blijvend grasland is
de draagkracht van de zode voor het vee een belangrijke factor. De op
drachtgever wenste in verband hiermee geïnformeerd te worden over het
voorkomen van vertrapping op de diverse gronden. De vertrappingskaart,
bijlage 5* geeft hiervan een eenvoudig doch beperkt inzicht.
Er zij op gewezen, dat het verschijnsel "vertrapping" in dit
rapport nog nader wordt toegelicht bij de geschiktheidsbeoordeling
voor blijvend grasland, met name onder de factor draagkracht van de
zode, paragraaf 9*3«3*
In bijlage 7 van het rapport is een beoordeling van de draag
kracht van de zode in Ij. klassen voor vrijwel alle gronden gegeven.
Uiteraard is deze beoordeling subjectief en ontbreekt nadere documentatie.
Een eenvoudige methode om de draagkracht van de zode op alle gronden te
meten is nog niet gevonden. Om de beoordeling in bijlage 7 toch met
enige feiten te staven is de vertrappingskaart vervaardigd. Deze vermeldt
geen cijfermateriaal over de draagkracht van de zode, maar geeft
slechts aan op welke gronden vertrapping is geconstateerd.
8 .2 Werkwijze

De vertrappingskaart is een eenvoudige inventarisatie van de per
celen, waarop ter plaatse vertrapping is vastgesteld. Overal waar een
perceel of delen van percelen door beweiding kennelijk hebben geleden,
is dit op de kaart met een arcering aangegeven. Soms zijn hierbij ook
grotere vlakken,waar een vrijwel aaneengesloten vertrapte zode werd
opgemerkt, aangegeven.
De mate, waarop de zode door het vee is vertrapt, is in twee klas
sen vermeld, t.w.:
I. gevoelig voor vertrapping van de zode
II. sterk gevoelig voor vertrapping van de zode
Uiteraard heeft deze methode zijn beperkingen.
1e. Voor waarneming van de vertrapte percelen is meestal slechts êen
deel van het jaar beschikbaar, nl. de natte voorjaars- en najaars
maanden . In de meestal drogere zomerperiode is vertrapping op de
minder gevoelige gronden nauwelijks te zien, temeer daar deze gron
den zich vrij spoedig herstellen, In de opnameperiode eind Kaart-half
november zal hierdoor op gronden waar het verschijnsel in het
voor- en najaar wel te zien is, geen vertrapping zijn waargenomen.
2e. Niet alle percelen werden tijdens de opname reeds beweid. Zo was
een deel van het grasland dat in het voorjaar is opgenomen, voor
hooiland bestemd.
Als we het bovenstaande in aanmerking nemen zal slechts een deel,
naar schatting 25 à ^0% van de percelen met een minder draagkrachtige
zode, zijn waargenomen.
8 .3 Vertrapping en bodemgesteldheid

Indien we de vertrappingskaart en de Gt-kaart met elkaar vergelij
ken blijkt, dat de vertrapping vrijwel uitsluitend voorkomt op de
grondwaterklassen II, III, Ilia, V en Va. Van deze grondwaterklassen
zijn de Gt's II en lila de belangrijkste.
Het blijkt dus, dat de vertrapping sterk samenhangt met hoge
grondwaterstanden.
Gaat men na op welke gronden vertrapping is vastgesteld, dan
komt men tot het volgende lijstje:
Humuspodzolgronden ;

Hna52, Hha53, cHha51)., HhaÓ3

Beekeerdgronden:

tZga52, tZga53, tZga51|., tZga55, tZgaöj, cZga53, cZgi35

Alb. 23. Detailopname van „ „

s

„rke

vertraf,pi„9 op

„ „ b..kbezinki„9skleig,o„d (L..ke.,dg,and),

Nr. 16214.
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Vlakvaaggronden: Zna51, Zna53* Zna55
Moerige gronden: vWp, vWz, hWz, pkWz, zWz
Veengronden:

hVz, zVz

Leekeerdgronden: p]Rn12 en pRn22 (zie afb. 23)
Oude Kleigronden:KXh10 en KXhll^
Men ian zich afvragen door welke factoren de vertrapping bij
bovengenoemde gronden wordt veroorzaakt. Uiteraard is het niet juist
uit dit lijstje een aantal factoren af te leiden en deze zonder meer
als vaststaand te beschouwen. Hoogstens kan men enige tendenzen op
merken.
Alle bovengenoemde gronden zijn lage natte gronden met hoog
grondwater gedurende een bepaalde periode. Het is duidelijk dat teveel
vocht in de bovengrond in combinatie met een andere bodemfactor de
vertrapping sterk bevordert.
Bij sommige lage gronden, zoals bij de beekeerd-, gooreerd- en
vlakvaaggronden zal vermoedelijk een hoog leem- en/of lutumgehalte
de stevigheid van de bovengrond ongunstig beïnvloeden. Op andere
gronden, zoals lage zeer humeuze veldpodzolgronden, moerige en veen
gronden, zou het hoge humusgehalte bevorderlijk kunnen zijn voor een
slappe, weinig draagkrachtige zode.
Verder kan opgemerkt worden, dat sterke vertrapping vaak samen
valt met een combinatie van bepaalde eigenschappen, zoals hoog leemgehalte en zeer dunne maar zeer humeuze bovengrond (kaarteenheid
Zna55)• Ook de profielopbouw, "dunne humeuze bovengrond met storende
klei-ondergrond" blijkt gepaard te gaan met een sterk vertrappingsgevoelige zode (kaarteenheden KXhll)., pRn12 en pRn22) (Zie afb. 23).
Vermeld zij nog, dat gronden met min of meer sterke kwel vrijwel
steeds een vertrappingsgevoelige zode vertonen.
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DE GESCHIKTHEID VAN DE GROTEN VOOR DE LANDBOUW (bijlagen 7a en 7b)

9.1 Inleiding
De bodemgeschiktheidsbeoordeling wordt beperkt tot de akker- en
weidebouw. Beide beoordelingen worden afzonderlijk behandeld, omdat
het grasland als meerjarig gewas met zijn ondiepe beworteling geheel
andere eisen aan bodemgesteldheid en waterhuishouding stelt dan de
eenjarige, dieper wortelende akkerbouwgewassen.
Bij de beoordeling is uitgegaan van doelmatig ingedeelde en goed
geleide bedrijven. In de waardering spelen slechts die eigenschappen
van de grond een rol die niet op eenvoudige wijze door de boer kunnen
worden veranderd, zoals de dikte van de humushoudende bovengrond, de
bouwvoorzwaarte, het profielverloop, het leemgehalte, de grofheid
van het zand en de grondwatertrap.
De beoordeling, zowel van het bouwland als van het grasland, be
oogt niet meer te zijn dan een globale uitspraak over de geschiktheid
van de belangrijkste kaarteenheden met hun grondwatertrap.
9.2 Geschiktheidsbeoordeling voor bouwland
Het begrip geschiktheid omvat een groot aantal factoren die el
kaar wederzijds beïnvloeden. Hieronder valt niet alleen het produce
rend vermogen van de grond (de opbrengst in kilogrammen), maar ook
de oogstzekerheid, vroegheid, bemestingskosten, kosten van grondbe
werking enz. Te zamen bepalen deze factoren de geschiktheid van de
grond voor de teelt van de gewassen.
De belangrijkste onderscheiden kaarteenheden met hun grondwater
trap zijn beoordeeld naar hun geschiktheid voor de meest voorkomende
gewassen en ondergebracht in een aantal geschiktheidsklassen. De ge
wassen voor de gronden in dit gebied zijn: rogge, haver, zomergerst,
aardappelen en voederbieten. De beoordeling is in tabelvorm weerge
geven op de bijlagen 7a en 7b waarbij ter nadere informatie een aantal
beperkingen zijn vermeld.
9-2.1 De_g£s£hürthe idsklassen
De geschiktheidsbeoordeling van de gronden in het Ruilverkavelingsgebied Aalten wordt voornamelijk bepaald door de waterhuishouding (o.a.
de grondwatertrap) van de verschillende kaarteenheden. Het is dan ook
deze factor die de grondslag is voor de indeling van de geschiktheids
ki assen.
Geschiktheidsklasse A
Bouwlandgronden met £eer_goede_teeltmogeli^]^eden
De gewassen rogge, haver, zomergerst, aardappelen en voederbieten
kunnen zonder bedenkingen op de desbetreffende grond worden verbouwd.
Er zijn geen beperkingen. Gemiddeld kan men rekenen op goede opbrengsten.
Geschiktheidsklasse B1
Bouwlandgrond met_ goede teeltm£gelijldiedenj_ enige beperking door
vochttekort
De gewassen rogge en aardappelen kunnen zonder noemenswaardige
bedenkingen op de desbetreffende grond worden verbouwd. Voor haver/
zomergerst en nog meer voor voederbieten zijn er enige beperkingen,
door vochttekort tijdens droge perioden in de zomer. Daardoor zullen
de gemiddelde opbrengsten van deze gewassen lager liggen dan bij ge
schiktheidsklasse A.
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Bouwlandgrond met goede teeltmogel^jkhe_den_j. enige beperking door
vochtoverschot.
Zomergewassen kunnen zonder noemenswaardige bedenkingen op de des
betreffende grond worden verbouwd. Voor aardappelen en voederbieten zijn
er echter enige beperkingen in een natte herfst in verband met oogstmoeilijkheden. Voor voederbieten geldt dit in sterkere mate dan voor
aardappelen door de latere rooitijd van het eerstgenoemde gewas. Voor
de teelt van rogge zijn gerede bezwaren aan te voeren door het gevaar
voor uitwinteren.
Geschiktheidsklasse C
B°uwland_met_matige_ teeltmog£lij^£denj_ beperking door regelmatig
vochttekort.
Tegen de teelt van alle gewassen zijn gerede bezwaren aan te voeren
wegens het regelmatig voorkomen van verdroging. Voor voederbieten moeten
deze gronden zelfs als te droog worden aangemerkt.
De opbrengsten liggen gemiddeld duidelijk lager dan bij gronden
met goede teeltmogelijkheden. Bij een gunstige verdeling van de neer
slag tijdens het groeiseizoen kunnen goede opbrengsten worden verwacht.
Geschiktheidsklasse Dl
Bouwlandgr^nd met geringe te£ltm£geljijkh£denj_ te droog.
Met succes kunnen op deze gronden alleen nog rogge en aardappelen
worden verbouwd, alhoewel rekening moet worden gehouden met vochttekort
tijdens droge perioden in de zomer. De gemiddelde opbrengsten liggen
lager dan bij gronden met goede teeltmogelijkheden. Bij een gunstige
verdeling van de neerslag tijdens het groeiseizoen zijn goede opbreng
sten niet uitgesloten. Voor haver/zomergerst en voederbieten zijn deze
gronden te droog.
Geschiktheidsklasse D2
Bouwlandgrond metjs^ringe^teeltmogelijkheden; te nat.
Tegen de teelt van alle gewassen bestaan ernstige bezwaren. Het
gevaar voor uitwinteren van rogge is groot, de gronden zijn in het voor
jaar laat bewerkbaar en in de herfst treden oogstmoeilijkheden bij aard
appelen en bieten op. Gemiddeld liggen de opbrengsten laag en misoogsten
zijn niet uitgesloten.
9.2.2 Omschrijving_van_der voornaamste bemerkingen
De aard van de beperking is binnen een kaarteenheid voor alle ge
wassen niet steeds gelijk. Voor nadere informatie worden dan ook in de
bijlagen Ja en 7b per kaarteenheid en per gewas aangegeven welke beper
kingen zich voordoen. Van deze beperkingen volgt hier een nadere om
schrijving .
Te droog (a) ') Deze gronden hebben zo weinig vochtreserve, dat
ze voor de desbetreffende teelt als te droog moeten worden aangemerkt.
Te nat (b). Dit zijn voornamelijk gronden met grondwatertrap III.
Vochttekort in de zomer (c)Bij deze gronden zal voor de desbetref
fende teelt tijdens langdurige droge perioden in de zomer niet voldoen

')

Weergave in letters, gebruikt op bijlage 7a.
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granen (noodrijp worden) tot gevolg hebben. Het gemiddelde opbrengst
niveau ligt hoger dan bij gronden met de beperking te droog (a).
Laat bewerkbaar in het voorjaar (d). Op gronden met deze beperking
zal het regelmatig voorkomen dat zomergranen pas laat kunnen worden
ingezaaid. Hierdoor wordt de opbrengst duidelijk, nadelig beïnvloed.
Kan men in een gunstig - dwz. droog - voorjaar tijdig zaaien dan zijn
goede opbrengsten te verwachten.
Oogstmoeilijkheden in de herfst (e). Deze moeilijkheden doen
zich vooral voor bij de hakvruchten. Op zandgronden wordt dit veroor
zaakt door een overmaat van vocht; De beperking geldt voor bieten
in iets sterkere mate dan voor aardappelen, in verband met de latere
rooitijd van de bieten.
Gevaar voor uitwinteren (f ). Ifet verschijnsel treedt op bij gronden
die in natte winterperioden wateroverlast hebben. Te zamen met vorst
en vooral opdooi veroorzaakt dit een - meestal pJeksgewijs - afsterven
van het gewas. Dit heeft een duidelijke opbrengstvermindering tot
gevolg.
9«3 Geschiktheidsbeoordeling voor grasland
Bij de geschiktheidsbeoordeling voor blijvend grasland zijn de
belangrijkste kaarteenheden per grondwatertrap beoordeeld naar enkele
factoren, die grote invloed uitoefenen op de mate van geschiktheid.
Dit zijn de draagkracht van de zode, de voorjaarsontwikkeling, de groei
vertraging in de zomer en de gebruikswaarde. Per kaarteenheid worden
de drie eerstgenoemde factoren in een vierdelige schaal gewaardeerd,
waarbij het hoogste cijfer steeds de gunstigste beoordeling aangeeft.
De resultaten zijn samengevat in een aantal geschiktheidsklassen
(Bijlage 7b) die berusten op de gegevens van de globale beoordelingsschaaJ..
Aangezien geschikt documentatiemateriaal ontbreekt, kan geen
exacte omschrijving van de beoordelingsnormen worden gegeven. De be
oordeling berust op veldervaring, gesprekken met boeren e.d.
9.3• 1

Y.°2Fiaarsontwikkeling

De voorjaarsontwikkeling is van groot belang voor de bedrijfs
voering. Het tijdstip, waarop voldoende gras voor het vee beschikbaar
is, wordt erdoor bepaald. Dit is in sterke mate afhankelijk van de
water- en warmtehuishouding van de grond.
Er zijn vier onderscheidingen gemaakt, namelijk vroeg, normaal,
laat en zeer laat.
Bij een normale voorjaarsontwikkeling (3) ') wordt een zodanige
grasgroei verondersteld dat het vee op een normaal tijdstip (ongeveer
in de laatste week van april) over voldoende gras kan beschikken.
Onder vroeg (l|) wordt een ontwikkeling van het gras verstaan
die vroeger ligt (ongeveer 11}. dagen) dan normaal. Dit zijn de
gronden die in het voorjaar het eerst worden beweid of het eerst
worden gemaaid.
Iaat (2) betekent een latere ontwikkeling dan normaal. Het ver
schil bedraagt in normale jaren ongeveer twee weken. Bij een nat
voorjaar zal het verschil met normaal minder duidelijk zijn. De gron
den die een dergelijke kwalificatie krijgen, worden in de praktijk
wel aangeduid als "koud".
Zeer laat (1) worden de gronden genoemd die op zijn vroegst
gemiddeld een maand later dan normaal een grasontwikkeling van enige
betekenis krijgen. Zeer laat gaat meestal gepaard met zeer nat en
slecht beweidbaar.
')

Weergave in cijfers, gebruikt op bijlage 7b
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9.3.2 Groeivertraging in_de z_omer
Bij de grasgroei komen in normale omstandigheden twee toppen voor,
een in het voorjaar en een in de nazomer. Tussentijds ontstaat meestal
een zekere vertraging in de ontwikkeling, ook wel bekend als zomerdepressie. Het begrip groeivertraging in de zomer omvat echter niet alleen
de zomerdepressie, maar ook een te laag absoluut niveau van hergroei
in de nazomer. De groeivertraging in de zomer geeft te zamen met de
voorjaarsontwikkeling een beeld van het groeiverloop in de vegetatie
periode .
Vrijwel elk grasland heeft in de zomer een zekere groeivertraging.
Belangrijk hierbij is te weten of deze hinderlijk is voor de bedrijfs
voering. Indien dat het geval is, zijn speciale bedrijfstechnische en
bedrijfseconomische maatregelen nodig om de gevolgen te kunnen opvangen.
Alleen onder dergelijke omstandigheden wordt bij de beoordeling gespro
ken van groeivertraging.
Het optreden van een groeivertraging is sterk afhankelijk van de
weersgesteldheid; speciaal de neerslagverdeling in de maanden juni,
juli en augustus is van groot belang. In zeer droge jaren hebben vrij
wel alle gronden een meer of minder sterke zomerdepressie; ook in
natte jaren zijn er nog altijd gronden waarop de grasgroei in de zomer
achteruitgaat. De beoordeling van de groeivertraging in de zomer wordt
dan ook gegeven onder voorwaarde van een normale neerslagverdeling in
de kritieke oeriode.
.tir zijn vier onderscheidingen gemaakt, namelijk: weinig of geen,
matig, sterk en zeer sterk. Waar weinig of geen groeivertraging (l|.) ' )
wordt aangegeven, wil dit niet zeggen dat er 's zomers een gelijkmatige
grasproduktie plaatsvindt. Men heeft echter weinig of geen hinder van
de groeivertraging.
Bij een matige groeivertraging (3) in de zomer is er altijd sprake
van een periode met stilstand in de grasgroei. Nadelige gevolgen voor
het grasbestand heeft dit vrijwel niet, maar het is wel hinderlijk
voor de gebruiker, vooral wanneer hij uitsluitend over deze soort
gronden beschikt.
Wanneer er een sterke groeivertraging (2) optreedt, is er altijd
sprake van een lange periode met stilstand van de grasgroei. Bovendien
treden er verdrogingsverschijnselen op die een achteruitgang in de
kwaliteit van het grasbestand veroorzaken. Ook de hergroei van het
gras in de nazomer is dan slechts beperkt.
(ironaen met een zeer sterke groeivertraging p7 zijn eigenlijk
niet meer geschikt voor blijvend grasland. Het grasbestand gaat zo
snel achteruit, dat men na enige jaren moet overgaan tot scheuren.
9.3*3 Draagkra£ht_ van de_zode
De draagkracht van de zode is van grote betekenis voor het rendemont van het grasland in verband met beweidingsverliezen door vertrap
ping. De gevoeligheid voor vertrapping, maar ook voor machinale be
werking, is afhankelijk van de draagkracht van de bovenste 10 à 20 cm.
Deze wordt bepaald door het humusgehalte, de textuur en het vochtge
halte van de laag.
Voor dit gebied zijn vier onderscheidingen naar de draagkracht
gemaakt, nl. groot, matig, gering en zeer gering.
Bij een grote draagkracht (i).) ') komt zelden of nooit vertrapping
van de zode voor. Ook zal een machinale bewerking tijdens het gehele
groeiseizoen kunnen plaatsvinden.

')

Weergave in cijfers, gebruikt op bijlage 7b
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- vooral in natte jaren - vertrapping optreden. Ook zal een machinale
bewerking in het voor- en najaar gemakkelijk sporen achterlaten.
In beide gevallen zal dit gedurende het groeiseizoen geen nadelige
gevolgen voor het grasbestand hebben.
Gronden met een geringe draagkracht (2) zijn nog beweidbaar, maar
in iedere periode met wateroverlast zal de zode worden beschadigt door
vertrapping. Dit geldt eveneens'voor de machinale bewerking.
Met een geleidelijke achteruitgang van het grasbestand moet reke
ning worden gehouden.
Bij een zeer geringe draagkracht (1) is nauwelijks sprake van mo
gelijkheden tot beweiding of machinale bewerking.
9•3•4 Gebruikswaarde
De netto-produktie van grasland is de beste norm voor de geschikt
heidsbeoordeling. Er is echter weinig geschikt cijfermateriaal beschik
baar, zodat op deze basis geen beoordeling kan worden gegeven. Met steun
van de beoordelingen van de draagkracht van de zode, de voorjaarsont
wikkeling en de groeivertraging in de zomer, eigenschappen die van groot
belang zijn voor de netto-produktie, kan een globale schatting worden
gegeven van de gebruikswaarde (bijlage 7b).
Er wordt een indeling in drie hoofdklassen gegeven, namelijk goede,
matige en geringe of zeer geringe gebruikswaarde.
Gronden met een goede gebruikswaarde (goede graslandgronden) leve
ren veel gras, veelal met een goede veevoederkwaliteitj de gevoeligheid
voor bepaalde weersinvloeden (droogte, veel regen, lage temperatuur) is
niet groot.
Gronden met een matige gebruikswaarde (matige graslandgronden)
hebben bij de graslandexploitatie beperkingen door bijv. groeivertraging
of draagkracht. Ze leveren echter veel meer gras (bruto-produktie)
dan de volgende klasse; alleen de netto-produkties zijn aan de lage
kant.
Gronden met een geringe gebruikswaarde (slechte graslandgronden)
zijn voor de exploitatie van een goed graslandbedrijf te droog of te
nat. De droge gronden worden weinig als blijvend grasland gebruikt;
de natte gronden zijn veelal uitsluitend hooiland.
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1°.

DE BOORPUNTENKAART SCHAAL 1 : 10 OOP (bijlade 10)

Op de boorpuntenkaart staan de plaatsen aangegeven waar boringen
zijn verricht.
De indeling van de veldkaarten, die gebruikt zijn bij de opname,
is met een onderbroken lijn weergegeven. De veldkaarten hebben een
doorlopende nummering.
De beschreven boringen zijn per veldkaart genummerd; de plaats
van zo'n boring is met een punt op de kaart aangegeven. Plaatsen van
boringen die niet beschreven zijn, staan met een kruisje op de kaart
vermeld.
Het onderstaande geeft een overzicht van het aantal beschreven
boringen. De beschrijvingen zijn opgenomen in het boorregister (bijlage
11),dat alleen de opdrachtgever werd verstrekt.
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