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VOORWOORD
Op verzoek van de Centrale Directie van de Cultuurtechnische
Dienst is door Rayon Zuid van de Stichting voor Bodemkartering
onderzoek verricht in een 12 j60 ha groot gebied in het zuidweste
lijk deel van Zuid-Liraburg.
Het onderzoek werd uitgevoerd door H.G.M. Breteler, J.H. Da
moiseaux en gastmedewerker S.E. Adogbeji

(Nigeria).

De dagelijkse leiding berustte bij H.G.M. Breteler, die te
vens het rapport samenstelde.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR,

Ir. R.P.H.P. van der Schans.

KORTE SAMENVATTING
Door de Stichting voor Bodemkartering werd onderzoek verricht in
het toekomstige ruilverkavelingsgebied "Mergelland". Dit gebied ligt
tussen de Maas, de Geul, de Gulp en de Belgische grens.
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in dit rapport met
bijbehorende bodemkaart op schaal 1 : 25 000, een bodemkundig landschap
pelijke overzichtskaart op schaal 1 : 50 000 en een erosiekaart op schaal
1 : 25 000.
De geologische formaties aan de oppervlakte in dit gebied bestaan
uit löss, krijt, pleistocene Maasafzettingen en laat-glaciale en holocene
rivierafzettingen. In het zuiden van het gebied ligt de "gebergterand"
van een Tertiaire schiervlakte.
Het gebied is onderscheiden in Hoog-, Midden- en Laagterras. Het
Hoogterrasgebied is zeer reliëfrijk, het Middenterrasgebied is zeer zwak
glooiend, het Laagterrasgebied is vlak.
Löss komt voor op Hoog- en Middenterrasgebied en beslaat ongeveer
3A van de oppervlakte. Op diverse plaatsen op het Hoogterrasgebied is
het lösndek zo dun, dat binnen 120 cm dikte ander materiaal wordt aange
troffen, dit is vooral het geval langs de steile hellingen van de asym
metrische dalen. Krijt dagzoomt vooral in het noordoosten terwijl de
pleistocene rivierafzettingen hoofdzakelijk langs de steile hellingen
pleksgewijze aan de oppervlakte voorkomen. De laat-glaciale en holocene
rivierafzettingen liggen in het westelijk deel van het Middenterrasgebied
en in het dal van de Gulp.
Op de gebergterand ligt een dunne laag löss in hoofdzaak op vuur
steen.
De sterk hellende gebieden op het Hoogterrasgebied staan bloot aan
erosiegevaar. De mate van erosiegevoeligheid is in 4 klassen weergegeven
op de erosiekaart-.
Het grootste deel van het gebied is als bouwland en grasland in
cultuur. Het grasland bestaat veel uit fruitweilen. Bos komt voor langs de
noord- en oostrand van het gebied, terwijl ook de overgang van het Hoogterras- naar het Middenterrasgebied ten dele is bebost.
De landbouwkundige waardering van de gronden is in tabelvorm weerge
geven.
De landbouwkundige waarde van de gronden varieert van zeer geschikt
tot ongeschikt voor bouw- en grasland. Een waardering in zeven klassen
is weergegeven in hoofdstuk 11 (tabel 2).

VERKLARING VAN EEN AANTAL IN DE TEKST GEERUIKEE TERMEN (GLOSSARIUM)
a. Algemeen
Bovengrond
Mu
Mediaan (M50)
, Textuur
- Gley

Totaal gereduceerde zone

Erosie

_ Colluvium
Profiel
Bodemprofiel
- Solifluetie

: bovenste 5 à 30 cm van het profiel
(o.a. de bouwvoor)
: micron = 0,001 mm
: korrelgrootte waarboven en waarbeneden
de helft (in gewichtshoeveelheid van
de zandfractie (50-2000 mu) ligt
: granulometrische samenstelling van de
grond
s de in een profiel voorkomende roestverschijnselen, al dan niet in combi
natie met reductieverschijnselen. Het
ontstaan ervan is een gevolg van de ter
plaatse optredende afwisseling in cxyderende en reducerende omstandigheden
: het deel van het profiel dat steeds of
vrijwel steeds verzadigd is met water
en ten gevolge daarvan nooit of vrij
wel nooit lucht bevat (G-horizont)
: een mechanisch proces waarbij bodemma
teriaal wordt losgemaakt en oppervlak
kig afgevoerd door water of wind. De
in dit gebied voorkomende erosie is
watererosie.
: het door erosie naar lager gelegen ter
reingedeelten afgevoerde materiaal
: het totaal van lagen, die tot een diep
te van ca. 120 cm in de grond aanwezig
zijn
; het totaal van horizonten in de grond
die door boderavormende processen zijn
ontstaan
: afglijden van een grondpakket in een
vrij dikke laag een eindweegs langs de
helling

b. Horizontbenaming
b. 1 HoofdhoriZ£nten
_ A1-horizont
A2-horizont
- B2-horizont
- B3-horizont
"" C-horizont
C1 -horizont
C2-horizont
D-horizont

; de bovenste horizont van het minerale
profiel met relatief hoog gehalte aan
organische stof
: uitspoelingshorizont, waaruit lutum en/
of ijzer naar diepere lagen verplaatst
zijn
(jmW'-'1
: horizont met maximale accumulatif van
in het profiel verplaatste lutum-en
ijzer
s onderste deel van de B-horizont met ge
ringere accumulatie
: onverweerd moedermateriaal
: kalkarm of kalkloos
; kalkrijk
; ondergrond van materiaal, afwijkend
aan dat waarin het bodemprofiel ge
vormd is

- 7 b.2 To£voeging£n_
p
g
t
b

: bouwvoor (alleen als Ap)
: roest- en reductlevlekken in de betref
fende horizont
: toevoeging bij B-horizont, geeft aan
dat het een textuur-B is
î aanduiding bij de horizonten die na de
bodemvorming met een solifluctielaag
bedekt zijn geraakt (b = begraven)

Behalve door deze lettertoevoegingen worden de bodemhorizonten verder
onderverdeeld door achtervoeging van cijfers, bijv. C1 .1, B2.1 en
C1.2, B2.2.
c. Bestanddelen van de grond
Lutumfraetie
Slibfractie
Siltfractie
Leemfraetie
Zandfractie
Grinc^fractie
Klei )
Leem
Zand

minerale delen < 2 mu
minerale delen < 16 mu
minerale delen tussen 2 mu en 50 mu
minerale delen < 50 mu
minerale delen tussen 50 mu en 2000 mu
minerale delen > 2000 mu
mineraal materiaal, dat minstens 8 %
lutumfraetie bevat
î mineraal materiaal, dat minstens 50 %
leemfraetie bevat
: mineraal materiaal, dat minder dan 8 %
lutumfraetie en minstens 50 % zandfractie bevat

d. Verklaring van de namen waarmee de onderscheiden bodemeenheden wel
worden aangeduid
Deze namen zijn ontleend aan het systeem voor bodemclassificatie.
Hierin heeft men bij de naamgeving vaak gebruik gemaakt van toponie
men, die voorkomen in gebieden waar ook de benoemde gronden het meest
worden aangetroffen. Ook heeft men wel nieuwe namen bedacht, zo moge
lijk toch iets zeggend over de aard of de ligging van de desbetreffen
de gronden.
Berg

Brik

Eerd

Krijt
Leek

') Bij de beschrijving van de
lichte zavel
8 - 17,5
zware zavel
17*5- 25
lichte klei
25-55
zware klei
>55

: (in bergbrikgronden). Hiermee zijn de
geërodeerde brikgronden benoemd, waar
de briklaag aan de oppervlakte voor
komt
: (in brikgronden en briklaag). Heeft be
trekking op de Bt-horizont. In België
is deze laag al vroeg als "terra à
brique" aangeduid
: (in leekeerdgronden). Een oude spelling
en gewestelijke uitspraak van het woord
"aarde" is gekozen om donkere en goed
veraarde bovengronden te benoemen
: (in krijteerdgronden). Krijt (kalkgesteente) in de zin van vast gesteente
• (in leekeerdgronden). Natuurlijke water
loop
kleigronden, onderverdeeld in:
% lutum
% lutum
% lutum
% lutum

(in ooivaaggronden). Weidegronden langs
de rivieren
(in poldervaaggronden). De desbetref
fende gronden komen in verreweg de
meeste polders wel voor
(in radebrikgronden). Bostoponiern, sa
menhangend met het werkwoord rooien;
een middeleeuwse ontginningsterm
(in vaaggronden). Onduidelijk, niet
scherp omlijnd; wordt gebruikt voor
gronden met weinig duidelijke horizon
ten
(in vorstvaaggronden). Naam voor vaag
gronden met een bruine, zwak ontwikkel
de B-horizont

Schaal 1:100.000

Afb. 1 Situatiekaartje
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- 9 1 . INLEIDING
Het gebied komt voor op de topografische kaartbladen 6l 0 en 62 W;
het grootste deel ligt op kaartblad 62 W. Het gebied wordt omgrensd door
de Geul, de Gulp, de Belgische grens en de Maas (afb. 1 ). De oppervlakte
van dit gebied is 12 7^0 ha groot.
1 .1 Opname
De kartering is uitgevoerd in de zomer van 1966. De uitwerking van
de gegevens en de samenstelling van het rapport is gebeurd in het winter
seizoen 1966-1967. Voor en na de kartering zijn een aantal grondmonsters
genomen ter bepaling van de granulaire samenstelling der gronden. Dit
onderzoek is verricht door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek.
Als basiskaarten voor de veldopname zijn topografische kaarten
schaal 1 : 10 000 gebruikt die voorzien waren van hoogtelijnen. Alvorens
met de systematische kartering te beginnen zijn enkele kleine "proef"gebiedjes gekarteerd om een inzicht te verkrijgen in de bodemgesteldheid.
De gemiddelde boringsdichtheid bij de systematische opname bedroeg 1 bo
ring op 3 ha. Van deze boringen is ruim 75 % beschreven; zij staan ver
meld op de boorpuntenkaart, schaal 1 : 25 000 (bijl. !<•) en zijn opgeno
men in het boorregister (bijl. 6, alleen aan de opdrachtgever verstrekt).
De boringsdichtheid was niet overal gelijk, maar werd aangepast aan de
bodemgesteldheid van het terrein.
1 . 2 Doel van het onderzoek
Het bodemkundig onderzoek had tot doel een inventarisatie van de
bodemgesteIdhied te geven en de algemene landbouwkundige waarde van de
gronden te bepalen.
De bodemgesteldheid is weergegeven op de bodemkaart, schaal 1 :
25 000 (bijl. 1 ).
De legenda geeft een korte aanduiding van de kaarteenheden; de ken
merken en eigenschappen van deze eenheden zijn in het rapport'beschre
ven.
De landbouwkundige waarde van de gronden is in een tabel met toe
lichting, in het rapport opgenomen.
De mate van erosiegevaar van de gronden binnen het gebied, is weer
gegeven op de erosiekaart, schaal 1 : 25 000 (bijl. 2). De vier onder
scheiden klassen zijn in dit rapport beschreven.
Voor een globale indruk van de bodemgesteldheid van het gebied is
op verzoek van de opdrachtgever een bodemkundig landschappelijke over
zichtskaart op schaal 1 : 50 000 (bijl. 3) gemaakt.
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Afb. 2. Kaartje van Hoog-Midden-en Laagterras en Gebergterand

Schaal 1:100.000
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2. GEOLOGISCHE OPBOUW VAN PIET GEBIED
De opbouw van de bodem van Zuid-Limburg is uit de literatuur vol
doende bekend (o.a. Jongmans en v.Rummelen, 1937.» Faber, 19kJ, 19^8,
i960 en Pannekoek, 1956).
2.1 Geologie
De geologische indeling van de voor Zuid-Limburg belangrijke forma
ties is als volgt:
Primair
: Carboon
Secundair : Krijt Boven Senoon
Tertiair : Mariene en fluviatiele afzettingen
Kwartair ; Oud- en Midden-Pleistoceen: Grind en zand
Jong Pleistoceen
: Vroeg-Glaciaal : löss
Pleni-Glaciaal : löss
Laat-Glaciaal : oude rivierklei
Holoceen
: Jonge rivierklei.
Het Carboon, door Patijn (1963) beschreven, komt diep onder de op
pervlakke voor.
Het Boven Senone Krijt is verdeeld in Maastrichts-, Kunrader- en
Gulpens Krijt (Franken, 19^-7* Romein, 1966). Alleen het Maastrichts-en
Gulpens Krijt komen binnen het ruilverkavelingsgebied voor.
De tertiaire afzettingen zijn in dit gebied weer grotendeels geerodeerd.
In het Kwartair heeft de Maas in het Oud- en Midden-Pleistoceen grof
grind en zand afgezet. Deze pleistocene afzettingen van de Maas vormen
een onderdeel van de grote puinwaaier tussen Bergen op Zoom en de huidige
Duitse grens. In het uiterste zuiden geeft de zogenaamde "gebergterand"
de zuidelijke grens aan van deze pleistocene Maasafzettingen (afb. 2).
Door opheffing van het achterland en verlaging van de erosiebasis heeft
de Maas terrassen gevormd. Deze zijn in afbeelding 2 aangegeven als Hoogen Middenterras en omgewerkt Laagterras. afgedekt door alluviale afzet
tingen.
Het Hoogterras is bij daling van de Maasloop sterk versneden waar
door een reliëfrijk landschap is ontstaan. Van de Hoog- en Middenterrasafzettingen zijn verschillende niveaus bekend, Brueren (19^5)* Van Straaten (19M5) en Zonneveld (1955). Tegelijk met de vorming van de niveaus
zijn terrasniveaus ontstaan in de "gebergterand", ten zuiden van de weg
Noorbeek - Hoogcruts en in de hellingen van de riviertjes Gulp en Geul.
In het Pleni-Glaciaal zijn deze afzettingen grotendeels bedekt door
löss. In deze tijd hebben ook de Laagterrasafzettingen plaats gehad, die
in het Laat-Glaciaal bedekt raakten met kleiige sedimenten, oude rivier
klei. In deze klei zijn twee niveaus te onderscheiden.
In het Holoceen zijn de jonge rivierkleien gesedimenteerd.
2.2 Oppervlakte-geologie
Aan de oppervlakte van het gekarteerde gebied ligt hoofdzakelijk
löss, het varieert in dikte van minder dan één meter tot ca. 10 meter.
Langs de hellingen is het lösspakket op vele plaatsen dunner dan 1 m, op
diverse plaatsen ontbreekt het zelfs en dagzoomt de pleistocene terrasklei en het grind.
Het Gulpens .Krijt dagzoomt vooral in de oostelijke en noordoostelij
ke rand van het gebied langs steile hellingen. Zeer duidelijk zichtbaar
is het o.a. bij Keutenberg. Het is fletsgeel, vrij zacht, soms vettig,
soms brokkelig en bevat veel glauconietkorrels. In dit krijt komen vele
vuurstenen voor. Het Maastrichts Krijt wordt aangetroffen langs de noord
rand van het gebied en in ontsluitingen langs de westrand van het Hoog-
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terrasgebied. Enkele mooie ontsluitingen liggen o.a. in het Savelsbos.
Het heeft een lichtgele kleur en een korrelige structuur; het bevat vuur
stenen, soms als lagen.
Tertiair zand wordt slechts zeer incidenteel aangetroffen.
Kwartair grind komt pleksgewijze voor langs steile hellingen maar
ook in vlak terrein aan de noordzijde van het gebied tussen Rothem en
Valkenburg. Veelal is in de bovengrond enige löss aanwezig.
Laat-glaciale rivierafzettingen, oude rivierklei genaamd, liggen
ten westen van de spoorlijn Luik - Maastricht. Het onderscheid in niv
vécus' g&<± samen met een gering verschil in hoogte ligging en de granulaire
samenstelling dieper in het profiel. De sedimenten van het jonge niveau
liggen iets lager en hebben een geleidelijke toename in lutumgehalte. *
Die van het oude niveau nemen snel toe in zwaarte; op ca. 80 cm diepte •
bevindt zich een keienvloertje, waaronder een zware kleilaag ligt.
De alluviale (holocene) rivierkleien liggen tussen de Maas en de
oude rivierklei en langs de Gulp. Langs de Maas zijn ze kalkrijk en be
vatten hier wat kolenslik in de bovengrond; in het dal van de Gulp zijn
ze kalkloos.

Afb. 3«

Gezicht op Mheer, vanuit het zuiden.
Op de voorgrond colluviale lössleem. De begroeide
(bebouwde) helling is een associatie van leem-,
grind- en krijtgronden.
Kerk en kasteel staan op lössleem.
R25-152

120

Hoogcruts

•200

+ 210

niet verplaatste lössleem
dunne löss op vuursteen en op terrasklei

Afb.5. Terrasniveaus in de gebergterand

niet verplaatste lössleem
vuursteengronden en plaatselijk krijtgronden
ÊKH531^|j colluviale lössleem
jonge rivierkleigronden
Afb. 4. Terrasniveaus ineen deel van de westelijke dalhelling
van de Gulp

- 12 3.

ALGEMEEN LANDSCHAPPELIJKE BESCHRIJVING VAN HET GEBIED

Het ruilverkavelingsgebied is te onderscheiden in het Hoogterras
gebied, het Middenterrasgebied, de riviervlakte van de Maas en het dal
van de Gulp,
3.1

Hoogterrasgebied

Het Hoogterrasgebied helt van zuidoost naar noordwest. In het
zuidoosten ligt het op 210 m + NAP en in het noordwesten op 100 m
+ NAP. Het is doorsneden door talrijke westwaarts gerichte dalen, die
raidden in het gebied zijn ontstaan en die naar de randen steeds dieper
worden; ze zijn asymmetrisch. In het noordoosten liggen enkele diepe
dalen die naar het noorden zijn gericht.
In het Hoogterrasgebied hebben het middendeel en de randen een
ander karakter dan het grote Middenterrasgebied, daarom worden ze
afzonderlijk beschreven.
3.1.1

Het Middendeel

Het middendeel bestaat uit een groot aantal plateaus gelegen tus
sen diepe dalen» Als geheel heeft het een overwegend zuidoost - noord
west helling en daalt in hoogteligging van ca. 190 tot 140 m + NAP.
Het gebied kan worden opgevat als een aanvankelijk nagenoeg vlak gelegen,
vrij uitgestrekt Hoogterrasgebied. Door latere versnijding ervan zijn
de afzonderlijke plateaus ontstaan.
De hoogteverschillen tussen de plateaus kunnen door de algemene
zuidoost - noordwestelijke helling vrij groot zijn. De hoogteverschil
len tussen de plateaus en de naastliggende asymmetrische dalen zijn
echter veel groter,
kirnen enkele tientallen meters bedragen. Er ko
men ook symmetrische dalen en dellen vcor, ze vormen de bovenlopen
van de asymmetrische dalen.
De bodem van dit middendeel bestaat uit löss; langs de steile
hellingen van de asymmetrische dalen bevindt zich vaak ondiep onder
de löss grind, klei of krijt; plaatselijk komen deze aan de opper
vlakte (afb. 3).
3.1.2

Noord-_en noordoost rand (vanaf Rothem tot Gulpen)

Vanaf Gulpen tot Valkenburg ligt de bovenrand van de helling van
160 tot 130 m + NAP, van Valkenburg tot Rothem van 130 tot 100 m + NAP.
De benedenrand op dezelfde trajecten ligt op 80-65 m + NAP. De
rand is ca. 500 m breed en helt vrij sterk in noordelijke en oostelijke
richting.
In het middendeel zijn talrijke dalen ontstaan die als symmetri
sche en asymmetrische ravijnen deze rand doorsneden hebben, bijv. het
dal bij Sousberg en het Gerendal. De helling vanaf Rothem tot Valken
burg bestaat uit grind; in de ravijnen wordt plaatselijk (Maastrichts)
krijt aangetroffen. Vanaf Valkenburg tot Gulpen ligt boven aan de
helling grind. Langs de hellingen van de ravijnen ligt (Gulpens-) krijt
aan de oppervlakte. Plaatselijk zijn smalle terrasniveaus te onder
scheiden.
3.1.3 Oos_trand (Gulpen tot Belgische grens)
De bovenzijde van deze rand ligt bij de Belgische grens op
210 m en helt naar Gulpen tot 160 m + NAP. De benedenzijde helt in
hetzelfde traject van 140 tot 80 m + NAP. De breedte van deze helling
is aan de Belgische grens ongeveer 700 m en bij Gulpen ca. 200 m. Er
komen enkele terrasniveaus voor; de hoogteliggingen van deze niveaus
zijn aangegeven in afbeelding 4.

Afb. 6.

Het asymmetrische dal van de Noorbeek, waarin het dorp
Noorbeek ligt. Op de voorgrond de steile noordzijde,
op de achtergrond de geleidelijk oplopende helling.
R25-156

Afb. 7.

De riviervlakte van de Maas. Op het Hoogterrasgebied
over de vlakte ligt kasteel Neercanne. Rechts in de
foto de kunstmatige berg van de ENCI.
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heeft, zijn doorsneden door talrijke diepe asymmetrische dalen. Sommige
dalen zijn vrij breed en terrasvormig in de bovenloop. Het hoogste ni
veau in deze helling bestaat uit vuursteen; aan de voet van dit niveau
alsmede in de zijwanden der dalen dagzoomt plaatselijk (Gulpens-) krijt.
Het krijt is opvallend glauconietrijk. De twee lagere terrasniveaus be
staan aan de oppervlakte uit geërodeerde, respectievelijk eolluviale
lössleem. In het tegenwoordige Gulpdal is alluviaal materiaal afgezet.
Aan de voet van de helling, op de overgang naar het dal van de
Gulp, ontspringen veel bronnetjes aan de oppervlakte, vooral langs
steilrandjes.
3.1

Zuidrand_(Belgische grens - dal van de Noorbeek)

Het gebied globaal ten zuiden van het dal van de Noorbeek is de
gebergterand van de Tertiaire schiervlakte. Het helt in zuidwestelijke
richting van 220 tot 150 m + NAP. In de helling zijn twee terrasniveaus
onderscheiden. Het bovenste niveau van ca. 200 tot ca. 170 m bestaat uit
vuursteen met een dm lössdekje, het lager liggend niveau heeft een
dikker lössdek (afb. 5)«
In deze helling komen enkele zuid-noord gerichte diepe asymmetrische
dalen voor. De delen tussen de hellingen zijn ten dele plat, ten dele
bol, In het terrein komen nogal wat heggen voor waardoor dit gebied
aansluit aan het heggenlandschap op Belgisch gebied (afb. 6).
3.1.5 Wejst rand_(Rand van het Hoogterrasgebied vanaf Berg tot aan de
Belgische grens)
De overgang van het Hoogterrasgebied naar het Middenterrasgebied
is' vrij scherp. Het hoogteverschil bedraagt 30 à 40 m met een helling
van 15 à 20 %.
Het Hoogterrasgebied ligt er op 120 à 110 m + NAP, het Midden
terrasgebied op 90 à 80 m + NAP. Enkele ravijnen in deze rand komen
voor o.m. bij Bemelen, bij Cadier en Keer en bij St, Geertruid. Het
Natuurreservaat van het Savelsbos e.a. (v.d. Broek en Diemondt, 1966)
vornrt een deel van deze helling. In dit bos bevinden zich ook vuur
steenateliers uit het Neolithicum.
De rand bestaat uit löss, grind en krijt. Onder aan de helling van
de symmetrische dalen, dagzoomt op vele plaatsen krijt. Hierin bevinden
zich grote gangen als gevolg van het uitzagen van krijtblokken, die
voor woningbouw e.d, gebruikt zijn.
3.2

Middenterrasgebied

Het Middenterrasgebied helt in west- zuidwestelijke richting van
ca. 80 tot 55 à 50 IB. De grens tussen dit gebied en de westelijk gele
gen riviervlakte is veel minder scherp dan de grens tussen het Middenen het Hoogterrasgebied (afb. J).
Het terrein is vrij vlak hoewel er brede ondiepe dalen in voor
komen. Deze zijn een voortzetting van de diepe asymmetrische dalen
en ravijnen die in de westrand van het Hoogterrasgebied liggen.
De bodem van het Middenterrasgebied bestaat in de oostelijke
helft uit löss, in de westelijke helft uit oude' rivierklei. Ten zuiden
van Hijckholt grenzen deze gronden op ongeveer gelijke hoogte aan
elkaar. Ten noörden van Rijckholt liggen de lössgronden iets hoger
in het terrein. Noordelijk van Gronsveld is de overgang löss- oude
rivierklei wat duidelijker waarneembaar.
De scheiding tassen de terrasniveaus in de oude rivierklei is
ten zuiden van Eysden topografisch zichtbaarj ten noorden van Eysden
is slechts over een grotere breedte in westelijksrichting een gering
hoogteverschil waar te nemen.

- 14 3.3 Riviervlakte van de Maas
Tussen het Middenterrasgebied en de Maas ligt een smalle strook
met een geleidelijke helling in noord-noordwestelijke richting. Er
komen enkele onduidelijke oude meanders in voor. De bodem bestaat uit
kalkrijke jonge rivierklei met een kolenslikdekje.
3.4 Het dal van de Gulp
Het dal van de Gulp is 50 tot 150 m breed. De Gulp meandert sterk;
op sommige plaatsen liggen dode rivierarmen. Het verval is vrij groot,
over het gedeelte langs het gebied is het ruim 6m/km; bij Slenaken
is de hoogteligging 140 m, bij Gulpen 100 m + MP.
In het Gulpdal monden talrijke zijdalen uit; voor de mondingen
ervan zijn duidelijk zichtbare puinwaaiers afgezet.
Het Gulpdal is vrij nat als gevolg van talrijke bronnetjes en
kwelplekken.
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Door bodemvormende processen, die onder invloed van verschillende
factoren optreden in een bepaald sediment of gesteente, ontstaan bodem
profielen. In het onderstaande zijn alleen de processen en factoren ge
noemd, die voor de vorming van de gronden in dit gebied van belang waren
of nog zijn.
l+.l Processen
Verwering van_moedermateriaal (fysisch zowel als chemisch), waarbij
o.m. mineralen"worden afgebroken en voedingsstoffen vrij komen.
Accumulatie van organische bestanddelen in de bovengrond.
Uitspoeling van minerale bestanddelen uit de bovengrond en inspoeling
hiervan ïii een diepere horizont (verplaatsing van lutum en ijzer).
De aard en intensiviteit van deze processen zijn afhankelijk van ver
schillende factoren, die elkaar kunnen versterken of soms ook tegen
werken.
1+.2 Factoren
Moedermateriaal: De eigenschappen van het moedermateriaal zoals hardhëïd"van"hêt~gësteente, chemische rijkdom, granulaire samenstelling,
gelaagdheid, e.d. zijn bepalend voor de soort van processen die hierin
optreden en voor de aard van het bodemprofiel dat ontstaat.
Tijd: De tijdsduur waarin de bodemvormende processen werkzaam zijn
geweest is bepalend voor de profielvorm.
Klimaat: Verschillende sedimenten hebben in de tijd wisselende kli
maat svörmen meegemaakt, bijv. droog en warm, vochtig en warm, droog en
koud. De bodemvorming is hierdoor beïnvloed.
Reliëf en hydrologie
Deze factoren beïnvloeden elkaar sterk bij de bodemvorming. Is
het reliëf vlak dan moet het water verticaal doorzakken. Zijn er veel
hoogteverschillen dan vloeit veel water oppervlakkig af; het water zal
dan reeds gevormde bodemhorizonten kunnen aantasten en zelfs geheel
afvoeren (erosie).
Vegetatie en bodemfauna: De vegetatie beïnvloedt de bodemvorming door
ophoping van organisch materiaal in de bovengrond en de bodemfauna door
verkleining en afbraak van dit organisch materiaal en door haar werk
zaamheid in de grond (ondiepe homogenisatie en diep doorgaande gangen).
Mens: De mens kan door ingrijpen in het milieu de natuurlijke wijze
van~bodemvorming wijzigen of deze tot stilstand brengen, bijv. door
ontbossing waardoor erosie in de hand wordt gewerkt en door grondbe
werking en grondgebruik in het algemeen.
k'3 Bodemprofiel
Een bodemprofiel is een doorsnede van de bodem waarin een aantal
horizonten zijn te onderscheiden die door bodemvorming zijn ontstaan.
Door accumulatie van organisch materiaal bijv. is de A1-horizont
ontstaan; door uitspoeling van minerale delen is de textuur B-horizont
gevormd.
De door de bodemvorming mogelijk ontstane horizonten, hun bena
ming en de eventuele lettertoevoegingen bij de symbolen van de hori
zonten zijn in het glossarium beschreven.
Bij profielbeschrijvingen zijn kleurbepalingen verricht volgens
de Munsell Soil Color Charts.

- 16 Volgens het Nederlandse systeem voor bodemclassificatie (De Bakker
en Schelling, 1966) zijn deze profielen naar hun morfometrisehe ken
merken ingedeeld, en zijn de gronden met namen aangegeven (zie glossa
rium) .
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- 17 5. DE LEGENDA VAN DE BODEMAART (afb. 8), SCHAAL 1 : 25 OOP
5.1 Indeling van de gronden
Overeenkomstig de in hoofdstuk 2 onderscheiden sedimenten zijn
de gronden ingedeeld in lössgronden, krijtgronden, stenige gronden,
terraskleigronden en rivierkleigronden.
Lössleemgronden hebben een zeer •uniforme korrelgrootte.
De bodemvörming in de lössleem is gekenmerkt door verplaatsing van
klei en ijzer tot ca. 1^0 cm diepte. De inspoelingshorizont is een zgn.
textuur-B. De gronden met een dergelijke textuur-B horizont worden in
het systeem van bodemclassificatie brikgronden genoemd, in dit geval:
radebrikgronden.
Met het verschil in lutumgehalte gaat ook samen een verschil in
kleur en structuur.
Door erosie kan een deel van het profiel verdwenen zijn en de
textuur-B aan de oppervlakte liggen. Dergelijke gronden behoren tot de
bergbrikgronden. Waar door erosie ook de textuur-B is afgevoerd,
bestaat het overgebleven profiel uit een (nieuwgevormde) A1 of Ap op
een C-Iiorizont; deze gronden worden geclassificeerd als vaaggronden
(ooivaaggronden). Dunne lössgronden, waarin geen textuur-B is gevormd
maar slechts een Al (Ap),.behoren ook tot de ooivaaggronden, evenals
de door het geërodeerde materiaal nieuw gevormde colluviale gronden.
Natte colluviale gronden hebben overwegend een donkere bovengrond; ze
zijn geclassificeerd als eerdgronden (leekeerdgronden).
Krijtgronden zijn ontstaan uit krijt als gevolg van chemische en
physïschê~vërwering.
Een krijtgrond met slechts een humusrijke, kalkrijke A1 wordt
rendzina genoemd. Classificatorisch behoren deze gronden tot de eerd
gronden (krijteerdgronden). Bij doorgaande verwering daalt het CaCO^gehalte tot 0 %. Het oplossingsresidu (van een vrij dik pakket krijt)
heeft een zeer hoog lutumgehalte en bevat behoudens brokken vuursteen
nagenoeg geen delen groter dan 16 mu. De klei is voor een groot deel
montmorillonietklei met een groot zwel- en krimpvermogen. Deze grond
wordt kleefaarde genoemd; het ontstane profiel is een A-C profiel. Het
zijn vaaggronden (ooivaaggronden).
De stenige gronden bevatten grindgronden en vuursteengronden. De profïëïvörm ïn~dëzë~gronden is beperkt tot een A-C profiel als gevolg
van de ligging langs de steile hellingen. Deze gronden behoren tot
de vaaggronden (vorstvaag-ooivaaggronden).
Terraskleigronden met de klei aan de oppervlakte komen slechts spora
disch vöör, mëëstal wordt de terrasklei op geringe diepte aangetroffen,
vooral in het zuidelijke deel van het gebied.
De rivierkleigronden hebben geen inspoelingshorizont. Zij behoren tot
dë vaaggronden"^ööïvaaggronden en poldervaaggronden). Zij zijn geschei
den in oude (de laat-gLaciale) en jonge (de holocene) rivierkleigron
den. De jonge rivierkleigronden zijn kalkrijk en hebben een kolenslikdekje.
5.2 Indeling in kaarteenheden
Ih de gronden zijn onderverdelingen gemaakt; de vlakken hiervan
zijn op de kaart als eenheden met eeneigen code aangegeven.
De kaarteenheden in dit gebied zijn te scheiden in enkelvormige
kaarteenheden, complexen en associaties.
Enkelvormige kaarteenheden zijn eenheden die binnen hun omgrenzing
vrij hömögëën~zïjnT
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Complexen bestaan uit twee enkelvoudige eenheden met een zodanig af
wisselende ligging dat ze niet als afzonderlijke eenheden kunnen wor
den aangegeven.
Associaties zijn te beschouwen als complexen van vele eenheden met
zëër"girïnge oppervlakte en als hellingpuin, waarvan de inhoud, ook
op kaarten met grotere schaal, moeilijk is weer te geven.
Zowel de enkelvoudige eenheden als de complexen en de associaties
zijn met een volle lijn op de bodemkaart omgrensd.
Toevoegingen
Naast de indeling van de gronden in kaarteenheden zijn andere ken
merken als toevoegingen aangegeven. De desbetreffende vlakken zijn
op de bodemkaart van een signatuur voorzien en waar nodig begrensd
door een onderbroken lijn. De aard van de toevoeging is bovendien in
de code tot uiting gebracht.
Bijzondere onderscheidingen hebben vooral betrekking op gedeelten die
dôôr mënsêïïjkê~actxvïtëïtên geheel afwijken van de kaarteenheden.
5.3 Codering
De enkelvoudige kaarteenheden zijn gecodeerd met één hoofdletter,
de complexen en de associaties met twee hoofdletters. Voor de complexen
zijn het de hoofdletters van de erin voorkomende enkelvoudige eenhe
den; voor de associaties zijn het twee dezelfde hoofdletters zonder
speciale betekenis.
5.3*1 De_enk£lvoudiige_ kaarteenheden
Deze zijn als volgt gecodeerd:
Lössleemgronden met textuur-B
Lössleemgronden zonder textuur-B
geërodeerd tot C-horizont
colluvium
gesoliflueerd
Krijtgronden
rendzina
:
kleefaarde
Stenige gronden
grindgronden
vuursteen
Terraskleigronden
Rivierkle igronden
jonge
oude
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

*
•

•

B
L
C
E
P
F
G
V
K
R
S

De verdere onderverdeling in een aantal van deze gronden is geco
deerd met kleine letters:
Bij de lössleemgronden met textuur-B is "geërodeerd tot de Bhorizont" aangegeven met de kleine letter b direct achter de hoofdlet
ter.
Bij de lössleemgronden en de rivierkleigronden zijn kleine let
ters gebruikt voor:
gleyverschijnselen dieper dan 80 cm : d
"
tussen 50 en 80 cm : h
"
tussen 0 en 50 cm : n
Voorbeeld. Code Bbd betekent: Lössleemgrond met textuur-B (B..), geerodeerd tot de B-horizont (.b.) en met gleyverschijnselen beginnend
dieper dan 80 cm (..d).

- 19 De textuur is niet in de code vermeld daar de granulaire samen
stelling zeer nauw verwant is aan de onderscheiden sedimenten of in
deling hiervan op andere kenmerken.
5.3.2 Toevoegingen^
De beschreven (hoofd)code van enkelvoudige kaarteenheden is op
plaatsen waar toevoegingen voorkomen nog uitgebreid met één of twee
kleine letters, soms voorafgegaan door één cijfer. De letters vóór
de hoofdcode hebben betrekking op de bovenlaag of op het gehele pro
fiel; achter de hoofdcode zeggen ze iets over de ondergrond. De be
tekenis van de verschillende letters is in de legenda duidelijk om
schreven. Het cijfer 1 betekent: beginnend tussen i+0 en 80 cm.
Uit de nu gevormde code is steeds de dikte van het profiel af te
lezen:
Bij een profiel dikker dan 120 cm draagt de kaai'teenheid alleen de
hoofdcode (zie 5«3»1)Bij een afwijkende ondergrond beginnend tussen 80 en 120 cm,
is deze kenbaar aan de letter die de soort van de ondergrond aangeeft.
Bij een afwijkende ondergrond beginnend tussen I4.0 en 80 cm blijkt
dit uit het cijfer 1 vóór de letter die de afwijkende ondergrond aan
geeft .
5.3.3 Bij_zondere_onder_scheidixi£en
Behalve de niet gekarteerde gedeelten als bebouwing (inclusief
sportterreinen e.d.) zijn ook de belangrijkste groeven en andere sterk
verwerkte terreinen met een bijzondere onderscheiding op de bodemkaart
aangegeven. Verder ook de plaatsen waar ravijnen en dellen voorkomen
en de begrenzing van boscomplexen. Dit laatste uiteraard alleen voor
zover dat op een kaart, schaal 1 : 25 000 mogelijk was.
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BESCHRIJVING VAN DE KftARTEENHEDEN

In dit hoofdstuk worden de enkelvoudige kaarteenheden met hun
toevoegingen alsook de complexen en associaties, afzonderlijk beschre
ven. Van alle enkelvoudige eenheden is een vrij uitvoerige profielbe
schrijving gegeven.
6.1

Lossleemgronden

De lössleemgronden beslaan ongeveer 3/k- van het gebied. Er is ster
ke bodemvorming in opgetreden (brikgronden). Ongeveer 1/3 van deze lö'ssgronden ligt op plateaus en is niet door erosie aangetast. Langs de hel
lingen is het oorspronkelijke profiel in meer of mindere mate door ero
sie aangetast waardoor de textuur-B aan de oppervlakte is gekomen; hier
in is een nieuwe Al (Ap) ontstaan. Soms is het gehele oorspronkelijke
bodemprofiel verdwenen en is het huidige profiel een AC-profiel (ooivaaggronden). De door erosie afgevoerde löss ligt als colluvium (eveneens
ooivaaggronden) in de dalen. De lössleemgronden zijn naar hun profielopbouw verdeeld in gronden met en zonder textuur-B. De gronden met een
textuur-B zijn verdeeld in:
Bd: gronden met textuur-B in niet geërodeerd bodemprofiel; gley dieper <
dan 80 cm (radebrikgronden)
Bh: gronden met textuur-B in niet geërodeerd bodemprofiel met gley tus
sen 50 en 80 cm beginnend (daalbrikgronden)
Bbd: gronden met textuur-B van het oorspronkelijke profiel aan de opper
vlakte (matig geê'rodeerd) en met gley dieper dan 80 cm (bergbrikgronden)
Gronden zonder een textuur-B zijn verdeeld in:
Ld: gronden zonder textuur-B van het oorspronkelijk bodemprofiel
(sterk geê'rodeerd) met gley dieper dan 80 cm (ooivaaggronden)
Cd: Colluvium, met gley dieper dan 80 cm (ooivaaggronden)
Cn: Colluvium, met gley ondieper dan 50 cm beginnend (leekeerdgronden)
Ed: Gesoliflueerde löss met gley dieper dan 80 cm (ooivaaggronden).

•

Kaarteenheid_Bdj gronden_met_textuur-B_in_niet-geërodeerd_bodemprofiel;
BSE-80_cm_{radebrikgronden)
Gronden van deze eenheid worden steeds aangetroffen op vrij vlakke
delen met een helling van minder dan k
Ze beslaan ongeveer een kwart
van de lö'ssoppervlakte en komen voor als bouwland en als grasland. Het
zijn gronden met een A1 of Ap van 15 tot 25 cm dikte met een humusgehalte van ca. 2 % in bouwland en ca. 3 % in grasland. Vaak worden in
de A1- en A2-horizonten kalkbrokjes en vuurstenen gevonden als relic
ten van kalkbemesting vanuit krijtgroeven.
Onder de A1 (Ap) bevindt zich een 20 à 30 cm dikke vrij losse geel
bruine A2 met 12 à 15 % lutum op een bruine textuur-B; deze is veel vas
ter, het lutumgehalte is ongeveer 5 % groter dan in de A2. De overgang
van A2- naar B-horizont is scherp; die van B- naar C-horizont is veel
geleidelijker.
Een profielbeschrijving van deze kaarteenheid is als volgt :
(voor analyse resultaten zie bijlage 5)•
A1
0 - 1 3
cm
donkerbruine (10YR3/3) z e e r hurmisarme leem
met zwak ontwikkelde afgerond blokkige, he
terogeen poreuze structuurelementen; aan de
benedenzijde in deze horizont zwak platig.
De overgang naar A2 is duidelijk en onre
gelmatig.

- 21 donker geelbruine (10YR4A) en donker grijs
bruine (10YR4/2) leem met enige biologische
homogenisatie. Matig ontwikkelde, afgerond
blokkige, heterogeen poreuze structuurele
menten. De overgang naar B2 is matig scherp
(4 cm) en duidelijk.
bruine tot donkerbruine (7*5^R^A) leem met
B2t
38 - 75 cm
enkele diffuse geelbruine (10YR5/6) vlekjes,
IftO
waaromheen plaatselijk vage roestrandjes.
Door de gehele horizont bevinden zich punt
jes mangaan. De structuur bestaat uit samen
gestelde ruwe prisma's, die zowel in hori
zontale als in vertikale richting zijn op
te delen. De samenstellende structuurele
menten bestaan uit goed ontwikkelde, regel
matig en ten dele onregelmatig afgerond
blokkige elementen met grove en fijne po
riën en holten. Zowel op de prisma's als
op de kleinere structuurelementen komen kleihuidjes voor. De begrenzing naar B3 is dif
fuus.
bruine
(7>5"¥R5A) leem met vaag begrensde
B3
75 - no cm
poreuze elementjes met zwakke kleihuidjes.
Geleidelijke overgang naar
Cl
>110
cm
bruine (1OYRk/k) en geelbruine (10YR5/6)
leem, heterogeen poreus met holten.
In bouwland is de Ap 25 à 30 cm dik en heeft een donker grijsbrui
ne kleur (10YR4/2). Op de overgang naar A2 is de structuur zwak platig
(ploegzool). Een variant op dit profiel is een profiel met veel licht
grijsbruine (10YR6/2) vertikale strepen in de B2t. Aan de randen van
deze strepen ligt een diffuse, soms scherp begrensde roestrand met een
geelbruine tat okerbruine kleur (10-7>5¥R5/6). De B2t heeft gewoonlijk
dezelfde of iets donkerder bruine kleur als een niet gedegradeerde Bhorizont. De structuur wijkt niet veel af.
Er komen ook gronden van deze eenheid voor met dun dek colluviale
lössleem en met een ondergrond van grind en terrasklei.
A2

13 -

38

cm

Toevoegir^_ç.. j_d^_dek_colluviale_16'ssleem
Deze gronden komen voor op de plateaus als zeer ondiepe brede
laagten die veelal de bovenloop vormen van dalen. Dit is o.m. duide
lijk bij Sibbe en Terlinden.
De scheiding tussen het colluvium en de Al-horizont is zeer
moeilijk vast te stellen. In deze bodemeenheid ligt de Bt-horizont
steeds tussen 60 en 80 cm diepte. De bovengrens is vrij scherp.
De bovenste 10 cm van de Bt heeft vaak een iets grijze tint als
gevolg van afwijkende doorlatendheid met de bovengrond. Overigens
komt het profiel overeen met de gegeven beschrijving.
?2®Y2®Si2S_ * i S i _grind_begirmend_tussen_80_en_120_cm_diepte

Deze gronden liggen bij Rothem, Bemelen en Mesch in vlak terrein.
De C-horizont ontbreekt vaak, in plaats hiervan wordt grind aangetrof
fen. Vlak'boven het grind bevinden zich zwakke gleyvlekjes in de
textuur-B.
Toevoeging_iZk^_te^asklei_beginnend_tussen_80_en_120_cm.
Deze gronden liggen in het noordoosten van het gebied, ten zui
den van Rothem in vlak terrein. In plaats van de C-horizont ligt
hier terrasklei met grijze en roodbruine vlekken. Er komen enkele
gleyvlekjes voor in de onderkant van de Bt.
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gronden_met_textuw-B_in_niet-geè'rodeerd_bodemprofiel
21ëï_sïêï_^ësIïH}êULi'_iy§5êi}_ 52_®S_ 85. cm. j[daalbr ikgronden}

Gronden van deze eenheid komen slechts voor met
Toevoeging_..kj_terrasklei_beginnend_tussen_80_en_120_cra
Ze liggen ten zuiden van Hoogcruts, hoog en vlak. De A1- en A2horizont stemmen geheel overeen met die van het profiel van eenheid Bd;
op sommige plaatsen worden kleine roestspikkels in de A2 aangetroffen.
De B heeft een variatie van lichtbruine (7*5ïR6/6) tot grijsbruine
(10YR5/3-2,5Y5/2) en okergele (10YR6/6) tot oranjebruine (5YR5/6) kleu
ren. Op een diepte van 80 à 90 cm wordt zware terrasklei aangetroffen
met geelbruine (10YR5A), lichtbruine ( 10YR6/3) en grijsbruine (10YR5/2)
vlekken.
De structuur van d.e Bt is matig tot zwak ontwikkeld prismatisch:
de prisma's zijn samengesteld uit onregelmatig blokkige, heterogeen
poreuze structuur-elementen. De gley wordt veroorzaakt door de slecht
doorlatende terrasklei die zich steeds ondieper dan 120 cm in het pro
fiel bevindt. In deze ondergrond komen vuurstenen voor. Op de over
gang van lössleem naar de terrasklei bevinden zich enkele afgeronde
kwartsgrindjes.
Kaart eenheid_Bbd_: Gronden_met_textuur-B_van_het .oorspronkelijke, prof iel
seien.die per.dan.8Ö_cm.^bergbrikgronden^
Gronden van deze eenheid vormen ongeveer een kwart van de opper
vlakte van de lössleem in dit gebied. Ze komen voor op de overgangen
van dê plateaus naar de dalen en als bolvormige terreindelen tussen de
dalen. Ze hebben gewoonlijk een helling van 4 tot 9
Deze gronden zijn als bouwland en als grasland in cultuur. De Bthorizont ligt aan de oppervlakte. De Ap (A1) is 15 tot 25 cm dik, bevat
ca. 2 % humus en is geelbruin. Hij is stugger dan die van de gronden van
kaarteenheid Bd door een hoger lutumgehalte.
Direct onder de A1 ligt de Bt met een bruine kleur en met veelal
grijze spikkeltjes. Op ca. 50 à 80 cm gaat de Bt- over in de lichtbruin
tot geelbruine C-horizont.
Een voorbeeMvan een profiel is: (voor analyseresultaten zie bij
lage 5).
Ap

O- 2 5

cm

B21

25 -

k-5

cm

B22

k-5 "

80

cm

B3

80 - 100

cm

donker grijsbruine (10YR4/2), zeer humusarme
(2 %) leem met onregelmatig afgerond blokki
ge heterogeen poreuze structuurelementen.
Vrij scherpe overgang naar
bruine tot donkerbruine (lOYR^A) leem met
goed ontwikkelde, regelmatig afgerond blok
kige heterogeen poreuze structuurelementen
met matig duidelijke kleiïhspoelingshuidjes.
De begrenzing aan de onderzijde is vaag.
bruine (7,5¥R5A~ 10YR5/3) leem met goed ont
wikkelde, regelmatig ten dele onregelmatig
afgerond blokkige, heterogeen poreuze struc
tuurelementen met duidelijke kleiïhspoelings
huidjes. Geleidelijke, vrij duidelijke over
gang naar
bruine (10 YR5/3) leem met geelbruine (10YR5A)
vlekken. De structuurelementen zijn zwak ont
wikkeld, afgerond blokkig en heterogeen poreus
De kleiïnspoelingshuidjes zijn zeer ma-fcig ont
wikkeld. Geleidelijke overgang naar

- 23 C1

>100

cm

geelbruine (10YR5/6) leem met lichtbruine
(1OYR6/3) vlekken. De structuur is hetero
geen poreus met holten.
Gronden van kaarteenheid Bbd komen ook voor met een ondergrond
van terrasklei en grind. Deze zijn op de kaart weergegeven door toevoe
gingen.

Gronden met deze ondergrond liggen ten noorden van Ingber, zwak
bolvormig tussen twee dalen. Ten oosten van Terlinden ligt een kleine
plek als een deel van de dalhelling van de Gulp. Ten zuiden van Noor
beek liggen ook enkele plekjes in een helling. De totale oppervlakte
is gering. De B-horizont van deze gronden is ca. 60 cm dik. Op onge
veer 100 cm diepte bevindt zich de terrasklei; deze heeft een lutumgehalte van ongeveer 25 %• Ten noorden van Ingber bevat de terrasklei
geen vuurstenen, ten oosten van Ingber en ten zuiden van Noorbeek wel.
Toevoeging_...1gj_g£ind_beginnend^tussen_if.0_en_80_cm

Dit komt in een geringe oppervlakte voor langs hellingen van ca.
8
ten zuiden van Vilt, ten oosten van Margraten en ten zuiden van
de weg Noorbeek-Hoogcruts. De Bt is ca. 60 cm dik, bruin van kleur
en ligt direct op grind.
Kaarteenhe id_ Ldj:

Gronden_zonder_te^uur-B_van_het_ oorspronkelijke
B2i'ëSPï'2fiël-I§îêri:-Sëê,r2â-êëïâ-I_§G_ï?ëî_6lëï_â'isE'êr
dan_80_cm_|ooivaaggronden)

De gronden van deze eenheid liggen vooral langs de glooiende
hellingen van de diepe asymmetrische dalen. De hellingsgraad is ge
middeld groter dan 9 %• Ze worden vooral aangetroffen ten zuiden van
Keulenberg, Bemelen, Cadier en Keer, St. Geertruid en Banholt0 Het
zijn gronden met een AC-profiel met homogene zwaarte. Ze zijn als bouw
land én grasland in cultuur. De Àp (A1 ) bevat 2 % humus en heeft een
donker grijsbruine kleur.
Beneden de bouwvoor is het profiel aanvankelijk donker geelbruin
en wordt daarna geleidelijk lichter.
Voorbeeld van profielvorm (voor analyseresultaten zie bijlage 5)
Al
0 - 15 cm
donker grijsbruine (10YR4/2), zeer humusarme
leem; sterk ontwikkelde, regelmatig afge
rond blokkige, heterogeen poreuze structuur
elementen. Duidelijke overgang naar
C11
15 - 50 cm
donker geelbruine (10YF&A) leem; sterk ont
wikkelde, regelmatig afgerond blokkige,
heterogeen poreuze structuurelementen en
elementen met sponsstructuur. Geleidelijke
overgang naar
C12
>50
cm
geelbruine (10YR5A) leem met sterk ont
wikkelde zwak platige heterogeen poreuze
structuurelementen.
Er komen ook gronden voor van deze eenheid met kalkrijke löss
in de ondergrond of met een ondergrond van kleefaarde, grind, terras
klei of vuursteen. Deze zijn aangegeven met toevoegingen.

- 2k ï2§Y2ê£i5S_ii§i 21®î_^&i^rij^ê_i2§§_£êSiï?5ëïï^_îy§2§&_^9_2ïLl§2_£!!1
Deze gronden komen voor op het Middenterrasgebied ten zuiden van
Eysden, ten zuidwesten van Rijckholt en ten noordwesten van Gronsveld.
Ze liggen iets hoger in het terrein dan de oude rivierkleigronden en
zijn gescheiden van de oostelijk hoger gelegen lössleemgronden door
een colluviale geul, ten dele door oude rivierkleigronden. De overgang
van C1 naar C2 (kalkgrens) ligt tussen 40 en 120 cm. In het deel ten
zuiden van Eysden ligt de kalkgrens op gemiddeld 70 cm; in het midden,
vlak ten zuidwesten van Rijckholt, overwegend tussen 50 en J0 cm, ter
wijl in het noordwestelijke vlak van Gronsveld deze grens ligt tussen
90 en 120 cm. Aan de westzijde van de spoorlijn ligt de kalkgrens in
de lössleem op meerdere plaatsen beneden 120 cm.
Een profielbeschrijving van deze kaarteenheid met kalkrijke onder
grond (code Lda) is bijv. als volgt: (voor analysecijfers zie bijlage 5)
Ap
0-25 cm
bruine tot donkerbruine ( 10YR4/3), zeer hu
musarme, kalkloze leem met in de bovenste
15 cm sterk ontwikkelde, ronde en regel
matig afgerond blokkige, heterogeen poreuze
structuurelementen. Van 15 tot 25 cm is de
structuur zeer zwak platig; de platen vallen
uiteen in matig ontwikkelde, regelmatig
afgerond blokkige, heterogeen poreuze struc
tuurelementen. Scherpe overgang naar
C1
25 - 37 cm
donker geelbruine tot geelbruine (10YR4/45/6), uiterst humusarme, kalkloze leem met
gelijke structuur als die van de A1-horizont.
De overgang naar C2 is scherp en onduidelijk
C2
> 37
cm
donker geelbruine tot geelbruine (10YR4A~5A~5/6!
rijke leem. De structuur is die van een grof
poreuze spons met fijne gangen en holten.
Ï2®Y2§SiSS_iiBi 2P_Sï'iî}â-_è®SiS&§Sâ'_îy'§§ëG_§2_ë&_li2_2S1
Deze gronden liggen aan een vrij steile helling ten westen van
Gulpen aan weerszijden van de weg naar Margraten. Ze vormen een overgangsstrook tussen brikgronden (gronden met textuur-B) aan de bovenzijde en
krijtercnden
lager in de helling.
De dikte van het lössdek in deze gronden is wisselend, er komen
plekjes voor waar het lösspakket dunner is dan 80 cm.
Toevoeging_.. 1 f :

op_ kleef a§rde_begimend_tussen_40_en_ 80_ cm

Dunne lössdekken op kleefaarde liggen aan de onderzijde van steile
hellingen. Ze komen voor bij Gulpen, bij Noorbeek en bij Slenaken. De
löss is in de onderkant van het pakket zwaarder dan bovenin, dit is waar
schijnlijk het gevolg van enige homogenisatie. De kleefaarde in de on
dergrond heeft dezelfde eigenschappen en zwaarte als kleefaarde aan de
oppervlakte (zie kaarteenheid F; analyseresultaten bijlage 5)•
T oevoeging_ * i 1Si

2P_ grind_beginnend_tussen_4Q_en_80_ cm

De gronden
van kaarteenheid Ld met deze toevoeging komen
verspreid over het gebied voor maar vooral in de noord en oostzijde van
het fpbied. Ze liggen langs vrij steile hellingen. Het lc'ssdek is ge
middeld 60 cm dik; ten noorden van Gulpen is de dikte van het lössdek
van deze gronden echter sterk wisselend.
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Dunne lö'ssleemgronden op terrasklei liggen ten zuiden van Rothera,
ten noorden van Gulpen en ten zuiden en ten noorden van Noorbeek. Deze
gronden liggen alle in vrij steile hellingen. De löss is iets zwaarder
dan de normale gronden van kaarteenheid Ld« De terrasklei is nogal ver
schillend in zwaarte (zie analyseresultaten, bijlage 5)«
Toevoeging_.. 1 k/1g j:

2P„te^asklei_beginnend_tussen_^0_en_80_2m_of_op
grind_ beginnend_tus sen_ ^0_en_ 80_ çm

Dit complex van twee toevoegingen komt voor langs de hellingen
ten westen van Margraten. Het grind heeft een onregelmatig golvend
reliê'f. In de laagten hierin bevindt zich terrasklei. Het geheel is
overdekt met een lössdek van ca. 60 cm. Plaatselijk echter reikt het
grind tot aan de oppervlakte.
ï2§Y22Si2S_ • 11Yi 2P_Yyy-r®ÏËë2-_5êSiïHJê&4_îy'§§2&_!i-Q_®ï}_§2_221
De gronden komen slechts voor in het gedeelte ten zuiden van de
weg Noorbeek-Hoogcruts. Het hangt samen met de oude gebergterand van
de schiervlakte uit het Tertiair. De gronden liggen in een noordwaardse helling die doorsneden' is door colluvisde dalen. Langs de dalwanden
is de helling het grootst. De lössleem is hier zwaarder dan in kaart
eenheid Ld. De klei in de vuursteen onder het ló'ssdek is ongeveer van
gelijke zwaarte als kleefaarde.
?2®Y2§SiSS_S* ilfej

ÏP®S_Sriî}â-_YêrSE?êîâ-_iSL_&ê5-Pr2Êi§ii_2S_ïë?r§iî?iSi_
2P_ grind_beginnend_tussen_40_en_80_cm

Dergelijke gronden (volledige code : gLdlkg) liggen ten noorden
van Banholt en van Ingber. Ze liggen ten dele vrij vlak ten dele in
hellend terrein. In het lössdek komt verspreid grind en enig vuursteen
voor. Onder de lössleem bevindt zich terrasklei van 20 à 40 cm dikte
op grind. Deze terrasklei werkt stagnerend op de waterbeweging; kleine
gleyvlekjes in de onderzijde van het lössdek zijn hiervan het gevolg.
Ïï2f Y22Sii?S_ • • 1^Yi 2P_î§rï&Sî!^ë;L2P_Yijyr§£SëïLÎI?2giï?&®!>îL£U§§ëïLii-2_®&_§2_2E
Dunne lössgronden op terrasklei op vuursteen liggen ten" zuiden van
de weg Noorbeek-Hoogcruts in een noordwaarts hellend terrein. Het löss
dek is overwegend dun, ca. 60 cm; het is iets zwaarder dan in de lö'ss
leemgronden van kaarteenheid M zonder toevoeging. Verspreid komen wat
vuurstenen voor in de bovengrond. Onder de lössleem ligt een ca. 20 cm
dikke laag terrasklei op vuursteen. De terrasklei en de klei tussen
vuursteen zijn zwaar. De klei is waterstagnerend, de onderzijde van
het lössdek heeft gleyvlekjes.
Kaart eenheid_Cd: Q2üyYÏi?!I1_
_ Si® Y_
P2£_
§2_ 22L122iYê&£S£2D4êS)
Gronden van deze eenheid liggen in de dalen. Over het algemeen
is het colluvium dikker dan 120 cm; op sommige plaatsen korat tussen
80 en 120 cm nog een overdekte textuur-B in lössleem voor; dit is niet
op de kaart onderscheiden.
Het profiel is een AC-profiel, de Ap (A1) is 25 à 30 cm dik en
bevat ongeveer 3 % humus, de kleur is donkerder dan van de andere een
heden in de löss. Beneden de bouwvoor blijft het colluvium ook vaak
iets donkerder van kleur als gevolg van enige humus die mee verspoeld
is. Ook kunnen er enige steentjes en koolbrokjes in gevonden worden;
deze zijn met de bemesting op het land gebracht, mee geërodeerd en
hier weer afgezet. Het profiel is vrij homogeen wat zwaarte betreft.
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Cl

Profielbeschrijving (voor analyseresultaten zie bijlage 5)
O-25 cm
zeer donker grijsbruine (10YR3/2) matig
humusarme leem. De structuur is ten dele
onregelmatig blokkig en ten dele zwak platig met grijze, meer zand bevattende lensen
ontstaan door ontmenging bij verspoeling.
Vrij scherpe overgang naar
>25
cm
donker geelbruine (10YR4A) > zeer humusarme
leem. Grof poreuze sponsstructuur; plaatse
lijk nog matig gelaagd,
In deze kaarteenheid komen ook gronden voor met,

Toevoeging_e.

met_dm_çolluviaal_heterogeen_leemdek

Dit zijn in de oostelijke rand van het gebied gelegen colluviale
gronden, die afwijken van de normale colluviale lö'ssleem. Er komen
veel geërodeerde krijtblokjes en vuursteen en wat kleefaarde in voor.
Hierdoor zijn ze belangrijk zwaarder dan de normale colluviale lö'ss
leem. In de ondergrond wordt op diverse plaatsen normale colluviale
lö'ssleem aangetroffen.
Voorbeeld van profiel (voor analyseresultaten zie bijlage 5)
Al
0 - 20 cm
donkerbruine ( 10YRj/3 ) tot ig humusarme
leem met goed ontwikkelde regelmatig afge
rond blokkige, heterogeen poreuze struc
tuurelementen, kalkrijk door bijmenging
van krijtblokjes; veel scherpe vuurstenen.
Onregelmatige, matig duidelijke overgang
naar:
Cl 1
20 - 80 cm
geelbruine (10YR5A) leem met krijt en
vuursteen. Goed ontwikkelde, regelmatig
afgerond blokkige, heterogeen poreuze
st ructuurelementen.
Geleidelijke overgang naar
Cl 2
8O-I20 cm
bruine tot donkerbruine (10YR4/3) leem;
minder kalkbrokjes en vuursteen dan in
C11-horizont. De structuur komt ten dele
overeen met die van horizont C11, overigens
is het een grof poreuze sponsstructuur.

Deze gronden liggen in het westelijke deel van het diepe dal
van Noorbeek. Zij bevatten gley tot in de bovengrond; op enkele klei
ne plekjes komt zelfs moerig materiaal voor. De totale oppervlakte van
deze bodemeenheid is gering.
Het profiel is ongeveer als volgt:
A1g
0 - 20 cm
zeer donkergrijze (10YR3/1 ) matig humeuze
leem met donkerbruine roestvlekken. Zeer
veel wortels
CG
20 - 60/80 cm
grijze (2,5Y4A) leem met enige bruine
(7#5YR4/4) roestvlekken met duidelijke roestkern en diffuse randen. Matig duidelijke ge
segmenteerde prisma's met onregelmatig afge
ronde grof poreuze structuurelementen. Tot
60 cm diepte komen nog enkele wortels voor.
G
> 60/80 cm
grijze (5Y4/1 ) gereduceerde leem met platige
sponsstructuur.
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Si®?_ d.ieper_dan_ §0_ cm_ { 22ïYÊ'®'SSr2D'i®i}I
In de noord- en oostrand van het gebied liggen veel gesoliflueerde gronden aan de benedenzijde van steile hellingen, meest onder bos.
Het gesoliflueerde materiaal is steeds lössleera, plaatselijk met enig
grind vermengd.
Op enkele plaatsen heeft het gesoliflueerde lö'ssleempakket in de
bovengrond een bijmenging gekregen van kleefaarda Dit is het geval zui
delijk van Stokkum en de Keutenberg.
Vrij algemeen wordt tussen 80 en 120 cm, soms iets hoger een tex
tuur-B in lössleem gevonden» Deze is vrij vast en is enigszins waterstagnerend, vandaar dat de kleur lichtbruin is.
Profielbeschrijving:
Al 1
0 6 cm
zwarte (10YR2/1) zeer humeuze leem (ca. 10 %
lutum). Regelmatig afgerond blokkige, goed
ontwikkelde structuurelementen met veel
macro- en mesoporiè'n. Golvende, duidelijke
overgang naar
donkerbruine (10YR4/3) zeer humusarme leem
Al.2
6 - 13 cm
(12 % lutum). Onregelmatig afgerond blokkige,
sterk ontwikkelde, heterogeen poreuze struc
tuurelementen. Golvende, geleidelijke over
gang naar
geelbruine (10YR5,5/6) en bruine (7,5YR4A)
C1
13 77 cm
leem (14 % lutum). Onregelmatig afgerond
blokkige, goed ontwikkelde, heterogeen po
reuze structuurelementen. Golvende, duide
lijke overgang naar
donker geelbruine (10YR4/4) leem (19 % lutum).
B2tb
77 - 107 cm
Onregelmatig blokkige zeer sterk ontwikkelde
structuurelementen met veel grove poriën.
Duidelijke kleihuidjes.
Diffuse overgang met grijze vlekken naar
B3tb
107-123 cm
Donker geelbruine (10YR4,5/4) leem (16 % lu
tum) . Onregelmatig afgerond blokkige zeer
sterk ontwikkelde structuurelementen met
veel grote poriën. Zwakke kleihuidjes. Deze
horizont bevat aan de onderzijde grijze
vlekjes. Abrupte overgang naar
D
>123
cm
geelbruin ( 1 0 Y R 5 / 6 ) en o l i j f g e e l , ( 2 , 5 y 6 A)
zeer sterk lemig, zeer fijn zand met dunne
geelbruine bandjes, half los gepakt.
6.2 Krijtgronden
De krijtgronden komen langs zeer steile hellingen voor, in hoofd
zaak in het noorden en oosten van het gebied. Ze zijn, afhankelijk van
hun profielontwikkeling, zwak tot sterk vochthouderri. Slechts enkele
plartenwortels dringen in het krijt.
De krijtgronden zijn omschreven in twee kaarteenheden: rendzinagronden (krijteerdgronden) en kleefaardegronden (ooivaaggronden).

Afb. 9*

Rendzina op G-ulpens Krijt bij Keutenberg.

R25-6k
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Kaarteenheid_ P:

Rendz inagronden

Deze gronden komen voor in de noordoostrand vanaf Keutenberg tot
Gulpen (afb. 9) en ten noorden van het dal van de Noorbeek. Het profiel
is slechts een dunne humusrijke, rulle, kalkrijke, zeer donkerbruine
A1-horizont op krijt. Op veel plaatsen komt de rendzina voor onder bos.
Ze komen ook voor als een complex met kleefaardegronden en in associ
atie met vele andere gronden.
Profielbeschrijving voor rendzina onder bos: (voor analyseresul
taten zie bijlage 5).
All
0 - 10 cm
zeer donkerbruine (10YR2/2), zeer kalkrijke, hum
klei met sterk ontwikkelde onregelmatig af
gerond blokkige, heterogeen poreuze struc
tuurelementen. In deze horizont bevinden zich
kleine kalkbrokjes en vuurstenen. Duidelijke
overgang naar
A12
10 - 25 cm
zeer donker grijsbruine (10YR3/2) en donker
geelbruine (10YR4/4) zeer kalkrijke, zeer
humeuze klei met zeer sterk ontwikkelde,
regelmatig afgerond blokkige, heterogeen
poreuze structuurelementen. In deze horizont
bevinden zich kleine kalkbrokjes en vuur
steen. Scherpe overgang naar
C
>25
cm
fletsgeel (5Y8/3) krijt met donkergroene
glauconietkorrels. Hét krijt is aan de bo
venzijde verbrokkeld. Tussen de brokken be
vinden zich dunne laagjes geelbruine (10YR5/6)
kalkrijke verweringsklei.
Behalve onder bos komen de gronden van deze kaarteenheid ook voor
als weiland en bouwland; de A1 (Ap) bevat dan veel minder humus.
Bouwlandgronden van deze eenheid kunnen plaatselijk de Ap groten
deels verloren hebben door erosie. De Al bestaat dan voor een groot
gedeelte uit verbrokkeld en vergruisd krijt met een zeer gering humusgehalte. Dit is o.m. ook het geval bij Stokkum.
Een andere variatie in de gronden van deze kaarteenheid is dat
ze plaatselijk een A1 (Ap) hebben die 30 à 35 cm dik is door enige
lössbijmenging als gevolg van erosie van hoger gelegen gronden. Deze
Al is zeer donkerbruin (10YR2/2), zeer. kalkrijk en zeer humeus. Onder
de A1 bevindt zich een overgangslaagje naar krijt van geelbruine (10YR5A)
zeer zwak humeuze kalkrijke verweringaklei op krijt. Dergelijke gronden
liggen o.m. ten noorden van Noorbeek.
Kaart eenhe id_P_;

Kleef aardegronden

Deze gronden liggen nabij Gulpen en in de helling van het Gulpdal
ten zuiden van Gulpen, Ook komen ze voor als complexe kaarteenheid
met rendzinagronden en in associatie met veel andere gronden.
De gronden bestaan uit 40 à 50 cm zware verweringsklei op krijt.
Onder bos is de Al dun en bevat ca. 6 % humus, in bouwland is de Ap
ca. 25 cm dik en het humusgehalte 3 à 4 %. Het lutumgehalte is ca, 30
De G-horizont is bruin en heeft ongeveer 45 $ lutum. De A- en Chorizont zijn kalkloos en bevatten vuurstenen; beneden de C ligt krijt.
Deze gronden hebben een groot krimp- en zweivermogen; in natte
toestand zijn ze zeer kleverig, vandaar de naam kleefaardegronden.

Afb. 10.

Grindgrond in bouwlandcultuur.
R25-185
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D

> 38

cm

zeer donkergrijze (10YR3/1) matig humeuze,
kalkloze klei met goed ontwikkelde, onregel
matig afgerond blokkige, fijn poreuze struc
tuurelementen. Er komen enkele vuursteentjes,
grindjes en verkiezelde kalkbrokjes in voor.
Scherp overgaand in
okerbruine (7,5¥R5/6) kalkloze uiterst humusarme klei met in droge toestand zeer sterk
ontwikkelde, onregelmatig blokkige, hetero
geen poreuze structuurelementen met scherpe
ribben. In de klei bevinden zich enkele
vuurstenen en verkiezelde krijtbrokjes.
Abrupt overgaand in
fletsgeel (5Y8/3) krijt donkergroene glauconietkorrels. Het krijt is aan de boven
zijde verbrokkeld. Tussen de brokken bevin
den zich dunne laagjes geelbruine (10YR5/6)
kalkrijke verweringsklei.

6.3 Stenige gronden
De stenige gronden zijn gescheiden in twee bodemeenheden; grindgronden en vuursteengronden. Het zijn beide ooivaaggronden.
G:
Aan de noordzijde van het gebied vormen ze de bovenrand van de
steile helling naar het Geuldal. Overigens maken ze, behoudens enkele
kleine plekken, deel uit van associaties. Als gevolg van erosie hebben
ze een bovengrond van grindrijke ló'ssleem (afb. 10).
Al (Alp) 0 - 20 à 30 cm donker grijsbruine (10YR4/2), zeer humusarme
leem met veel verspreid grind (lutvimgehalte
12 à 15 % leemgehalte JO %)0 Matig ontwik
kelde, regelmatig afgerond blokkige, hetero
geen poreuze structuurelementen. Duidelijke
overgang naar
D
20 à 30 cm
grind, soms met lemig zand, soms met roestig
leemarm zand vermengd.
V:
Deze gronden liggen vooral aan de bovenzijde van de steile helling
van het Gulpdal, ten zuiden van Gulpen. Ook komen ze voor ten zuiden van
Noorbeek. Ten dele zijn ze daar overdekt door meer dan 40 cm lössleem,
waardoor ze tot een andere kaarteenheid (Ld1v) behoren. De vuursteengronden hebben als gevolg van erosie van hoger gelegen ló'ssleemgronden
steeds een ca. 20 cm dikke bovengrond die geheel of voor een groot
deel uit lössleem bestaat.
A1
0 - 20 cm
donker grijsbruine (10YRJ+/2), zeer humusarme tot matig humusarme leem met verspreid
vuurstenen; (lutvimgehalte ca. 17 %, leemge
halte 85 %), matig ontwikkelde, regelmatig
afgerond blokkige, heterogeen poreuze struc
tuurelementen,
AC
20 - 30 cm
bruine (7#5XR4/4) uiterst humusarme vuur
steen houdende klei met veel lö'ssbijmenging
(lutumgehalte ca. 23
leemgehalte 85 %)',
matig ontwikkelde blokkige en onregelmatig
afgerond blokkige heterogeen poreuze struc
tuurelementen.

- 30 C

>30

cm

bruin okerkleurige (10YR5/6 + 5/8) klei
(kleefaarde) met bruinrode (2,5YRh/6) en
licht grijsbruine (10YR6/2) vlekken, tussen
vuurstenen. De vuurstenen hebben een zeer
heterogeen kleurenpatroon. De structuurele
menten zijn in droge toestand sterk ontwik
keld, onregelmatig blokkig met scherpe rib
ben en heterogeen poreus.

6. ij- Terraskle igronden
Kaarteenheid_Kj Terrasklei
Deze gronden hebben een zeer donker grijsbruine (10YR3/2) A1- op
een C- met sterk variërende kleuren nl. geelbruin (10YR5A) naast licht
bruin (10YR.6/5) grijsbruin (10YR5A) en oranjebruin (5YR5/6)
De structuur is matig tot zwak ontwikkeld prismatisch. Er komen
vuurstenen en plaatselijk afgeronde kwartsgrindjes in voor. Deze kaart
eenheid komt slechts geassocieerd met grindgronden (H/G) voor op de
bodemkaart.
6.5 Rivierkle igronden
De alluviale gronden in de Maasvlakte zijn gescheiden in jonge
en oude rivierkleigronden. De alluviale gronden langs de Gulp zijn
beschouwd als jonge rivierkleigronden.
Jonge_ rivierkle igronden
gley.

In deze gronden is een indeling gemaakt in gronden met en zonder

Die langs de Maas (kaarteenheid Rd) hebben geen gley; vroeger
werden ze nogal eens overstroomd, maar in de laatste 30 jaar is dit
niet meer gebeurd. Ze hebben kolenslik in de bovenste 30 cm, in de
stroomdraden is dit dekje wat dikker. Het gehele profiel is kalkhoudend, het kalkgehalte neemt naar de diepte toe; er bevinden zich schel
pen en kalkpuntjes in de klei. De profielen hebben een homogene gra
nulaire samenstelling.
Het biologische leven in deze gronden is zeer goed, wormen gaan
dieper dan 1,20 m. De bewerteling is intensief in de bovengrond en
neemt naar beneden geleidelijk af.
Een klein deel van deze gronden ligt binnen 120 cm op zand; deze
zijn aangegeven door de toevoeging ..z.
De gronden in het dal van de Gulp (kaarteenheid Rn) bevatten,
behoudens enkele plekjes, gley tot in de bovengrond; ze zijn kalkloos.
Ze worden naar beneden iets zwaarder.
Kaarteenheid_Rd:
Ap

0 -

C21

25 -

S iltige2_ lichte
sï§Y_ii®E§r_d§n_80_cm_ L22iYQQSSE2Q§2ul
25 cm
zeer donker grijsbruine (10YR3/2), matig
humeuze, siltige lichte,, kalkhoudende zavel
met matig ontwikkelde, regelmatig afgerond
blokkige, heterogeen poreuze structuurele
menten. Geleidelijke overgang naar
k5 cm
bruine tot donkerbruine (10YR4/3) zeer humusarme, kalkhoudende siltige lichte zavel met mal
goed ontwikkelde, regelmatig afgerond blok
kige, heterogeen poreuze structuurelementen.
Geleidelijke overgang naar

- 51 C22

> 45

cm

donker geelbruine (10YR4/3, 5 ) kalkhoudende
slitige lichte zavel met grof poreuze
sponsstructuur.

Ï2ëY2êSÏSS-z15i
2â!?d_yanaf_222_ om
Op ca, 80 cm diepte neemt het zandgehalte toe, op 100 cm ligt
zwak tot sterk lemig zand met een lutumgehalte van ca, 4 %. De zandmediaan is ongeveer 160 mu.
§iïîiSêi_Û2îî5§_f§Yëïi_iF§îfâ2£§_!ï1ëî_Sïê2'_îot_in_de
52^§_lE,2ïi-êrï5S,SS?2Bi-ë5) '
A1g
0 - 15 cm
zeer donker grijsbruine (2,5YR3/2) matig
humeuze, siltige lichte klei met donker
bruine (7j5YR4/4) roest (lutumgehalte is
15 à 17 %t leemgehalte ca. 90 %).
C1g
15 - 50/70 cm
grijze (2,5YR5/1) siltige lichte klei met
vrij scherp begrensde, geelbruine (10YR5/8)
roestvlekken (17 % lutum, 90 % leem).
CG
50 - 70 cm
donkergrijze (5Y4/1 ) siltige klei zonder
roest (20 à 25 fo lutum en 90 % leem).
De profielen zijn te nat voor een goede structuurbeoordeling.
Oude_rivierkleigronden
Deze oude alluviale afzettingen zijn kalkloos. In hoofdstuk 2 is
reeds beschreven dat er twee terrasniveaus in deze afzetting bestaan.
De gronden van het jonge niveau vormen een onderbroken smalle
strook langs de Maaskleigronden. De scheiding hiermee wordt plaatselijk
gevormd door een oude stroomgeul. Ze zijn bruin tot grote diepte (gley
dieper dan 80 cm) en staan op de kaart vermeld met de code Sd. Bij deze
gronden neemt het lutumgehalte naar beneden geleidelijk toe. Voor een
deel bevatten ze grind en zand in de ondergrond, dit is aangegeven met
de toevoegingen ..1g en ..z. Het zand is een deel van de zandrug onder
de jonge rivierkleigronden. Hier is het echter kalkloos.
De gronden van het oude niveau vormen het grootste deel van de
oude rivierkleigronden. Zij grenzen aan de lö'ssleemgronden van het Midden-terrasgebied. Deze gronden zijn iets zwaarder dan die van het jonge
niveau, ook nemen ze vanaf ca. 50 cm diepte naar beneden meer toe in
zwaarte. Op ca. 80 cm diepte hebben ze steeds een zware kleilaag; hier
op ligt een lichte grindbestrooiing. Deze laag is aangegeven met de
toevoeging ..x. Verder komen er enkele smalle stroken oude kleigronden
voor met lö'ssleem in de ondergrond, deze is aangegeven met de toevoe
ging ..1.
Afhankelijk van de diepte van de bovenkant van de gley zijn de
gronden van dit niveau verdeeld en op de kaart vermeld als Sd, Sh en Sn.

A1

I22jY§&SSr2££§&j
Voorbeeld van een profiel
0 - 20 cm
donker grijsbruine (10YR4/2), zwak humeuze
siltige zware zavel (ca. 18 % lutum en
85 % leem). Matig ontwikkelde, onregelmatig
afgerond blokkige, heterogeen poreuze struc
tuurelementen. Verontreiniging door koolresten. Regelmatige vrij scherp begrensde
overgang naar
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> 20
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donkerbruine (10YR4/3) tot donker geel
bruine (10YR4À), uiterst humusarme siltige
zware zavel met donker grijsbruine ( 1OYRk/2 )
vlekjes door homogenisatie (20 tot 25 %
lutum en 90 % leem). Goed ontwikkelde, on
regelmatig, afgerond blokkige, heterogeen
poreuze structuurelementen. Van 20-35 cm
grof platig, uiteenvallend in beschreven
structuurelementen.
In diverse profielen neemt het lutumgehalte op J0 à 80 cm toe tot
ca. 25 %•, het leemgehalte blijft gelijk.

ï2§Y2ëSiS5>ülSi 2E_SriS§_li?§Si2£22£_Ïïs!§i!L!i9>ëïL§2_22?
De gronden van kaarteenheid Sd met deze toevoeging liggen op één
plaats, ten westen van Gronsveld. Verspreid in het kleidek komen enkele
stenen voor. Het kleidek is overwegend 50 à 60 cm dik. Op een zeer
kleine plek dagzoomt het grind.
ï2ëY2êS^öS_ ±&2i 2EL 5§£ïLl?§&iïffîêôâ_tussen_80_en_120_ cm
Deze gronden liggen ten westen van Gronsveld aan de zuidzijde
van kaarteenheid Sd1g. Het zand bevat zeer weinig leem en lutum, de
mediaan van het zand is ca. 160 mu.
Toevoeging_..x:

op_siltigf_klgi_beginnend_op_ca._80_ cm

Voorbeeld van een profiel uit kaarteenheid Sdx (voor analysere
sultaten zie bijlage 5)*
Ap
0 - 2 5 cm
donker grijsbruine (10YR4/2), zwak humeuze
siltige zware zavel. Matig ontwikkelde,
onregelmatig afgerond blokkige, heterogeen
poreuze structuurelementen. Regelmatig
scherp begrensde overgang naar
01
25 - 50 cm
donkerbruine (10YR4/3) tot donker geelbruine
(10YR4/4)> zeer humusarme siltige zware
zavel met donker grijsbruine (10YR4/2,5)
vlekjes door homogenisatie. Aan de boven
zijde grof platig, uiteenvallend in matig
ontwikkelde, onregelmatig blokkige hetero
geen poreuze structuurelementen. Geleidelijjke overgang naar
Cb11
50 - 75 cm
bruine tot donkerbruine (10YR4/3) siltige
zware zavel. Matig ontwikkelde, samenge
stelde ruwe prisma's opgebouwd uit goed
ontwikkelde, matig grote, afgerond blokki
ge, heterogeen poreuze structuurelementen.
De overgang naar de Cb-horizont is vrij
scherp; vaak worden hier enkele grindjes
aangetroffen.
Cb12
> 75
cm
donkerbruine (1OYR4/3) siltige lichte klei.
Goed ontwikkelde, grote samengestelde
gladde prisma's, opgebouwd uit kleine ruwe
prisma's die opgedeeld kunnen worden in
goed ontwikkelde, onregelmatig blokkige
elementen met grote en kleine poriën.
Plaatselijk verloopt beneden 100 cm de kleur
naar grijsbruin (10YR5/2) en komen zwakke
roestconcreties voor.

- 33 Beneden, de Cb-horizont wordt op diverse plaatsen weer minder
zware klei aangetroffen. De kleur van deze klei is veelal donker geel
bruin (10YR4/4) en geelbruin (10YR5A). De structuur komt veel overeen
met die van de Cb-horizont zij het minder duidelijk.
Ten zuiden van Eysden komt op veel plaatsen op ongeveer 100 cm
diepte grind voor, Met de opnamedichtheid van 1 boring op ca. 3 ha is
dit grind niet precies te lokaliseren; wel is de indruk verkregen dat
dit grind een rug is met een zuidwest-noordoost richting.
"ï

SÎ2S-

2P_lös§leem_beginnend_ tus sen_§0_ en_120_cm

Deze gronden liggen aan de noord- en zuidzijde van het gemeente
broek bij Gronsveld. De lössleem is licht geelbruin en bevat ca. 12 c/o
lutum en 90 % leem.
Kaarteenheid_Shj

§ ilt ige _ zware _ zavemet _ gley_beginnend^tussen_ 5Q_ en
§2_ 22LÏ 22iY&&SST2&^ëSL)
Gronden van deze eenheid komen slechts voor met

T2§y2§ging_..x:

op_ siltige_klei

Ze liggen aan de Belgische grens en in het noordelijke deel van
de oude rivierkleigronden. Langs de Belgische grens is het een iets
lager gelegen deel dat helt naar het riviertje de Berwinne op Belgisch
gebied. De strook in de richting Eysden lijkt veel op een oude stroomgeul. In het noordelijke deel vormen ze de overgang van diep bruine
oude kleigronden naar oude kleigronden met gley ondieper dan 50 cm.
De granulaire samenstelling komt overeen met die van de bodemeen
heid Sdx.
Voorbeeld van een profiel.
A1
0 - 15 cm
donker geelbruine (10YR4/2), zwak humeuze
siltige zware zavel, matig ontwikkelde,
onregelmatig afgerond blokkige, hetero
geen poreuze structuurelementen.
Cl
15 - 50 cm
bruine (10YR4/3~5/3) tot geelbruine
(10YR5À-) zeer humusarme silt ige zware
zavel. Onregelmatig afgerond blokkige,
heterogeen poreuze structuurelementen.
Cg11
50 - 80 cm
grijsbruine (10YR5/2) en licht grijs
bruine (10YR6/2) siltige zware zavel
met donkerbruine (7j5¥R4A-10YR4/3) en
donker geelbruine (10YR4/4) roest; de
kleuren zijn niet scherp gescheiden.
Cg12
>80
cm
siltige klei met kleuren als van Cg11 ;
de kleuren zijn helderder; de roestvlek
ken bevsttm vaak korrelige ijzerconcreties.
Voor structuurbeoordeling was het materiaal te nat. In het zuidelijk
deel is de laag dieper dan 80 cm zeer vast.
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içLSn:

s ilt ige _ zware_ zave1_ met _ gley _ ondieper_dan_ §0_ cm
beginnend_{poldervaaggronden)

Deze gronden komen alleen voor met
T 2®Y2ëSiSS_ üïi 2B_ §
ÎS§ _kl§ j
Ze liggen in het gemeentebroek van Gronsveld en, meer noordelijk
ten westen van de spoorlijn. Ze hebben gley tot in of tot direct onder
de zode.
In het noordelijk deel in de gemeente Gronsveld, ten westen van
de spoorlijn, bevat deze bodemeenheid in de bovengrond iets minder
lutum dan in het gemeentebroek. Het profiel wordt naar beneden grijzer.
A1g
0 - 15 cm
zeer donker grijsbruine (10YR3/2) sliti
ge zware zavel met donker grijsbruine
(2,5YR4/2) vlekken en met donker rood
bruine (5YR3/4) roest.
C11g
15 - 40 cm
donker geelbruine (10YR4/4) s ilt ige zware
zavel met donkerbruine roestvlekjes.
C12g
>70
cm
grijze (5Y5/1 ) siltige klei.
De ondergrond is niet overal volkomen gereduceerd, op veel plaat
sen gaat de roest door tot dieper dan 120 cm.
6.6

Complexen
In de bodemkaart komen twee complexen voor:

K/0 :

Çomglex_yan_grto^ronden_en_terraskleigronden_£ooiyaaggronden)

Deze gronden liggen in vrij steile hellingen ten zuiden
Eckelrade en ten noorden van Banholt. Gewoonlijk wordt onder
rasklei nog weer grind aangetroffen binnen 120 cm diepte. De
klei en het grind hebben een lö'ssleemrijke bovengrond tot 30
F/P :

van
de terterrascm diepte.

Çomglex_yan_kleefaarde~ _gn_rendz inagronden

Deze liggen op verschillende plaatsen in het noordoosten van het
gebied. De kenmerken van de componenten komen geheel overeen met de
beschrijving van de enkelvoudige kaarteenheden P en P (paragraaf 6.2),
De gronden hebben op de meeste plaatsen enige bijmenging van löss in
de bovengrond. Zij zijn grotendeels met bos begroeid.
6.7 Associaties
In dit gebied zijn drie associaties onderscheiden.
AA : A ssociatie_yan_leem-,_grind_en_krijtgronden
Gronden van deze associatie liggen aan de steile zijden van de
asymmetrische dalen bij Noorbeek, Mheer, St. Geertruid, Cadier en
Keer en Bemelen. Ze komen ook voor op de overgang van het Hoogterrasnaar het Middenterrasgebied en ten zuiden van Oud Valkenburg en Keuteriberg.
Deze associatie bevat gronden van talrijke reeds beschreven kaart
eenheden al of niet op afwijkende ondergronden, met name dunne lössleem op krijt (Ld1p), lössleem dikker dan 80 cm op terrasklei (Ldk),
dunne lössleem op terrasklei op grind (M1kg), complex (LdG) en com
plexen met verschil in lössdikte. Plaatselijk dagzomen grind, terras
klei of krijt.
Alle eenheden binnen deze associatie zijn samengevoegd omdat ze
een zeer ingewikkeld patroon vormen, overwegend langs steile hellingen
liggen en dus moeilijk zijn af te grenzen. Globaal is de verbreiding
der verschillende eenheden echter welbekend. Voor nadere informatie
wordt verwezen naar Rayon Zuid van de Stichting voor Bodemkartering.

- ^5 De delen van de associatie ten zuiden van Oud Valkenburg en Keutenberg wijken wat de ligging betreft af van de overige delen. Ze
bestaan hier uit zwak hellende vlakken met steile hellingen langs
de randen. Het deel ten zuiden van Oud Valkenburg bevat in het oosten
een smalle rand van complex P/P en van de nog te beschrijven associatie
HH.
HH:

Associatie_van_heterogene_gronden_langs

steile_hellingî

Hellingguin
Deze associatie komt voor in de oostelijke helft van het gebied,
nl. ten zuiden van Hoogcruts, ten westen van Reymerstok en ten zuiden
van Keutenberg.
De gronden zijn door graften, door verschillende mate van erosie
en door opduikingen zodanig heterogeen dat ze slechts op zeer groot
schalige kaarten zouden kunnen worden weergegeven.
De lössleemgronden binnen deze associatie zijn van wisselende
dikte, plaatselijk bevatten de dikke lössgronden nog een Bt. De dunne
lössgronden hebben in de ondergrond grind, zand, terras, klei, krijt,
kleefaarde, vuursteen en erosie materiaal van deze grondsoorten. Genoem
de grondsoorten komen ook op diverse plaatsen binnen deze
associatie aan de oppervlakte.
ZZ:

Associâtie_van_ondiege_leem-_en_zandgronden_og_grind

Deze associatie komt voor ten zuiden van de weg Noorbeek-Hoogcruts
in twee terreingedeelten. Het westelijk deel is matig, het oostelijk
deel sterk hellend.
De inhoud van deze associatie bestaat uit grind- en zandgronden
met een dun, zandig leemdek of lemig zanddek. Het lemige pakket ver
schilt van plaats tot plaats in dikte van 20 töt60 cm. De kleuren
onder de donkergrijze bouwvoor zijn lichtgeel tot geeloker. Plaatselijk
komt in de bovengrond veel grind voor. In de zandondergrond wordt inci
denteel een kleiige laag aangetroffen.
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Het ruilverkavelingsgebied is 12 760 ha groot. Van de daarin aan de
oppervlakte voorkomende sedimenten en hun onderverdelingen in kaarteen
heden is de oppervlakte ook afzonderlijk berekend. Ze is weergegeven in
tabel 1, in hectaren en in percenten. De oppervlakte van de afwijkende
ondergronden is eveneens vermeld.
Tabel 1. Oppervlakte van de bodemkaarteenheden en de afwijkende onder
gronden
Bodemeen
ha
Sediment
%
ha
%
heden
Lössleemgronden

10151

79,49

Bd
cBd
Bdg
Bdk

3^76,5
183,5
32,5
33,0

Bhk

31,0
! 3756,5 !

Bbd
Ebdlg
Bbdk
I

M
Ldg
Ld1g
Ld1 f
Ld1 k
Ld1k/lg
Ld1 v
gldlkg
Ld1 kv
Lda

3026,0
19,5
26,5
3072,0 s

220,0
26,5
246,0
18,5
67,0
37,5
60,5
60,5
53,0
285,5
1 1075,0 !

Cd
eCd
Cn
i

1979,0
102,5
21,5
2103,0 !

27,25
1,44
0,25
0,26

|
!
I
|

0,24
S 29,50

I

23,73 i
0,15 !
0,21 !
! 24,12

!

1,72
0,21
1,93
0,15
0,53
0,29
0,47
0,47
0,42
2,24
8,43

15,52
0,80
0,17
! 16,50

Ed

144,5

1,13

Krijtgronden

146,0

1,14

P
F

99,5
46,5

0,78
0,36

Stenige gronden

284,0

2,23

G
V

171,5
112,5

1,34
0,88

Rivierkleigronden

866,0

6,79

Rd
Rdz
Rn

168,0
4,5
45,5
218,0 I

!

1,32
0,04
0,36
1,71

96,5
15,5
28,0
415,0
7,5
34,0
51,5
648,0 i

0,76
0,12
0,22
3,25
0,06
0,27
o,4o
; 5,09

Sd
Sd1g
Sdl
Sdx
Sdz
Shx
Snx

!

;

!
!
!
!
l
I
!
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Sediment

%

ha

Bodemeen
heden

ha

%

Complexe gronden

104,5

0,82

K/G
P/P

15,5
88,5

0,12
0,69

Associaties

775,5

6,08

ZZ
AA
HH

25,0
710,0
40,5

0,20
5,57
0,32

Bijzondere onder
scheidingen

433,5

3,40

S
5?
4,

4,5
40,5
39,0
9,0
26,5
314,0

0,04
0,32
0,31
0,07
0,21
2,46

fft
bewoning

Afwijkende j
ondergron- |
den
—1g
—s

!
I

ha
281,0
59,0
340,0

%

i

2,20
0,46
; 2,66 i

i
!
I
f
..1 k/1 g j
—If
!
—1 V
I
—1kg
;
—1 kv
j

67,0
90,5
157,5
37,5
18,5
60,5
60,5
53,0

I

i

0,29
0,15
0,47
0,47
0,43

—z
—1

12,0
28,0
500,5

i
!
j

0,09
0,22
3,92

!

i 10,88 i

—lk
-k

j

—x

Totaal

!

1268

!

i

0,53
0,71
i 1,24 !

Opm. De oppervlakte is afgerond tot halve of hele hectaren
en tot honderdste %%,
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Afb.12 Beschikbare hoeveelheid vocht in kleefaardegronden
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8. WATERHUISHOUDING
Voor de beschrijving van de waterhuishouding van dit gebied wordt
onderscheid gemaakt in afvoer van het oppervlaktewater, grondwaterin
vloed en vochthoudend vermogen.
8.1 Afvoer van het oppervlaktewater
Aan de westzijde van het gebied stroomt de Maas, aan de oostzijde
de Gulp, aan de noordzijde de Geul. In het gebied liggen als open wa
terlopen de Noorbeek, de Voerbeek en de Zeep. Het grootste deel van
het verkavelingsgebled heeft dus geen open waterlossingen. De vele die
pe dalen en holle wegen die alle gericht zijn op bovengenoemde stromen
fungeren hiervoor.
8.2 Grondwaterinvloed
Slechts in een zeer klein deel van het gebied worden periodiek ho
ge grondwaterstanden aangetroffen. Waar het grondwater ondieper dan
120 cm koiirt, treft men in de grond gleyverschijnselen aan; in het Maas
dal worden de gronden met gley aangetroffen in de topografisch lager
gelegen delen van de oude rivierkleigronden. De waterloop de Zeep ligt
gedeeltelijk in deze lage gronden.
De gronden in het dal van de Gulp staan ook onder sterke invloed
van het grondwater. De hoge grondwaterstanden hangen hier ten dele
samen met het niveau van de rivier de Gulp, maar zijn deels ook een
gevolg van de invloed van het kwelwater. In het dal van de Gulp komen
nL talrijke veelal drassige kwelplekken voor. In het dal van de Noor
beek worden hoge grondwaterstanden aangetroffen nabij het plaatsje
Noorbeek.
In het overgrote deel van het gebied speelt het grondwater geen
rol.
8.3 Vochtvoorziening
Voor de vochtvoorziening van de planten is hier de hoeveelheid
beschikbaar vocht die als hangwater in de profielen is opgeslagen, van
grote betekenis.
Het vochthoudend vermogen van de meeste gronden binnen het gebied
is groot. De beschikbare hoeveelheid vocht kan belangrijk minder zijn,
maar is meestal voldoende voor het gewas.
De vereiste hoeveelheid vocht voor de gewassen per groeiseizoen
is gemiddeld 200 mm. Er van uitgaande dat gedurende het groeiseizoen
100 mm nuttige neerslag valt, moet de grond dus gedurende het groei
seizoen 100 mm vocht uit voorraad kunnen leveren.
Lössleem bevat een grote hoeveelheid beschikbaar vocht (afb. 11).
Tevens.heeft deze grond een groot poriënvolume waarbij een ideale ver
deling over micro- meso- en macroporië'n aanwezig is, zodat naast de
goede voorziening van de hoeveelheid vocht ook een goede luchthuishou
ding gewaarborgd is.
De ondiepe krijtgronden (zij zijn slechts 15-30 cm dik) bevatten
niet de voor
aanvulling
vereiste 100 mm vocht. In deze gronden is
de beschikbare hoeveelheid vocht dus niet toereikend. Kleefaardegronden hebben volgens ervaringsgegevens geen last van verdroging (afb. 12).
Grindgronden hebben een zeer gering vochthoudend vermogen; de be
schikbare hoeveelheid vocht is grotendeels afhankelijk van de hoeveel
heid leem en lutum die zich in deze gronden bevindt.
De terrasklei ligt gewoonlijk onder een lössleemdek. Het lutumen leemgehalte is vrij haog. Het vochthoudend vermogen is niet exact
bekend maar er mag worden verondersteld dat het vrij groot zal zijn.
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zoals kleefaarde, leem en fijn zand. Hierdoor leunnen deze gronden vrij
veel vocht vasthouden.
Rivierkleigronden hebben door hun gunstige poriënverdeling, door
het hoge leemgehalte en door het diepe profiel een goed vochthoudend
vermogen, ongeveer overeenkomend met dat van lössleemgronden.
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y. EHOSOS
Ctnder erosie (Van den Broek J.M.M, en H.G.M. Breteler, 1959) ver
staat men het mechanisch proces, waarbij bodemmateriaal wordt losgemaakt
en oppervlakkig afgevoerd door uitwendige krachten, nl. stromend water
of wind.
De in het Zuidlimburgse landschap voorkomende erosie is water
erosie. De omvang en de nadelige gevolgen ervan kunnen gemakkelijk over
dreven worden. Toch veroorzaakt ook een geringe afvoer van materiaalsteedï
een vrij ' sterke verarming van de bodem, omdat het afgevoerde mate
riaal hoofdzakelijk bestaat uit bestanddelen van de bouwvoor en dus veel
waardevolle plantenvoedende bestanddelen bevat. Tevens is bij erosie
de schade aan de gewassen door losspoelen of overdekken niet onbe
langrijk.
9.1 Vormen van erosie
Al naar gelang de aard en intensiteit, maakt men onderscheid in
oppervlakte-erosie, rillenerosie en geulerosie.
Oppervlakte-erosie is een min of meer gelijkmatige verplaatsing van
dë dunne bovenste lagen van de bodem.
Rillenerosie_is een vorm van sterkere erosie, waarbij grond wordt weggivöêrd doordat afstromend water talrijke kleine en smalle geultjes
vormt. Als deze bij de bewerking verdwijnen, is het resultaat gelijk
aan dat van oppervlakte-erosie.
Geulerosie treedt op als door grondafvoer brede en diepe geulen ont
staan, dïë bij normale grondbewerking niet meer te herstellen zijn.
Deze geulen snijden zich steeds dieper in.
In dit gebied komt op de plateaus en op de zwak hellende delen
oppervlakte-erosie voor. Het zijn de gronden met minder dan 5% helling.
Rillenerosie treedt op in gronden met een helling groter dan 5f°i voor
al is dit het geval als de helling meer dan Q% bedraagt. Waar de hel
lingsgraad groter is dan 15 à 20%, bestaat gevaar voor geulerosie. Op
de erosiekaart (bijl. 2 ) is een indeling gemaakt naar de gevoelig
heid voor erosie.
9»2 Colluviatie
Het erosieproces gaat samen met een (laagsgewijze) afzetting van
het langs de hellingen afgevoerde materiaal in dalen. Deze nieuwe af
zetting wordt colluvium genoemd. Hoewel dit enerzijds een chemische
verrijking van de grond kan betekenen, is anderzijds de laagsgewijze
afzetting minder gunstig. De structuur en de porositeit in deze colluviale afzetting zijn vaak ongunstig.
9*3 Factoren die de erosie bepalen
Voorwaarden voor het optreden van de watererosie zijn: sterke
regenval of het snelle smelten van sneeuw op een bevroren ondergrond
en een zekere helling. Omvang en intensiteit van de erosie worden be
paald door: neerslag, hellinggraad, lengte van de helling, bodembe
dekking en structuur van de grond.
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De neerslaghoeveelheid, de regenintensiteit (hoeveelheid per uur
of per etmaal), de duur van de bui en het tijdsverloop tussen de buien
zijn maatgevend voor de afspoeling. De tijd, verlopen tussen twee buien
is van belang voor de verzadiging van de bovengrond. Al naar gelang de
fysische toestand van de bovengrond, is de indringingssnelheid van het
water in lössleemgronden 0,1^.-1,2 mm/min. Regenbuien van meer dan 0,1^ mm/
min kunnen.dus gevaarlijk zijn. De absorptiecapaciteit van löss voor
water is omgekeerd evenredig aan het vochtgehalte ervan. Buien van
grote intensiteit kunnen door de grond niet verwerkt worden en veroor
zaken een sterk uiteenvallen van de gronddeeltjes, die door het afstro
mende water weggevoerd worden.
Het zeer snel smelten van sneeuwlagen, vooral op bevroren bodem,
heeft hetzelfde effect op het ontstaan van erosie als de hevige buien.
b. Helling
Bepaalde grenzen voor de hellingsgraad, waarbij erosie in lössleem
gronden begint op te treden zijn moeilijk te geven. Afstroming van
water heeft reëds plaats bij een zeer geringe helling; grondverlies neemt
pas toe bij sterkere hellingen. De A-horizont begint te eroderen bij
een helling van 1%, de B-horizont bij een heling van 5$. Bedraagt de
helling 8% dan is ook deze B-horizont veelal geërodeerd.
Behalve dat op hellingen het water gaat afstromen, kan bij kortdu
rende buien minder water door de grond geabsorbeerd worden. Daardoor
zullen op steile hellingen snelle afvloei en geringe absorptie elkaar
versterken.
c. Lengte van de helling
Deze is veel belangrijker doordat de afstroomsnelheid van het wa
ter en de dikte der afstromende waterlaag toenemen met de lengte vaxi
de helling. Bij hellinglengten van 200 à 300 meter nemen stroomsnelheid
en grondverplaatsing sterk toe. Door de aanwezigheid van walletjes of
graften op deze lange hellingen wordt het effect van de erosie belang
rijk verminderd.
d. Bodembedekking
Vooral bij cultuurgewassen zijn verschillen aanwezig in het effect
van de vegetatie op de afstroming en erosie. In het algemeen is afstro
ming, zowel als grondverlies, bij grasland aanmerkelijk geringer dan
bij akkerbouwgewassen. Deze vertonen onderling nogal wat verschillen,
afhankelijk van plantafstand, zaairichting enz. Poor het systeem van
vruchtopvolging zijn bovendien veel velden gedurende het winterhalf
jaar en voorjaar zonder bedekking.
e. Structuur van de grond
De invloed van de bodemstructuur op de erosie is tweeledig, nl.
weerstand tegen uiteenvallen van de grond en de grootte van de absorptie
capaciteit voor water.
Onbeschermde grond kan in dichtgeslagen toestand verkeren en daar
door een geringe doordringbaarheid hebben, hetgeen een vergroting van
de afstromende watermassa tot gevolg heeft. Zodra dit afstromende wa
ter ergens bodemdesltjes losspoelt, zet ook de erosie in. Zeer sterk
losgewerkte grond kan een grote doordringbaarheid en vochtcapaciteit
bezitten, maar door een zwakke binding der bodemdeeltjes bijzonder
erosiegevoelig zijn.
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9 - k Maatregelen ter voorkoming van erosie en beperking vaxi de schade
Bij bodembescherming heeft men steeds te doen met de verhouding en
wisselwerking tussen neerslag, landschap en bodem.
Soms kan door bepaalde maatregelen in de vruchtopvolging en het
landgebruik de erosie reeds worden tegengegaan. Heeft men echter te
doen met steile en lange hellingen, dan zijn cultuurtechnische maatre
gelen vereist.
Dit geldt o.a. volgens Kuron (1949) voor lössleemgronden met hel
lingen groter dan 8$; de textuur-B is van deze hellingen afgevoerd en
de lössleem is dan zeer erosiegevoelig. Het oppervlaktewater moet dan
worden opgevangen en volgens een bepaald systeem worden afgevoerd;
een waterafvoerstelsel dus, dat, eenmaal aangelegd en goed onderhouden,
een blijvende bodembescherming biedt.
Andere maatregelen van erosiebestrijding zijn: de indeling van
percelen zoveel mogelijk parallel maken aan de hoogtelijnen en het
land in dezelfde richting bewerken; steile hellingen en hellingdelen
in weiland houden resp. leggen.
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Binnen het karteringsgebied komen plateaus, hellingen en dalen
voor. De plateaus zijn niet geheel vlak en de hellingen hebben een
verschillende steilheid en lengte.
Met behulp van een hellingmeter is de hellingsgraad van verschil
lende hellingen gemeten waarna deze werd ingedeeld in een aantal hel
lingsklassen.
Met de kennis van het terrein, verkregen tijdens de bodemkundige
kartering en met behulp van de topografische kaart is daarna de
erosiekaart samengesteld. Hierbij is een indeling naar erosiegevaar
gemaakt in vier klassen:
Klasse 1 : gronden overwegend zonder erosiegevaar (< 1$ helling)
Deze klasse omvat in hoofdzaak gebieden die niet geërodeerd
zijn en gebieden waarin een gering percentage gronden geerodeerd zijn. De eerste zijn plateaugronden, de tweede zijn
zeer geleidelijk hellende of zwak bolvormige gronden. Ook
komen er dellen en dalstukken in voor met korte hellingen
die plaatselijk meer dan
kunnen bedragen; in hun lengte
richting hebben deze dalen echter steeds minder dan
hel
ling. Bijna het gehele Middenterrasgebied behoort tot deze
klasse.
Klasse 2: Gronden met enig erosiegevaar (k-9% helling)
Deze klasse omvat hoofdzakelijk de gebieden met gronden die
geërodeerd zijn tot op de Bt en de colluviale dalen.
Enkele kleine plateaus zijn als onzuiverheden in deze klasse
opgenomen.
De geërodeerde gronden hebben over het algemeen een hellings
graad groter dan 1$; er zijn ook delen met een sterk bol
vormige ligging. De hellingen langs de dalen hebben over
het algemeen een hellingsgraad van 5 tot 7terwijl de da
len zelf veelal meer dan 5$ hellen.
In deze klasse komt een gering percentage sterk geërodeerde
gronden voor. De hellingsgraad hiervan is 7 â. 10%.
Klasse 3: Gronden met groot erosiegevaar (7-15^ helling)
Tot deze klasse behoren vooral de gebieden met sterk geëro
deerde gronden en met matig geërodeerde gronden op lange
hellingen met een hellingsgraad van ca. 7%. Deze lange hel
lingen zijn doorsneden door dalen. De zijdelingse helling
naar deze dalen is over het algemeen groter. In deze klasse
komen de ondiepe lössgronden op afwijkende ondergrond het
meeste voor.
Klasse 4: Gronden met zeer groot erosiegevaar en gronden met groot
erosiegevaar ir.aar met zeer onregelmatige ligging (9-15^
helling)
In deze klasse komen vooral de terreinen voor langs de
steile hellingen van de asymmetrische dalen. Plaatselijk
zijn aan de bovenzijde van deze hellingen vlakke terreinge
deelten tot deze klasse gerekend omdat ze door zeer veel
ravijnachtige dalen doorsneden worden. Verder zijn in deze
klasse ook de gedeelten opgenomen die door graften en ero
siedalen een zeer complex reliëf hebben; kleine stukken
hierin kunnen een helling hebben van minder dan 9 d i t
is o.m. aan de oostzijde van het gebied ten dele het geval.
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GRASLAND
Grondgebruik
De in dit gebied veel geteelde akkerbouwgewassen zi.in granen (tar
we, haver, gerst, rogge), bieten (suiker- en voederbieten) en aardappelen. Als nateelt worden vooral £Iavëï%TLûc¥fr» en bladkool verbouwd;
voederknollen in veel mindere mate.
Akkerbouw heeft vooral plaats op de lössgronden en rivierkleigron
den. Rond de dorpen Slenakën. ffoôrbeek, Mhier, "BanîKHT"St 71feertrvü.d.
en Eckelrade komt zeer veel grasland voor.
Volgens een globale schatting is dit*"grasland voor 2/3 in gebruik
als fruitweide. Een bezwaar voor het gras in deze fruitweiden zijn de
bespüiiingen en pluktijden. Het vee kan dan niet in deze weiden waardoor
het gras te lang wordt. De goede grassoorten en de klaver verdwijnen,
hetgeen een kwaliteitsverlies van 30 tot 50 % kan betekenen.
Het fruit in de zgn. fruitweiden wordt op hoogstammen gekweekt; er
komen veel oude, door de consument niet gewilde rassen voor op geheel of
ten dele versleten bomen. De opbrengst is daardoor geringer en de prij
zen lager dan van goed verzorgde boomgaarden met gewilde rassen.
Over het algemeen zijn de bomen in de fruitweiden op rivierklei
iets jonger; voor het gras gelden dezelfde bezwaren.
Geschiktheidsbeoordeling
Bij de geschiktheidsbeoordeling van de gronden voor akker- en wfirdebouw zijn naast de interne factoren van de bodem zelf (fysische en che
mische eigenschappen) ook van belang de externe factoren, zoals helling,
ontsluiting, verzorging, waterstaatkundige toestanden, e.d. (vink 19591963).
... . ,
...
De beperkingen ten gevolge van de topografische situatie ëi'jn voor
al het directe ongemak langs hellingen bij verschillende werkzaamheden,
de grotere trekkracht bij vervoer en machinale bewerking en verder het
erosiegevaar. Hierdoor kan directe schade optreden aan de grond of aan
de te velde staande gewassen; ook kan hierdoor de gewassenkeuze beperkt
worden of een bepaalde gebruiksvorm nodig zijn, bijv. grasland langs
steile hellingen.
De mate van beperking door topografische situatie en door erosiege
vaar komt overeen met de indeling van de erosiekaart (bijlage 2). De
gronden zijn ingedeeld naar hun landbouwkundige geschiktheid voor bouw
land en blijvend grasland zonder fruitbomen:
Klasse
"
"
"
"
"
"

BG
BGm
Brifi
BmGm
G
Gm
0

zeer geschikt voor bouwland en grasland
geschikt voor bouwland, matig geschikt voor grasland
matig geschikt voor bouwland, geschikt voor grasland
matig geschikt voor bouwland en grasland
geschikt voor grasland
matig geschikt voor grasland
ongeschikt voor bouwland en grasland.

- 45 Tabel 2. De bodemgeschiktheidsklassen voor bouwland en grasland en de
daartoe gerekende kaarteenheden; de cijfers achter de codes
geven aan tot welke erosieklasse (erosiekaart, bijl. 2) zij
behoren.
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De klasse EG (gronden zeer geschikt voor bouwland en grasland) omvat de
diepe lössleemgronden en de lössleemgronden op terrasklei voor zover ze
tot de erosieklassen 1 en 2 behoren. De droge rivierkleigronden zonder
zware laag in de ondergrond behoren ook tot deze klasse.
Tot de klasse BGm (gronden gsschikt voor bouwland,matig geschikt voor
grasland) behoren de gronden die een grindondergrond hebben binnen 120
cm en tot de erosieklassen 1 en 2 behoren. De geringere hoeveelheid be
schikbaar vocht door het ondiepe voorkomen van grind, is er de oorzaak
van dat de geschiktheid voor gras en - in mindere mate - voor bouwland
afneemt.
In de klasse BmG (matig geschikt voor bouwland, geschikt voor grasland)
zijn de lössleemgrondeningedeeld die tot de erosieklasse 3 behoren en
overwegend een afwijkende ondergrond hebben binnen 80 cm, alsmede de
droge en vochtige kleigronden met een zware laag in de ondergrond.
Voor bouwland is bij de lössgronden erosiegevaar en de minder goede be
werkbaarheid de beperkende factor. Bij de oude rivierkleigronden is de
grote vochtigheid een bezwaar in voor- en najaar; de bewerkbaarheid en
de gewassenkeuze worden daardoor beperkt.
Voor grasland zijn de gronden van deze klasse geschikt. De voorkomende
afwijkende ondergronden binnen 80 cm diepte zijn terrasklei en vuur
steen. Zowel deze terrasklei als de klei tussen de vuurstenen hebben
een groot vochthoudend vermogen. De oude rivierkleigronden zijn goede
graslandgronden.
Klasse BmGm (matig geschikt voor bouwland en grasland) bevat evenals
klasse BmG gronden die tot erosieklasse 3 behoren. De kaarteenheden
Bbd en Ld met grind binnen 80 cm hebben een beperkt vochthoudend vermo
gen.
De kleefaarde in kaarteenheid Ldl f is slechts 20 cm dik en ligt op
krijt. Het lössdek op de kleefaarde is slechts 40 à 50 cm dik, de be
schikbare hoeveelheid vocht is dus niet veel groter dan van de bodem
eenheden op grind. Kaarteenheid F is ca. 40 cm dik. Door de topografi
sche ligging, de moeilijke bewerkbaarheid en de stenigheid in de boven
grond is de geschiktheid voor bouwland matig. Voor grasland is de voch
tigheidstoestand vanwege de ligging beperkt tijdens de zomer.

r1"
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In klasse G (geschikt voor grasland) komen de colluviale gronden voor
die tot erosieklasse 3 behoren; verder de vuursteengronden en het com
plex van terrasklei- en grindgronden. De kwaliteit van het grasland is
goed, behoudens, ap de kleine grindplekjes; deze tekenen zich in de zo
mer af door droogte.
Tot klasse Gm (matig geschikt voor grasland) behoren de colluviale gron
den en jonge en oude rivierkleigronden met gley ondieper dan 50 cm, de
kleefaarde langs steile hellingen, de associaties van de hellingpuingronden en van de ondiepe leem- en zandgronden op grind. Op de gronden
met ondiepe gley is het grasbestand slechts matig en de beweidingsperio
de vrij kort. Ofschoon de associaties in verschillende erosieklassen
voorkomen, zijn ze om hun heterogene samenstelling en gecompliceerde
ligging ongeschikt voor bouwland en om dezelfde redenen matig geschikt
voor grasland.

S

in de klasse 0 (ongeschikt voor bouwland en grasland) zijn de grindgron
den en de krijtgronden opgenomen, omdat ze voor een zeer groot deel
voorkomen langs zeer steile hellingen en bovendien een zeer gering
vochthoudend vermogen hebben. Jaarlijks lijden de gewassen sterk aan
verdroging.
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schaal 1 : 50 000
Op deze overzichtskaart, bijlage 3* is een algemeen overzicht van
de bodemgesteldheid weergegeven, waarbij de oppervlakte-geologie en de
geomorfologie van het gebied sterk naar voren komen. De gronden zijn
ingedeeld in lössleemgronden, krijtgronden, stenige gronden en rivier
kleigronden. Deze zijn, waar mogelijk, onderverdeeld in kaarteenheden,
waar nodig samengevoegd tot associaties.
Lössleemgronden
Deze gronden zijn weergegeven als vier enkelvoudige kaarteenheden
en als vier associaties van deze eenheden.
Kaarteenheid 1 : Overwegend niet geërodeerde lössleemgronden, plateaus.
Het zijn diepe gronden met plateauvormige ligging. Op
enkele plekken zijn de gronden van deze kaarteenheid
in enige mate door erosie aangetast en komen ondiepe
dalen voor waarin zich colluvium bevindt.
Het bodemprofiel is overwegend een niet geërodeerde:
lössleemgrond met textuur B op ca. lj.0 cm diepte begin
nend.
Deze gronden zijn in gebruik als bouwland en grasland,
waarvan een groot deel als fruitweiden.
Kaarteenheid 2: Overwegend matig geërodeerde lössleemgronden; hellingen.
Deze gronden zijn hellingen langs de plateaus en gol
vende landschapsdelen waarin colluviale dalen voorkomen.
Het zijn overwegend diepe lössleemgronden met de textuur-B aan de oppervlakte. Ze zijn als bouwland- en
graslandgronden en veel als fruitweiden in cultuur.
Kaarteenheid 3: Sterk geërodeerde lössleemgronden, vlak.
Op het Middenterrasgebied, grenzend aan de oude rivierklei liggen drie vlakken van deze kaarteenheid. Ze ver
tonen weinig reliëf. Het zijn diepe lössleemgronden
waarbij tussen 50.en 120 cm kalkrijke.löss begint. Deze
gronden zijn grotendeels als bouwland in cultuur; er
komen ook fruitweiden en laagstamboomgaarden op voor.
Kaarteenheid ij. : Colluviale lössleemgronden, dalen.
Hoewel colluviale gronden ook voorkomen in de eenheden
1 en 2 en in de volgende associaties, is een bepaald
deel uitgesplitst als afzonderlijke eenheid. Het zijn
de gronden in de lange, diepe, asymmetrische dalen.
Diepe gronden met A/C-profielen - behoudens een klein
deel bij Noorbeek - buiten de invloedssfeer liggend
van het grondwater. Zij zijn grotendeels als grasland
in cultuur.
Kaarteenheid 5: Associatie van niet geërodeerde, matig geërodeerde en
• colluviale lössleemgronden, zwak golvend.
De gronden van deze associatie liggen bij Terblijt,
als een complex van delen van de kaarteenheden 1, 2
en i^.. Het zijn overwegend diepe lössleemgronden met
een zwak golvend reliëf; slechts op enkele plaatsen
dagzoomt grind. De gronden zijn in gebruik als bouw
land en fruitweiden.
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Kaarteenheid. 6: Associatie van matig geërodeerde en colluviale lössleemgronden, golvend en zwak hellend.
Deze associatie is een complex van de gronden van de
kaarteenheden 2 en
ze liggen nabij Eckelrade. Er ko
men slechts enkele kleine vlakken van kaarteenheid 1 in
voor. Het zijn diepe gronden met een zwakke helling in
noordelijke richting. Ze zijn als bouwland en grasland
in cultuur.
Kaarteenheid Jt Associatie van matig geërodeerde, sterk geërodeerde en
colluviale lössleemgronden, sterk hellend..
Deze associatie ten noorden van Cadier en Keer, ten
noorden van Libeek en ten zuiden van Oud Valkenburg ge
legen, bevat gronden van de kaarteenheden 2 en l|. en
gronden die sterk geërodeerd zijn. De gronden van deze
associatie hellen in noordelijke richting en zijn sterk
versneden door de colluviale dalen. De lössleem is over
het algemeen diep; slechts op enkele plaatsen wordt
binnen 80 cm diepte grind aangetroffen. De gronden zijn
als bouwland en grasland in cultuur.
Kaarteenheid 8: Associatie van sterk geërodeerde lössleemgronden al of
niet op afwijkende ondergrond en colluviale lössleem,
matig tot zeer sterk hellend.
Gronden van deze associatie liggen nabij Banholt, ten
noorden en ten westen van Gulpen en ten zuiden van Nóorbeek. De topografie binnen deze terreinen varieert van
zwak golvend tot sterk hellend. De associatie omvat bergbrikgronden textuur-B aan de oppervlakte met diepe en
ondiepe profielen, sterk hellende ondiepe gronden zonder
textuur-B en colluviale gronden. De afwijkende onder
grond bestaat uit grind en terrasklei en ten zuiden van
Noorbeek grotendeels uit vuursteen. De gronden zijn
als fruitweiden en bouwland in cultuur.
Krijtgronden
Deze komen voor in het noordoostelijk deel van het gebied langs
steile hellingen.
Er is onderscheid gemaakt (in twee kaarteenheden) naar de mate van
verwering van het krijt en naar de diepte van de chardoor ontstane pro
fielen.
Kaarteenheid 9: Rendzinagronden..
Rendzinagronden zijn zeer ondiep verweerde krijtgronden
bestaande uit een rulle,, humusrijke, kalkrijke boven
grond van ca. 20 cm dikte op krijt. Zij zijn begroeid
met bos.
Kaarteenheid 10:Associatie van rendzina- en kleefaardegronden
Gronden van deze associatie liggen steeds langs vrij
steile hellingen. Naast de rendzinagronden komen die
per verweerde krijtgronden voor die tot ca. 50 cm
diepte verwericgsklei (kleefaarde) hebben op krijtgesteente. De kleefaardegronden hebben een groot krimp
en zweivermogen.
Deze associatie is als bos in cultuur.

Stenige gronden
Tot de stenige gronden behoren de grindgronden en de vuursteengronden. De grindgronden worden niet als afzonderlijke eenheid beschre
ven; ze zijn in de hellingsassociatie (eenheid 12) opgenomen.
Kaarteenheid 11 : Vuursteengronden.
Deze liggen in de zuidoostelijke rand van het gebied
boven in de helling van het dal van de Gulp. Ze
vormen een van de terrassen van de Gulp. Vuursteengronden zijn zeer stenig en daardoor bijna niet te
boren. Vrijwel overal zijn ze bedekt door een zeer
dim lössdekje. Aan de lage zijde van de strook vuursteengronden komen op verschillende plaatsen krijtgronden voor. Verder ook colluviale geulen, die een
vuursteenrijk dekje hebben, vermengd met ?'leefaarde
en löss.
Zij zijn als bos en alsweiland in cultuur.
Hellingassociatie
Kaarteenheid 12: Associatie van leem-, grind-, terras-, kleit vuursteenen krijtgronden.
Gronden van deze associatie liggen in de steile helling
van de grote asymmetrische dalen, aan de overgang tus
sen het Hoog- en Middenterrasgebied en aan de noord
zijde van het gebied waar zij de steile helling vor
men van het Geuldal.
Deze stroken zijn zeer heterogeen in hun samenstelling;
een nauwkeurige inhoud hiervan te geven is dan ook
zeer moeilijk. Er komen diepe en ondiepe profielen
voor, sterk geërodeerde en gesoliflueerde lössleemgronden en krijt-, grind- en terraskleigronden. Als
ondergrond komt in de Steilwand van het Geuldal hoofd
zakelijk grind voor. De ondergrond in de oostelijke
helft van het gebied bevat ook krijt en vuursteen,
terwijl deze sedimenten hier ook aan de oppervlakte
voorkomen. De gronden van deze associatie zijn als
bos en weiland (meest als fruitweiden) in cultuur.
RIVIEHKLEIgRONDEN
In het westelijk deel van het gebied, globaal genomen ten westen
van de spoorlijn Maastricht-Luik, liggen jonge en oude rivierklei
gronden. Aan de oostzijde van het gebied liggen de jonge rivierklei
gronden van de Gulp. Er is onderscheid gemaakt tussen droge en natte
gronden.
Jonge rivierkleigronden
Dit zijn jonge afzettingen van de rivieren Maas en Gulp.
Kaarteenheid 13s Jonge rivierkleigronden, droog, kalkhoudend«
Het zijn de jonge kalkhoudende Maaskleigronden die
enige meters boven het grondwater liggen. Ze hebben
een vlakke ligging, slechts op enkele plaatsen on
derbroken door verlande zeer ondiepe geultjes.
De gronden hebben A/C-profielen met een uniforme
opbouw; ze hebben een dekje van kolenslik. Ze zijn
nagenoeg geheel als grasland in cultuur, waarvan
een deel als fruitweiden; enkele kleine perceeltjes
bouwland liggen er verspreid tussenin.
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Kaart eenheid 11^: Jonge rivierkleigronden, nat, kalkloos.
Dit zijn de kalkloze kleigronden in het dal van de
Gulp. Zij hebben bijna overal invloed van het water
tot in de zode. Een groot deel van het water in deze
gronden is kwelwater van de bronnetjes aan de voet
van de dalwanden. Het zijn gronden met AC-profielen.
In het dal zijn verschillende puinwaaiers duidelijk
zichtbaar; ze liggen voor de uitmonding van de diepe
erosiedalen. De gronden van deze puinwaaiers hebben
geen of onduidelijke invloed van grondwater.
De gronden van kaarteenheid 11). zijn als grasland in
cultuur maar de kwaliteit ervan is niet bijzonder
goed vanwege de regelmatig vrij hoge waterstand.
Oude rivierkleigronden
Dit zijn pleistocene Maasafzettingen. Ze liggen op het Middenterrasgebied tussen de lössleemgronden en de jonge
rivierkleigronden. Ze liggen nagenoeg vlak met een
geringe helling in noordwestelijke richting. Het zijn
droge gronden behoudens twee plekken nl. bij Gronsveld
en in de noordrand van dit oude rivierkleigebied; deze
plekken hebben grondwaterinvloed tot in de zode.
De oude kleigronden zijn verdeeld in twee kaarteenhe
den.
Kaarteenheid 15: Oude rivierkleigronden, droog., kalkloos.
Dit zijn de oude kalkloze gronden, diepbruin en met
een AC-profiel. Ze nemen naar beneden toe in luturagehalte. Op ca. 80 cm diepte ligt een oude zware klei
laag met aan de bovenzijde een bestrooiïng van enig
grind.
In de westelijke rand ontbreekt de zware laag. De
gronden zijn in cultuur als fruitweiden, laagstam
boomgaarden en plaatselijk als bouwland.
Kaarteenheid 16: Oude rivierkleigronden, nat, kalkloos.
Deze kaarteenheid omvat de reeds genoemde natte gron
den bij Gronsveld en in de noordrand van het oude
kleigebied. Ze hebben nagenoeg dezelfde granulaire sa
menstelling als de droge oude rivierkleigronden. De
gleyverschijnselen treden evenwel reeds op in de gras
zode en gaan vaak door tot dieper dan 120 cm.
De gronden zijn in gebruik als weiland. Nabij Gronsveld
zijn het fruitweiden, de bomen hebben duidelijk last
van grondwater.

fb. 13. De grondmonsterplaatsen

Schaal 1:100-000
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grondmonsteronderzoek

Vóór* tijdens en na de werkzaamheden zijn een aantal grondmonsters
genomen die onderzocht werden op het Laboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek.
De plaatsen waar deze monsters zijn genomen staan aangegeven op
afbeelding 13. De analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 5.
13.1 Granulaire samenstelling
LÖ£s leemgronden
Lössleemgronden, zowel diepe (monsters 1 t/m 8) als ondiepe (9, 12
en 13) hebben een lutumgehalte dat wisselt van 12 tot 25 % naar gelang
de bodemhorizont'.
Het slibgehalte is 25 à 35 %• Het leemgehalte is
steeds groter dan 85 %.
Krijtgr°nden_
De rendzinagronden (22, 23, 25) hebben een lutumgehalte van 20 à
30 %. Het slibgehalte varieert van k5 tot 55 %.
De kleefaardegronden (14, 26, 27) hebben een lutumgehalte van 35
tot 55 %• Het slibgehalte varieert van k5 tot 65 %i het leemgehalte is
ongeveer 80
De lagen kleefaarde, aangegeven in nrs. 1 if en 27, zijn
ondergrondse lagen.

%,

Stenige gronden
Grindgronden met een lössdekje in de bovengrond (18, 19, 20, 21)
zijn bemonsterd in het Savelsbos, gem. Gronsveld. Ze hebben in de boven
grond een lutumgehalte van 8 tot 1k
het leemgehalte is ongeveer 75 %>
Het gehalte aan zand grover dan 150 mu is ca. 20 %.
Vuursteengronden komen wat het fijne materiaal betreft ongeveer
overeen met kleefaardegronden.
Terraskleigronden
De terraskleien komen vrijwel alleen als ondergrond voor (10, 11,
12, 3, 28). Slechts in monsterplek 28 reikt de terrasklei tot aan de
oppervlakte.
Het lutumgehalte varieert van 20 tot 30$, het leemgehalte tot 75 à
80 %. In het monster 3 (120-140 cm) en 28 is dit evenwel gemiddeld 90 %.
Deze twee monsters liggen op het door Brueren (1945) onderscheiden ni
veau van Margraten; de nrs. 10, 11 en 12 op het niveau van Noorbeek.
Mogelijk is het terrasniveauverschil een verklaring voor het verschil in
leemgehalte.
Het slibgehalte varieert ook naar gelang het niveau. Voor de nrs.
10, 11, 12 (80-95 cm) is dit 35 à 50 % voor de nrs. 3 en 28 is het 32
tot 1+0 %.Naar slib- en leemgehalte komen dus deze laatste monsters vrij
dicht bij die van de lössleem.
Rivierklelgronden
De jonge rivierkleigronden hebben een lutumgehalte van ca. 17 % en
een slibgehalte van 30 - 45 %• Het leemgehalte is gemiddeld 80 fo.
De oude rivierkleigronden zijn wat zwaarder, ze hebben een lutumge
halte van 20 à 25 % en een slibgehalte van 40 à 50 %, een verhouding dus
van 1 : 2. De zware kleilaag in de ondergrond heeft ca. 30 % lutum; het
slibgehalte is ca. 55 %• De verhouding van lutum - slib wordt hier iets
nauwer. Het leemgehalte is in het gehele profiel ruim 90 %.
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Lö£sle£mgr£nden
In de lössleemgronden verschilt de pH/KCl voor de verschillende
profielen en/of bodemhorizonten in waarden van ruim
tot 7#5. Lössleemgronden met pH/KCl groter dan 6 hebben vaak enige tienden percenten vrije
kalk. De "kalkrijke" lössgronden hebben een pH/KCl van ruim 7,5 %, het
CaCOj-gehalte is normaal 10 tot 13^; de vermelde hoeveelheid vrije kalk
in de bemonsterde lagen van 25 - 35 en it-0 - 50 cm van monster nr. 7 wordt
sterk betwijfeld.
Kr i. jtgrond£n_
Door het hoge gehalte CaCOj is de pH/KCl van rendzinagronden hoog,

7 à 8 %.

Afhankelijk van de aan- of afwezigheid van een geringe hoeveelheid
krijtbrokjes varieert de pH/KCl in de kleefaardegronden van 6,5 tot
4,5. Het gehalte CaCOj is steeds minder dan 1 %.
Stenige gronden
Grindgronden onder bos hebben een pH/KCl van 3#5 tot 4; waar ze in
cultuur genomen zijn is de pH/KCl hoger door bemesting; exacte gegevens
zijn ons niet bekend.
Vuursteengronden komen wat de pH/KCl betreft ongeveer overeen met
kleefaardegronden.
Rivierkleigr£nden
De jonge rivierkleigronden hebben een pH/KCl van ruim 7» Deze gron
den bevatten ruim 2 % CaCOj; in het profiel komen schelpjes en schelpresten voor. Naar de diepte neemt het kalkgehalte toe, de pH/KCl stijgt
echter niet.
De oude rivierkleigronden hebben een hoge pH/KCl, ruim 7 in de bo
vengrond en naar beneden afnemend tot 6,5. De bovengrond bevat 0,3 %
CaCC>3, dieper is dit 0,2 - 0,1 %.
13.3 Humusgehalte
Lb'^s leemgronden
Het hurausgehalte in de lössleem is 2 tot 4 %s afhankelijk van grond
gebruik als bouwland of weiland. Het aangegeven hoge humusgehalte in de
A1 van monster nr. 2 wordt sterk betwijfeld; volgens schatting bedroeg
dit 3è
^ %'
Krijtgronden_
De bemonsterde plekken rendzinagronden liggen in bos en hebben een
hoog hurausgehalte, 11 tot 1 k %. De kleefaardegrond van monsterplek nr.
26 ligt in bos en heeft 8 % humus in de A1 ; de kleefaardegronden die
als bouwland of grasland in cultuur zijn hebben een humusgehalte van 3 à.
1+ % .
Stenige gronden
Het humusgehalte in grindgronden onder bos is steeds meer dan 10 %;
elders waar deze gronden äLs bouw- of grasland in cultuur zijn, is dit
gehalte ongeveer overeenkomstig dat van de lössleemgronden.
Rivierkleigronden
De jonge rivierkleigronden hebben een kolenslikhoudend dekje. Door
homogenisatie is het profiel dieper humushoudend; het humusgehalte van
de bovengrond is 3è tot 5 f°> dieper in het profiel is dit 2-J tot 1-J %.
De oude rivierkleigronden missen het kolenslikdekje. De A1 bevat 2i
à 3 % humus. Dieper in het profiel is ook steeds wat humus aanwezig.
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Voor het voldoen aan recreatiebehoefte heeft het gebied van Mergel
land enige mooie aspecten te bieden. Het heuvelland met zijn natuur
schoon en vergezichten, de geringe stedelijke beïnvloeding, de bossen
met hun speciale flora, dit alles is van betekenis voor bepaalde voor
zieningen in de recreatiebehoefte. Voor zwemmen en andere watersporten
bestaan er momenteel absoluut geen mogelijkheden. Voor een goede recrea
tiegelegenheid in een gebied zijn o.m. vereist: een ontsluiting met goe
de wegen (ook binnenwegen), voldoende goede wandelpaden, picknickplaat
sen, speelweiden en parkeerruimten. Verder horecabedrijven met daarbij
mogelijkheden tot het beoefenen van verschillende takken van sport, zo
als tennissport, midget-golf en paardrijden.
Voor vakantierecreatie, dus voor een verblijf van langere duur, moe
ten naast een goede hotelaccomodatie, ook terreinen beschikbaar zijn
voor het plaatsen van tenten, caravans en zomerhuisjes.
De keuze van deze terreinen is afhankelijk van het inzicht van een
landschapsdeskundige, maar ook in zeer grote mate van de bodemgesteld
heid. De landschapsdeskundige zal er op moeten letten dat voor kamperen,
e.d. geen terreinen worden bestemd aan de benedenzijde van lange hellin
gen of in dalen. Het af- of samenstromende water bij grote neerslag zou
dan veel last veroorzaken op de vakantieterreinen. Er zal dus naar ge
streefd moeten worden deze terreinen te kiezen op gronden die hoog gele
gen en vlak zijn of op gronden die door bijv. terrassering geschikt ge
maakt kunnen worden. De bodem moet voldoende vocht kunnen leveren voor
instandhouding van de grasmat, maar ook voldoende doorlatend zijn, zodat
zich geen plassen vormen en de grond niet langdurig nat is. De voor ge
noemde doeleinden meest geschikte terreinen in dit gebied liggen momen
teel in bos. Het bosareaal is echter niet bijzonder groot zodat de re
creatiemogelijkheid hier wllicht zal worden beperkt tot het geven van
wandelgelegenhe id.
Buiten de bossen komen topografisch-bodemkundig gezien slechts en
kele plekken in aanmerking voor vakantieberrein. Ze liggen ten noorden
van Bemelen, ten noordoosten van Reymerstok en ten oosten van Banholt.
De bodem is een lössleemgrond met binnen 80 cm diepte grind (bodemkaarteenheid Ld1 g). Twee andere plaatsen liggen ten zuiden van Noorbeek, waar
de leem zandig is (associatie ZZ); op de westelijke plek staan reeds enkele
zomerhuisjes en zou in beperkte mate uitbreiding mogelijk zijn.
Op de bodemkaart (bijl. 1) staan op verschillende andere plaatsen
ook ondiepe lössleemgronden op grind vermeld. Uit de erosiekaart (bijl.
2) blijkt echter duidelijk dat deze gronden in steile hellingen liggen.
Landschappelijk zijn vele plaatsen geschikt voor vakantiereizen,
bijv. op de plateaus. Maar wanneer men hiertoe zou besluiten, moet men
zich wel realiseren, dat er om de bodem geschikt te maken nog al wat cul
tuurtechnisch werk gedaan moet worden, zoals drainage en/of verschraling
door zandtoevoeging. De ervaring opgedaan bij aanleg van sportvelden zou
hiervoor kunnen dienen.
In de helling langs het Gulpdal liggen landschappelijk enkele zeer
mooie plekken voor vakantieterreinen. De bodem bestaat echter uit kleefaarde (kaarteenheid P) of vuursteeneluvium (kaarteenheid V) en is daar
door ongeschikt.
Voor de aanleg van nieuwe wandelroutes en het bereikbaar maken van
mooie panorameplekken heeft men de bodemkaart niet direct nodig. De bo
demkaart levert echter wel informaties over vindplaatsen van grind ter
verbetering van wandelpaden en fundering van picknickplaatsen, parkeer
plaatsen, caravanterreinen en dergelijke voorzieningen.
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15.

BOORPUMTENKMRT f BIJLAGE 4) EN BOORREGISTER fBIJLAGE 6 )

Op de boorpuntenkaart staan de plaatsen waar boringen zijn verricht
aangegeven met stippen. De genummerde stippen hebben betrekking op "be
schreven" boringen waarvan de bijbehorende beschrijving is opgenomen
in het boorregister. Van de overige boringen is geen beschrijving ge
maakt maar is het profiel in code op de veldkaarten vermeld. Deze veld
kaarten liggen in het archief van Rayon-Zuid van de Stichting voor
Bodemkartering.
De boorpuntenkaart is in vakken verdeeldj deze zijn aangegeven
met een codering van de topografische kaarten. In ieder kaartvlak begint de telling met nr. 1. Het aantal boringen per kaartvak is:
n
z
z
z
n
z
n
n
n
z
z
n
n

62
62
62
62
62
62
62
62
61
61
61
61
61

A
A
A
A
A
B
C
C
F
P
P
H
H

o
w
oa
ok
w
w
w
o
o
oa
o*3
oa
0^

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

29
781
255
480
163
23
443
329
6
59
150
105
268

In kaartvak n 62 C 0 ontbreken de nummers
de kaart en de beschrijving ervan.
Het boorregister is alleen verstrekt aan de
k
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ERRATA.
-

biz. 16, deel A
regel 1 en 2 vervalt.
biz. 46, deel A, 3e regel van onderen.
"minirtum oppervlakte", moet zijn: maximum oppervlakte.
blz. 47, deel A, 6e regel van onderen.
De zin:"Het trace van de transportband
vervalt.

-

enz.",

blz. 48, deel A, 3e regel van boven.
"minimum", moet zijn: maximum.
blz. 54, deel A, 19e regel van boven.
"moeilijkheden", moet zijn: moge1ijkheden.

-

blz. 59, deel A» 7e regel ;van boven.
"dat de huidige bestaansbasis wordt weggenomen",
moet zijn:
dat de huidige bestaansbasis in elk geval tijdelijk - wordt weggenomen.
De tussen haakjes geplaatste zin:"ook bij oplevering
na de winning
enz.", vervalt in zijn geheel.

-

op de kaarten nummers 8, 9, 10, 11 en 12 in deel A
staat abusievelijk vermeld: schaal 1 : 50.000. Dit
moet zijn: schaal 1 : 25.000

-

op de kaart nummer 23 in deel C zijn in de legenda
aanduiding bij de laatste twee blokken de woorden
"grotere kernen" en "groeven" verwisseld.

i

