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VOORWOORD
In opdracht van de Centrale Directie van de Cultuurtechnische
Dienst te Utrecht werd in de periode maart 1967 - februari 1968 een
bodemkundig onderzoek uitgevoerd in het toekomstige ruilverkavelingsgebied Daarle - Hellendoorn.
Het onderzoek werd verricht door P.A. Wopereis, P. Jókövi,
Th.H.B. Looman en A.J. Mulder.
De dagelijkse leiding en coördinatie berustten respectievelijk bij
G. Rutten en H.J.M. Zegers.
De Stichting voor Bodemkartering is erkentelijk voor de van ver
schillende zijden ontvangen medewerking bij de uitvoering van dit
onderzoek.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR,

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

SAMENVATTING
Het bodemkundig onderzoek in het ruilverkavelingsgebied DaarleHellendoorn is uitgevoerd in de periode maart 1967 - februari 1968;
de boringsdichtheid bedroeg V| boring per ha voor de kartering, schaal
1:10 000, en één boring per 2 à b ha voor de kartering, schaal 1 :
25 000. Over het algemeen werd geboord tot een diepte van 120 cm mv., terwijl op plaatsen waar veen voorkwam regelmatig boringen zijn
verricht tot 1 meter beneden het veen.
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven op kaartbijla
gen, schaal 1 : 25 000, of 1 î 10 000, deels op beide.
Het ruilverkavelingsgebied maakt deel uit van de gemeenten Hellendoorn, Wierden, Den Ham en Ommen en beslaat een oppervlakte van
7 175 ha.
De grootste oppervlakte (6 199 ha) wordt ingenomen door zand
gronden, hoofdzakelijk bestaande uit zand (mediaan 1'+0 - 160 mu) met
op verschillende plaatsen keileem binnen 120 cm.
De hier voorkomende grote hoogteverschillen zijn ontstaan in de
Rissijstijd, door opstuwing van het toen aanwezige materiaal. Deze
opgestuwde ruggen, de zgn. stuwwallen, treft men in dit gebied aan
vanaf de Braambelt via Hoge Hexel in de richting Wierden, terwijl in
de Daar1er en Khaander Es eveneens gestuwd materiaal werd aangetrof
fen, alsmede in enkele kleinere hoger gelegen gedeelten in de omge
ving van Scharlebelt. De rest van het zandlandschap bestaat hoofd
zakelijk uit Jonger dekzand met op de meeste plaatsen Ouder dekzand
in de ondergrond. Dit laatste ook bij de moerige gronden en de veen
gronden.
De moerige gronden beslaan een oppervlakte van 669 ha en komen
hoofdzakelijk voor langs de oostkant van het gebied en in de beekda
len, waarvan het dal van de Regge met een sterk geaccüerteerd landschap
het belangrijkst is. Door afgraving hebben in dit dal voorkomende
hogere delen (koppen) vaak steile randen. In het laagst gelegen ge
deelte van dit beekdal komen smalle geulen voor, oude beddingen van
de Regge, die deels door natuurlijke of menselijke invloed zijn op
gevuld en deels nog bestaan uit water of moeras.
De moerige gronden hebben een moerige (venige) bovengrond of
tussenlaag. De moerige tussenlaag komt meestal voor bij gronden die
reeds bezand zijn.
De veengronden beslaan een oppervlakte van 137 ha en maken
hoofdzakelijk deel uit van het landschap van Vriezenveen en Daarlerveen. Door afgraving is een groot gedeelte van het oorspronkelijke
veenpakket verdwenen. Dit landschap is vrij vlak, heeft weinig op
gaande begroeiing en is overwegend in gebruik als grasland.
Het grootste gedeelte van de Veengronden heeft een veraarde bo
venlaag (eerdveengronden, 115 ha). De rest is bijna geheel bezand
(meerveengronden, 21 ha).
Ruim de helft van het gebied Daarle-Hellendoorn (3 610 ha) heeft
de gemiddelde hoogste grondwaterstand ondieper dan Jj.0 cm - maaiveld.
Deze gronden zijn overwegend alleen voor grasland geschikt, terwijl
de drogere delen (Gt Illb en Vb)ook voor bouwland bruikbaar zijn. De
gronden met een gemiddelde hoogste grondwaterstand > '+0 cm - maaiveld
(3 '-1-7'+ ha) zijn in meer of mindere mate enkel geschikt voor bouwland,
de nattere delen (Gt Vla) zijn echter ook geschikt voor grasland.Een
klein gedeelte van het totaal is zowel voor akker- als weidebouw wei
nig geschikt.

1. INLEIDING
1 .1 Ligging en oppervlakte (afb. 1)
Het ruilverkavelingsgebied DaarIe - Hellendoorn omvat grote ge
deelten van de gemeenten Hellendoorn en Wierden en zeer kleine gedeel
ten van de gemeenten Den Ham en Ommen (Top.kaart, schaal 1 : 25 000,
de bladen 28A t/m 28D). De voornaamste woonkernen zijn Daarle, Hoge
Hexel en Hülsen.
De totale oppervlakte bedraagt 7175 ha, waarvan 680 ha reeds wa
ren gekarteerd voor het ruilverkavelingsgebied Luttenberg. Dit gedeel
te ligt langs het Overijssels Kanaal ten westen van de weg Hellen
doorn - Lemele.
1.2 Werkwijze
Op verzoek van de opdrachtgever zijn de kaarten van dit gebied
op twee verschillende kaartschalen afgeleverd. Het hele gebied is
weergegeven op kaarten»schaal 1 ; 25 000, terwijl daarnaast van be
paalde gedeelten kaarten, schaal 1 j 10 000, zijn vervaardigd (afb.1).
De veldopname werd verricht op topografische basiskaarten»
schaal 1 ; 5 000 of schaal 1 ; 10 000, al naar gelang de schaal van
de af te leveren kaarten.
Voor de 1 : 10 000 - kaarten werd geboord met een dichtheid van
gemiddeld 1-g- boring per ha tot een diepte van 120 cm. In de gronden
met veenlagen werden regelmatig boringen verricht tot + 1 meter bene
den het veen. Van 1885 boringen zijn genummerde profielbeschrijvingen
gemaakt, die zijn opgenomen in het boorregister.
De kaarten schaal 1 s 25 000 zijn deels vervaardigd door vereen
voudiging van de 1 ; 10 000 - kaarten, anderdeels door nieuwe opname
(op basiskaarten, schaal 1 ; 10 000). Bij deze opname bedroeg de bo
ringsdichtheid 1 per 2à!+ ha; de boringsdiepte 120 cm. Hierbij is van
650 profielen een genummerde beschrijving gemaakt.
De bodemeenheden en grondwatertrappen zijn op basis van verschil
len in profiel- en veldkenmerken onderscheiden (Westerveld, 1963).
1.3 Rapport en kaarten
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in dit rapport
met aanhangsels en op de kaartbijlagen.
De bodemkaart geeft dexbodemgesteldheid tot een diepte van 120
cm weer.
De grondwatertrappenkaart, evenals de bodemkaart vervaardigd op
schaal 1 ; 25 000 voor het hele gebied en schaal 1 ; 10 000 voor be
paalde gedeelten, geeft de diepteligging van het grondwater weer.
Bodem- en Gt-kaarten kunnen evenals de dwarsdoorsnede van een
gedeelte van het gebied in zekere zin als inventarisatiekaarten wor
den beschouwd.
Als aanvullende kaarten zijn vervaardigd een bijzondere lagenkaart en een zandkaart en als interpretatiekaart een bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw. Zowel de aanvullende als de interpretatiekaarten zijn, al naar gelang de opname, vervaardigd op
schaal 1 : 10 000 of 1 : 25 000. Overeenkomstige grenzen zijn overge
nomen van de bodemkaart en deels ook van de grondwatertrappenkaart.
De boorpuntenkaart, schaal 1 j 10 000, en het boorregister geven
de documentatie bij de boringen.
In het rapport zijn de belangrijkste resultaten van het onder
zoek beschreven. Meerdere details en de documentatie zijn opgenomen
in de aanhangsels. Deze bevatten tevens een"verklarende woordenlijst
van de gebruikte bodemtechnische terminologie en beknopte definities
van de belangrijkste indelingscriteria. Voor een meer uitvoerige
verklaring wordt verwezen naar de aangehaalde literatuur.
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Het verdient aanbeveling het rapport en de kaarten gezamenlijk
te raadplegen.
1 .Ij- Gebruik van de kaarten
Binnen ieder kaartvlak komen insluitsels voor met een afwijkende
profielopbouw en/of grondwatertrap, de zgn. onzuiverheden. Deze zul
len, gezien het aantal boringen, maximaal 30 % van de oppervlakte be
slaan, doch meestal kleiner zijn omdat ook de zgn. veldtosnarissn, zoals
bcdaigebruik, topografie, vegetatie en slootwaterstanden, mede bepa
lend zijn voor het vaststellen van de kaartvlakken.
De afwijking in het verloop der grenzen tussen de kaartvlakken
is maximaal;
bij kaartschaal 1 j 10 000: !+• mm = + i+0 meter naar beide zijden
bij kaartschaal 1 : 25 000: 3>5 mm = + 87 meter naar beide zijden.
Kaartvergroting leidt meestal tot een minder betrouwbaar kaart
beeld, omdat de onzuiverheden in dezelfde mate worden vergroot. Ook
de grenzen worden onnauwkeuriger t.g.v. de generalisatie (Steur en
Westerveld, 1965).

Foto R30 - 138.
Afb. 2. Duidelijk hoogteverschil op de stuwwal van de Daarler Es.

Foto R30- 132.
Afb. 3. Gedeelte van de Daarler Es.
De westzijde van deze Es is a l s grasland in gebruik i.v.m. het voorkomen van keileem vrij dicht onder
het oppervlak.
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2. BESCHRIJVING VAN HET GEBIED
2.1 Het landschap
De uiterste oostzijde van het toekomstige ruilverkavelingsgebied
Daarle - Hellendoorn bestaat uit een smalle strook laag gelegen moe
rige gronden en veengronden. Deze gronden behoren tot het veenlandschap van Vriezenveen en Daarlerveen.
Aanvankelijk kwamen hier dikke lagen veen voor, doch door afgra
ving is daarvan een zeer groot deel verdwenen. De gronden zijn prak
tisch geheel in gebruik als grasland, omdat ze voor bouwland onge
schikt zijn door de hoge grondwaterstanden en de slechte draagkracht
van de zode. Ze vormen een vlak landschap met slechts hier en daar
een boom of struik. De percelen*zijn vrij smal en strekken zich uit
vanaf de hoge zandgronden aan de westkant tot aan de Veeneleiding,
die de oostelijke grens van het gebied vormt. De meeste percelen
zijn alleen vanaf de zandgronden te bereiken.
De grens van dit lage veenlandschap met de hogere zandgronden,
waartoe verreweg het grootste deel van het gebied behoort, is scherp
en duidelijk. Het op het veen aansluitende deel van het zandlandschap
ligt nl. het hoogst. Dit bestaat voor het grootste gedeelte uit een
stuwwal die zich uitstrekt vanaf Daarle via Hoge Hexel in de richting
Wierden. De hoogste delen komen voor op de Daar1er Es (+ l6 meter +
NAP) (afb. 2) en bij Braambelt (+ 18 meter + NAP).
Het bodemgebruik in dit deel van het gebied is in het algemeen
bouwland op de hogere en grasland op de lagere percelen. Bepaalde
hoog gelegen gronden echter, zoals de westzijde van de Daarler Es en
langs de weg Hoge Hexel - Wierden,zijn ook als grasland in gebruik
(afb. 3). Hier bevindt zich keileem vrij dicht aan de oppervlakte,
zodat deze gronden in natte perioden minder geschikt zijn voor bouw
land. Bij Braambelt en ten zuiden van Hoge Hexel treft men nog enkele
stukjes bos aan.
Meer naar het westen bestaat het zandlandschap uit een laag gele
gen beekdal. Het bodemgebruik in dit dal met o.a. beekeerdgronden,
veengronden en moerige gronden is voornamelijk grasland* alleen in het
noordelijke deel komen enkele kleine hoog gelegen bouwlanden voor.
Hier is nogal wat begroeiing in tegenstelling tot de rest van het dal,
waarin weinig bomen en struiken voorkomen.
Westelijk van dit beekdal ligt een grote oppervlakte ontginningsgronden. Het meest opvallende in dit landschap zijn enkele kleine
hoog gelegen stuwwallen bij Scharlebelt. Deze zijn voor een groot ge
deelte bebost. De rest van dit gebied is een licht geaccidenteerd dekzandlandschap met ten westen van Daarler Flier enkele smalle uitlo
pers van het eerder genoemde beekdal.
De begroeiing in dit landschap bestaat naast de bossen in de om
geving van Scharlebelt uit bomen en struiken langs de perceelsscheidin
gen, voornamelijk eiken, berken en elzen met daartussen vaak braam
struiken.
Het bodemgebruik is overwegend bouwland op de drogere en grasland
op de nattere gedeelten, hoewel bij de tegenwoordige bedrijfsvoering
ook veel hoge, droge gronden als grasland in gebruik zijn.
Ten zuiden van Scharlebelt ligt een groot, nog woest gebied, het
Huurner Veld. Van dit landschap behoort nog een klein gedeelte bij het
onderzochte gebied.
Verder naar het westen ligt het dal van de Regge. Dit vormt een
sterk geaccidenteerd landschap als gevolg van de veelvuldig voorkomen
de ruggen en koppen. Deze ruggen en koppen zijn al zeer lang in cul
tuur en bestaan nu hoofdzakelijk uit oude bouwlanden (enkeerdgronden).
Door plaatselijke afgravingen hebben deze bouwlanden soms steile ran
den.
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In de lage gedeelten komen smalle geulen voor, oude beddingen van
de Regge, die -door natuurlijke en menselijke invloed gedeeltelijk zijn
opgevuld. Ten zuidoosten van de Rhaander Es zijn veel van deze beddin
gen nog open en bestaan nu uit moeras. Bij de overige lage gronden be
staat de begroeiing langs sloten en wegen voornamelijk uit elzen, soms
uit populieren. Het bodemgebruik is overwegend grasland.
Enkele van de hoge bouwlandgronden zijn waarschijnlijk rond 1900
bebost. De overige zijn als bouwland in gebruik en dragen verder wei
nig of geen begroeiing.
De gronden ten westen van het Reggedal liggen
belangrijk ho
ger. Het meest opvallencfe gedeelte hiervan is de Rhaander Es. In dit
bouwlandcomplex komt een hoge kop voor (13 meter + NAP), die tot het
gestuwde materiaal wordt gerekend (par. 2.2.2). In tegenstelling tot
de andere oude bouwlandcomplexen in het onderzochte gebied heeft de
Rhaander Es plaatselijk houtwallen als perceelsgrens.
Ten zuiden van deze es treffen we een vrij groot,hoog gelegen boscomplex aan, waarin de bodem plaatselijk wat grof materiaal bevat,
waarschijnlijk afkomstig van de stuwwal "de Hellendoornsche Berg".
Noordwestelijk van het dorp Hellendoorn ligt de Hellendoornsche
Es, ingesloten door de eerder genoemde stuwwal en de zandrug met daar
op de weg Hellendoorn - Lemele. Deze es ligt daardoor als een laagte
in het terrein; dit in tegenstelling tot de normale oude bouwlandgron
den die meestal duidelijk uitsteken boven het omringende landschap.
Hoewel de Hellendoornsche Es hoog boven het grondwater ligt komt
er naast bouwland nogal wat grasland voor. Begroeiing van bomen of
struiken treft men er niet aan.
Het meest westelijk gelegen deel van het onderzochte gebied,WestDammarkte bestaat weer uit een vrij vlak, laag gelegen landschap van
jonge ontginningen. Op de hoogste delen komt wat bouwland en bos voor,
terwijl de overige gronden alle in gebruik zijn als grasland. Kenmer
kend voor dit deel van het gebied is de geringe begroeiing langs de
perceelsgrenzen.
In de verschillende zandlandschappen is de bewoning grotendeels
geconcentreerd in de dorpen Daarle, Hoge Hexel en Hülsen. De overige
bewoning komt verspreid in het gebied voor. Weinig bewoning treffen
we aan op de essen en in de beekdalen.
De verkaveling is het slechtst in het Reggedal, in het beekdal
ten westen van Daarle en Hoge Hexel en in de lage gronden ten oosten
van Marie. In genoemde gebieden komen veel smalle percelen voor. Ove
rigens is de verkaveling in het onderzochte gebied vrij redelijk,
vooral in de jongere ontginningen.
Met uitzondering van het dal van de Regge is het zandgebied goed
ontsloten^ Er zijn veel goede wegen, mede dank zij het -feit dat de
laatste jaren verschillende wegen verhard zijn. De nog bestaande zand
wegen worden als regel behoorlijk goed onderhouden.
De afwatering wordt in het gebied door twee waterschappen gere
geld. In West-Dammarkte door het waterschap "Salland1' en in het overi
ge deel door het waterschap "de Regge". Er zijn drie waterlopen die
het overtollige water afvoeren, nl. de Yeenéleiding, het Overijssels
Kanaal en de Regge.
De Veeneleiding voert alleen het water uit de veengronden en de
moerige gronden aan de oostkant van het gebied af. Deze Veeneleiding
mondt uit in het Overijssels Kanaal, waarop ook het water wordt ge
loosd van de gronden langs de noordkant van het gebied en van die in
West-Dammarkte.
Het riviertje de Regge is het afwateringsmiddel voor het groot
ste deel van de gronden in dit gebied. Vroeger trad het nogal eens
buiten zijn oevers, maar thans, na de kanalisatie, wordt de waterstand
meer beheerst, hetgeen een aanmerkelijke verbetering betekent. Deze
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verbetering is het best merkbaar in het Reggedal, waar gronden die on
der natte omstandigheden gevormd zijn,nu veel droger liggen. Toch zou
de waterafvoer, vooral van de lage gronden, veel beter zijn wanneer er
meer aandacht werd besteed aan het onderhoud van de sloten. Enkele
hoofdwatergangen worden wel goed onderhouden.
2.2 De ontstaanswijze
2.2.1 De_voo£komende_sedimenten (moedermateriaal)
In het gebied komen zand en veen aan de oppervlakte voor, terwijl
over een aanzienlijke oppervlakte in de zandgronden een keileemondergrond is aangetroffen, beginnend tussen 40 en 120 cm beneden maaiveld.
2.2.2 De_g£ologi£che_o£bouw (afb. 4)
Voor de komst van het landijs in onze streken zijn door de rivie
ren dikke lagen zand en grind afgezet. Aan de aanvoer van dit materi
aal kwam in het begin van de Rissijstijd een eind als gevolg van het
opdringende landijs vanuit Noord-Europa. Dit ijs verplaatste zich aan
vankelijk door de rivierdalen, die hierdoor diep werden uitgeschuurd.
De dalwanden werden door het ijs opgestuwd, zodat er grote hoogtever
schillen ontstonden. De opgestuwde ruggen zijn de zgn. stuwwallen, die
ook in het onderzochte gebied voorkomen. De Daarler Es is een derge
lijke stuwwal, terwijl in het verlengde hiervan een langgerekte hoge
rug zich van Braambelt via Hoge Hexel uitstrekt in de richting Wierden.
Bij Scharlebelt komen enkele kleine stuwwallen voor.Qp de Rhaander Es
ligt een hoge kop die tot het gestuwd materiaal gerekend wordt.
De grote hoogteverschillen die ten gevolge van de ijswerking wa
ren ontstaan,zijn later weer afgenomen door afvlakking van de stuwwal
len en opvulling van de dalen.
Met het ijs werden grote hoeveelheden leem, zand, grind en stenen
meegevoerd. Deze werden grotendeels door de druk van het ijs vergruisd
en bleven elders als grondmorene achter. Deze zgn. keileem heeft een
sterk wisselend gehalte aan leem en keien en voelt over het algemeen
scherp en stug aan. Het bovenste gedeelte is echter meestal tot een
diepte van enkele decimeters sterk verweerd en bevat minder fijne
(klei) bestanddelen. Een gedeelte van de oorspronkelijke afzetting is
door erosie verdwenen. Thans wordt nog keileem aangetroffen ten oosten
van Scharlebelt, op de Daarler Es bij Braambelt en ten zuiden van Hoge
Hexel.
Tijdens het afsmelten van de ijsmassa's- aan het eind van de Riss
ijstijd werden met het water grote, uit het ijs afkomstige, hoeveelhe
den leem, zand en grind verplaatst en als zgn. Fluvioglaciaal in de
dalen weer afgezet.
In dit gebied komt het alleen in de directe omgeving van de stuw
wallen aan de oppervlakte voor.
Na een belangrijk warmere periode, het Eemien, volgde weer een
zeer koude tijd, de Würmijstijd. Het opnieuw opdringende landijs be
reikte ons land niet, maar wel heerste hier een zeer koud toendrakli
maat met een permanent bevroren ondergrond. Uit deze tijd dateren de
solifluctie en eolische sedimenten die afgezet zijn in een aantal fa
sen.
In het Pleniglaciaal-A was het klimaat overwegend koud en vochtig.
Tijdens dooi in de zomer werden grote hoeveelheden zand, leem en grind
vanaf de hellingen naar de dalen verplaatst, zodat deze steeds verder
werden opgevuld.
In de hierna volgende perioden was het klimaat zeer koud en droog
en werden door stormen grote hoeveelheden zand verplaatst. Deze eolosche afzettingen hebben grotendeels de oudere afzettingen bedekt. Men
spreekt dan ook over dekzandafzettingen. Deze zijn mineralogisch zeer

Foto R30- 137.

Afb. 5. Ouder en jonger dekzand gescheiden door een humeuze laag (Böl I ing).
In het jonger dekzand zijn een aantal grofzandiger laagjes duidelijk
zichtbaar.
De gaten in het bovenste deel van het profiel zijn gemaakt door oever
zwaluwen.
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arm en hebben in dit gebied een mediaan (M50) van 1 i+0—160 mtrfv Naar ge
lang de fase van afzetting maakt men onderscheid in Ouder dekzand en
Jonger dekzand (afb. 5). Het Ouder dekzand komt in dit gebied vrij re
gelmatig in de ondergrond voor, vooral bij de moerige gronden en de
veengronden aan de oostkant van het gebied. Genoemde afzetting is la
ter, in de Oude en Jonge Dryastijd, overdekt door Jonger dekzand, dat
ook nu nog
het belangrijkste deel uitmaakt van het aan de opper
vlakte liggende materiaal. Dit is over het algemeen zwak lemig fijn
zand.
Het zand in de beekdalen is iets meer gelaagd en geeft de indruk
deels eolisch,deels fluviatiel te zijn. Perioden van afzetting zijn
er moeilijk in te onderscheiden. De daar voorkomende zandruggen en
-koppen, die uit Jonger dekzand bestaan, hebben waarschijnlijk door
erosie hun huidige,vaak grillige,vormen gekregen.
Als gevolg van een klimaatswijziging aan het einde van het
Pleistoceen, minder koud en vochtiger, begon de vegetatie zich uit te
breiden en kwam er een eind aan de grote zandverplaatsingen. In het
begin van het Holoceen, toen het klimaat steeds vochtiger werd, waren
de omstandigheden gunstig voor veenvorming, vooral in de min of meer
afgesloten laagten. Van de in dit gebied aangetroffen veenlagen is de
samenstelling moeilijk te bepalen, omdat het veen door verwering en
indroging sterk veranderd is. De dikte van het aanwezige veenpakket
varieert van enkele centimeters tot + 1^ meter. Op de overgang veenzand komen op veel plaatsen meerbodemlagen voor, bruin tot bruingrijs
van kleur.
In de laagste delen van de beekdalen is in perioden met weinig
waterafvoer en geringe stroomsnelheid, kleiig materiaal afgezet. Dit
materiaal heeft zich met het reeds aanwezige zand vermengd, zodat er
zandgronden met een lutumrijke bovengrond zijn ontstaan.
Op sommige plaatsen werd door menselijke invloed, o.a. ontginning,
steken van plaggen, enz. de begroeiing weer te niet gedaan, zodat op
hoge, droge gronden het zand opnieuw kon gaan stuiven. Deze zgn.
stuifzanden komen in dit gebied alleen in de omgeving van Scharlebelt
voor. Thans zijn ze weer bebost.
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3. DE BODEMKAARTEN,schaal 1 : 25 OOO (bijl. lia) en schaal 1 j 10 000
(bijl. 1b)
Zoals reeds in paragraaf 1 .2 is beschreven zijn van dit gebied
twee bodemkaarten vervaardigd: één met schaal 1 s 25 000 van de tota
le oppervlakte en één met schaal 1 : 10 000 van bepaalde gedeelten.
Daar de wijze van indeling der gronden en de opzet van legenda
voor beide kaarten gelijk zijn,is volstaan met de beschrijving van de
bodemkaart, schaal 1 : 25 000 en zijn kaarteenheden die alleen op de
bodemkaart, schaal 1 : 10 000 voorkomen, apart genoemd.
5*1 Legenda en wijze van indeling
De Jegerria gtseft een systematisch overzicht van de onderscheidingen
op de bodemkaart. Ze is gebaseerd op het Nederlandse Systeem van Bo
demclassificatie (De Bakker en Schelling, 1966) en de daaruit afge
leide legenda voor de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 ; 50 000,
de zgn. 1 : 50 000 - legenda. Evenals in het genoemde(morfometrische)
systeem, zijn de meetbare kenmerken van het bodemprofiel als inde
lingscriteria gebruikt, terwijl ook de terminologie aan dit systeem
is ontleend. De wijze van indeling en meer nog de kaartvlakkencodering zijn voor een groot gedeelte afgeleid uit de 1 : 50 000 - legen
da. Er is echter, in verband met het doel van het onderzoek en de
meer gedetailleerde opname in dit gebied,op bepaalde punten van de
landelijke indeling en codering afgeweken. Zo zijn op het hoogste
indelingsniveau de grondsoorten (zand en veen) meer op de voorgrond
geplaatst en is op de lagere niveaus een verdere onderverdeling door
gevoerd, bijv. bij de textuurindeling. Ook zijn er nieuwe criteria
toegevoegd, meestal in verband met hun landbouwkundige betekenis, zo
als de diepteligging van het grondwater in de zandgronden.
3.2 Soorten onderscheidingen
Op de bodemkaart(en) komen verschillende soorten onderscheidin
gen voor, nl. enkelvoudige en samengestelde kaarteenheden, toevoegin
gen en overige onderscheidingen. Enkelvoudige kaarteenheden bestaan
elk voor ten minste 70 % van hun oppervlakte uit één bodemeenheid,
d.w.z. uit gronden met een groot aantal overeenkomende kenmerken en
eigenschappen. Iedere enkelvoudige kaarteenheid is met een afzonder
lijke kleur en code aangegeven.
Samengestelde kaarteenheden bestaan uit twee of meer enkelvoudi
ge eenheden, die echter in het veld een zo gecompliceerd patroon vor
men, dat ze bij de gebruikte kaartschaal niet meer als afzonderlijke
vlakken kunnen worden voorgesteld. Zowel de enkelvoudige als de sa
mengestelde kaarteenheden zijn afgegrensd met een getrokken lijn, de
bodemgrens.
De toevoegingen en vergraven gronden hebben betrekking op kenmer
ken, die niet als indelingscriteria voor de kaarteenheden zijn ge
bruikt, maar wel op de bodemkaart thuishoren. Hun begrenzing is, voor
zover niet samenvallerdmet die van de kaarteenheden, aangegeven met
een onderbroken lijn. Enkele toevoegingen zijn per boorpunt aangege
ven.
Ten slotte zijn als overige onderscheidingen enkele geografische
bijzonderheden en niet in het onderzoek betrokken gedeelten weergege
ven.
3.3 De hoofdklassen der gronden

Er komen drie hoofdklassen voor;
zandgronden
moerige gronden
veengronden.
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- 13 Binnen deze hoofdklassen zijn in totaal 39 enkelvoudige kaarteen
heden en vier toevoegingen onderscheiden, waarvan de belangrijkste
kenmerken in de nu volgende paragrafen zijn beschreven. Daarbij is ge
bruik gemaakt van een drietal schema's (afb. 6 t/m 8), waarop de inde
lingscriteria en de opbouw van de kaarteodes zijn weergegeven. De de
tailinformatie per kaarteenheid is, met de profielschetsen, opgenomen
in aanhangsel 1 ; de oppervlakteverdeling in de aanhangsels 5 en 6.
Voor een verklaring van de in de beschrijvingen en in de profiel
schetsen genoemde grondwatertrappen en landbouwgeschiktheidsklassen
wordt verwezen naar de hoofdstukken 4 en 5.
3.4 De zandgronden; 6199 ha = 86,53 %
De zandgronden in het onderzochte gebied bestaan tot ten minste
120 cm diepte uit zand of uit minstens 50 cm zand op keileem. Een ge
deelte heeft een lutumrijke bovenlaag. In enkele kleine oppervlakten
hoog gelegen zandgronden komen ijzerhuidjes op de zandkorrels voor.
Deze gronden behoren tot de xerozandgronden, alle overige tot de hydrozandgronden.
Naar de verdere profielopbouw is onderscheid gemaakt in moderpodzolgronden, humuspodzolgronden, eerdgronden en vaaggronden.
3.4.1 ModerpodzoIgrondenj_ 36 ha = 0,51 %
De altijd hoog- of middelhoog gelegen moderpodzolgronden zijn ont
wikkeld in mineralogisch rijker dekzand. De B-horizont bev&t overwe
gend moderhumus en is bruin tot geelbruin van kleur met een zeer gelei
delijke overgang naar het gele C-materiaal. Zowel deze overgangshori
zont als de gele C-horizont heeft ijzerhuidjes op de zandkorrels.
Er komen slechts enkele kleine oppervlakten van deze gronden voor.
3.4.2 Hu^spod£olgrondenj_ 4093 ha = 56,18 %
In deze gronden met eveneens een zgn. ABC-profiel bestaat het in
de B-horizont ingespoelde materiaal voornamelijk uit amorfe humus. De
laag met de maximale inspoeling (B2) is donker roodbruin tot vaalbruin
van kleur, afhankelijk van o.m. de diepteligging van het grondwater.
De hoog boven het grondwater gelegen leemarme podzolen vertonen als
regel de felste kleuren.
Naar de dikte van de humushoudende bovenlaag zijn deze gronden
ingedeeld in veldpodzolgronden en laarpodzolgronden (afb. 6a).
Veldpodzolgronden: 3902 ha = 53;51 %
Dit zijn humuspodzolgronden met een humushoudende bovenlaag die
dunner is dan 30 cm. Plaatselijk is deze horizont heterogeen doordat
ze bestaat uit brokken A1, A2 en B2-materiaal die nog onvoldoende ver
mengd zijn. Deze gronden behoren dan ook tot de jongste ontginningen
of zijn sinds de ontginning niet meer geploegd (bijv. blijvend gras
land). De iets oudere ontginningen hebben, vooral bij gebruik voor
akkerbouw, door bewerking en bemesting een meer homogene bovenlaag
verkregen, met over het algemeen een betere soort humus.
Bij een deel van de veldpodzolgronden komt in de ondergrond keileem voor. Door de stagnerende werking hiervan op de bewegingen van
het grondwater, behoren deze gronden tot de natte podzolgronden, hoe
wel ze soms hoog gelegen zijn.
Naar verschillen in textuur en diepteligging van het grondwater
zijn binnen de veldpodzolgronden vier kaarteenheden onderscheiden
(afb. 6a).
Laarpodzolgronden: 191 ha = 2,67 %
De laarpodzolgronden hebben een humeuze bovenlaag van 30-50 cm
dikte. Ze behoren tot de oudere ontginningen.
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- It De kwaliteit van de humus in de bovengrond is bij deze gronden
doorgaans beter dan bij de veldpodzolgronden.
Door de verdere onderverdeling naar textuur en
diepteligging
van het grondwater zijn binnen de laarpodzolgronden drie kaarteenhe
den onderscheiden.
5.!<•.3 Eerdgronden: 2006 ha = 28,92 %
Tot de eerdgronden behoren alle zandgronden met een eerdlaag van
meer dan 50 cm dikte en de zandgronden met een 15 à 50 cm dikke eerd
laag zonder duidelijke podzol-B.
De eerdgronden zijn naar aard en dikte van de eerdlaag en het al
dan niet voorkomen van roest onderverdeeld (afb. 7)•
Enkeerdgronden: 800 ha = 10,89 %
In deze gronden is de humushoudende bovenlaag dikker dan 50 cm.
Het zijn voor het merendeel hoog gelegen gronden, die ontstaan zijn
als gevolg van langdurige landbouwcultuur met plaggen als bemesting.
In verband hiermee hebben de kaartvlakken veelal een hoekige begren
zing en liggen vaak in de omgeving van woonkernen, o.a. bij Daarle,
Hoge Hexel en Hellendoorn. Echter ook in het Reggedal komen veel enk
eerdgronden voor. Hierbij zijn diverse vrij kleine oppervlakten, die
duidelijk boven het omringende landschap uitsteken.
Bij de zeer hoog (grondwatertrap VII) gelegen oude bouwlanden
komt onder de eerdlaag vaak een moderpodzolprofiel voor, bij de overi
ge meestal een humuspodzolprofiel. Een uitzondering hierop vormen en
kele lager gelegen enkeerdgronden in het dal van de Regge, waar onder
de eerdlaag een beekeerdprofiel is aangetroffen.
Enkeerdgronden hebben een vrij groot vochthoudend vermogen en be
horen tot de zgn. open profielen, d.w.z. dat er weinig lagen in voor
komen die storend zijn voor de waterbeweging of voor een diepere beworteling.
Het humusgéhalte varieert van 3 tot 10$. Bij Hoge Hexel komt
vaak wat grind in de bovengrond voor.
Met uitzondering van de lage en zeer lage gedeelten, die als
grasland in gebruik zijn, worden de enkeerdgronden overwegend als
bouwland gebruikt. Naar de diepteligging van het grondwater zijn twee
kaarteenheden onderscheiden.

Gooreerdgronden: U5 ha = 0,63 %
Deze gronden vertonen geen roestverschijnselen in het profiel,
althans niet in de bovenste 35 cm. Ze bevinden zich vooral op de over
gang van de humuspodzolgronden naar de beekeerdgronden.
Voor zover ze in dit gebied voorkomen liggen ze steeds middelhoog
en hebben een humusgehalte in de bovengrond, dat varieert tussen 3 en
7 %. Op de bodemkaart, schaal 1 : 10 000, zijn ze verder onderverdeeld
naar de dikte van de eerdlaag (zie afb. J).
Beekeerdgronden: 116l ha = 17*^ %
Bij deze eerdgronden beginnen de roestafzettingen ondieper dan
35 cm en gaan door tot de gereduceerde ondergrond of tot minstens
1 ,20 m - mv.
Een belangrijke oppervlakte van de beekdalen wordt door beekeerd
gronden ingenomen. Deze behoren over het algemeen dan ook tot de laagst
gelegen gronden van het gebied en zijn overwegend als grasland in ge
bruik. In het Reggedal komen enkele oppervlakten voor, die als gevolg
van wateronttrekking tot de middelhoge gronden gerekend moeten worden.
Het organische-stofgehalte van de bovengrond bedraagt 5 à 15
Een gedeelte van de gronden heeft een lutumrijke bovengrond (8 à 15 %
lutum, toevoeging L). Deze gronden liggen bovendien vaak zeer laag,
zodat veel vertrapping optreedt. Een betere waterbeheersing door bijv.
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IJ een diepere ontwatering en/of verschraling van de bovengrond zou deze
gronden belangrijk verbeteren.
De onderverdeling van de beekeerdgronden heeft voor de bodemkaart,
schaal 1 : 25 000, geleid tot drie kaarteenheden en voor de kaart,
schaal 1 : 10 000, tot acht kaarteenheden (zie afb. 7).
3.1+.U Vaaggronden; 6k ha = 0,92 %
Gronden met onduidelijke (vage) bodemhorizonten behoren tot de
vaaggronden. De soms nog wel aanwezige A1 -horizont voldoet niet aan de
eisen van een minerale eerdlaag. Een
B-horizont komt niet voor.
De vaaggronden zijn nader onderverdeeld (afb. 6b) in vorstvaaggronden (met ijzerhuidjes) en vlakvaaggronden.(zonder ijzerhuidjes).
Tot de vorstvaaggronden behoren in dit gebied enkele hoog gelegen, be
boste gronden in het Reggedal. De vlakvaaggronden bestaan uit enkele
uitgestoven laagten in de boscomplexen ten westen van Scharlebelt en
uit opgehoogde gronden langs de Regge en de Veeneleiding. Het materi
aal waarmee de gronden zijn opgehoogd is afkomstig uit genoemde water
gangen.
3.5 De moerige gronden: 669 ha = 9*17 %

Dit zijn zandgronden met een moerige bovengrond of een moerige
tussenlaag beginnend binnen 40 cm. Ze zijn onderverdeeld in moerige
podzolgronden en moerige eerdgronden.
Bij de moerige podzolgronden is onder de moerige laag steeds een
duidelijke humuspodzol-B aanwezig. Naar de aard van de bovenlaag zijn
deze gronden weer onderverdeeld in:
- met een moerige bovengrond (weinig of niet veraard)
- met een kleiarme, moerige eerdlaag en
- met een zanddek (de moerige laag is hier dus als tussenlaag aanwe
zig).
Op de bodemkaart, schaal 1 ; 10 000, is binnen deze laatste on
derscheiding verschil gemaakt tussen een zanddek met minerale eerd
laag en een zanddek zonder minerale eerdlaag (afb. 8a).
Bij de moerige eerdgronden rust de moerige laag op een zandondergrond zonder duidelijke podzol-B. Langs de Veeneleiding is deze moeri
ge laag, vooral in droge perioden, plaatselijk sterk ingedroogd.
Op de overgang van de moerige laag en de zandondergrond komt
meestal een fijnzandige leemlaag voor die storend werkt op de waterbe
wegingen in de grond (zie ook 3.6).
Evenals de moerige podzolgronden zijn de moerige eerdgronden naar
de aard van de bovengrond verder onderverdeeld. Er zijn moerige eerd
gronden met een kleiarme moerige eerdlaag en
met een zanddek (zonder minerale eerdlaag).
De meeste moerige gronden behoeven verbetering. Dit geldt vooral
voor de gronden zonder zanddek, daar deze in natte perioden vaak sterk
worden vertrapt.
3.6 De veengronden: 137 ha = 1*98 %
Veengronden bestaan tussen 0 en 80 cm voor meer dan de helft uit
moerig materiaal. In dit gebied varieert de dikte van het veenpakket
van 40 tot 150 cm. Het veen is overwegend geoxydeerd en bruinzwart van
kleur. De veensoort is moeilijk of niet te herkennen, omdat het mate
riaal meestal veraard en korrelig is. Het onderste gedeelte bevat dik
wijls wat leem of lutum.
Op de overgang naar de zandondergrond komt vaak een deels humeuze
fijnzandige leemlaag voor, 10 tot 30 cm dik. Deze meerbodemachtige
laag werkt storend op de verticale waterbeweging. Bij veel regen kan
het water niet snel genoeg naar de ondergrond afvloeien, terwijl in
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een droge periode het water uit de ondergrond niet of slechts langzaam
kan opstijgen, waardoor het veen sterk indroogt.
De ondergrond van overwegend zeer fijn zand is in de bovenste de
cimeters sterk lemig, daar beneden zwak lemig of leemarm. Op enkele
plaatsen is grof zand aangetroffen.
Een gedeelte van de veengronden heeft een venige, min of meer
veraarde bovenlaag, een zgn. "moerige eerdlaag", waarin de organische
stof grotendeels is omgezet.
De gronden worden aangeduid als eerdveengronden ter onderscheiiing van de rauwveengronden, die geen moerige eerdlaag bezitten (afb.
8b).
3.6.1 Eerdveengronden: 113 ha = 1,61+ %
Naar de hoeveelheid lutum in de bovenlaag zijn de eerdveengronden
onderverdeeld in koopveengronden en madeveengronden.
De koopveengronden hebben een kleiige, moerige eerdlaag van + 20
cm dikte. Op het veenpakket, dat dikker is dan 120 cm, is door het wa
ter van de Regge wat klei afgezet. Dit dunne kleilaagje is met de bo
venste laag van het veen vermengd tot genoemde kleiige, moerige eerd
laag. Van deze gronden komen slechts enkele ha voor in het dal van de
Regge.
De madeveengronden hebben een kleiarme, moerige eerdlaag. Deze
eerdlaag is vaak minder goed veraard dan de overeenkomstige laag in
de koopveengronden.
De dikte van het veenpakket varieert van 1+0 tot 100 cm.
In deze gronden, die vooral voorkomen langs de Veeneleiding, treft men
in de bovengrond vaak wat zandbijmenging aan zonder dat evenwel van
een zanddek gesproken kan worden. Dit zand is er gedeeltelijk inge
waaid vanaf de hogere zandgronden en gedeeltelijk opgebracht na uit
baggeren van de sloten.
Met uitzondering van de madeveengronden op grondwatertrap VI zijn
alle eerdveengronden ten gevolge van de hoge grondwaterstanden en de
slechte draagkracht van de zode gevoelig voor vertrapping.
3.6.2 Rauwveengronden: 2k ha = 0,3^ $
De rauwveengronden beslaan in dit gebied slechts een geringe op
pervlakte. Ze zijn naar de aard van de bovenlaag onderverdeeld in
meerveen- en vlierveengronden (afb. 10). De meerveengronden hebben een
zanddek van 15 à. i+0 cm;dit zand is als regel humusarm. In de zandondergrond komt geen humuspodzol-B voor.
Vlierveengronden zijn alleen aangetroffen in de strook woeste
gronden ten westen van het Huurnerveld (bodemkaart, schaal 1 : 10 000).
Het veenpakket rust op een zandondergrond met een duidelijke humuspodzol.
3.7 Samengestelde kaarteenheden: 79 ha = 1,13 %
Wanneer een bepaald bodempatroon zo gecompliceerd is dat de sa
menstellende eenheden als afzonderlijke kaartvlakken niet betrouwbaar
zijn weer te geven, wordt het geheel als een samengestelde kaarteen
heid aangegeven (zie ook par. 3.2). Zo zijn ten westen van Hoge Hexel
en ten noorden van Scharlebelt twee samengestelde kaarteenheden onder
scheiden, ieder bestaande uit twee enkelvoudige kaarteenheden.
Het complex dat als "Reggedalgronden" wordt aangeduid, is opge
bouwd uit vier enkelvoudige kaarteenheden. Het heeft betrekking op de
gronden in enkele oude rivierbeddingen.

- 17 -

Kaarteenheid aWp/zWp: 6 ha = 0,08 %. Associatie van moerpodzolgrond
kleiarme moerige eerdlaag en moerpodzolgronden met een zanddek.
Deze associatie is ontstaan door onregelmatige bezanding van een
aantal percelen. Deze liggen op Gtm en V en zijn in gebruik als
graslard.
Kaarteenheid Enh3/'Z>rik2: 21+ ha = 0,36 %. Associatie van veldpodzol- en
vlakvaaggronden.
Deze ten noorden van Scharlebelt voorkomende gronden zijn voorna
melijk ontstaan door (recente) verstuivingen. Hierdoor is een grillig
patroon gevormd van opgestoven hoogten en uitgestoven laagten. Ze lig
gen thans in bos op grondwatertrap VI.
Kaarteenheid Rda; k9 ha = 0,68 %. Complex van koopveen-, madeveen-,
meerveen- en beekeerdgronden.
Deze gronden treft men aan in oude beddingen van de Regge, die
door natuurlijke en menselijke invloed zijn opgevuld. Hierdoor is een
zeer heterogeen bodemprofiel ontstaan, waarin men over zeer korte afstan
den zowel zand-, veen- als kleilagen kan aantreffen.
De gronden zijn zeer laag gelegen (Gt II en 113)en als grasland
in gebruik.
3.8 Toevoegingen
Toevoeging L: Lutumrijke bovengrond
Deze komt alleen voor bij de sterk lemige beekeerdgronden. Door
fluviatiele invloed is op deze van oorsprong lage gronden een hoeveel
heid slib afgezet, waaruit na vermenging met zand een min of meer lu
tumrijke laag is ontstaan.
Toevoeging X: Keileem, overwegend beginnend tussen 60 en 120 cm
len.

Deze toevoeging komt als regel voor aan de rand van de stuwwal

Toevoeging g: Grof zand en/of grind beginnend dieper dan lj-0 cm
Ook dit materiaal komt voor op of in de nabijheid van stuwwallen.
Toevoeging G: Grindhoudende bovengrond
Het grind in de bovengrond behoort voornamelijk tot een fluvio
glaciale afzetting uit de Rissijstijd. Bij nog niet begroeid bouwland
ziet men grind en keien op de akkers liggen, vooral nabij Hoge Hexel.

4. DE GROM)WATERTOAPPENKAAHEENj schaal 1 : 25 000 (bijlage 2a) en
schaal 1 : 10 000 (bijlage 2b)
I4-.1 Inleiding
De grondwaterstand en zijn fluctuatie nemen een belangrijke plaats
in onder de factoren die de gebruikswaarde van een grond bepalen. Se
dert 1960 geeft de Stichting voor Bodemkartering het gemiddelde grond
waterstandsverloop weer op de bodemkaart of op een afzonderlijke
kaart, in een aantal klassen aangeduid als grondwatertrappen (Gt's).
Iedere grondwatertrap is gedefinieerd door een traject van gemiddeld
hoogste grondwaterstanden (GHG's) en een traject van gemiddeld laagste
grondwaterstanden (GLG's), beide uitgedrukt in era - maaiveld. De Gt's
worden in het terrein bepaald aan de hand van profiel- en veldkenmerken en gecontroleerd aan gemeten grondwaterstanden (Van Heesen en Wes
terfeld, 1966).
Hoewel om kaarttechnische redenen voor dit gebied de Gt's zijn
weergegeven op afzonderlijke grondwatertrappenkaarten hoort dit gege
ven eigenlijk volledig op de bodemkaarten thuis. Hierop is nu, voor de
zandgronden en één kaarteenheid van de veengronden,een tweedeling ge
maakt naar de GHG in "hoog-middelhoog" (GHG > 40 cm) t.o.v. "laag-zeer
laag" (GLG < 40 cm).
Bodemkaart en grondwatertrappenkaart vormen een eenheid en dienen
o.a. voor de geschiktheidsbeoordeling van de gronden ook steeds geza
menlijk te worden geraadpleegd. Ten einde de bruikbaarheid van de
grondwatertrappenkaarten te vergroten zijn op deze kaarten tevens de
grenzen en symbolen van de bodemkaarten aangegeven. De grenzen vallen
gedeeltelijk samen met de Gt-grenzen.
4.2 De indeling
Ten behoeve van de systematische bodemkartering van Nederland,
schaal 1 s 50 000, wordt een landelijke indeling van zeven Gt's (I t/m
VII) gebruikt, die ook in dit gebied is toegepast. Hier ontbreekt ech
ter Gt I.
Evenals voor de bodemgesteldheid zijn ook voor het weergeven van
de grondwatertrappen twee kaarten vervaardigd. Het gehele gebied staat óp
een kaart,schaal 1 : 25 000, terwijl van bepaalde gedeelten tevens een
kaart, schaal 1 : 10 000, is gemaakt. Op deze laatste is,gezien de
grotere gedetailleerdheid van het onderzoek, binnen de Gt's III, V en
VI een nadere opsplitsing aangebracht in een natter deel (a) en een
droger deel (b). Voor de documentatie van de Gt's met behulp van geme
ten grondwaterstanden wordt verwezen naar aanhangsel 2.
4.3 Beschrijving van de voorkomende grondwatertrappen

Gt_II:
0p£. op 25 000-kaart: 189 ha = 2,62 %
GHG < 40_cm;_Gm_50-80_cm
op 10 000-kaart: 77 ha = 2,97 %
Deze Gt komt hoofdzakelijk voor in de veengronden en de moerige
gronden. De oppervlakten zijn niet erg groot.
In het Reggedal vinden we Gt II ook bij de beekeerdgronden en in
enkele oude beddingen van de Regge.
In regenrijke perioden zijn de gronden met deze Gt erg drassig.
Het grondwater komt dan vaak binnen 20 sm - maaiveld.
Gt_IIIj_
Opp. 1406 ha = 19^1 %
GHG < 40_cm;_GLG_80-1_20 cm_
Op grond van verschillen in GHG is deze Gt op de grondwatertrap
penkaart, schaal 1 ; 10 000, opgesplitst in lila - GHG overwegend < 20
cm - en Illb - GHG 20-40 cm.
Grote aaneengesloten oppervlakten van deze Gt komen voor langs de
Veeneleiding, in het Daar1er Plier en in het Hexelsche Plier. Het be
treft vooral veengronden, moerige gronden en beekeerdgronden. De nat
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ste delen (Gt Ilia) zijn bij veel regenval vaak drassig.
Gt_IV:
2P£* 6 ha = 0,09 %
GFFI > U0_cmJ_GLG_80-1_20 cm_
Van deze Gt komt slechts één oppervlakte voor, nl. langs de Veeneleiding. Dit gedeelte ligt juist beneden een stuw in genoemde leiding,
waardoor vrijwel geen hoge grondwaterstanden voorkomen. De GLG is
daarentegen gelijk aan die van Gt III (80-120 cm).
Gt_Vj_
0p£. 2015 ha = 28,18 %
GHG < U0_c mi_GLG_>_120_cm
Ook Gt V is op de kaart, schaal 1 î 10 000, opgesplitst in een
natter deel Va - GHG overwegend < 20 cm - en een droger deel Vb GHG 20-ÎI0 cm.
Deze Gt konrt verspreid in het gebied voor, vooral bij de lage
veldpodzolgronden. Deze zijn zowel voor grasland als voor bouwland in
gebruik.
Langs de weg Hoge Hexel - Wierden ligt een strook hoog gelegen
gronden op Gt V. Door de storende werking van de keileemondergrond zijn
deze gronden in regenrijke perioden natter dan de hoogteligging doet
vermoeden.

Gt_VI:
0p£. 2378 ha = 33,75 %
GHG b0z80 cmj_ GIß > 1_20 cm_
Op de grondwatertrappenkaart, schaal 1 {10 000, is Gt VI ge
splitst in Vla - GHG lj-0-60 cm - en VIb - GHG 6O-8O cm.
Gt VI komt in een groot aantal bodemeenheden verspreid over het
hele gebied voor. Langs de Veeneleiding ligt een oppervlakte veengron
den en moerige gronden en langs de Regge een oppervlakte beekeerdgronden met deze Gt. In beide gevallen is deze onnatuurlijke toestand ont
staan door wateronttrekkeng. De GHG ligt bij genoemde gronden tussen
1*0 en 60 cm - mv. De overige gronden met deze Gt, waarbij veldpodzol-,
laarpodzol-,enkeerd- en vlakvaaggronden, zijn meer natuurlijk en behoren
tot de middelhoge gronden van dit gebied.
Gt_VII:
0p£. op 25 000-kaartj 1090 ha = \h,96 %
Gffi > |0_cm;_GLG_>_120_cm
op 10 000-kaart: 268 ha = 10,^5 %
Grondwatertrap VII komt over vrij grote oppervlakten op de hoog
ste delen van dit gebied voor. Voor een deel zijn het de stuwwallen
met voornamelijk enkeerdgronden. Langs de Regge, waar deze Gt ook veel
voorkomt, betreft het, met uitzondering van de Rhaander Es en de Schuilenburger Es, meestal kleine oppervlakten. Behalve de diep humeuze enk
eerdgronden zijn de gronden met Gt VII sterk verdrogend.
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5. DE BODEiyGESCHIKTHEIDSKAARTEN VOOR AKKER- EN WEIDEBOUW (bijlagen 1+a
en 4b)
Daar het overgrote deel van de gronden in dit gebied voor akker
en weidebouw in gebruik is. is het van belaag aandacht te besteden aan
de landbouwkundige geschiktheid van de op de bodemkaart aangegeven
eenheden.
Het daarbij gevolgde systeem is ontleend aan het landelijk beoor
delingssysteem zoals dit door de Stichting voor Bodemkartering wordt
toegepast bij de kaartbladenkartering, schaal 1 : 50 000.
De beoordeling is geschied op basis van "normale", goed geleide
bedrijven, die algemeen aanvaarde en economisch verantwoorde bedrijfstechnische mogelijkheden benutten. Alleen die bodemfactoren zijn in de
beoordeling betrokken die niet op eenvoudige wijze door de boer kunnen
worden veranderd. Verder is uitgegaan van de bestaarde waterbeheersing.
Er zijn voor de geschiktheidsbeoordeling twee zgn. beoordelings
tabellen ontworpen, een voor akkerbouw en een voor weidebouw,en twee
geschiktheidsclassificaties, eveneens éên voor akkerbouw en éên voor
weidebouw.
In de beoordelingstabellen (Aanhangsel 4 en de afbeeldingen 17
t/m 20) zijn alle op de bodemkaarten, schaal 1 : 10 000 en 1 : 25 000,
onderscheiden eenheden per grondwatertrap getoetst op hun geschiktheid
voor akkerbouw resp. weidebouw, waarbij is nagegaan:
a. of en in hoeverre er beperkingen bestaan in de bodemgeschiktheid in
verband met een aantal belangrijke eigenschappen en/of hoedanigheden
van de grond
b. hoe de teeltmogelijkheden zijn van de voornaamste akkerbouwgewassen
(in de beoordelingstabel voor akkerbouw) resp. hoe de gebruikswaarde
is voor weidebouw (in de beoordelingstabel voor weidebouw).
De twee geschiktheidsclassificaties voor resp. akkerbouw en weide
bouw (Aanhangsel k, afb. 21 en 22) zijn zeer globaal en gebaseerd op de
in de tabellen genoemde beperkingen.
Door de beoordeelde bodemkaarteenheden in de tabellen te rang
schikken in volgorde van hun geschiktheid volgens het classificatie
systeem, werd een overzicht van de tot een bepaalde klasse (subklasse)
behorende eenheden van bodem- en Gt-kaart verkregen en konden de bodem
geschiktheidskaarten worden samengesteld. Op deze kaarten vormen de
subklassen van het classificatiesysteem de legenda-eenheden.
De geschiktheid voor sikker- en voor weidebouw is op één kaart
weergegeven, zodat men een goed overzicht heeft van beide geschikthe
den. Het nadeel van deze combinatie is dat men meer legenda-eenheden
krijgt en daardoor meer en kleinere vlakken op de kaart, terwijl de
codea vrij groot worden (bijv. B^-n/W2-n). Dit laatste is ondervangen
door in plaats van deze codes op de geschiktheidskaart, schaal 1 j
10 000, Romeinse cijfers en op de kaart, schaal 1 j 25 000, Arabische
cijfers te gebruiken. Met opzet is niet dezelfde soort cijfers gebruikt,
omdat bijv. cijfer IV op de ene kaart een andere betekenis kan hebben
dan cijfer b op de andere kaart. Dit in verband met een andere combina
tie van eenheden.
Zoals hierboven beschreven zijn de geschiktheidskaarten samenge
steld uit de eenheden van de bodem- en de Gt-kaart. Daar de eenheden
van de kaarten, schaal 1 ; 10 000, meer gedetailleerd zijn weergegeven
dan die op de kaarten, schaal 1 j 25 000 (zie hfdst. 3 en b), ligt het
voor de hand dat de eenheden van de geschiktheidskaart, schaal 1 :
10 000, exacter omschreven konden worden dan die van de Iraart, schaal
1 : 25 000.
Zowel de beoordelingstabellen als de geschiktheidsclassificaties
zijn als afbeeldingen opgenomen in aanhangsel
Hierin zijn tevens de
beperkingen en de teeltmogélijkheden nader omschreven.
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6. DE BIJZONDERE LftGENKAARTEN, schaal 1 { 25 000 (bijlage 5a) en
schaal 1 î 10 000 (bijlage 5b)
6.1 Inleiding
Op deze kaarten zijn verschillende binnen 120 cm beneden maaiveld
voorkomende "bijzondere" lagen aangegeven, nl.j
meerbodem
keileem
grindhoudende bovengrond
grof zand en/of grind
ijzerconcreties.
Meerbodem en keileem komen behalve per kaartvlak ook zeer plaatse
lijk voor en zijn dan, evenals de andere bijzondere lagen, per boorpunt
aangegeven.
6.2 Beschrijving van de kaarteenheden
Meerbodem (Ml, M2, M5) komt over grote oppervlakten voor in de
moerige gronden en veengronden langs de Veeneleiding en in het Hexelsche Flier. In West-Dammarkte treft men ook nog enkele kleine stukjes
aan. Het is de overgangslaag van veen naar zand. Deze meerbodemlaag
werkt storend op de verticals waterbeweging (zie ook par. 5«6).
Keileem (X2 en X3) komt voor bij Braambelt, aan de westkant van
de Daar1er Es, ten zuiden van Hoge Hexel en bij Scharlebelt (zie ver
der hfdst. 2.2.2). In het Daarler Plier komt keileemachtig materiaal
voor, dat in warmere perioden tussen de ijstijden van de opgestuwde
terreingedeelten is afgespoeld.
Grindhoudende bovengrond (G) komt voor op of bij de stuwwallen
(hfdst. 2.2.2).
Grof zand en/of grind (g2 en g3) wordt eveneens aangetroffen in
de omgeving van de stuwwallen en tevens onder het veen in het oosten
van het gebied. Het is voornamelijk materiaal dat vóór de komst van
het landijs door de grote rivieren is afgezet.
Ijzerconcreties (Y) komen voor in de lage gronden o.m. in het
Reggedal en ten noorden van het Daarler Plier. Het is een ophoping van
ijzerrijk materiaal.

- 22 -

7. DE ZANDKAARTEN, schaal 1 : 25 000 (bijlage 6a) en 1 : 10 000
(bijlage 6b)
De zandkaarten zijn al naar gelang de opname (zie hfdst. 1 .2)
vervaardigd op schaal 1 : 10 000 of op schaal 1 : 25 000.
De kaarten geven een globale informatie omtrent de diepteligging
(tot 150 cm) en de aard van de zandondergrond in dit gebied. Het
kaartbeeld berust op hetzelfde aantal boringen als
kaart, schaal 1 j 10 000 of 1 : 25 000.
Bij de opzet van de legenda is rekening gehouden met de ge
bruikte indeling op de bodemkaart.
Naar de aard van het zand zijn tot een diepte van 150 cm on
derscheiden:
- zeer fijn (code 3) zwak lemig (code 3) zand
- zeer en matig fijn (code 1».) zwak lemig (code 3) zand.
Naar de begindiepte van het zand zijn de volgende onderschei
dingen gemaakt:
1 zand beginnend tussen
0 en lj-0 cm
2 zand beginnend tussen
^4-0 en 80 cm
3 zand beginnend tussen
80 en 120 cm
1). zand beginnend tussen 120 en 150 cm
5 zand beginnend dieper dan
150
cm.
Voorbeeld van kaartcode:
2.1+3 = tussen 1+-0 en 80 cm (2) begint zeer en matig fijn (k), zwak
lemig (3) zand.
De kaarteenheden met zeer fijn zand komen,op enkele uitzonde
ringen na,voor langs de Veeneleiding. De zandondergrond van de ove
rige veengronden en moerige gronden bestaat uit zeer fijn tot ma
tig fijn zand met een M50 die varieert van 1 ifO—160 mu.
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