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- 4 VOORWOORD
De bodemkartering van het CRM-natuurreservaat "De Borkeld en het
Elzenerveld" is uitgevoerd op verzoek van de Directie van het Staats
bosbeheer. De opdracht werd verstrekt in het schrijven B45.228,
12 augustus 1965 van de Directeur van het Staatsbosbeheer.
Het doel van de kartering was een inzicht te krijgen in de bo
demgesteldheid van het gebied, om mede met behulp hiervan tot een zo
goed mogelijk beheer van het desbetreffende terrein te komen.
De resultaten van het onderzoek zijn neergelegd in een tweetal
kaarten en in dit rapport.
Kaarten en rapport zijn vervaardigd bij wijze van proef. Zij
kunnen dienen als basis voor de bespreking met de opdrachtgever over
eventueel in de toekomst nog uit te voeren karteringen van andere
CRM-objecten.
De kartering is uitgevoerd in de zomer van 1966 door J.F. Bannink,
die tevens de rapportering verzorgde. De leiding berustte bij Ir.J.C.
Pape, hoofd van Rayon Oost.

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

- 5 VERKLARING VAN GEBRUIKTE TERMEN
a»

Horizontbenaming
Hoofdhorizonten
A1 -horizont

A2-horizont

B-horizont

B2-horizont
B3_horizont
C-horizont
Cl-horizont
C2-horizont
D-horizont

G-horizont

Lettertoevoegingen:
p

an

g

h

: bovenste in dikte variërende, meer of
minder donker gekleurde horizont van
het bodemprofiel, waarin het uitgangs
materiaal na de afzetting is verrijkt
met organische stof, of waarin de or
ganische stof na de afzetting door bi
ologische processen is omgezet.
: een minei^le horizont, die lichter van
kleur en lager in humusgehalte is dan de
boven- en onderliggende horizonten. Deze
hoofdhorizont is door verticale uitspoe
ling verarmd.
: minerale of moerige horizont, waarin inspoeling van bovenaf heeft plaatsgevon
den (humus of lutum, al of niet te zamen met sesquioxyden).
: B-horizont met maximale inspoeling.
: onderste deel van de B-horizont met ge
ringe inspoeling.
: minerale of moerige horizont, die wei
nig of niet is veranderd door bodemvor
ming.
: een weinig veranderde C-horizont, zoals
kalkloos zand of licht verteerd veen.
: een onveranderde C-horizont, zoals kalkrijke klei en geheel onverteerd veen.
: een minerale of moerige horizont, die
weinig of niet is veranderd door bodem
vorming en afwijkt van het erboven lig
gende moedermateriaal, bijv. een veen
laag onder een zandprofiel.
: een minerale of moerige horizont, die
geheel of vrijwel geheel gereduceerd
is en na oxydatie aanzienlijk van kleur
verandert. Tevens moet deze horizont aan
de eisen voor een C-horizont voldoen.
: een door de mens bewerkte (p = ploegen)
horizont, zoals de bouwvoor (Ap). Diep
verwerkte profielen kunnen bijv. als
volgt worden aangeduid (A1+B+C)p.
: een toevoeging, die aangeeft dat een A1horizont (gedeeltelijk) bestaat uit van
elders aangevoerd materiaal (bijv. door
plaggenbemesting of bezanding.
: lettertoevoeging, die bij elke horizont
gebruikt kan worden en die roestvlekken
aangeeft.
: de toevoeging h (van humus) kan alleen
in combinatie met de codering B2 worden
gebruikt en duidt dan op een zeer sterke
humusverrijking in het bovenste deel van
de B2 van sommige podzolgronden.

Behalve door bovenstaande toevoegingen, kunnen de bodemhorizonten ook
worden onderverdeeld door achtervoeging van cijfers, bijv. C1.1 en
C1.2 enz.
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Korte definities_van_een_aantal_indelingscriteria_
Mineraal materiaal
Moerig materiaal
Minerale gronden
Moerige bovengrond

Moerige tussenlaag

Dunne A1
Matig dikke Al
Dikke Al
Humuspodzol-B
Moderpodzol-B
Duidelijke podzol-B
Minerale eerdlaag

Moerige eerdlaag

Roestloos

Roestig
Met/zonder ijzerhuidjes

Hydromorfe kenmerken

') bij kleigronden 163- à 30
afbeelding 5c).

: materiaal met een organische-stofgehalte
van ten hoogste 15 % ')•
: materiaal waarvan het organische-stofgehalte hoger is dan 15 % ').
: gronden, die tussen 0 en 80 cm voor meer
dan de helft van de dikte uit mineraal
materiaal bestaan.
: een bovengrond^
die moerig is en bin
nen 40 cm diepte op een minerale onder
grond
ligt.
: een laag die moerig is, dikker dan 5 &
15 cm en dunner dan 40 cm is, en onder
een klei- of zanddek ligt.
: een niet-vergraven Al-horizont, die dun
ner is dan 30 cm.
: een Al -horizont, die 30 tot 50 cm dik
is.
: een A1-horizont, die dikker is dan 50 cm.
: B-horizont, waarin overwegend amorfe
humus voorkomt.
: B-horizont, waarin de humus overwegend
als moder wordt aangetroffen.
: B-horizont, die aan bepaalde eisen o.a.
wat kleur en dikte betreft, voldoet.
: hiertoe behoren:
1e. A1- of Ap-horizonten die over een
diepte van ten minste 15 cm humusrijk zijn.
2e. Al- of Ap-horizonten, die over een
diepte van ten minste 15 cm matig
humusarm of humeus zijn en tevens
voldoen aan de volgende kleureisen:
value kleiner dan 3>5 en minstens
één eenheid donkerder dan de C-laag.
3e. A1 -horizonten dikker dan 50 cm
: een moerige Al-horizont dikker dan 50 cm,
waarin hoogstens 10 à 15 volume-procen
ten uit plantenresten met een herkenbare
weefselopbouw bestaan.
: a. geen roest of
b. roest dieper dan 35 cm beginnend, of
c. roest ondieper dan 35 cm beginnend
doch over meer dan 30 cm onderbroken.
: roest beginnend binnen 35 cm, hoogstens
onderbroken over 30 cm en doorlopend tot
120 cm of tot de G-horizont.
: het aanwezig zijn/ontbreken van ijzerhuid
jes rondom de zandkorrels, bij de podzolen onmiddellijk onder de B2-horizont,
bij de eerdgronden en de vaaggronden boven
in de C-horizont.
: kenmerken, die erop duiden dat de desbe
treffende gronden tot hoog in het profiel
permanent of periodiek met water verza
digd zijn of dit voorheen waren.

afhankelijk van het lutumgehalte (zie
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Be standdelen_ van_ de_grond
: granulometrische (mechanische) samenstel
ling van de grond (zie hoofdstuk 4).
Textuurindeling
: indeling van gronden naar het percentage1)
van bepaalde fracties dat ze bevatten,
Lutumfractie
: minerale delen < 2 mu.
Siltfractie
: minerale delen >2 mu en < 50 mu.
Leemfractie
: minerale delen <50 mu.
Zandfract ie
: minerale delen > 50 mu en < 2000 mu.
Grindfractie
: minerale delen > 2000 mu.
Mu
: micron = 0,001 mm,
Klei (lutumrijk materiaal): mineraal materiaal, dat minstens 8 % lu
tumfractie bevat.
Leem
: mineraal materiaal, dat minstens 50 %
leemfractie bevat.
Zand (lutumarm materiaal): mineraal materiaal, dat minder dan 8 %
lutumfractie en minder dan 50 % leem
fractie bevat.
korrelgrootte waarboven en waarbeneden
Zandmediaan (M50) of
Mediaan
de helft (in gewichtshoeveelheid) van
de zandfractie (50-2000 mu) ligt. Inde
ling in klassen:
zeer fijn zand
= 105 - 150 mu
= 150 - 210 mu
matig fijn zand
= 210 - 420 mu
matig grof zand
= 420 - 2000 mu
zeer grof zand
Lemigheid van zand; gehalte aan leemfrac
tie. Indeling in klassen:
leemarm
= 0 - 10 %
zwak lemig
= 10 - 17t %
sterk lemig
= 17|
- 32§ fo
r?
zeer sterk lemig
50
- 32-1

Textuur

d.

Begrippen,_betrel&ing_hebbend_ op_ de_hydrologie
Gemiddeld hoogste grond
waterstand (GHG)
Gemiddeld laagste grond
waterstand (GLG)
Gleyverschijnselen
(grondwaterverschijnse
len)

Grondwatertrap (Gt)

waarde voor de grondwaterstand afgelezen
bij de top van de gemiddelde grondwater
standscurve.
waarde voor de grondwaterstand afgelezen
bij het dal van de gemiddelde grondwater
standscurve .
de in een bodemprofiel voorkomende roestverschijnselen al dan niet in combinatie
met reductieverschijnselen. Ze zijn een
gevolg van de ter plaatse optredende af
wisseling van oxyderende en reducerende
omstandigheden, die samengaan met de op
en neerwaartse beweging van het grondwa
ter.
klasse van de grondwatertrappeninde1ing,
gekenschetst door GHG en GLG (zie par.

4.10).
Reduct ieverschijnselen

door de aanwezigheid van tweewaardig ij
zer veroorzaakte, grijs gekleurde, in ge
reduceerde toestand verkerende vlekken
in de grond.

') de percentages worden berekend op minerale delen < 2000 mu

Roestverschijnselen

Totaal, gereduceerde zone

door de aanwezigheid van driewaardig
ijzer#roodbruin tot oranje gekleurde,
in geoxydeerde toestand verkerende vlek
ken, in de grond.
het deel van het profiel dat steeds of
vrijwel steeds verzadigd is met water en
ten gevolge daarvan nooit of vrijwel
nooit lucht bevat.

QYirisê-ïtrsês
het totaal van horizonten (lagen) in de
bodem, die door bodemvormende processen
en/of afzetting zijn ontstaan,
bovenste 5 à 50 cm van het profiel,
Bovengrond
bovenste horizont van het profiel met
Bovenlaag
meestal een relatief hoog gehalte aan
organische stof.
heeft betrekking op de fysische rij
Gerijpt
ping en geeft een indruk omtrent de
stevigheid. Gerijpte gronden zijn tot
ten minste 20 cm stevig (niet tussen
de vingers door te persen).
een minerale eerdlaag van 15"30 cm dikte
Dunne minerale eerdlaag
(een bovenlaag dunner dan 15 cm is per
definitie geen eerdlaag).
Matig dikke minerale eerd-ï een minerale eerdlaag van 30-50 cm dikte.
laag

Bodemprofiel

Y§rklari^_van_ de _namen_ waarmee _ de _ onders che iden_bodemeenheden_ zijn
aangeduid
Deze namen zijn ontleend aan het systeem voor bodemclassifica
tie. Hierin heeft men bij de naamgeving vaak gebruik gemaakt van
toponiemen, die voorkomen in gebieden waar ook de benoemde gronden
het meest worden aangetroffen. Ook heeft men wel nieuwe namen be
dacht, zo mogelijk toch iets zeggend over de aard of de ligging van
de desbetreffende gronden.
Beek

Broek

Duin

Eerd

Enk

: (in beekeerdgronden)
deze naam is gekozen, omdat de bewuste
gronden veel langs beken voorkomen.
: (in brcekeerdgronden)
bosnaam; laag moerasbos, kreupelhout.
De broekeerdgronden komen zowel op de
klei als op het zand voor. Daarom is
een naam gekozen, die zowel op lage
plaatsen slaat als overal voorkomt.
: (in duinvaaggronden)
vrijwel alle gronden, die namen dragen
met duin (zowel langs de kust als in het
binnenland) behoren hiertoe.
: (in eerdgronden)
een oude spelling en gewestelijke uit
spraak van het woord "aarde" is gekozen
om donkere en goed veraarde bovengronden
te benoemen.
: (in enkeerdgronden)
de met "enk" benoemde zandgronden zijn
ontstaan door eeuwenlang bodemgebruik als
bouwland.
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Haar
Laar

Kamp

Vaag

Veld

Vlak
Vlier

g.

: (in gooreerdgronden)
goor: laag gelegen land, moeras „ Slaat
meer op staand, dan op stromend water
en is als zodanig typerend voor deze
gronden.
: (in haarpodzolgronden)
heeft betrekking op hoge zandgronden,
vaak liggend te midden van lage gronden.
: (in laarpodzolgronden)
bosnaam (open plek in bos). Een ontginningsnaam uit de Middeleeuwen, waar
schijnlijk iets jonger dan loo.
: (in kamppodzolgronden)
algemene naam voor een afgeperkt stuk
land. Slaat op oudere ontginning in
podzolgronden.
: (in vaaggronden)
onduidelijk, niet scherp omlijnd. Wordt
gebruikt voor gronden met de minst dui
delijke horizonten.
: (in veldpodzolgronden)
veldnamen worden ten noorden van de
grote rivieren aangetroffen op (meestal
lage) heidevelden buiten de oude ont
ginningen. (in het zuiden komt deze naam
voor op oude bouwlanden en is daar dus
niet typerend voor deze gronden),;
: (in vlakvaaggronden)
vlak (vlaak, vlake) = zandplaat.
: (in vlierveengronden)
koirrfc van vlieder of vledder en is een
toponiem dat slaat op moerassig gras
land.

Namen_van_plantensoorten
Addertong
Berken
Beukvaren (gebogen)
Bochtige sraele
Bruine snavelbies
Dennen (grove of vlieg)
Dophei
Eendenkroos
Eiken
Pioringras
Fonteinkruid
Gevlekte orchis
Grote wolfsklauwJeneverbes
Klein blaasjeskruid
Kleine lisdodde
Kleine wolfsklauw

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Klein wintergroen
Klokjesgent iaan
Korstmossen
Kruipend struisgras
Moeras wolfsklauw

:
:
:
:
î

Ophioglossum vulgatum
Betula spec. (vnl. verrucosa)
Dryopteris linnaeana
Deschampsia flexuosa
Rhijnchospora fusca
Pinus sylvestris
Erica tetralix
Lemna spec.
Quereus spec.
Agrostis stolonifera
Potamogeton cf. polygoniflorum
Orchis maculata
Lycopodium elavatum
Ju râperus communis
Utricularia minor
Typha angustifolia
Lyccipodium complanatum var. charmaecyparissus
Pyrola rotundifolia
Gentiana pneumo nanthe
Cladonia spec.
Agrostis canina
Lycopodium inundatum
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Riempjes
Ronde zonnedauw
Schapengras
Struikhei
Veenbes
Veenmossoorten
Witte snavelbies
V/o11e gras
Wolverlei

Molinia caerulea
Corrigiola litoralis
Drosera rotundifolia
Pestuca ovina
Calluna vulgaris
Oxycoccus palustris
Sphagnum spec.
Rhijnchospora alba
Eriophorum spec.
Arnica montana

- n SAMENVATTING
Het bodemkundig onderzoek van het natuurreservaat "De Borkeld
en het Elzenerveld" vond plaats in de zomer van 1966 met als doel
een bijdrage te leveren voor het opstellen van beheersplannen. Daar
toe werden, na voorafgaand overleg met de Natuurbeschermingsconsu
lent en zijn medewerkers, een bodemkaart en een grondwatertrappenkaart vervaardigd van een gebied groot ca. 500 ha.
De geologische opbouw is zeer gevarieerd. Op een ondergrond van
vermoedelijk preglaciaal zand, dat hier en daar dicht aan het opper
vlak korrrt, bevindt zich plaatselijk grondmorene en fijne tot grove
fluvioglaciale afzettingen uit de Riss-tijd. In de Würmtijd zijn op
verschillende plaatsen dekzanden afgezet, die voor een deel in het
Holoceer zijn verstoven tot stuifzanden. In een laagte aan de noord
rand van het gebied is veen gevormd. De ligging van deze verschillen
de afzettingen is aangegeven op een geologische kaart, schaal 1 : 15 000
(afb.2) en schematisch in een doorsnede (afb. 3) weergegeven.
De geschiedenis van het bodemgebruik is met betrekking tot de
landschappelijke opbouw al even belangrijk. Voor een verklaring van
de toestand zoals die nu is hebben we enkele verbanden kunnen leggen
met het historische optreden van de mens. Op archeologisch gebied
zijn slechts een paar vermeldenswaardige feiten gevonden, die misschien
nog niet vastgelegd waren. Enkele andere ingrepen door de mens zijn
gelokaliseerd en kort besproken.
Hoewel de grondwaterinvloed in een zeer groot deel van het gebied
gering is, varieert de grondwaterhuishouding plaatselijk zeer sterk.
Sommige hoog gelegen percelen zijn nat en aangrenzende lager gelegene
droog. Deze merkwaardige situatie vindt zijn oorzaak in het plaatse
lijke voorkomen van slecht doorlatende lagen. De verschillen in grond
waterhuishouding komen in de vegetatie zeer duidelijk tot uiting. In
het veen blijkt de toevoer van voedselrijk water, dat van het cultuur
land af het veengebied kan binnenstromen, enige invloed te hebben op
de vegetatie. We achten het van belang voor het handhaven van de oligotrofe vegetatie in het veen, dat op de grens met de cultuurgrond
een goede afwateringsloot wordt gelegd met een walletje langs de kant
van het veengebied.
In hoofdstuk 3 worden de voornaamste bodems die in het gebied
zijn ontstaan in het kort besproken. Ze behoren tot de veengronden,
podzolgronden, eerdgronden en vaaggronden. De hoofdindeling van de
gronden is grotendeels gebaseerd op de aard van het moedermateriaal.
In hoofdstuk b- komen de onderscheiden kaarteenheden:
Veengronden, Moerige gronden, Zandgronden en Oude kleigronden
aan de orde.
Voorts komen in dit hoofdstuk de indelingscriteria ter sprake,
zoals de textuurindeling en de grondwatertrappenindeling.
Een beschrijving van alle kaarteenheden volgt in hoofdstuk 5« Van
elke eenheid wordt de ligging, verspreiding, opbouw en gebruik (vege
tatie) in het kort besproken, waarna een globale profielbeschrijving
volgt.
De veengronden beslaan een kleine oppervlakte en zijn omgeven
door moerige gronden. De zandgronden korren over een zeer grote opper
vlakte voor, vnlo als uitgestoven en opgestoven zandvaaggronden, moderpodzolgronden en humuspodzolgronden. Een klein gedeelte van het
gebied wordt ingenomen door gooreerdgronden met pseudogley, en door
enkeerdgronden. Ten slotte zijn nog oude kleigronden onderscheiden.
De grondwatertrappen, die op een afzonderlijke kaart zijn inge
kleurd worden in het laatste hoofdstuk besproken. De kaart geeft een
indruk van de standen van het grondwater in de loop van het jaar.

SchaaL 1:25 OC

Afb. 1. Situatiekaart
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INLEIDING

1.1

Algemeen

Voor de aanvang van de kartering in het natuurreservaat "De Borkeld
en het Elzenerveld" heeft er een bespreking plaatsgehad met de Natuur
beschermingsconsulent voor Overijssel, de heer Ir. A. Coops. Tijdens
de kartering was er zo nu en dan contact met de heren B.G. Nijboer en
D.A. Docter. Met de Bewaker, ae heer G. J, Janssen was er een inten
sief contact. De Stichting voor Bodemkartering is erkentelijk voor
hun medewerking.
Het onderzochte gebied is ca, 500 ha groot en ligt in het ui
terste noordwesten van de gemeente Markelo. De grenzen met de gemeenten
Holten in het westen en Rijssen in het noorden liggen enkele honderden
meters buiten het gebied. Hst gebied komt voor op de kaartbladen 28 C
en D van de topografische kaart van Nederland, schaal 1 : 25 000 en
is in de richting oost-west bijna 3 km lang en in de richting noord
zuid l|r tot 2 km breed (zie afb. 1).
1 «2

Opname en vervaardigde kaarten

Het veldwerk is uitgevoerd in het voorjaar en in de herfst van
1966. Als basis voor de veldopname zowel als voor het vervaardigen
van de definitieve kaarten werd gebruik gemaakt van kaarten op schaal
1 : 5 000 die door de opdrachtgever ter beschikking waren gesteld.
Het aantal boringen tot 120 cm diepte bedroeg bijna 800 of ruim
1 ,5 per ha. Ook zijn er een klein aantal diepere boringen uitgevoerd
tot ca. 2 à 5 meter. Voorts hadden we tot onze beschikking de zgn.
veldbodemkaarten, schaal 1 : 5 000 en de definitieve kaarten, schaal
1 : 10 000, die door de afd. Opdrachten van onze dienst opgenomen
waren in verband met de voorgenomen ruilverkaveling "Holten-Markelo"
(v.d.Hurk, 1967)« Op deze veldkaarten zijn binnen het gebied ca. 300
boringen aangegeven.
Op de door ons gemaakte veldkaarten werden de verzamelde gegevens
in code weergegeven. Aan de hand hiervan werden een bodemkaart, een
grondwatertrappenkaart, een geologische kaart en een doorsnede vervaar
digd. Op basis van dit ontwerp vervaardigde de tekenkamer de defini
tieve tekenstukken bij dit rapport.
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LEGENDA
Veen ter dikte van meer dan 40cm
BIJZONDERE ONDERSCHEIDINGEN
Stuifzandgronden; opgestoven matig fijn zand
ter dikte van meer dan 40 cm, leemarm

|"ö ° °00 ^ G r i n d h o u d e n d

Dekzandgronden; leemarm of zwak lemig matig fijn dekzand

Dude klei met zwerfstenen in de ondergrond

ter dikte van 40 à 120cm
Fluvioglaciale afzettingen van matig fijn of grof glauconiethoudend zand,
veelal grindhoudend en zwak lemig
[77
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Oude klei met zwerfstenen

•

Boorpunt met kleilagen zonder keien

Stuwwal grotendeels bedekt met fluvioglaciaal

O

Boorpunt met grindlaagjes

Afzettingen van meestal matig fijn glauconiethoudend zand
plaatselijk binnen 120cm diepte met kleilagen zonder keien

Afb.2. Geologische kaart, schaal 1:15.000

• Doorsnede A-B-C van afbeelding 3

- 13 2.
2.1

BESCHRIJVING VAN HET GEBIED
De geologische opbouw

Het gekarteerde gebied is geologisch zeer gevarieerd, het is in
dit opzicht een waar museum. Tijdens de kartering is de geologische
opbouw in grote lijnen wel duidelijk geworden, tal van detailproble
men zijn echter onopgelost gebleven. Aan de hand van de verrichte
boringen is een geologische kaart samengesteld (afb. 2) waarbij ge
tracht is zo veel mogelijk aan te sluiten bij de nu gangbare geolo
gische opvattingen. Na een algemene schets van het gebied en de omge
ving zullen de verschillende afzettingen achtereenvolgens worden be
sproken.
Het fundament van het gebied wordt gevormd door gelijkmatige,
waarschijnlijk fluviatiele, matig fijne, glauconiethoudende zanden.
Zij zijn oijder dan de landijsbedekking en er komen hier en daar klei
lagen in voor. De juiste ouderdom is niet bekend.
Het gebied werd in sterke mate gemodelleerd bij de komst van het
landijs in de Risstijd.
Het gehele onderzochte terrein is bedekt geweest door een ijslob,
die in het westen de grove afzettingen van de grote rivieren opstuwde
tot een heuvelrug, de Holterberg., en in het oosten de stuwwal van
Rijssen deed ontstaan.
Door het ijs is veel materiaal meegenomen en als keileem afgezet,
een slecht doorlatende klei met zwerfstenen.
Uit het water van het afsmeltende ijs bezonken plaatselijk grove,
grindhoudende zanden, het Fluvioglaciaal. Mogelijk werden soms in meer
tjes ook kleien afgezet.
Op de koude Risstijd volgde het warme Eemien. Sporen uit die tijd
werden in het onderzochte gebied niet aangetroffen.
In de daaropvolgende koude periode, de Wiirmtijd werd het landschap
weer sterk vervormd. In een toendraklimaat werden met arctische stormen
grote hoeveelheden zand verplaatst, het zgn. dekzand. Het is gewoon
lijk matig fijn en sterk gesorteerd als gevolg van het eolische trans
port. Grote delen van het onderzochte gebied zijn met dit zand bedekt.
In het Holoceen, de periode na de koude Wurmtijd, de tijd waarin
wij nu leven, is door verschillende oorzaken op veel plaatsen het dek
zand weer gaan verstuiven tot zgn. stuifzanden.
In diezelfde periode en ook reeds in het Laat-Glaciaal werd een
laag, nat gedeelte in het noorden van het terrein opgevuld met veen.
ue verbreiding van de verschillende afzettingen die we nu zullen be
spreken. is aangegeven op de geologische kaart, afb. 2.
Code P

Afzettingen van meestal matig fijn glaucoftxethoudend zand,
plaatselijk binnen 120 cm met kleilagen, zonder keien
Deze afzetting komt over een grote oppervlakte voor in het zui
den en oosten van het gebied. Ook onder het veen en ten westen van de
dekzandrug hebben we dit zand aangeboord. Daar is het echter overdekt
met dekzand waarvan het is gescheiden door een grindvloertje. Elders
zijn nog een paar kleine vlakken onderscheiden.
In de bodem van de afgraving op de Höcht zagen we een kriskrasgelaagdheid in deze afzetting. De kleilagen die er in voorkomen wor
den ontgonnen door de baksteenindustrie. Op veel plaatsen liggen ze
echter te diep voor een economisch verantwoorde ontginning. Het is
zware klei waar slechts bij hoge uitzondering een kei in wordt aange
troffen. Grind komt er ook niet in voor, evenmin als in de zandlagen.
De afzetting is tot stand gekomen vóór de komst van het landijs. In vroe
gere publikaties werd het materiaal wel aangeduid als proglaciaal zand
(v.d. Sijp, 1952).
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- 14 Code M
Stuwwal, grotendeels bedekt met fluvioglaciale afzettingen
In het oosten ligt een terreingedeelte dat opvallend hoger is
dan de directe omgeving. Het vormt êên geheel met de stuwwal van Rijssen. In een groeve even buiten het gekarteerde gebied is te zien dat
op enkele plaatsen de lagen onderling iets verspringen. Op dit stuw
walgedeelte komt veel fluvioglaciaal materiaal voor, o.a. de Friezenberg.
Code K
Oude klei met zwerfstenen
De keileemafzetting komt voor zuidwestelijk van de Höcht en ten
zuidwesten van de Priezenberg. Ook langs de noordgrens van het gebied
(de Hoge Borkeld) treffen we haar plaatselijk aan. Op de Höcht zelf
is de afzetting grotendeels afgegraven voor de steenbakkerij, maar
aan de hand van het voorkomen van achtergebleven noordelijke zwerf
stenen en waarnemingen in voorgaande jaren konden we de vroegere ver
spreiding aangeven.
Voor een deel is de afzetting afgedekt met stuifzand, dekzand of
fluvioglaciaal materiaal.
De gekarteerde vlakken liggen in het algemeen in hogere terrein
gedeelten. In de doorsnede A-C (afb.3) komt dit ook tot uiting.
Code G

Fluvioglaciale afzettingen van matig fijn of grof glauconiethoudend zand, veelal grindhoudend en zwak lemig
Deze afzettingen komen in het gebied vrij veel voor, voornamelijk
in het westen en in het oosten. Plaatselijk ligt het Fluvioglaciaal
ondiep op andere afzettingen, hier en daar is het overdekt met stuif
zand of dekzand. Het merendeel is afgezet als kämeterras.
In het oosten tussen de landijstong en de stuwwal van Rijssen en
in het westen tussen een gedeelte van de Holterberg en de ijslob.
Hiermee in overeenstemming is de waarneming dat op de zuidwesthelling
van de Hoge Borkeld, het kameterras in het westen, ondiep materiaal
voorkomt dat grote gelijkenis vertoont met het zand dat onder P word
beschreven. Dit geldt eveneens voor de omgeving van de Friezenberg,
die zelf geheel uit fluvioglaciaal materiaal bestaat, en mogelijk
moet worden opgevat als een käme. Het is dan een puinhoop van smelt
watermateriaal dat zich plaatselijk in het ijs heeft opgehoopt en na
het afsmelten als een heuvel is blijven liggen.
De smalle strook Fluvioglaciaal in het zuidoosten is een opge
vuld tunneldal. Langs de rand van de ijslob werd veel smeltwater afge
voerd dat een diep dal uitsleep met steile wanden. Dit dal is ver
stopt geraakt met grof zand en grind waarin veel noordelijke bestand
delen voorkomen.
De overgang van het matig fijne zand van de afzetting P naar
het grove materiaal van het Fluvioglaciaal is daar in het veld zeer
abrupt. Kenmerkend voor het Fluvioglaciaal is de kriskras-gelaagdheid,
het voorkomen van veel noordelijk grind en plaatselijk het voorkomen
van gerolde leemballen. Dit laatste werd waargenomen in een groeve
op de Haspel ten noordoosten van het gebied.
Tabel 1 geeft de resultaten van een aantal grdndtellingen uit de
omgeving. Duidelijk blijkt het onderscheid tussen de gestuwde preglaciale zanden met veel kwarts, weinig kristallijne gesteenten en wei
nig vuursteen, en de fluvioglaciale zanden met veel minder kwarts, veel
kristallijne gesteenten en een duidelijke hoeveelheid niet gerolde
vuurstenen.
Code D

Dekzanden, leemarm of zwak lemig matig fijn zand, dikker dan
40 cm
De dekzanden zijn afgezet in de koude Würmtijd. Arctische stormen
hebben veel materiaal geblazen uit gebieden waar de toch al spaarzame
vegetatie was vernield. Als windafzetting is het zand sterk gesorteerd,
met weinig grove en weinig fijne delen. In verschillende perioden van
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- 15 de Würrrrtijd zijn verschillende dekzanden afgezet. In het gekarteerde
gebied is hieraan geen aandacht besteed. Het is evenwel duidelijk uit
het veenonderzoek dat het dekzand, dat in een dunne laag onder het
veen doorloopt, ouder is dan dat wat er overheen ligt. Veel oudere
dekzandafzettingen zijn wat fijner en lemiger dan de meeste jongere
dekzandafzettingen.
Zo komt onder het veen een op löss gelijkende laag voor die ook
elders ten oosten van het veen werd waargenomen. In de verschillende
afzettingsperioden komen lemige afzettingen voor op luwe plaatsen. Dat
is o.a. het geval op de noordoosthellingen tussen de Hoge Borkeld en
de Witte Belten. Zij liggen daar onder een solifluctiedek. De dekzanden
komen veel voor in het zuidoosten en in het noordoosten rond het Elze
nerveen. Een dunne laag dekzand vindt men op veel plaatsen elders in het
gebied.
Code S

Stuifzandgronden; opgestoven matig fijn zand, leemarm, dikker
dan 40 cm.
De dekzanden zijn door de wind afgezet. Door verschillende oor
zaken zijn ze in recente tijd vaak weer gaan stuiven. Dat is in sterke
mate het geval in het zuidwesten, waar tot aanzienlijke hoogte opge
stoven heuvels voorkomen te midden van vlakkere gebieden bedekt met
dunne lagen stuifzand. Hier en daar treft men uitgestoven laagten aan.
Het stuifzand is op de meeste plaatsen begroeid. De vegetatie is ken
nelijk jong, en heeft het pionierstadium nog nauwelijks achter de rug;
Dijkink (1923) nam het stuiven nog waar.
In het stuifzand komen veel elkaar afwisselende bandjes voor met
iets meer en iets minder humus, maar steeds zeer weinig, en vaak ook
met enig verschil in textuur. De iets humeuzere bandjes ontstonden
tijdens begroeiingsperioden gedurende de opstuiving.
Cede V
Veen, dikker dan 40 cm
Tegen de noordgrens van het gebied ligt een komvormige laagte
waarin veen voorkomt. De dikte van het veen wisselt sterk, op de kaart
is aangegeven waar het overwegend dikker is dan 40 cm.
In 1953 is een veenprofiel bemonsterd en door Prof. Florschütz
palynologisch onderzocht. Het pollendiagram is weergegeven in afb. 4
onder de naam Diependaal. Dieper dan 80 cm bestaat het profiel uit
zand, dat tussen 135 en 95 cm diepte ergfijn is, en min of meer op
lô'ss lijkt. Er komen overblijfselen in voor van Charr», Hippuris, Batrachium,
Potamogeton en Myriophyllum wat wijst op een eutroof nat milieu. Het
fijne zand moet zijn afgezet in een toendraplas met betrekkelijk voed
selrijk water.
De toendra-omstandigheden blijken duidelijk uit het pollendiagram
beneden 50 cm. Berk, den en wilg zijn de voornaamste boomsoorten in
de tijd dat het materiaal beneden 50 cm wsrd afgezet terwijl bovendien
de niet-boompollen sterk overwegen wat in overeenstemming is met het
epen karakter van het landschap in die tijd.
Tussen 80 en 50 cm diepte komen sporen voor van een wat minder
koud klimaat, het geheel beneden 50 cm diepte behoort echter ongetwij
feld nog tot het Würmglaciaal, vermoedelijk het Laatglaciaal.
Omstreeks 50 cm diepte blijkt een groot hiaat aanwezig te zijn in
het pollendiagram. Het veen boven die diepte blijkt gevormd te zijn in
het Subatlanticum, Behalve els, den en berk komt veel beuk, haagbeuk en
hazelaar voor. Heide-achtigen zijn goed vertegenwoordigd, granen tre
den op en er viadai pollen gevonden van cultuurbegeleiders als Artemisia
Plantago, Rumex en vermoedelijk Centaurea,
Het lijkt voor de hand te liggen dat het veen door de mens gedeel
telijk is afgegraven, waarna de hierdoor ontstane gaten weer dichtgroei
den met veenmosveen. De sterke toename van Pinus in de bovenste 20 cm
van het veen demonstreert de uitbreiding van de den in de omgeving,
vermoedelijk als gevolg van aanplanting van de grove den.

- 16 2.2

Landschappelijke opbouw

De mens heeft onmiskenbaar zijn stempel gedrukt op de ontwikke
ling van het tegenwoordige landschap. Eeuwenlang is hij bezig geweest
een nuttig gebruik te maken van de mogelijkheden die zijn voortbe
staan ten goede kwamen.
Recent zijn bijvoorbeeld de aigravingen van klei voor de produktie van baksteen. Doch ook larg geleden zijn hier reeds stenen gebak
ken. Juist ten zuiden van de heuvel op de Borkeld (ca. 100 m ten wes
ten van de boerderij "de Höcht") vonden we op ca. 1 m diepte resten
van vermoedelijk in een veldoven gebakken steen. Boven deze steenresten bevond zich een laag van ca, 50 cm vergraven humeus zand. Daarbo
ven lag ca. 50 cm stuifzand waarin een micropodzol was ontwikkeld. We
mogen dus wel aannemen, dat de thans aangetroffen situatie hier in ie
der geval reeds meer dan verscheidene tientallen jaren bestaat. El
ders komt men oude ontsluitingen tegen waar kennelijk klei is gegra
ven.
Een andere bijdrage ten gerieve van de bouw van huizen en schu
ren leverde het grove zand en het grind. Dit werd vooral de laatste
tientallen jaren gewonnen ten zuiden van de Witte Belten, op de Bor
keld en in een paar putjes langs de zuidgrens van het gebied ten zui
den van de Höcht. Ook zijn er enkele boerenafgravingen van zand.
Een andere sterke beïnvloeding van het landschap ging uit van het
gebruik van de bodem voor de landbouw. Het gebied werd tot in deze
eeuw toe weinig geschikt geacht voor intensieve gras- en bouwlandcul
tuur. Alleen langs de westgrens troffen we enkele percelen aan die
met plaggen zijn bemest, op één perceel ten noordoosten van het veen
lijkt dit eveneens het geval te zijn. Wel paste men hier algemeen de
extensieve heidecultuur toe om zoveel mogelijk schapen te kunnen hou
den. Daartoe was het nodig de hei vrij te houden van struiken en bo
men, vnl. berken en eiken en in de laatste honderd jaar ook de op
dringende zgn. vliegdennen. Op schrale gronden had men van eiken niet
zo gauw last en vliegdennen waaiden natuurlijk alleen daar over waar
een dennencultuurbos in de buurt lag.
Intussen bleef de behoefte aan brandstof bestaan of nam nog toe.
Naarmate de houtopbrengst verminderde ging men de brandstofbehoefte
dekken door turf te winnen. Het grote aantal grillig gelegen putjes
wijst echter niet op een georganiseerde aanpak.
Men streefde er naar zoveel mogelijk hei te hebben voor het hou
den van schapen en het maaien van plaggen en tegelijkertijd zgn. "tel
hout", schors van eikenhakhout en turf te winnen. Op de kale hei kreeg
de wind vrij spel. Langs de dreven waar steeds veel schapen heen en
v/eer trokken en op plaatsen waar te veel werd afgeplagd, stoof hoe
langer hoe meer zand de hei in. De begroeiing stierf hier af en zo
ontstonden zandkuilen en duintjes. Ten slotte ontstond hieruit het
thans aanwezige stuifzandlandschap. Ongetwijfeld heeft men getracht
het stuifzand te beteugelen.
We wijzen hier ten slotte nog op twee onnatuurlijke landschaps
elementen, die verband houden met het menselijke optreden in de laatste
eeuwen. Op de Borkeld liggen namelijk rechte zandrugjes van ca, 30 cm
hoogte op een tiental meters van elkaar. Op de droge en meestal grindhoudende gronden ten noordoosten van het gebied komen deze ook voor
over een vrij grote oppervlakte. Bij de vraag over het ontstaan kan
men allerlei gissingen maken. Voor ons staat wel vrij vast dat het
tamelijk recente ingrepen zijn, aangezien de profielopbouw in de bo
venste 20 cm van de ruggen duidelijk wijst op ophoging met humeus
zand uit de A1- en A2-horizont. De tussenliggende laagten zijn daar
entegen onthoofd, dwz. dat de A-horizonten verdwenen zijn. Indien
het een zeer oude ingreep was dan zou de A-horizont in de laagten niet
zo dun zijn. Ook konden we niet vaststellen dat de grond in de rugjes
archeologisch vuil is.

LEGENDA
grindgroeve
'vi.,.,.cvv hoogteverschil (talud)
O

grafheuvel

•

zeer laag „grafheuveltje"

Situatieschets van de drie zeer lage „graf heuveltjes" op de Borkeld

- 17 Een andere onnatuurlijkheid treft men aan in het lagere terrein
tussen de Borkeld en de Witte Belten. De strook sterk vergraven gron
den die hier is gekarteerd (zie bodemkaart, bijl. 1), bestaat uit
twee grindhoudende zandruggen gescheiden door een half volgestoven
sloot van enkele meters breedte. De bovenste decimeters van de ruggen
zijn vergraven. Oud in archeologische zin is ook deze "slootwal" waar
schijnlijk niet.
Over de geschiedenis van het gebied is ons weinig nader bekend
geworden. Van een zeer oude geschiedenis getuigen de grafheuvels die
op de Borkeld en bij de Friezenberg liggen. Tijdens de kartering wer
den enige waarnemingen gedaan die archeologisch van belang kunnen
zijn.
In de dekzandrug ten westen van het veen komt langs de noord
grens plaatselijk een vuile laag voor onder de B2-horizont. Bij de
aanleg van de verkeersweg E8 ware het goed deze plek te bestuderen.
Een ander punt dat onze aandacht trok is het voorkomen van 3 juist
zichtbare verhogingen op de hoogste plek van de Borkeld. Ze lijken
op zeer lage grafheuveltjes maar zijn bij de archeologische inven
tarisatie niet als zodanig aangegeven. Misschien zijn het ook geen
grafheuveltjes maar bijvoorbeeld plaatsen waar keien hebben gelegen
om de zonnestand te peilen en de tijd te bepalen. We geven derhalve
de situatie in afbeelding 5 aan.
Het gebied wordt van oudsher door de bevolking gewaardeerd en
druk bezocht. Vooral vroeger (30 à 1+0 jaar geleden) had men van de
Friezenberg af een mooi uitzicht over de hei* het veen en het stuif
zand (Dijkink, 1923). Enkele berken, vliegdennen en jeneverbesstrui
ken vormden
een fraaie stoffering van dit landschap. Ook thans is
dit uitzicht nog niet geheel belemmerd, al heeft de grote uitbrei
ding van de naaldhoutcultuur er' toe bijgedragen dat het uitzicht ach
teruit is gegaan.
De jeneverbes heeft in deze streek grote betekenis. We willen
er daarom een paar opmerkingen over maken. Ook de jeneverbes is door
de grote uitbreiding van het naaldhout achteruit gegaan. In het noord
oosten van het gebied komt hij nog veel voor, maar het is duidelijk,
dat hij de strijd tegen de vliegdennen zal verliezen. Even buiten
het gebied ligt hier een perceel waar de dennenopslag is verwijderd.
Een zo buitengewoon dicht jeneverbessenstruweel als zich hier heeft
ontwikkeld komt zo zuidelijk elders in ons land niet meer voor. Er
kan over gedacht worden om bij de aanleg van de weg, E8, de jongste
jeneverbesstruiken, die toch moeten verdwijnen, over te planten naar
de hei in het gebied.
Tot slot geven we hier een kort overzicht van de thans voorko
mende begroeiing. Grove-dennenbossen treffen we aan in het zuidweste
lijk stuifzandlandschap, op de Hoge Borkeld ten noorden van de Witte
Belten. Ook ten noordoosten van de Borkeld, op de Friezenberg en ten
noorden daarvan is veel dennenbos. In laatstgenoemde omgeving komt
ook lariksbos voor. Hakhout van vnl. eiken en berken vinden we vooral
in het zuidoosten van het gebied, afgewisseld met landbouwcultuurgrond. Deze laatste treffen we ook aan langs de zuid-, oost- en noord
rand van het veen. Voorts langs de zuidgrens en plaatselijk langs de
westgrens van het gebied. Ten westen en zuidwesten van het veen ligt
een grote oppervlakte hei. De vegetatie bestaat hier vooral uit struik
hei, bochtige smele, fioringras, schapengras, pijpestro en dophei met
bladmossen en korstmossen als ondergroei.
Het Veengebied is vooral gekenmerkt door het voorkomen van pijpe
stro, dophei en veenmossoorten, doch soorten als ronde zonnedauw, brui
ne- en witte snavelbies en veenbos komen er hier en daar cok in voor. In
het veen liggen twee bomgaten met een afwijkende begroeiing. In het
ene gat groeit fonteinkruid (Potamogeton cf. polygoniflorum) in het
andere klein blaasjeskruid (Utricularia minor).
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bekend zijn, komen merkwaardiger wijze bijna zonder uitzondering voor
in en nabij de leemgroeven (riempjes), langs de spoorlijntjes (adder
tong, klokjesgentiaan, klein wintergroen) of op plaatsen waar de aan
wezigheid van landbouwcultuurgrond enige invloed gehad kan hebben
(beukvaren, wolverlei). Voorts komen in de omgeving van de leemgroe
ven in de hei de kleine-, de grote- en de moeraswolfSclauw voor, als
mede de gevlekte orchis.
2.3

De waterhuishouding

Het gebied wordt overwegend ingenomen door droge zandgrond, doch
uiterst nat veen komt er ook in voor. De waterhuishouding is in klas
sen gekarteerd en afzonderlijk aangegeven op bijlage 2. Voor de plan
tengroei is de vochthuishouding uiteraard van belang. Hierbij spelen
de bodem (textuur, hurausgehalte, enz.) en het grondwater een rol. Dop
hei bleek in dit gebied zonder veel uitzonderingen voor te komen op
plaatsen waar ünnen 80 cm diepte grondwaterinvloed werd geconstateerd.
Hier en daar treedt zij op ogenschijnlijk hoog en droog gelegen plek
ken op. Meestal bleken dit plekken te zijn waar het grondwater stag
neert op een kleilaag, bijv. op de oosthelling van de Witte Belten.
Ten oosten van de Witte Belten treden veel grassen op in de hei,
juist op plaatsen waar een dun stuifzanddekje aanwezig is. Deze samen
hang bleek op verscheidene plaatsen duidelijk aanwezig te zijn.
Door de aanwezigheid van slecht doorlatende kleilagen doet zich
hier en daar de merkwaardige situatie voor dat hoog gelegen plaatsen ge
durig vochtig zijn en 's winters zelfs nat, terwijl lagere terreinge
deelten in de omgeving droog liggen. We kunnen dit zien als we de gren
zen op de grondwatertrappenkaart (bijlage 2) vergelijken met de hoog
telijnen op de topografische kaart. Hier en daar treden dan ook kwelverschijnselen op. Zowel aan de voet van de Priezenberg als aan het
zuideinde van de middelste weg door het veen troffen we kenmerken aan
die hier op wijzen. Een echte bronplek, zoals er vroeger één bestond
in de bocht van het klinkerwegje ten zuiden van de Priezenberg en zoals
er nu nog één voorkomt 200 meter oostwaarts langs dit wegje, hebben
we in het gebied niet gevonden.
In de omgeving van de meest oostelijke weg door het veen, ongeveer
op de grens van cultuurland en veengebied, komen in het slootwater hier
en daar roestvlokken voor. Dit wijst er op dat hier enige aanvoer van
grondwater plaats heeft. De vegetatie in het veen duidt op een voedselarm milieu. Langs de zuidrand, waar het veen grenst aan grasland, tre
den tussen de normale veenbegroeiing enkele plantensoorten op, die men
hier niet direct zou verwachten, bijv. eendenkroos en kleine lisdodde.
Dit is waarschijnlijk een gevolg van tijdelijke overspoeling met voed
selrijker water uit het cultuurland. Wil men hier een oligotroof re
genwaterveen in stand houden, dan is het wenselijk dat op de grens van
het grasland en het veen een goede afvoer plaatsvindt van het voedsel
rijke water uit de cultuurgronden. Langs het meest oostelijke dijkje
door het veen ligt reeds een afvoersloot. Deze heeft waarschijnlijk wei
nig invloed op de waterstand in het veen, omdat de meerbodemlaag onder
grondse afvoer van het water sterk belemmert. Op het ogenblik stroomt
op een enkele plaats voortdurend water uit het veen over het dijkje
heen in de afvoersloot. Bij verbetering van de afvoer van het water uit
het cultuurland is het raadzaam om op deze plaats een duikertje te leg
gen ongeveer 10 à 20 cm boven het thans aanwezige afvoerpeil. Een snel
le verhoging van het waterpeil in het veen moet evengoed vermeden wor
den als een verlaging.
In verband met de turfwinning heeft men vroeger het veengebied ont
waterd» De verbreiding van moerige gronden en de vastheid van de geklon
ken veenlagen wijzen hierop. De vraag hoe hoog het water daarvóór ge
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niet van belang. Er zijn aanwijzingen voor een waterstandsdaling in
de orde van 50 à 80 cm in deze omgeving.
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3.1 Inleiding
In het buitenste laagje van de aardkorst treden als gevolg van al
lerlei processen veranderingen op. Ze vinden plaats vooral onder in
vloed van de volgende factoren: klimaat, moedermateriaal, biologische
activiteit, reliëf en grondwater, de mens en de tijd.
Het gevolg van de invloeden van al deze factoren met hun onderlin
ge wisselwerking is, dat er bodemvorming optreedt. In ons rapport over
het CRM-natuurreservaat "De Moerputten" is hierop wat uitvoeriger inge
gaan (zie voorts Steur, 1961). In een vertikale doorsnede, het bodem
profiel, kunnen we bepaalde horizonten onderscheiden. Vooral de kenmer
ken en eigenschappen van een grond, die aan een bodemprofiel zijn waar
te nemen, zijn bepalend voor de onderscheiding en benoeming van de bo
demeenheden op de bodemkaart. De differentiërende kenmerken die bij de
Stichting voor Bodemkartering worden gebruikt (De Bakker en Schelling,
1966), dienden ook als basis voor de indeling van de gronden in dit ge
bied.
De bodems die in dit gebied voorkomen behoren tot de veengronden,
podzolgronden, eerdgronden en vaaggronden.
3.2 Veengronden
Veenvorming treedt voornamelijk op onder anaërobe omstandigheden.
Deze omstandigheden worden meestal veroorzaakt door een overmaat aan
water.
De samenstelling en diepte van het water bepaalden in belangrijke
mate welke planten er in groeiden. De uiteenlopende plantengroei heeft
verschil in veensoort ten gevolge. In dit gebied zijn veenlagen ont
staan waarin resten van veenmossen, wat heide en andere plantensoorten
te herkennen zijn. Aan de onderzijde van het veen komt op de messte
plaatsen een meer'bodem voor. Van beneden naar boven nemen in het veen
heide- en wollegrasresten toe. Tot op een diepte van ca. 50 cm is het
veen vergraven. Het. grootste deel van het veen is ontstaan in een oligotroof, het veen aan de basis in een mesotroof milieu.
In de vele putjes, waarin water staat, is opnieuw veenmos gaan
groeien,waardoor er in de loop van enkele tientallen jaren een nietgerijpt veenmosveenlaagje is gevormd van ca. 15 cm dikte. Over een gro
te oppervlakte tussen de putjes ontbreekt dit laagje. We hebben ervan
afgezien deze verschillen aan te geven. Deze gronden zijn in hun geheel
als gerijpte veengronden gekarteerd, op de bodemkaart aangegeven als
vli_erv£engrond£n_(code V). De topografische ondergrond van de bodem
kaart geeft de verspreiding van de plasjes met een niet-gerijpt veenlaagje vrij goed aan.
3.3 Podzolgronden
In Nederland geeft men in het algemeen de naam podzol aan gronden
met een ABC-profiel, mits de B-horizont is ontstaan door inspoeling van
organische stof met of zonder sesquioxyden (Pape, 1961). Om van een
podzolgrond te kunnen spreken moet de B-horizont voldoen aan bepaalde
eisen, doch een A2-horizont hoeft niet aanwezig te zijn.
Op verscheidene plaatsen in ons land wisselen podzolgronden op
zeer korte afstand af met andere gronden. Zo treft men dikwijls op
zeer lage kopjes in beekdalgebieden humuspodzolgronden aan temidden
van beekeerdgronden. De in het veld waarneembare verschillen zijn vaak
alleen een zeer gering verschil in hoogteligging ten opzichte van het
grondwater, een klein verschil in begroeiing en in de humusvorm. De
verschillen in de bodem zijn echter frappant. Een klein verschil in de
combinatie van de overheersende bodemvormende factoren kan blijkbaar
leiden tot verschillende processen met zeer duidelijk uiteenlopende
gevolgen.
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voor. Dit is met het blote oog juist in humuspodzolen goed te zien.
Zo verschillen de organische stof in de Al-, de A2-, de B2h- en de brui
ne B2-horizont onderling duidelijk in kleur en consistentie.
In ons land worden moderpodzolgronden en humuspodzolgronden onder
scheiden. Men spreekt van moderpodzolgronden als de organische stof in
de B-horizont voornamelijk bestaat uit niet-amorfe humus, gewoonlijk
moderhumus. Ze liggen meestal hoog ten opzichte van het grondwater en
komen vooral in zand- en grindhoudende afzettingen voor, die niet tot
het dekzand en stuifzand behoren. Humuspodzolgronden noemt men podzolgronden waarin de organische stof in de B-horizont hoofdzakelijk be
staat uit amorfe humus. Ze kunnen een B2h-horizont hebben en komen zo
wel hoog boven als binnen het bereik van het grondwater voor. In vele
dekzandgf-biedenhci>ben ze een grote verbreiding.
In het onderzochte gebied zijn zowel bij de moderpodzolgronden_
(code Y) als bij de humuspodzolgronden (code H) verschillende eenheden
onderscheiden. De moderpodzolgronden zijn hier alleen onderverdeeld
naar de textuur.
natte humuspodzolgronden, zonder ijzerhuidjes om de
zandkorrels, worden gesplitst in veldpodzol£r_onden (code Hn) en laarpod^olgronden_(code cHn), De eerste hebben een dunne, de laatste een matig
dikke A1-horizont» De droge humuspodzolgronden, met ijzerhuidjes om de
zandkorrels direct onder de B2-horizont, zijn on dezelfde reden gesplitst
in haarjoodzolgroMen (code Hd) en kamp^odzol^ronden (codo cHd). Alle
humuspodzolgronden zijn verder onderverdeeld naar de
textuur.
Waar de grondwaterinvloed zeer groot is geweest is veengroei opge
treden. De humuspodzol werd afgedekt met een veenlaag, die in dit ge
bied een dikte van 40 cm niet heeft overschreden. De betreffende gron
den worden moerige podzolgr£nden genoemd. Ze komen voor langs de randen
van het veen en in een veentje ten westen van de Borkeld. Ze zijn aan
gegeven als moerpodz£l£ronden (code Wp). Hier en daar is een stuifzanddekje van 15 à 40 cm dikte aanwezig (code zWp), op de meeste plaatsen
echter niet (code vWp).
3.4 Eerdgronden
Eerdgronden zijn minerale gronden met een minerale eerdlaag, doch
zonder duidelijke podzol-B ondieper dan 50 cm. Indien wel een podzol-B
aanwezig is, dan is deze dus afgedekt door een minerale eerdlaag van
minstens 50 cm dikte.
In dit gebied komen alleen zandeerdgronden voor, dwz. eerdgronden
die tussen 0 en 80 cm voor meer dan de helft van deze dikte uit zand
bestaan.
Onder natte omstandigheden ontstaat op het minerale materiaal een
moerige bovengrond. Als er geen humuspodzol-B is ontwikkeld in het mi
nerale materiaal noemen we dergelijke moerige gronden br£eke£rdgronden_
(code vWz). In dit gebied komen deze alleen voor in associatie met moerpodzolgronden.
De dikke eerdgronden (minerale eerdlaag > 50 cm dik) worden enkeerdgronden genoemd. Dit zijn oude cultuurgronden, ontstaan door eo.uwenlange bemesting met een mengsel van grond en mest (plaggen en strooisel)
uit de potstallen. Dikwijls zijn ze aangelegd op droge plaatsen.
We onderscheiden naar de kleur bruine en zwarte enkeerdgrondenj
zwarte_enkeerdgronden (code zEZ) treffen we aan in het noordwesten van
het gebied. Bruine komen hier niet voor.
Go£rœrdgronden (code pZn) hebben een minerale eerdlaag die rust
op een vuilbruingrijs gekleurde BC-horizont met weinig of zonder
roest. Soms treedt in de ondergrond wel roest op. Plaatselijk lijken
zij op beekeerdgronden (De Bakker en Schelling, 1966) maar de roest be
gint dieper dan 35 cm beneden het maaiveld of is aanwezig als pseudogley. In de gooreerdgronden treffen we nl. op veel plaatsen bruine, op
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jes van mangaan-ijzerverbindingen voorkomen. We nemen aan dat deze ken
merken afkomstig zijn van een vroegere bodemvorming. Ook de landschap
pelijke situatie waarin de gooreerdgronden hier voorkomen wijst op een
andere ontwikkeling dan normaal. Ze liggen hier namelijk op afzettingen
met oude kleilagen en tussen natte humuspodzolgronden en droge moderpodzolgronden in. In deze oude kleilagen komen eveneens vaak roestige
vlekken voor. Om al deze redenen geven wij de gooreerdgronden in dit
geval aan met de code ypZn. Ze zijn verder onderverdeeld naar de tex
tuur.
3.5 Vaaggronden
Vaapgronden komen zowel in klei als in zand voor. In het onder
zochte gebied treft men bijna uitsluitend zandvaaggronden aan. Zij zijn
onderverdeeld inj opgestoven zandvaaggronden (code Zo) en uitgestoven
zandvaaggronden (code Zu). De eerste komen voor in opgestoven stuifzand
met een andere bodem of resten daarvan in de ondergrond. Ze zijn onder
verdeeld maar de dikte van het stuifzand. De laatstgenoemde zandvaag
gronden liggen in uitgestoven terreinen en zijn verder onderverdeeld
naar de textuur.
De kl£ivaaggr£nden zijn in dit gebied gekarteerd als oude_klei_grcmden (code KX) en niet verder onderverdeeld.
Op één terreingedeelte ligt de oude klei op verschillende plaatsen
vrijwel aan het oppervlak. De bovengrond is meestal wat verwerkt. Op
enkele plekken waar wat zand op de klei ligt komen bodemsvoor die tot
de gooreerdgronden gerekend zouden kunnen worden, maar op de meeste
plaatsen is er sprake van een kleivaaggrond. Er komen noordelijke
zwerfstenen in voor (zie '2.1).
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Inleiding

De hoofdindeling van de legenda omvat: veengronden, moerige gron
den, zandgronden en oude kleigronden. In dit hoofdstuk wordt een over
zicht gegeven van de criteria waarnaar verder is ingedeeld en de wijze
waarop dit is geschied. De volledige roepnamen en verdere bijzonderhe
den van de onderscheiden eenheden vindt men in hoofdstuk 5.
'4.2

Veengronden

In dit gebied komen alleen vlierveengronden voor. Het veen is ge
rijpt maar de bovengrond is niet veraard. In de zandondergrond is geen
humuspodzol-B-horizont tot ontwikkeling gekomen. Naar de diepte van de
zandondergrond zijn twee eenheden onderscheidens Vs2 (diepte H-0-80 cm)
en Vs3 (diepte > 80 cm).
Ij.. 3 Moerige gronden
De podzolgronden (par. 3.8) en eerdgronden (par. 3.'+) met een moe
rige bovengrond of tussenlaag zijn samengebracht onder het hoofd moeri
ge gronden. Bij de moerige podzolgronden zijn onderscheiden: zWp, moerpodzolgronden met een zanddek en vWp, moerpodzolgronden. Deze laatste
hebben geen zanddek, de bovengrond is moerig.
De moerige eerdgronden in dit gebied hebben een zandondergrond en
zijn als vWz, broekeerdgronden onderscheiden. Ze konden echter alleen
maar in associatie met de eenheid vWp op de kaart worden aangegeven
(zie par. U-.6).
l+A

Zandgronden

Onder het hoofd zandgronden vermeldt de legenda moder- en humuspodzolgronden (par. 3.3) > eerdgronden (par. 3.'+) en vaaggronden (par.
3.'+).
'+.IJ-.1

Podzolgronden

A. Bij de moderpodzolgronden in dit gebied zijn naar de textuur van
het zand de eenheden Y35* Y53, Y51 en Y83 onderscheiden.
B. De natte humuspodzolgronden zijn, naar de dikte van de A1 gesplitst
in veld- en laarpodzolgronden. Als grens is hier 35 cm aangehouden. Bij
de veldpodzolgronden is de Al dunner. Ze zijn naar de textuur van het
zand verder onderverdeeld in de eenheden Hn53, Hn51 en Hn71.
Bij de laarpodzolgronden heeft de A1 een dikte van 35 à 50 cm. De
ze zijn hier door de kaarteeriheid cHn51 vertegenwoordigd.
Ook de droge podzolgronden zijn naa-" de dikte van de Al, verder
onderderveeld. Is deze dunner dan 35 cm dan zijn de gronden als haarpodzolgronden onderscheiden en wel, naar de textuur van het zand in de
eenheden Hd53» Hd51 en Hd83. Is de Al matig dik, hier 35 a 50 cm, dan
spreekt men van kamppodzolgronden, waarin, eveneens naar de textuur
van het zand, de eenheden cHd53 en cHd51 onderscheiden zijn.
i4.,4.2

De eerdgronden in dit gebied zijn naar de dikte van de A1 ver
der" onderverdeeld.

De enkeerdgronden hebben een zwarte A1, die hier iets dikker is
dan 50 cm en zijn vertegenwoordigd door één kaarteeriheid: zEZ53. De
gooreerdgronden hebben een aanmerkelijk dunnere Al doorgaans variërend
tussen 10 en 25 cm en hoogstens 35 cm. Naar de lemigheid van het zand zijn de
eenheden ypZn57, ypZn55, ypZn53 en ypZn51 onderscheiden.
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De vaaggronden (zie par. 3 »5)

In casu zandvaaggronden, komen in dit gebied voor in uitgestoven laagten of als opgestoven hoogten. In het eerste geval hebben ze
meestal hydromorfe kenmerken. In de ondergrond worden gewoonlijk geen
begraven bodemprofiel of duidelijke resten daarvan aangetroffen. Deze
uitgestoven zandvaaggronden zijn naar de textuur van het zand onder
scheiden in de eenheden Zu51, ZuSl. De opgestoven zandvaaggronden heb
ben meestal geen hydromorfe kenmerken. In de ondergrond komen een overstoven bodemprofiel of duidelijke resten daarvan voor. Naar de dikte
van het stuifzanddek zijn de eenheden Zo51 (dikte M3-120 cm) en Zo51a
(dikte > 120 cm) onderscheiden.
Waar het stuifzanddek dunner is dan '+0 cm en moder- of humuspodzolgronden overdekt, is dat door de toevoeging (z) aangegeven (zie par.'+.7).
>4.5

Oude kleigronden

Deze gronden; die geen duidelijke profielontwikkeling vertonen
en waarin steeds noordelijke zwerfstenen worden aangetroffen (par.
3.5) zijn gekarteerd als KX, oude kleigronden met zwerfstenen.
'+ • 6

Samengestelde kaarteenheden

In sommige gevallen is het niet mogelijk om de te onderscheiden
eenheden tegen elkaar af te grenzen, bijv. omdat ze te kleine vlakjes
op de kaart zouden innemen of omdat er te veel boringen gedaan zouden
moeten worden voor het \aststellen van de grenzen. Zo komen de broekeerdgronden in kleine vlakjes voor samen met moerpodzolgronden. Zij
zijn samengevoegd tot de samengestelde kaarteenheid vWz - vWp.
l*.7

Toevoegingen en overige onderscheidingen

Profielkenmerken die over de gedeeltelijke oppervlakte van een
of meer kaarteehheden voorkomen worden veelal aangegeven door middel
van toevoegingen. In dit gebied is het voorkomen van een 'ktuifzandde^'
op de podzolgronden (zie par. k.k.3) aangegeven door de toevoeging (z),
die op de kaart door een stippeling is voorgesteld. Vergravingen en
andere bewerkingen zijn deels als toevoeging aangegeven. Dit geldt
hier voor vergraven, geëgaliseerd en opgehoogd land.
Is de ingreep echter van dien aard geweest, dat de gronden niet
meer bij de onderscheiden eenheden ingedeeld kunnen worden dan zijn
ze als zelfstandige eenheden, de zgn. overige onderscheidingen gekar
teerd, zoals in exploitatie zijnde resp. verlaten leemkuilen, grindof zandgroeven, sterk vergraven land en open water.
Voorts zijn plaatselijk nog per boorpunt enkele bijzonderheden
weergegeven, nl. het voorkomen van grindhoudende lagen, en van oude
klei- met of zonder noordelijke zwerfstenen, verdeeld in twee diepte
klassen.
'4.8

Textuurindeling

De onderverdeling naar de textuur van het zand is bij de zand
gronden aangegeven door een code van twee cijfers.
Het eerste cijfer heeft betrekking op de korrelgrootte, zoals die
gekarakteriseerd is door de zandmediaan (M50). In dit gebied zijn on
derscheiden:
3 = zeer fijn zand;
5 = matig fijn zand
7 = matig grof zand;
8 = (matig + zeer) grof zand
Voor de betekenis van deze termen verwijzen we naar afbeelding
6b en naar de verklaring van gebruikte termen, sub. c bestanddelen
van de grond.
Het tweede cijfer heeft betrekking op de lemigheid. Naar het leemgehalte zijn onderscheiden:
1 = leemarm;
3 = zwak lemig; 5 = sterk lemig; 7 = zeer sterk lemig.

- 25 De betreffende leempercentages zijn vermeld in de verklaring van
gebruikte termen sub. c. Ze kunnen ook uit fig. 6b worden afgeleid
door de percentages voor de zandfractie (aangegeven langs de basis)
af te trekken van 100 (immers: de minerale delen < 2000 mu vormen
100 %, na aftrek van de zandfractie (50-2000 mu) blijven de deeltjus
< 50 mu, dwz. de leemfractie, over),
Voorzover textuuraanduidingen die in de legenda niet vermeld zijn
in dit rapport aangetroffen worden - vooral in de profielbeschrijvingen
in hoofdstuk 5 kan dit het geval zijn - verwijzen wij weer naar af
beelding 6 en naar de verklaring van gebruikte termen.
'+.9

De organische-stof klassen

Bij .de omschrijvingen van de aard van de bovenlaag zijn bij de
moerige gronden en bij de zandgronden termen gebruikt waarvan de be
tekenis in afbeelding 6c is weergegeven.
Uit de figuur blijkt dat de klassegrenzen afhankelijk zijn van
het lutumgehalte; zo bevat een kleigrond uit de klasse "venig" (C2)
meer organische stof dan een zandgrond uit die klasse (Cl). Bij de
zandgronden betekent dit, dat het gehalte aan organische stof weinig
hoger zal zijn dan de waarden die langs de linkse opstaande zijde zijn
vermeld. Voor andere dan in de legenda voorkomende termen met betrek
king tot het gehalte aan organische stof wordt eveneens verwezen naar
afb. 6c en de verklaring van gebruikte termen sub c.
^.10

De grondwatertrappenindeling

De grondwatertrap (Gt) is een klasse van een indeling van de
gronden naar de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en de ge
middelde laagste grondwaterstand (GLG).
De Gt op een bepaalde plek is alleen exact vast te stellen na
jarenlange (minimaal 5 à, 6 jaar) intensieve grondwaterstanckmetingen.
Door echter op zulke plekken het bodemprofiel te bestuderen kan er
verband gelegd worden tussen de Gt en de profielkenmerken, die met
de waterhuishouding verband houden. Deze kenmerken zijn bijvoorbeeld
moerige lagen, roest-, reductie- en blekingsverschijnselen. Op deze
wijze kunnen, wanneer tijd en gelegenheid voor langjarige directe me
tingen ontbreken,, toch redelijk betrouwbare schattingen van de Gt
plaatsvinden.
De grondwatertrappen zijn als volgt ingedeeld:
Gt
I
II
III
IV
V
VI
VII

GHG

-

< MD cm
> '+0 cm
< !+0 cm
Î+0—SO cm
> 80 cm

GLG
< 50 cm
50-80 cm
80-120 cm
80-120 cm
>120 cm
> 120 cm
> 120 cm

Globale omschrijving
voortdurend nat
nat
zeer vochtig
matig vochtig
wisselend vochtig en droog
matig droog tot droog
zeer droog

De grondwatertrappen zijn op een afzonderlijke kaart (bijlage 2)
weergegeven, doch staan ook op de bodemkaart vermeld. De hierop voor
komende Romeinse cijfers hebben betrekking op de bovengenoemde inde
ling. Voor zover de omgrenzing van de Gt's niet samenvalt met de bodemgrenzen is die aangegeven met een onderbroken lijn.
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BESCHRIJVING VAN DE KAAHTEENHEDEN

5.1

Veengronden

De veengronden treft men aan in het laagst gelegen gedeelte van
het gebied op Gt I. Er komen veel veenputjes voor waarin vrijwel steeds
water staat. De diepte van de zandondergrond loopt van plek tot plek
wat uiteen maar is zelden meer dan ca. 150 cm. De veendikte is langs
de westrand het grootst. Vrijwel overal rust het veen op een kalkloze
meerbodem.
Het veen bestaat bovenin uit verwerkt heide- en veenmosveen. Dit
gedeelte van het gebied is slecht toegankelijk. De waterplasjes her
bergen veel watervogels. De smalle verbindingsgreppels tussen de wa
terplasjes verhogen de herbergzaamheid voor deze dieren in sterke mate.
5.1.1

Yli®?Y§ëî?Sï'2i3L^§?-2P_55'î?§_52^§r_tiySiy-§E2^52ïzÇ_iï§§§?_^9_êEL_§9_2!P
(code Vs2)

Deze eenheid treft men aan rondom het midden van het veengebied
op de overgang van de diepe veengronden naar de moerige gronden. Het
kaartvlak heeft twee uitstulpingen naar het oosten om een grindhoudende zandopduiking heen.
Er komen enkele grote en kleine veenputjes in voor. Hierin staan
vrijwel steeds enkele decimeters water. Er treedt veenmosgroei op. Deze
gronden kunnen globaal als volgt worden beschreven;
30 -

30
60

cm
cm

60 -

80

cm

0 -

80 -

cm

donkerbruin, bijna gerijpt veenmosheideveen
zwart, gerijpt heideveen naar beneden zeer donker
bruin
donkerbruine, naar beneden olijfbruine, meerbodem
van zeer sterk lemig en zeer fijnzandig materiaal.
Gelaagd min of meer venig
olijfbruin tot olijfgroen humeus zand. Zeer sterk
lemig en zeer fijn en gelaagd zwak lemig en matig
fijn, naar beneden geheel zwak lemig en matig fijn

Begroeiing: zie par. 2.2
5.I.2

yiiervee^ronden_op_zand_zonder_humuspodzol-BJ_dieper_dan_80_cm
(code Vs3)

Aan de noordwestkant van het veengebied ligt als kern één vrij
groot kaartvlak waar het veen een dikte van 80 tot 150 cm bereikt.
We treffen hier veel veenputjes aan, die deels door smalle greppels
met elkaar verbonden zijn.
Voor een profielbeschrijving verwijzen wij naar de voorgaande
eenheid. Afgezien van de dikte van het veen en de meerbodem zijn deze
gronden vrijwel hetzelfde.
5.2

Moerige gronden

Rondom de veengronden treffen we, afgpzien\TZI kleine hiaten in het
noorden en westen, moerige gronden aan. Ze vormen een overgang van de
veengronden naar de zandgronden. De dikte en het humusgehalte van de
moerige lagen lopen wat uiteen.
Grotendeels liggen ze op Gt I. langs de noordrand en ten zuid
oosten van het veengebied komt echter ook Gt II en zelfs Gt III voor
evenals in het kaartvlakje ten westen van de Borkeld.
Ten zuidoosten van het veen liggen deze gronden in gras, voor
de rest zijn ze begroeid met pijpestro, struikhei, dophei, enkele
berken en vliegdennen, enz.
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Moerpodzolgronden_met_een_zanddek (code zWp)

Deze gronden komen voor ten noordwesten van het veengebied en
ten westen van de Borkeld. Aan de westkant van het veen vormen ze
als veenputjes een complex duinvaaggronden (code Zd5l - zWp). Ze lig'
gen op Gt III en zijn iets vergraven.
Profielbeschrijving:
0 10 -

10
20

cm
cm

20 40 -

40
65

cm
cm

65 -

cm

zwart, venJg en leemarm matig fijn zand
bruin, matig humusarm en leemarm matig fijn zand
(stuifzand)
zwart, venig en leemarm matig fijn zand
donkerbruin, matig humusarm en leemarm matig fijn
zand
bruin, zeer humusarm en leemarm matig fijn zand,
van ca. 90 cm af grindhoudend en uiterst humusarm

Begroeiing: zie par, 5.2
5.2.2

Moergodzolgronden_zonder_zanddek (code vWp)

De eenheid omringt min of meer de veengronden en ligt op Gt I,
II en III. Een klein afzonderlijk plekje bevindt zich enige honder
den meters oostelijk van het veengebied. Een groot gedeelte is ca,
40 cm diep vergraven en is als cultuurgrond in gebruik. In de overige
gedeelten is op sommige plaatsen de moerige bovengrond grotendeels
weggehaald (schadden steken, turfwinning).
De bodemvorming in de minerale ondergrond loopt uiteen van een
humuspodzol met een duidelijke B-horizont tot een vage BC-horizont,
De eerste treffen we het meest aan op Gt III en II. de laatste op
Gt I. Naar de kant van de veengronden is de bovengrond veniger en
dikker dan naar de kant van de hurauspodzolgronden.
Afgezien van het stuifzanddek, dat hier ontbreekt, en afgezien
van bovengenoemde bijzonderheden kunnen we voor een globale profiel
beschrijving verwijzen naar de voorgaande eenheid.
Begroeiing:
Afhankelijk van de ontwateringstoestand treedt er in het gras
land een vrij groot verschil op in de vegetatie. De begroeiing in
het ongecultiveerde deel op Gt I loopt eveneens uiteen. Naar de lage
kant sluit de vegetatie aan bij die op de veengronden; naar de hoge
kant komt een dopheigemeenschap voor. Hierbij treedt er een verschil
op tussen plekken waar de bovengrond is verrommeld (pijpestro begroei
ing) en plekken waar dit niet zo is. Langs de noordgrens komt de ge
noemde zonatie duidelijk naar voren.
5.2.3

Broekeerdgronden (code vWz)

Ten zuiden van de veengronden is binnen Gt I de podzolering zo
gering geweest dat er in de minerale ondergrond op veel plaatsen wei
nig van is te bespeuren. Op een aantal plaatsen is hier enige humusinspoeling opgetreden, zodat daar een vage BC-horizont aanwezig is.
Naar de kant van de veengronden ligt de moerige bovengrond op de ge
reduceerde zandondergrond, waarbij op de overgang van bovengrond naar
ondergrond hier en daar een dunne meerbodemlaag voorkomt.
Het kaartvlak waarin de broekeerdgronden veel voorkomen hebben we
in zijn geheel aangegeven als een samengestelde kaarteenheid (vWzvWp).
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0 20 30 -

20
39
40

cm
cm
cm

40 - 100

cm

100 -

cm

donkerbruin, bijna gerijpt veenmos-heideveen
bruinzwart, gerijpt heideveen
donkerbruine humusrijke meerbodem in zeer sterk
lemig zeer fijn zand
olijfgrijs (aanvankelijk met veel bruine vlekken),
zeer humusarm en sterk lemig zeer fijn zand. Naar
beneden gelaagd met zwak lemig matig fijn zand
grijs, uiterst humusarm en leemarm matig fijn zand;
glauconiethoudend en aanvankelijk tevens grindhoudend

Begroeiing:
Pijpestro, met daartunsen o.a. wat veenbes, wollegras, dophei
en een enkele grove den en berk (zie ook par. 2.3).
5.3
5.3.1

Zandgronden
Moderpodzolgronden (code Y)

De moderpodzolgronden zijn onderverdeeld naar de textuur van de
bovengrond. Het voorkomen van grind is per boorpunt aangegeven (zie
voorts par. 2.1; afb. 2). Het leemgehalte wisselt van even beneden
10 % tot ca. 25 %, Op verschillende plaatsen is een dun stuifzanddek
aanwezig (toevoeging "z").
Vermoedelijk ten gevolge van een langdurige heidebegroeiing komt
op verscheidene plaatsen aan de bovenzijde van de B-horizont een inspoelingslaag voor van amorfe humus. Dit is vooral het geval op de
Hoge Borkeld, de Borkeld en de Witte Belten, in mindere mate in het
noordoosten van het gebied. In de B-horizont van de zeer fijnzandige
moderpodzolgronden konrt de humus vrijwel uitsluitend in de modervorm
voor.
Als voorbeeld geven we enkele profielbeschrijvingen.
Profielbeschrijvingen:
Y35 overwegend Gt VII; in het noordoosten van het gebied
0 - 15 cm
zeer donkerbruin, humeus en sterk lemig zeer fijn
zand
cm
donkerbruin
tot donker geelbruin, matig humusarm
15 - 30
en sterk lemig matig fijn zand
geelbruin, zeer humusarm sterk tot zwak lemig zeer
30 - 45 cm
fijn zand
cm
licht geelbruin, uiterst humusarm en sterk lemig
45 - 70
zeer fijn zand of matig lemig matig fijn zand
cm
fletsgeel, uiterst hunusarm en leemarm matig fijn
70 zand
Y53 op Gt VII; Hoge Borkeld
0 - 15 cm
zwart tot zeer donkergrijs, humeus en zwak lemig
matig fijn zand. Naar beneden sores grijs van kleur
en matig humusarm
15 - 22 cm
zwart tot zeer donkerbruin, humeus en zwak lemig
matig fijn zand
22 - 40 cm
zeer donker grijsbruin, matig humusarm en zwak le
mig matig fijn zand met een enkele grindkei
40 - 60 cm
bruin, uiterst humusarm en zwak lemig, grindhoudend,
matig fijn zand
60 cm
geelbruin tot licht geelbruin, uiterst humusarm en
leemarm matig fijn zand soms met grofzandige grindhoudende lagen

- 29 Y53 op Gt VI; in het noordoosten van het gebied
zeer donkergrijs, humeus en zwak lemig matig fijn
0 - 12 cm
zand
donkerbruin, matig humeus en zwak lemig matig fijn
12 - 20 cm
zand
geelbruin, matig hurrrusarm tot zeer humusarm en
20 - 40 cm
sterk lemig zeer- fijn zand, iets grindhoudend; soms
zwak lemig natig fijn zand al of niet grindhoudend
40 - 60 cm
licht geelbruin, uiterst humusarm en sterk lemig
zeer fijn zand; soms zwak lemig matig fijn zand
60 cm
lichtbruin tot licht grijsbruin, uiterst humusarm
en leemarm matig grof zand (grindhoudend). Soms
gelaagd matig fijn zand

1
O
\" N

Y55
Gt VU; Priezenberg
zeer donkergrijs tot zeer donkerbruin, humeus en
0 - 10 cm
zwak lemig matig fijn zand
donker grijsbruin tot bruin, matig humusarm en
10 - 30 cm
zwak ihemig matig fijn zand
geelbruin,
zeer humusarm en zwak lemig matig fijn
cm
40
zand
licht geelbruin, uiterst humusarm en leemarm of
cm
40 zwak lemig matig fijn zand. Glauconiethoudend en
soms met een okergele band van sterk lemig matig
fijn zand ter dikte van enige centimeters
Y51, Gt VII; in het centrum van het gebied
zeer donkergrijs, humeus en leemarm matig fijn
0 - 10 cm
zand
donker grijsbruin, matig humeus en leemarm matig
10 - 30 cm
fijn zand
donkerbruin tot geelbruin, zeer humusarm matig
30 - 50 cm
fijn zand
licht geelbruin tot geel, uiterst humusarm matig
50 - 90 cm
fijn zand
cm
fletsgeel, uiterst humusarm en leemarm matig fijn
90 zand tot matig grof zand. Glauconiethoudend en aan
vankelijk iets grindhoudend
Y83, Gt VII; verspreid door het gebied
0 - 15 cm
zwart, humeus zwak lemig matig fijn of matig grof
zand
zwart tot zeer donkerbruin, humeus en zwaklemig
15 - 25 cm
matig grof zand; soms grover en grindhoudend.
zeer donker grijsbruin, matig humusarm en zwak
25 - 45 cm
lemig matig grof zand; soms grover en grindhoudend
bruin tot donker geelbruin, uiterst humusarm en
45 - 60 cm
leemarm matig fijn of matig grof zand, grindhoudend
en soms zeer grofzandig gelaagd
60 cm
flets olijfbruin, uiterst humusarm en leemarm,
grindhoudend, matig grof of zeer grof zand
Begroeiing:
Op de Hoge Borkeld en langs de oostgrens treft men grove-den
nenbos aan met verschillende mossen en wat struikhei als voornaamste
ondergroei. Ten westen van de Priezenberg is een deel in cultuur
als gras- of bouwland. Elders is veel struikheide met mossen en gras
sen aanwezig; grassen vooral daar waar een stuifzanddekje wordt aan
getroffen.

- 30 5.3.2

(code Hn)

Deze humuspodzolgronden zijn onderverdeeld naar de textuur. In de
zwak leraige komt het leemgehalte weinig hoger dan ca. 12 %. Een groot
deel van deze gronden ligt op Gt III en Gt VI. Ook Gt V komt regel
matig voor. Een kleine oppervlakte ligt op Gt II, aan de oostkant van
het veengebied is zelfs een strookje Gt I gekarteerd. Ze komen ver
spreid door het hele gebied voor. In het westelijke gedeelte zijn ze
hier en daar overdekt met een dun laagje stuifzand.
Binnen de veldpodzolgronden treden duidelijke verschillen op in
profielontwikkeling. De invloed van de textuur wordt hierbij geheel
overheerst door het verschil in ligging ten opzichte van het grondwa
ter. Zo treft men op Gt I en II profielen aan die herinneren aan die
van de .noerpodzolgronden. De moerige bovengrond is echter minder dan
5 cm dik en de B-horizont gaat iets dieper door. In de omgeving waar
Gt I voorkomt is de oorspronkelijke bovengrond afgegraven.
De profielen op Gt VI zijn daarentegen verwant aan die van de
haarpodzolgronden (Hd51). De ondergrond is echter iets bruinachtiger
en bleker en er komen geen fibers in voor. De bodemontwikkeling op
Gt V en III komt hier enigszins mee overeen. Van deze laatste zul
len we een globale beschrijving geven. Overigens kan de ontwikkeling
van de horizonten op plaatsen waar storende kleilagen voorkomen over
korte afstand nogal uiteenlopen. Daar komen ook profielen voor die
in de ondergrond overeenkomst vertonen met die van de gooreerdgronden.
Profielbeschrijving î
Hn5l op Gt lil
0 - 10 cm
zwart, humeus en leemarm matig fijn zand
10 - 20 cm
zeer donker grijs, matig humeus en leemarm matig
fijn zand
20 - 40 cm
donkerbruin, matig humeus en leemarm matig fijn
zand
40 - 55 cm
donkerbruin, matig humusarm en leemarm matig fijn
zand
cm
donkerbruin,
zeer humusarm en leemarm matig fijn
70
55
zand
bruin, uiterst humusarm en leemarm matig fijn zand,
70 - 90 cm
soms met een humeuze donkerbruine band
grijsbruin tot licht olijfbruin, uiterst humusarm
90 - 110 cm
en sterk lemig zeer fijn zand of leemarm matig fijn
zand
110
cm
licht olijfbruin, gereduceerd, uiterst humusarm en
leemarm matig fijn zand; soms zwak lemig en grind
en glauconiethoudend
Begroeiing:
In het oosten en zuiden zijn deze gronden hoofdzakelijk in cul
tuur gebracht. Het overige deel ligt in heide of is, zoals in het noord
oosten, in gebruik voor de teelt van naaldhout. In de grovedennenbossen
komen daar vrij veel jeneverbesstruiken voor.
5.3-3

Laarpodzolgronden (code cHn)

Van deze humuspodzolgronden komt een vlakje voor ten noordoosten
van het veen. Evenals bij de voorgaande is hier een matig dikke A1horizont aanwezig. De ophoging met humeus materiaal heeft hier echter
plaatsgehad op een veldpodzolgrond. Afgezien van de dikte van de
A1-horizont komt de profielopbouw overeen met die van de veldpodzol
gronden op de overeenkomstige grondwatertrappen, We verwijzen derhalve
naar de bespreking en beschrijving in par. 5.3.2. De A1 is sterk hu
meus en ca. 40 cm dik. Er treden binnen het perceel, dat als grasland
in gebruik is, duidelijke verschillen in de vegetatie op.

- 31 5.3.4

Haarpodzolgronden (code Hd)

Deze humuspodzolgronden zijn eveneens onderverdeeld naar de tex
tuur van de bovengrond. Ook hier is plaatselijk een dun stuifzanddekje
aanwezig.
Een vrij grote oppervlakte ligt in het westen van het gebied, op
de Hoge Borkeld en bij de Witte Beften. De daar aangetroffen haarpodzolgronden lijken veel op de voor deze omgeving beschreven moderpodpolgronden (zie par. 5.3»1). De humuspodzol-B gaat echter wat dieper door.
Deze profielen zijn ontwikkeld in grindhoudend zand. Op de Friezenberg
komen in het grofzandige materiaal B-horizonten voor waarin de moderhumus vrijwel ontbreekt.
In de dekzanden is in het algemeen de humuspodzol-B krachtig ont
wikkeld, zij het ook dat de B2h hier op veel plaatsen ontbreekt. Deze
profielen komen voor ten westen van het veen, langs de westgrens van
het gebied en in een klein kaartvlakje in het noordoosten.
Profielbeschrijvingen:
Hd51 op Gt VII in dekzand
0 - 15 cm
zeer donkergrijs, humeus en leemarm matig fijn zand
donkerbruin, matig humeus en leemarm matig fijn zand
15 - 30 cm
30 - 40 cm
geelbruin, matig humusarm tot zeer humusarm en leem
arm matig fijn zand
40 - 55 cm
licht gseübruin, uiterst humusarm en leemarm matig fijn zand
soms met een enkele donkerbruine humeuze fiber
cm
licht grijsgeel tot fletsgeeL, uiterst humusarm matig fijn zand
55 soms nog met een enkele donkerbruine humeuze fiber
Hd83 op Gt VII; in grof zand met grind
zwart tot zeer donker grijs, humeus en zwak lemig
O - I 5 cm
matig grof zand
zeer donker grijs, matig humeus en zwak lemig ma
15 - 25 cm
tig grof zand; wat grindhoudend
donkerbruin matig humusarm en zwak lemig matig
25 - 40 cm
grof zand, wat grindhoudend en soms zeer grof
bruin,
uiterst humusarm en leemarm matig grof
om
40 - 55
of zeer grof za-nd; grindhoudend
donker geelbruin tot geelbruin, uiterst humusarm
cm
55 en leemarm matig grof zand; glauconiethoudend en
soms gelaagd grindhoudend en zeer grof
Het bodemgebruik sluit geheel aan bij dat op de moderpodzolgronden.
5.3.5

Kamppodzolgronden (code cHd)

Kamppodzolgronden komen slechts over een zeer kleine oppervlakte
voor, langs de westgrens. De profielopbouw komt overeen met die van
de haarpodzolgronden, met dien verstande dat de A1-horizont 35 à 50
cm dik is. Er is hier dus sprake van enige ophoging met humeuze grond,
bijv. plaggenmest. Het leemgehalte loopt slechts weinig uiteen en ligt
juist beneden of juist boven 10 %. Voor een globale profielbeschrij
ving verwijzen wij naar de haarpodzolgronden (code Hd51; par. 5.3.4).
Op het vlakje met code cHd5l komt eikenhakhout voor; het andere
perceel is bouwland.
5.3.6

Zwarte_enkeerdgronden (code zEZ)

In het noordwesten ligt een perceel bouwland waar deze gronden
worden aangetroffen. De totale dikte van de A1-horizont is over het
algemeen weinig meer dan 50 cm. Bijna het gehele perceel ligt op
Gt VII. In de ondergrond is meestal een moderpodzol-B ontwikkeld.
Langs de noordgrens treffen we echter oude klei in de ondergrond aan,
waarop tijdelijk water stagneert. Daardoor is het hier 's winters
vochtiger (Gt VT) en is in de ondergrond een ander bodemprofiel aan
wezig (zie aangrenzende gooreerdgronden, bijl. 1).
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zEz55, Gt VII
zwart tot zeer donkerbruin, humeus zwak leraig matig
0 - 55 cm
fijn zand, naar beneden met enkele grind.]es
zeer donker grijsbruin en donkerbruin, matig humusarm
55 - 70 cm
en zwak lemig matig fijn zand met enkele grindjes,
bruin, uiterst humusarm en zwak lemig matig fijn
70 - 90 cm
zand met enkele grindjes
geelbruin tot licht geelbruin, uiterst humusarm en
cm
90 zwak lemig matig fijn zand met enkele grindjes
5.5.7

Gooreerdgronde^met^seudogley (code YpZn)

Deze gronden zijn onderverdeeld naar de textuur van de bovengrond»
Ze liggen hoofdzakelijk op Gt V en VI«, Zij komen voornamelijk voor in
het zuidoostelijke deel van het gebied. Enige kleine vlakjes treft
men aan in het noordwesten en langs de zuidgrens. Zoals in par. 5.4
is aangegeven loopt de profielopbouw uiteen. Ook in onderstaande pro
fielbeschrijvingen komt dit tot uiting.
Deze gronden zijn overwegend als grasland of bouwland in gebruik.
Er komt ook gemengd eiken - bex'kenhakhout op voor en meer naar het
midden van het gebied treffen we een paar stukjes heide aan. Deze laat
ste percelen liggen aan de noordzijde tegen de grote ontsluiting aan.
De heidevegetatie is hier tamelijk gevarieerd. Mede als gevolg van de
landschappelijke ligging (hoog doch nat J ) zijn dit interessante plek
ken.
Profielbeschrijvingen
ypZn57} Gt V; in het zuidoosten van het gebied
0 - 20 cm
donker grijsbruin, matig humeus en zeer sterküemig
matig fijn zandj soms zeer fijn
20 - 50 cm
bruin tot lichtbruin, matig humusarm en zeer sterk
lemig matig fijn zand met donkerbruine mangaan-ijzerconcreties
50 - 45 cm
lichtgrijs, uiterst humusarm en sterk lemig matig
fijn zand met roestige okervlekken en mangaan-ij
zerc oncret ies
b5 cm
lichtgrijs, uiterst humusarme lichte tot zware klei
met veel okergele roestige vlekken en enkele licht
grijsbruine laagjes matig fijn zand
ypZn55 verschilt van -55 en -57 alleen in het leemgehalte van de bo
vengrond
ypZn55, Gt VI à Gt V; in het zuiden en oosten van het gebied

0 -

cm

zeer donkerbruin, humeus en zwak lemig matig fijn
zand
donker grijsbruin, zeer humusarm en zwak lemig
25 - 40 cm
matig fijn zand
40 - 50 cm
licht grijsbruin, uiterst humusarm en zwak lemig
matig fijn zand, met geelbruine vlekken en zwarte
mangaan-ij zerconcret ies
cm
50 vlekkerig bruin en licht olijfbruin, uiterst humusarme lichte klei met okergele roestige vlekjes en
zwarte mangaan-ijzereoncreties
Opmerking, In het fahele profiel kunnen noordelijke zwerfstenen voor
komen van verschillende omvang; de klei voelt scherpzandig aan.
25

- 35 ypZn5l , Gt V; in het midden van het gebied
zeer donker grijs, humeus en leemarm matig fijn zand.
0 - 15 cm
zeer donkerbruin, matig humeus tot matig humusarm en
15 - 25 cm
leemarm matig fijn zand
vlekkerig donker tot zeer donker grijsbruin, zeer
25 - 35 om
humusarm en leemarm matig fijn zand
geelbruin, uiterst humusarm en leemarm matig fijn
35 - 90 cm
zand met roestige bruingele okervlekjes; naar be
neden met enkele grindjes
90 cm
bruine, uiterst humusarme lichte klei met roestige
oranjegele okervlekjes
5.3.8

Uit gest oven_ zand vaaggronden.{c ode __ Zu )

Deze gronden komen voor in het westelijke gedeelte van het ge
bied; vooral in het zuidwesten ligt een grote oppervlakte. Op veel
plaatsen ligt de vroegere C-horizont van een humuspodzol aan het op
pervlak. Soms zijn er nog resten van een B-horizont aanwezig. In de
ze oorspronkelijke ondergrond is thans veelal een micropodzol aanwe
zig. In totaal is de bodemvorming gering en vaag.
Naar de textuur van de bovengrond zijn twee eenheden onderschei
den. Bijna de gehele oppervlakte is matig fijnzandig en leemarm. Al
leen ten zuidwesten van de Witte Belten komt een vlak voor dat als
grofzandig is aangegeven. Hier treft men in de bovengrond ook grind
aan. Ten zuidwesten van dit kaartvlakje ligt op het grindhoudende
grove zand een dunne laag matig fijn zand. Overal elders bestaat het
gehete profiel uit matig fijn zand met uitzondering van de plekken
waar oude klei is aangeboord. Daar zijn de onderste decimeters van
het zand meestal weer wat grover en grindhoudend.
Van een matig fijnzandig profiel zullen we een globale beschrij
ving geven, de grofzandige zijn daarmee wat bodemontwikkeling be
treft te vergelijken.
Het grootste deel van de uitgestoven zandvaaggronden ligt op
Gt V, maar Gt VI en VII komen ook voor.
Profielbeschrijving,
ZU51 , Gt V; in het zuidwesten van het gebied
0 5 cm
zeer donker grijs, matig humusarm en leemarm matig
fijn zand
5 - 25 cm
donkerbruin naar beneden vlekkerig grijsbruin en
bruin, matig tot zeer humusarm en leemarm matig
fijn zand
25 cm
geelbruin tot licht geelbruin, uiterst humusarm
en leemarm matig fijn zand; aanvankelijk soms
met een enkele donkerbruine humeuze fiber
Begroeiing:
Er komt vrij veel grove-dennenbos voor op deze gronden. In de
kruid- en moslaag zagen we o.a. struikhei, schapengras, kruipend
struisgras, wat borstelgras, mossen en dophei. Deze laatste vooral
op Gt V.
5.3.9

QPSë§Ï2Yê2_5êi}dvaaggrond.en_(code Zo)

Deze gronden liggen eveneens in het westelijke deel van het ge
bied. Een klein plekje vlak langs het klinkerwegje dat de oostgrens
van het gebied vormt is niet op de kaart gezet, maar opgenomen in
de moderpodzolgronden.
De gronden zijn matig fijnzandig en leemarm; naar de dikte van
het stuifzanddek zijn 2 eenheden onderscheiden. Op de meeste plaat
sen is het stuifzand matig humusarm, maar waar het meer dan 120 cm
dik is, is het hier en daar zeer humusarm. In de vlakken waar het

- 34 ifO tot 120 cm dik is, komen langs de west- en zuidgrens van het stuifzandgebied ook plekken voor waar het stuifzand matig humeus is. Er is
een tendenz dat het humusgehalte afneemt naarmate de dikte van het
stuifzand toeneemt. Deze verschillen in humeuziteit van het stuifzand
zijn van belang voor de plantengroei.
In de meeste gevallen treft men onder het stuifzand een humuspod'
zol aan. Soms zijn alleen resten daarvan aanwezig. Hier en daar komt
een veenlaag of een moerpodzol in de ondergrond voor.
Een globale beschrijving ziet er als volgt uit.
Zo51 > Gt VII; verspreid door het gebied
donkergrijs, matig humusarm en leemarm matig fijn
0 8 cm
zand
bruin tot geelbruin, zeer humusarm en leemarm ma
8 ~ 25 cm
tig fijn zand
gelaagd geelbruin en licht geelbruin, uiterst humus'
cm
25 arm eh leemarm matig fijn zand met enkele grijsbrui'
ne matig humusarme bandjes van een paar centimeters
dikte
Begroeiing:
Ook op deze gronden treffen we veel grove-denneribossen aan. In de
kruidlaag kwamen we vooral veel borstelgras, kruipend struisgras, scha
pengras, korstmossen, struikhei en dophei tegen. De laatste soort op
Gt V en VI.
5.5.IO

Oude_kleigronden_met_zwerfstenen (code KX)

Deze onderscheiding komt voor op een perceel grasland in het zuid
oosten waar de klei overwegend binnen 40 cm diepte wordt aangeboord.
Het vlak helt enigszins naar de randen. Er komen in voor Gt VII, Gt vi
en Gt V. Binnen de beide laatste Gt's vooral komen ook plaatsen voor
waar de bodemontwikkeling overeenkomst vertoont met de als ypZn57 be
schreven gooreerdgronden (zie ook 3.5)» Afgezien van deze bijzonder
heden zien de profielen er globaal als volgt uit :
0 -

donker grijsbruin, verwerkt humeus en sterk lemig
matig fijn zand
25 - 35 cm
lichtbruin, zeer humusarm en sterk lemig matig fijn
zand met geelbruine vlekken en zwarte mangaan-ijzerconcreties
35 "
cm
bruin en licht grijsbruin, lichte klei met roestige
bruine okervlekjes en zwarte mangaan-ijzerconcreties
Opmerking ;
In het gehele profiel komen enkele noordelijke zwerfstenen
voor van verschillende omvang; de klei voelt scherpzandig aan.
5.4

25

cm

Overige onderscheidingen

Aanzienlijke oppervlakten van het gebied hebben een of andere
bewerking ondergaan. De belangrijkste daarvan zijn als afzonderlijke
vlakken op de bodemkaart weergegeven.
Leemkuil^ zand;, of_grindgroeve_in exploitatie
Deze treft men vooral in het zuidoosten aan. Maar ook in het
noordwesten komen enkele belangwekkende kleine afgravingen voor (zie
ook par. 2.1). Er zijn er voorts nog een paar ten zuiden van de Borkeld die te klein zijn om aan te geven.
Verlaten^leemkuil,_zand-_of grindgroeve
Er komen in het gebied verschillende oude afgravingen voor. Zo
als uit de bodemkaart blijkt liggen de meeste in het oosten van het
gebied. Ze zijn uiteraard meestal sterk vergraven en ten dele geëga
liseerd.
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De smalle strook sterk vergraven gronden tussen de Witte Belten
en de Borkeld kwam reeds uitvoerig ter sprake in par. 2.2. Twee ande
re kleine plekken liggen in het noordwesten en een in het midden van
het gebied. In deze drie gevallen treft men percelen eikenhakhout aan
waar de grond voor de aanleg ca. 80 cm diep is gespit.
De grootste oppervlakte van dese gronden ligt echter in de ver
laten afgravingen en is in cultuur gébracht als grasland, bouwland of
dennenbos. Op alle sterk vergraven gronden zijn de profielen hetero
geen.
Open_water_(code w)
Op enkele plaatsen komt open water voor o.a. in een verlaten
leemkuil op de Höcht fjn grindgroeve ten zuiden van de Witte Belten,
Verder wordt het in de putjes in het veen aangetroffen (zie par. 2.2,
3.2 en 5.1).
5.5 Toevoegingen
Op de bodemkaart en de grondwatertrappenkaart zijn voor het aan
geven van bepaalde bijzonderheden (zie par. 4.7) aan de normale weer
gave van de kaarteenheid bepaalde tekens toegevoegd.
(z) Stuifzanddek ter dikte van 15 tot 40 cm is alleen op de bodemkaart eangegpven bjj de podzolgronden. Globaal gesproken omringen deze
dunne stuifzanddekken het gebied waar de dikkere dekken, m.a.w. de op
gestoven zandvaaggronden voorkomen.
Vergraven
Het teken voor vergraven is alleen toegepast in de gevallen waar
de grond heterogeen is over iets grotere diepte (ca. 25 à 40 cm) dan
een normale bouwvoordikte. We hebben de vergravingen binnen de veen
gronden besproken bij de desbetreffende bodemeenheden en niet apart
aangegeven.
Binnen de overige gronden gaat het vrijwel steeds om de gevol
gen van spitten of ploegen tot een diepte van ca. 30 à 40 cm. De bin
nen deze diepte voorkomende horizonten zijn daarbij in brokken dooreen
geraakt.
In hoofdzaak zijn de vergravingen beperkt tot de cultuurgronden.
Ten westen van het veen komen een paar diep geploegde percelen voor
die in hei liggen. Een kleine oppervlakte vergraven gronden die even
min in cultuur is, ligt ten westen van De Borkeld. Ten noorden van de
Friezenberg is op vergraven moderpodzolgronden dennenbos aangelegd.
Geëgaliseerd
Deze onderscheiding komt alleen voor in de grote afgraving op de
Höcht en op een perceel ten noordoosten daarvan, eveneens in een vroe
gere afgraving.
Bij het afgraven van de klei kwam men een ballast aan keien tegen
die voor de oplevering van de grond verwijderd moesten worden. Soms
heeft men voor deze keien gaten gegraven. Bovendien zette de oude klei
niet overal even diep door. zodat een ongelijk maaiveld achterbleef.
Waar het terrein is vlak gemaakt en bedekt met de oorspronkelijke opzij
gezette bovengrond, is dit met het teken voor egalisatie aangegeven. Op
plaatsen waar dit niet is gebeurd liggen in de afgravingen hoge bulten
grond naast diepe gaten.
Opgehoogd
Ophoging komt voor op een perceel bouwland in het zuidoosten van
het gebied. Er ligt hier een laag zeer zwak lemig humusarm zand op het
oorspronkelijke profiel. Een andere ophogingsplek ligt in een vlakje

- 56 Zd51a in het uiterste westen van het gebied. Deze onderscheiding heeft
dus weinig betekenis.
5.6

Per boorpunt aangegeven

Het plaatselijk voorkorren van oude klei, al of niet met zwerf
stenen, en van grind in het profiel is op deze wijze weergegeven. Over
de ligging is bij de bespreking van de betreffende eenheden het een en
ander meegedeeld.
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DE GRONDWATEHTRftPPEN

De grondwatertrappen zijn reeds ter sprake gekomen in par. 4.10
en bij de afzonderlijke bodemeenheden. Met uitzondering van Gt IV
komen alle genoemde Gt's in dit gebied voor. Ze zijn op een afzon
derlijke kaart ingekleurd (bijl. 2).
Open water komt op een aantal plaatsen voor die in par. 5*4.
zijn genoemd. Gt I konrt alleen voor in het veengebied. Er is binnen
deze Gt nog enig verschil in de overspoelingsduur in de winter en
de diepte van de grondwaterstand in de zomer.
Gt II ligt voornamelijk in dezelfde omgeving doch de gronden
komen niet of nauwelijks onder water te staan. In de zomer zakt het
water niet dieper weg dan ca. 80 cm. Van deze Gt zijn ook een paar
kleine plekjes gekarteerd op de Höcht. De percelen waarin deze plek
ken liggen moeten naar het noordnoordoosten op het veen afwateren.
Hier ligt de oorsprong van een van de takken van de Regge. Het afge
voerde water bereikt thans slechts zelden het veen maar zakt veelal
voordien in de ondergrond weg. De plaats waar de afwateringsloot in
de moerige gronden uitmondt is aan de vegetatie te herkennen.
Gt III komt hoofdzakelijk voor als een strook rondom Gt II. Er
liggen voorts enkele plekken in het zuidwesten en het zuidoosten.
Als gevolg van slecht doorlatende lagen kan het toestromende water
daar niet goed afgevoerd worden. Ten zuidwesten van de Priezenberg
ligt het begin van een natuurlijke waterafvoerende laagte, die naar
het zuidoosten op het Reggedal aansluit.
Gt V konrt voornamelijk voor in het zuidwesten en zuidoosten.
Maar ook rondom het veen en ten westen daarvan treft men Gt V aan.
Deze Gt komt over het algemeen in de vegetatie tot uiting door het
optreden van planten die onder natte omstandigheden goed groeien,
naast planten die op droge gronden veel voorkomen.
Gt VI komt door het gehele gebied voor. De indicatie van de
grondwaterstand door de vegetatie is binnen deze Gt gering of afwe
zig.
Gt VII komt ook door het hele gebied voor maar de grootste opper'
vlakte ligt in het noordwesten en om de Friezenberg. Door een smalle
strook zijn beide gebieden verbonden. Binnen deze Gt reageert de vege
tatie niet of nauwelijks op de grondwaterstanden.
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