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VOORWOORD
De kaarten en het rapport van het ruilverkavelingsgebied
Borculo zijn vervaardigd op verzoek van de Cultuurtechnische
Dienst in Arnhem.
Tijdens een bespreking op 2*l--1-1967 werd besloten een bodemkaart en een grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 25 000, te
vervaardigen, voornamelijk met behulp van reeds beschikbare
gegevens.
Deze gegevens betreffen de reeds eerder uitgevoerde kar
tering van het stroomgebied van de Leerinkbeek, schaal 1 :
25 000, waarvan een gedeelte in de ruilverkaveling Borculo
ligt en de kaartbladenkartering, schaal 1 s 50 000, van het
blad 3k West.
Van deze laatstgenoemde gegevens dient men te bedenken
dat zij eigenlijk bestemd zijn om te worden weergegeven op
schaal 1 : 50 000, zodat weergave op schaal 1 : 25 000 niet
geheel ten rechte gebeurt.
Het werk is uitgevoerd door het personeel van rayon Oost.
Kartering en rapportering zijn vrijwel geheel verzorgd door
G. Ebbers. Hij werd hierbij geassisteerd door C. Hamming.
Het geheel stond onder leiding van Ir. J.C. Pape, hoofd van
rayon Oost.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR,
Ir. R.P.H.P. van der Schans.
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1.1

INLEIDING
Ligging en grootte van het gebied

Het gebied is 5340 ha groot en ligt in de omgeving van Borculo
(zie afb. 1).
1.2

Gebruikte gegevens

Voor het vervaardigen van bijgaande bodemkaart en grondwatertrappenkaart is niet opnieuw veldwerk verricht, doch werd volstaan met de
verwerking, van reeds beschikbare gegevens.
Voor een oppervlakte van + 1500 ha is gebruik gemaakt van rapport
en kaarten (schaal 1 : 25 000) van de kartering "Leerinkbeek". Voor
het overige deel van het gebied zijn de gegevens ontleend aan de kaartbladenkartering, bLad 34 West schaal 1 : 50 000.
1.3

Gebruikt kaartmateriaal

Bij de veldopname voor het karteringsgebied "Leerinkbeek" is
gebruik gemaakt van schetskaarten vergroot tot schaal 1 ; 20 000 en
chromokaarten schaal 1 : 25 000 van de Topografische Dienst.
Voor de opname van het blad 34 West in het kader van de kaartbladenkartering, zijn alleen de chromokaarten schaal 1 : 25 000 gebruikt.
1.4

Uitvoering

De opname van het Leerinkbeekgebied vond plaats in de periode van
april tot en met november 1963. De opname van kaartblad 34 west in de
jaren 1964 tot en met 1966. Voor beide karteringen is geboord tot een
diepte van 120 cm -mv. In het Leerinkbeekgebied bedroeg de borings
dichtheid + 1 boring per 2 à 3 ha, op blad 34 West 1 boring per 3 à 5
ha.
1.5 Kaarten en rapport
Op verzoek van de opdrachtgever zijn met bovengenoemde gegevens
als basis, een bodemkaart (bijlage 1 ) en een jgrondwatertraj)£ei&aart
(bijlage 2) getekend op schaal 1 : 25 000.
De boringsdichtheid van 1 boring per 3 à 5 ha, zoals verricht
voor de kaartbladenkartering, is in feite te gering voor een kaart
schaal 1 : 25 000. Bij het gebruik dient men ten aanzien van de be
trouwbaarheid van de bodemgrenzen en van het percentage onzuiverheid
binnen de kaartvlakken met deze vergroting van vier keer het opper
vlak rekening te houden.
Bij de opzet van dit rapport is zoveel mogelijk aangesloten bij de
wijze van rapporteren van de kaartüaden.
In hoofdstuk 2 is een globale beschrijving gegeven van de geolo
gische opbouw van dit gebied. In hoofdstuk 3 wordt in het kort weer
gegeven hoe hierin een bodem ontstaat. Hoofdstuk 4 en 5 vermelden
de manier waarop de bodemprofielen worden beschreven en hoe de ver
schillende gronden op de bodemkaart zijn aangegeven. Deze gronden
worden nader beschreven in de hoofdstukken 8 t/m 3» Vooraf wordt
echter in hoofdstuk 6 een verklaring gegeven van de codering op de
bodemkaart en de grondwatertrappenkaart en in hoofdstuk 7 de benaming
van de gronden en van sommige bodemhorizonten. In hoofdstuk 14 is een
toelichting gegeven op de grondwatertrappenkaart.
Over de landbouwgeschiktheid en over eventuele verbeteringen van
de gronden zijn bij de beschrijvingen van de kaarteenheden enkele
algen ene indrukken weergegeven,
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- 7 2. DE OPPERVLAKTEGEQLOGIE
2.1 Inleiding
In het ruilverkavelingsgebied Borculo en in de naaste omgeving
daarvan, komt een verscheidenheid van geologische afzettingen voor
die door hm samenstelling, vorm en verbreiding van belang zijn voor
de bodemgesteldheid.Een schetsmatig overzicht van de voornaamste geo
logische- en geomorfologische vormingen is gegeven in afb. 2.
Het gebied ligt even ten westen van de hoge rand die loopt van Eibergen
over Groenlo naar Aalten. Oostelijk hiervan liggen tertiaire afzettin
gen aan of nabij het maaiveld. Ten westen van de hoge rand liggen de
tertiaire afzettingen veelal enige tientallen meters dieper. Hier zijn
ze bedekt met glaciale afzettingen zoals keileem en fluvioglaciaal zand
Op enige plaatsen is het Rijnterrasmateriaal gestuwd tot stuwwal
len, die dan vrij hoog boven de omgeving uitsteken. Het gehele gebied
ten westen van de hoge rand is overstoven met dekzand, verschillend in
aard en vorm van afzetting.
Beken hebben door dit landschap hun weg gezocht en hebben zand en
klei afgezet in hun stroomgebieden.
2.2 De eenheden op de geomorfologische kaart (afb. 2)
1. dekzand op rivierterras op miocene klei
Dit is het hoog gelegen gebied bij 01den Eibergen. Het hangt samen
met het gehele gebied ten oosten van de lijn Eibergen-Groenlo-Aalten
Betrekkelijk ondiep bevindt zich hier in de ondergrond miocene klei
met een zwartgroen uiterlijk. De klei is meestal niet zwaar en wordt
wel gebruikt om er stenen van te bakken. Overigens is ze slecht
doorlatend en plastisch.
Gedurende het Pleistoceen is op de klei, omstreeks de Güntzof Mindel-ijstijd, grof zand en grind afgezet door de Rijn. Ook
werden hier en daar diepe geulen in de miocene klei uitgeslepen en
opgevuld met grof terrasmateriaal. Deze geulen hebben een belangrij
ke watervoerende functie.
In de Riss-tijd is op het rivierterras plaatselijk keileem af
gezet of meestal alleen maar wat zwerfkeien. In de Würmtijd is het
gebied overstoven door dekzand dat over het algemeen als een dun
floers over het gebied heen ligt, doch soms ook in goed ontwikkelde
ruggen voorkomt.
Dit gehele oostelijke gebied heeft een vrij sterk verval. Over
de slecht doorlatende ondergrond wordt ondiep veel water afgevoerd
naar het westen, waardoor aan de westelijke helling op veel plaat
sen kwel voorkomt.
2. De stuwwallen
In de Riss-ijstijd is het gebied geheel of voor het grootste gedeel
te bedekt geweest met landijs. Op sommige plaatsen heeft het ijs de
reeds aanwezige afzettingen tot aanzienlijke hoogten opgestuwd.
Zo ontstonden de Lochemerberg en de Needsche berg. In laatstgenoem
de komen gestuwde pleistocene en miocene afzettingen voor. De mio
cene lagen bevatten veel botten van walvissen. De lochemer berg
bestaat voornamelijk uit gestuwd Rijnterras.
5« De_glaciale_storingszones
In enige gevallen zijn bestaande hoogten door het landijs niet of
nauwelijks gestuwd, maar wel overreden. Dat is het geval met de
hoogten van Geesteren en Gelselaar. In de binnen de kartering ge

-8 legen hoogte van Geesteren treft men plaatselijk binnen boorbereik
keileem aan. Op de bodemkaart is dit afzonderlijk aangegeven. De
keileem heeft aanzienlijke invloed op de waterbeweging.
1). t/ra 7 Dekzand
Dekzanden komen in het gehele gebied van de ruilverkaveling Borculo
en in de wijde omgeving veelvuldig voor; ten westen van de 25 m hoog
telijn in dikke pakketten, ten oosten daarvan als een betrekkelijk
dun dek op de oudere afzettingen. De dekzanden ontstonden in de
Würmtijd als eolische sedimenten. Het zand is aangevoerd met over
wegend westenwinden. Door het eolisch transport is het materiaal
goed gesorteerd en van uniforme korrelgrootte met een mediaan van
ca. 160 mu. De dekzanden zijn in enige verschillende perioden van
de Würnrfcijd afgezet. Het volgende schema geeft hiervan een over
zicht:
-AD
Holoceen
83OO
Jonge Dryastijd

Jong dekzand II
8900

Aller^d
Laatglaciaal
Würm

98OO
Oude Dryastijd

Jong dekzand I
IO4OO

Balling
Pleniglaciaal

B
A

11000
Oud dekzand

Vroegglaciaal
Eem
ij.. De dekzandruggen
Het dekzand werd met arctische stormen afgezet in de vorm van o.m.
paraboolduinen. Dergelijke duinen ontstaan in gebieden met enige
begroeiing. Een duinlichaam wordt geleidelijk door de wind ver
plaatst, waarbij aan de zijkanten zand in de vegetatie blijft
hangen. Daar vormen zich de armen van het paraboolduin. Zij komen
als langgerekte ruggen in het land te liggen.
De richting van die ruggen duidt de overheersende windrich
ting aan ten tijde van het ontstaan. Zo zijn de dekzandruggen ten
westen van Ruurlo, bestaande uit Jong dekzand I, gevormd in de
Oude Dryastijd bij west-noordwesten wind.
Veel zand is ook gestoven uit de beekdalen. De dekzandrug
gen die hieruit werden gevormd volgen in het algemeen de richting
van het beekdal. Zo zijn de ruggen ten noordwesten van Borculo
uit de Berkel gestoven, hetgeen o.m. blijkt uit de mineralogische
samenstelling van het zand.
De dekzandruggen hebben een belangrijke invloed op het afwa
teringspatroon.
5. Dekzandgordel
Van de Lochemse berg naar Ruurlo en vandaar in de richting Hengelo
loopt een hoge gordel van dekzand die beschouwd kan worden als
het eindstadium van de duinen die in de Oude Dryastijd in zuid
oostelijke richting bewogen. Het gebied is vrij sterk versneden,

- 9 maar vormt toch een aanzienlijke barrière in de algemene afwaterings
richting .
6. Dekzandkransen
Romdon de stuwwallen en de glaciale storingszones bevinden zich
kransen van hoog gelegen dekzanden, waarvan het materiaal voor een
groot deel afkomstig is van de hoogten die zij omsluiten. Gewoon
lijk eindigden deze kransen abrupt met een hoge rand tegen de lage
gebieden aan. De hoge rand ontstond door ophoping van het zand in
de vegetatie die vooral in de lage gebieden aanwezig was. De kran
sen zijn gewoonlijk gevormd in de Jonge Dryastijd, zodat vaak de
Laag van Usselo eronder wordt aangetroffen. Het is dan Jong Dekzand
II.

7- Dekzandwaaier
Even ten noordwesten van Groenlo is door de Slinge veel zand aange
voerd dat bleef liggen door de sterke vermindering van de stroom
snelheid na het passeren van de hoge terrasrand. Periodiek is veel
van dit zand, tegelijk met de overige dekzanden, in oostelijke
richting verplaatst. De grootste concentratie ontstond in de di
recte omgeving van de plek waar de Slinge de hoge rand verlaat. De
waaiervormige zandhoop is sterk versneden, met steile kanten. Er
komen veel enkeerdgronden op voor.
8. De beekdalen
De beekdalen zoals die op de kaart zijn aangegeven, zijn voor een
groot deel in het landschap weinig opvallend. Het zijn de gebieden
die het duidelijkst de invloed van de beken en riviertjes hebben
ondergaan en waarin men fluviatiele afzettingen vindt, variërend
van zand tot klei. Vooral de Berkel en de Bolksbeek hebben nogal
wat klei afgezet, echter nooit in dikke pakketten (meestal minder
dan 80 cm).
De afzettingen variëren in ouderdom vrij sterk. De oudsten
zijn vermoedelijk al afgezet in de Uürm-ijstijd en komen overeen
met wat in het rivierengebied Oude Rivierklei of Rivierleem
wordt genoemd. De bovenste lagen zijn gewoonlijk zeer jong.

- 10 3- BODEMPROFIEL EN B0DEMH0RIZ03SITEM
Het ontstaan van een bodem
Het door geologische oorzaken afgezette materiaal ondergaat in
de loop van de tijd veranderingen. Slappe moder kan stevig worden;
blauwgrijze tinten kunnen veranderen in lichtgrijze tinten met roest
vlekken; de bovengrond kan een min of meer donkere kleur krijgen door
humusvorming; kalk, ijzer en andere stoffen kunnen geheel of gedeelte
lijk verdwijnen.
De geologische afzetting waarin deze veranderingen plaatsvinden
noemt men "moedermateriaal", wat in dit moedermateriaal gebeurt, "bo
demvorming" en het resultaat van deze veranderingen wordt een "bodem"
genoemd. De in een kuilwand herkenbare lagen van een bodem dragen de
naam van "bodemhorizont".
Wat er in een grond gebeurt hangt van verschillende factoren af,
de belangrijkste hiervan zijn:
moedermateriaal (klei, zand, veen enz.)
topografische ligging (vlak of met reliëf, ligging ten opzichte van
het grondwater)
klimaat (regenval, temperatuur)
de activiteit van de levende natuur (produktie van organische-stof
en de verwerking en vermenging
daarvan met de minerale delen
door de bodemdieren)
tijd. (de meeste omzettingen vragen veel tijd)
de mens (ontginning, ontwatering, potstalbemesting)
Afhankelijk van deze factoren ontstaan verschillende bodems.
Daar het moedermateriaal meestal binnen enige afstand ongeveer gelijk
is en dit veelal ook geldt voor de andere bodemvormende factoren,
ontstaan vaak "aaneengesloten oppervlakten" van gelijke bodems. Daar
door is het mogelijk deze op kaarten weer te geven: ze zijn karteerbaar^
De indeling in hoofdklassen en in kaarteenheden (zie legenda van
de bodemkaart) zijn deels gebaseerd op verschillen in moedermateriaal,
deels op verschillen in de boderavorrning.
Bij de beschrijving van de gronden in de hoofdstukken 8/13 is
zowel het moedermateriaal als de bodemvorming daarin nader omschreven.
3»2 Horizontbenaming
Wanneer men in een, op bovengenoemde wijze ontstane, bodem een
kuil graaft, dan geven de wanden een verticale doorsnede van de bodem
- het bodemprofiel.
De verschillende lagen die men daarin waarneemt (bodemhorizonten)
verschillen van elkaar door bijv. hun gehalte aan humus, en leem door
grofheid van het zand, roestigheid, verschillen in kleur, in structuur
en consistentie.
Voor een systematische beschrijving van de verschillende bodems,
geeft men de diverse horizonten met vaste letter- en cijfercombinaties
aan.
De meest gebruikte zijn:
Hocfdhorizont A: de bovenste lagen van ieder bodemprofiel, waarin or
ganische stof wordt omgezet tot humus en waaruit
eventueel oplosbare bestanddelen kunnen zijn uitge
spoeld. Deze hoofdhorizont wordt onderverdeeld in:
AO: bedekking van een natuurlijk profiel (bos, heide) bestaande uit
grotendeels onverteerde plantenresten
A1: bovenste, donker gekleurde horizont met relatief een hoog gehalte
aan organische stof, intensief met minerale bestanddelen gemengd
en meestal maximale biologische activiteit

- 11 A2: horizont die als gevolg van uitspoeling relatief het armst is aan
kleimineralen, ijzer, aluminium of aan alle drie
AB: overgang van A naar B met evenveel A- als B-kenmerken
AC: overgang van A naar C met evenveel A- als C-kenmerken
Hoofdhorizont B: horizont waarin door inspoeling materiaal is afgezet
B2: horizont met maximale inspoeling
B2h: B2-horizont die in bijzonder sterke mate verrijkt is met amorfe
humus
B3: overgang van B naar C meer B dan C-kenmerken
BC: overgang van B naar C-hoofdhorizont met evenveel B- als C-kenmerken
Hoofdhorizont C: niet of slechts weinig veranderd moedermateriaal. In
soortgelijk materiaal heeft de ontwikkeling van de
bovenliggende horizont(en) plaatsgevonden
C1: ontkalkt moedermateriaal
C2: kalkrijk moedermateriaal
Hoofdhorizont D: van het moedermateriaal afwijkende laag, bijv. een
veenlaag in een kleigrond of keileem in een zandgrond
Hoofdhorizont G: ongeaëreerde horizont met overwegend grijze tot blauw
grijze kleuren; er komt geen roest voor
Lettertoevoegingen bij de symbolen van de bodemhorizonten:
..an

opgebracht dek of sterk door de mens beïnvloede laag in het pro
fiel, bijv. Aan

..p

duidelijke sporen van bewerkingjmeestal Ap bouwvoor

..g

duidelijke roest en/of grijze vlekken, bijv. A1g, C1g

..G

vrijwel geheel ongeaëreerde laag, gekenmerkt door grijze tot
blauwgrijze kleuren,.waarnaast nog roest voorkomt, bijv. CG

..b

horizont van een "begraven" bodemprofiel; alleen gebruikt
waar twee bodemprofielen boven elkaar voorkomen

Behalve door bovenstaande toevoegingen kunnen de bodemhorizonten
worden onderverdeeld door achtervoeging van doorlopende cijfers. Zo
kan men bijv. de A1-horizont splitsen in Ail en A12, enz.
5-5 Kleurbeschri.iving van de horizonten
Om de kleur van de verschillende horizonten zo nauwkeurig en
uniform mogelijk te kunnen beschrijven is gebruik gemaakt van de
Munsell Soil Color Charts, een Amerikaans standaard-kleurenschema.
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INDELING NAAR TEXTUUR EN HUMJSGEHALTE

I4.. 1 Inleiding
Bij de beschrijving van een bodemprofiel wordt per horizont onder
meer gelet op de korrelgrootteverdeling van de minerale delen (de textuur)
en op het gehalte aan organische stof (humusgehalte). De hierbij gebruik
te indeling en benaming wordt in dit hoofdstuk gegeven. De textuur is ook
van belang voor de onderverdeling van de hoofdklassen in kaarteenheden.
Zandgronden worden als regel benoemd naar de lemigheid en zandgrofheid
van de bovenste 30 cm van het profiel en kleigronden naar de zwaarte
van de bouwvoor (zie .2-Î+ ).
De textuurindeling zoals die bij de horizontbeschrijving gebruikt
wordt, is daarvoor bij de kaarteenheden veelal samengevat tot een grovere
indeling. Ook deze en de daarbij gebruikte benamingen zijn in dit hoofd
stuk opgenomen. De overige kenmerken en hun criteria (moerig, klei, zand,
nat, droog, bruin etc.) worden bij de beschrijvingen van de betreffende
hoofdklassen behandeld in de hoofdstukken 8/13.
^•2 Textuurindeling
De indeling van de grond naar de korrelgrootteverdeling-textuurindeling genoemd - wordt uitgedrukt in gewichtspercentages van een aantal
slib- en zeeffracties, berekend "op de minerale delen". Onder minerale
delen wordt verstaan het bij 105 C gedroogde, over een 2 mm zeef ge
zeefde monster, na aftrek van de organische-stof en eventuele aanwezige
koolzure kalk.
De textuurindeling berust op de onderlinge verhoudingen tussen
de hoofdfracties, nl.:
lutumfractie:
siltfractie :

minerale delen < 2 mu )
minerale delen 2-50 mu )

zandfractie :

minerale delen 50-2000 mu

lutumfractie + siltfractie leemfractie: minerale delen
< 50 mu

Een deel van de minerale gronden van Nederland wordt ingedeeld naar
het lutumgehalte. De overige gronden naar het leemgehalte.
lf.2.1 De indeling naar het lutumgehalte (percentage < 2 mu)
Deze indeling wordt gebruikt voor niet eolische afzettingen met
meer dan 8% lutum.
fo lutum

naam

samenvattende namen

0 - 5
5 - 8

kleiarm zand'
kleiig zand'

8 -12

12 -ni
17i-25

zeer lichte zavel'
matig lichte zavel'
zware zavel

25 -35
35 -50
50 -100

lichte klei
matig zware klei
zeer zware klei'

')

)

lichte zavel

1

)

zware klei

zand
zavel

klei

Deze benamingen worden alleen bij de profielbeschrijvingen ge
bruikt .
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% leem

samenvattende namen

naam

0 - 10

leemarm zand
zwak lemig zand
sterk lemig zand
17a- 32|
3 2 5 0 *) zeer sterk lemig
zand

1 0 - 17è

)
)
)
)

zand
lemig zand

50-85 ") zandige leem
85 -100 *) siltige leem
")

leem

Deze indeling wordt gebruikt voor alle gronden met minder dan
8% lutum en eolische sedimenten met meer dan 8% lutum - of meer
dan 50$ leemfractie.

ij..2.3 De indeling naar de zandmediaan (M50)
Om de eigenschappen van zand goed te omschrijven wordt, behalve
naar het leemgehalte, ook ingedeeld naar de mate van grofheid. Hier
voor is de mediaan van de zandfractie of zandmediaan (M50) gekozen.
Hieronder wordt verstaan die korrelgrootte waarboven en waarbeneden
50$ van het gewicht van de zandfractie (50 - 2000 mu) ligt.

M50 tussen

naam

50 en 105 mu
105 en 150 mu
150 en 210 mu

uiterst fijn zand
zeer fijn zand
matig fijn zand

210 en 14.20 mu
420 en 2000 mu

matig grof zand
zeer grof zand

')
")

samenvattende namen
)

)
)
)

fijn zand

grof zand ")

Deze benamingen worden alleen gebruikt in de profielbeschrijvingen
Komt in dit gebied niet voor

I4.2.I4 Benaming van_de kaarteenheden naar de_textuur
Bij de podzolgronden, de dikke eerdgronden en de kalkloze zand
gronden wordt de textuur bepaald aan de bovenste 30 cm van het bodem
profiel, tenzij binnen 30 cm een verandering in de textuurklasse voor
komt. In dat geval wordt de textuur van de onderliggende laag aangege
ven.
Bij kleigronden wordt ingedeeld naar de bouwvoorzwaarte. Deze
wordt ongeacht het bodemgebruik, bepaald in de laag tussen 15 en 30 cm
en uitgedrukt in de bovengenoemde lutumklassen.

k*3 De indeling naar het gehalte aan organische-stof (humusp;ehalte)
Deze indeling berust op het gewichtspercentage organische-stof en
lutum, beide uitgedrukt op de "grond". Onder "grond" wordt verstaan
het bij IO50 C gedroogde en over een 2 mm zeef gezeefde gehele monster,
dus zonder aftrek.
Indeling naar het humusgehalte voor lutumarme gronden.

- u
fo humus
0
-0,75
0,75-1*5
1,5 -2,5
2,5 -5
-8
5
8 -15
15 -22,5
22,5-35
35 -100

naam • )
uiterst humusarm zand)
zeer humusarm zand
) humusarm
matig humusarm zand )
matig humeus zand)
humeus
zeer humeus zand )
humusrijk zand
venig zand
)
zandig veen
) moerig
)
veen

samenvattende namen

mineraal

(Naarmate het moedermateriaal meer lutum bevat moet het ook een hoger
percentage humus hebben om tot dezelfde organische stofklasse gerekend
te worden).
')

Deze benamingen zijn alleen gebruikt in de profielbeschrijvingen

LEGENDA
ENKELVOUDIGE KAARTEENHEDEN
MOERIGE GRONDEN

MOERIGE POD"ZOLGRONDEN
M oerpodzolgronden
kW

p

kleidek (meer dan 8% lutum) en moerige tussenlaag

PODZOLGRONDEN
HUMUSPODZOLGRONDEN
Ve Idpodzolgronden
Hn21
Hn23

cHn21
cHn23

Hd21

DIKKE EERDGRONDEN
ENKEERDGRONDEN
Hoge bruine enkeerdgronden
emig fijn zand

bEZ23

Hoge zwarte enkeerdgronden

e: E Z 2 1

zwaklemig fi[n zand

tEZ23

lemig fijn zand

KALKLOZE ZANDGRONDEN
EERDGRONDEN
Beekeerdgronden

VAAGGRONDEN
Vorstvaaggronden
Zb21

leemarm en zwaklemig fijn zand

RIVIERKLEIG RONDEN
EERDGRONDEN
Mooreerdgronden

pRm59

zavel, profielverloop 5,5 + 2 , 2

VAAGGRONDEN
Kalkloze poldervaaggronden
Rn62C

zavel en klei, prof ie Iverloop 2

SAM E N G E S E L D E K A A R T E E N H E D E N
ASSOCIATIE VAN TWEE ENKELVOUDIGE KAARTEENHEDEN
pZg23/|

pRm59

I I

I

I 11 ,

,

,

,

Deekeeragronaen

mef mooreerdgronden

TOEVOEGINGEN
k

kleidek, 15 â40 cm dik

~l

I keileem beginnend tussen 40 en 120cm en minstens 20cm dik

OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN
open water en moeras
niet gekarteerd; bebouwde

I

I

I

Afb. 3.

'

II ! IV

1

1
I grondwatertrappen

J

Legenda van de bodemkaart

kom enz.
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LEGENDA EN SOORTEN QNTKRSraRTnTNGEN OP DE BODEMKAABT

5.1

Legenda (afb. 3)

De legenda is een systematisch overzicht van de eenheden die op
de bodemkaart zijn aangegeven. De indeling is gebaseerd op de bodem
classificatie zoals die thans bij de Stichting voor Bodemkartering
wordt gehanteerd.
In dit gebied komen de volgende hoofdklassen voor:
Moerige gronden, W
hoofdstuk 8
Podzolgronden, Y en H
hoofdstuk 9
Dikke eerdgronden, E
hoofdstuk 10
Kalkloze zandgronden, Z
hoofdstuk 11
Rivierkleigronden, R
hoofdstuk 12
5.2

Enkelvoudige en samengestelc'è

kaarteenheden

Enkelvoudige kaarteenheden bestaan voor ten minste ca. 70 % van~
de oppervlakte van ieder kaartvlak uit de door codering en kleur aan
gegeven kaarteenheid. De rest van het vlak kan bestaan uit gronden die
tot een andere kaarteenheid behoren doch hier als 'Verontreiniging?'voor
komen.
Samengestelde kaarteenheden bestaan uit twee enkelvoudige kaart
eenheden. Deze enkelvoudige kaarteenheden vormen echter in het veld
een zo gecompliceerd patroon dat ze op een kaart, schaal 1 : 25 000
niet meer als afzonderlijke vlakken kunnen worden voorgesteld. Ze dra
gen de codering van beide samenstellende delen in volgorde van de
legenda. De rangorde binnen de code zegt dus niets over de procentuele
belangrijkheid. De kaartvlakken met zulke associaties zijn aangegeven
met verticale banden in de kleuren van de samenstellende eenheden.
Zowel de enkelvoudige als de samengestelde kaarteenheden, worden
begrensd door een getrokken zwarte lijn.
5.3 Toevoegingen, grondwatertrappen en overige onderscheidingen
Om verschillende redenen zijn enige kenmerken als "toevoeging"
aangegeven. In de kaartvlakken, door middel van een signatuur, in de
code door een kleine letter vóór of achter de hoofdcode.
Een toevoeging die slechts voor een deel van een kaartvlak geldt,
is begrensd door een zwarte stippellijn. Indien de grens van de toe
voeging samenvalt met die van een grondwatertrap, dan is alleen de
onderbroken lijn van de grondwatertrap op de kaart aangegeven.
Ten slotte zijn ook nog enige, in hoofdzaak geografische, bij
zonderheden op de kaart onderscheiden; ze zijn samengebracht onder
het hoofd "overige onderscheidingen".
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VERKLARING VAN DE CODERING OP DE BODEMKMRP EN OP DE GRONIMATERTRAPPENKAART

6.1

De codering van de enkelvoudige kaarteenheden.

Het centrale punt van de code wordt steeds gevormd door de eerste
hoofdletter. Deze geeft aan tot welke hoofdklasse van de legenda het
kaartvlak behoort. Voor de in dit gebied voorkomende hoofdklassen is
de code als volgt :
Moerige gronden
Podzolgronden
Dikke eerdgronden
Kalkloze zandgronden
Rivierkleigronden
6.1.1

:
:
:
:
:

W
Y + H
E
Z
R

Çodering_bi!1 _ de_ moer ige_ gronden^ _W

De kleine letter voor de hoofdletter W wijst op de aard van de
bovengrond.
k (= klei)
: kleidek
De kleine letter achter de hoofdletter W geeft de aard van de
ondergrond aan.
p ( = podzol)
: met duidelijke humuspodzol-B
Voorbeeld: kWp is een moerige grond (w) met een kleidek (k) en een
zandondergrond met een duidelijke humuspodzol-B (p). Er is hier dus sprake
van een moerpodzolgrond met een kleidek.
6.1.2

S2dering_bij_de_nodzoleronden,_y _en_H

De hoofdletter Y heeft betrekking op moderpodzolgronden, deze ko
men in dit gebied niet voor. De kleine letter voor de hoofdletter H
geeft de dikte van de humushoudende bovengrond aan.
c ( = cultuurdek)
geen letter

: matig dik (30-50 cm)
: dun (dunner dan 30 cm)

De kleine letter achter de hoofdletter H zegt iets over de hydromorfe kenmerken.
n (= nat)
d ( = droog)

: met hydromorfe kenmerken (geen ijzerhuidjes)
: zonder hydromorfe kenmerken (met ijzerhuidjes)

Het eerste cijfer is de codering voor de zandmediaan (M50).
2

:

fijn zand

Het tweede cijfer is de codering voor het leemgehalte (percentage
kleiner dan 50 mu).
1

:

3

: lemig

leemarm en zwak lemig

Voorbeeld: Hn21 is een humuspodzolgrond met een dunne humushoudende
bovengrond (H), met hydromorfe kenmerken (n) en bestaande uit fijn (2)
leemarm of zwak lemig (1) zand. Het is een veldpodzolgrond.
6.1.3

Ç2§§ri2g_]i?isL££_§i^M_2®râ-sr2ï?£ir2--2--Ç

De tweede hoofdletter duidt op de grondsoort,
Z (= Zand)

: zandgronden (in dit gebied komen uitsluitend
zandeerdgronden voor, de zgn» "enkeerdgronden"

De kleine letter voor de hoofdletters EZ
minerale eerdlaag weer»
b (= bruin)
z (= zwart)

: bruine minerale eerdlaag
: zwarte minerale eerdlaag

geeft de kleur van de

- 17 Het eerste cijfer is de codering voor de zandmediaan (M5o)•
2

:

fijn zand

Het tweede cijfer is de codering voor het leemgehalte (percen
tage < 50 rau).
1
3

:
:

zwak lemig
lemig

Voorbeeld: zEZ23 is een hoge (geen code), dikke zandeerdgrond (EZ)
met een zwarte, minerale eerdlaag (z), bestaan uit fijn (2), lemig
(3) zand. Het is een hoge zwarte enkeerdgrond.
6.1.1).

Ço der ing_ b i j_ de _ kalkloze_ zandgronden, _ Z

De kleine letter voor de hoofdletter Z geeft de dikte van de
minerale eerdlaag aan (de kleur is niet aangegeven; deze is overwegend
zwart).
p ( = prominent)

: met minerale eerdlaag dunner dan 50 cm, in
dit gebied overwegend dunner dan 30 cm.
: geen minerale eerdlaag.

geen letter

De kleine letter achter de hoofdletter Z zegt iets over de hydromorfe kenmerken,
g ( = gley)
n (= nat)
b (= bruin)

: zonder ijzerhuidjes en met roest binnen 35 cm of
met bruine eerdlaag
: zonder ijzerhuidjes en met roest beginnend die
per dan 35 cm of over meer dan 30 cm onderbroken,
: met ijzerhuidjes en met vage bruinkleuring onder
de A1-horizont.

Het eerste cijfer is de codering voor de zandmediaan (M50).
2

:

fijn zand

Het tweede cijfer is de codering voor het leemgehalte (percentage
< 50 mu).
1
3

:
:

leemarm en zwak lemig
lemig

Voorbeeld: pZg23 is een zandgrond (Z) met een minerale eerdlaag dunner
dan 50 cm (p) (in dit geval dunner dan 30 cm), zonder ijzerhuidjes en
met roest ondieper dan 35 cm beginnend (g) en bestaande uit fijn (2),
lemig (3) zand. Het is een beekeerdgrond.

6.1.5

Çodering_biJ_de_rivierkleigronden4_R

De kleine letter voor de hoofdletter H geeft de minerale eerd
laag aan:
geen letter
p ( = prominent)

: geen minerale eerdlaag
: met een minerale eerdlaag (dunner dan
50 cm)
opmerking: ook hier overwegend dunner
dan 30 cm.

De kleine letter achter de hoofdletter R zegt iets over de hydromorfe kenmerken.
n (= nat)
m (= geen betekenis)

: met hydromorfe kenmerken, o.a. roest en
grijze vlekken binnen 50 cm beginnend,
: geen indeling naar hydromorfe kenmerken
(bij de mooreerdgronden; in dit gebied
hebben ze steeds roest en grijze vlekken
binnen 50 cm).

- 18 Het eerste cijfer is de codering voor de bouwvoorzwaarte (percen
tage < 2 mu).
5
6

:
:

zavel (8-25 % lutum)
zavel en lichte klei (8-35 % lutum)

Het tweede cijfer is de codering voor het profielverloop.
2 : profielverloop 2
9 : profielverloop 2 en 5
Opmerking: in dit gebied komt profielverloop 5 bijna niet voor.
De hoofdletter achter de cijfers geeft de kalkverloopklasse aan.
C
geen letter

: kalkloos
: geen indeling naar kalkverloopklassen (bij de
mooreerdgronden; in dit gebied steeds kalkloos)

Voorbeeld: Rn62C is een rivierkleigrond (R) met hydromorfe kenmerken
(n), een bouwvoor van zavel of lichte klei (6), een zandondergrond be
ginnend ondieper dan 80 cm (2) en kalkloos (C). Het is een kalkloze
poldervaaggrond.
6.2

De codering van de samengestelde kaarteenheden

De codering van een associatie, bestaande uit twee enkelvoudige
kaarteenheden geschiedt door combinatie van de codes van de samenstel
lende delen in de volgorde, waarin deze in de legenda voorkomen.
6.3

De codering van de toevoegingen

Een kleine letter vóór de codetekens van de kaarteenheid heeft
betrekking op de bovengrond.
k

:

kleidek

Geplaatst achter de codetekens van de kaarteenheid heeft de toe
voeging betrekking op de ondergrond.
x
6.4

:

keileem beginnend tussen if-0 en 120 cm en minstens 20 cm dik

De codering van de grondwatertrappen

De grondwatertrappen (Gt's) worden in de Romeinse cijfers I tot
en met VTI aangegeven. Gt I en IV komen in dit gebied niet voor.
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De eigennamen zijn in het algemeen ontleend aan de bodemclassifi
catie ; alleen de naam Mooreerdgrond vormt hierop een uitzondering.
Deze eigennamen bestaan vaak uit twee bestanddelen, waarvan het laatste
meestal verwijst naar onderscheidingen in de profielopbouw (podzol,
eerd, vaag). Het eerste wordt gevormd door kernwoorden of woordstammen
van Nederlandse plaats- of perceelsnamen, vaak ontleend aan toponiemen
uit gebieden waar de desbetreffende gronden veel voorkomen (veld, goor,
beek, broek).
MOERIG (o.a. organische-stofklasse) Term gebruikt om de organischestofklassen veen + venig samen te kunnen benoemen.
EERD (o.a. in eerdgrond, minerale eerdlaag, moerige eerdlaag) Oude
spelling en uitspraak van het woord aarde. Van Dale noemt als betekenis
in het bijzonder teelaarde.
PODZOL (o.a. in moerige podzolgrond, veldpodzolgrond, haarpodzolgrond).
Het woord komt uit het Russisch en heeft betrekking op de askleurige
loodzandlaag (A2-horizont).
BROEK (in broekeerdgrond). Broek is laag moerasbos, kreupelhout. Zij
kunnen op zand en klei voorkomen, maar liggen altijd laag.
VELD (in veldpodzolgrond). De naam heeft betrekking op de woeste grond
buiten de oude ontginningen. In lage gedeelten hiervan komen veel veldpodzolgronden voor.
LAAR (in laarpodzolgrond). Evenals loo heeft de naam betrekking op een
open plaats in een bos. Het is een middeleeuwse ontginningsnaam die
vermoedelijk iets jonger is dan loo en mogelijk daarom ook meer in la
gere (nattere) gebieden voorkomt. De gronden hebben vaak een matig
dikke Al.
HAAR (in haarpodzolgrond). Heeft betrekking op hoge zandgronden, vaak
liggend te midden van lage gronden. De naam wordt hier gebruikt om
hoge humuspodzolgronden met een dunne A1 aan te geven.
ENK (in enkeerdgrond). De meeste enkeerdgronden zijn zgn. oude bouw
landen in de zandgebieden. Zij dragen vaak de namen es, eng, enk of
soms veld. Hieruit is enk gekozen.
BEEK (in beekeerdgrond). De desbetreffende gronden komen veel in de om
geving van beken voor.
GOOR (in gooreerdgrond). Laag gelegen land, moeras. De naam slaat meer
op stilstaand dan op stromend water en is als zodanig typerend voor
deze gronden.
VAAG (in vaaggrond). Onduidelijk, niet scherp omlijnd.
VORST (in vorstvaaggrond). Naam voor een subgroep, die naar Grubben
vorst (L) genoemd is. Daar komen deze gronden veel voor.
MOOR (in mooreerdgrond). De plaatselijke naam voor deze gronden is
moorgrond, wat verband houdt met het donkere uiterlijk, dus eigenlijk
zware grond.
POLDER (in poldervaaggrond). In verreweg de meeste polders komen gron
den voor die tot deze kaarteenheid behoren.
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Moerige gronden bestaan binnen 40 cm diepte uit materiaal met de
organische stofklasse "moerig" (zie l|..3)j dit moerig materiaal is tussen
0 en 80 cm diepte minder dan 1^0 cm dik.
8.1 Indelingscriteria
8.1.1 Plaats van het moerig materiaal in het profiel
Er wordt onderscheid gemaakt in de wijze waarop het moerig mate
riaal in het profiel voorkomt:
1. een "moerige bovengrond" die binnen I4.0 cm diepte op een minerale
ondergrond ligt, of
2. een "moerige tussenlaag" die dikker is dan 5 à 15 cm en dunner dan
40 cm, liggend onder minder dan I4.0 cm mineraal materiaal (Alleen
deze laatste vorm komt in dit gebied voor).
8.1.2 Bodemvorming in de minerale ondergrond
De ondergrond van de moerige gronden in dit gebied bestaat uit
"zand" (d.i. mineraal materiaal met minder dan 8$ lutum). De bodemvor
ming hierin is eveneens bepalend voor de verdere onderverdeling. Is
onder de moerige laag een duidelijke humuspodzol-B (zie 9-1) aanwezig
dan worden de gronden aangeduid als "moerige podzolgronden".
8«2 De kaarteenheden van de moerige podzolgronden, Wp
Ia dit gebied worden alleen moerige podzolgronden met een "kleidek"
aangetroffen. Een "kleidek" is een mineraal dek dat meer dan
lutum
bevat.
Moer£odZ£l£ronden met een kleidek,__kWp
Dit zijn gronden met een kleidek, een moerige tussenlaag en een
duidelijke humuspodzol-B in de zandondergrond.
Voorbeeld profielopbouw op grondwatertrap (Gt) III
Alg

0-30 cm

A1b

3O-5O cm

zwart (7,5^R 2,5/1), venig, sterk lemig, zeer fijn zand

B2

50-70 cm

donkerbruin (7,5^R k/3) > zeer humusarm, sterk lemig,
matig fijn zand

B3

70-100 cm bruin (10YR 4,5/3), zeer humusarm, zwak; lemig, matig
fijn zand

G

donkerbruine ( 7,5"¥R 3/2), humusrijke, zware zavel

100-120 cm olijfgrijs (5Ylj-/2,5), zwak lemig, matig fijn zand, ongeaëreerd

De oppervlakte van deze gronden is zeer gering; er komt één vlak
voor in het noordwestelijk deel van het gebied dicht bij de Berkel.
Het heeft Gt III en is in gebruik als grasland.
Door de komvormige ligging in het terrein waren de omstandigheden
gunstig voor veenvorming en voor kleiafzetting door het water van de
Berkel.
De gronden zijn geschikt voor grasland, echter in het voorjaar
wat laat. Een verlaging van de hoogste winter- en voorjaarsgrondwater
stand geeft een gunstig effect. Voor gebruik als bouwland zijn deze
gronden weinig geschikt (te nat).

- 21 9.

PODZOLGRONDEN

Tot de podzolgronden worden gerekend de raoderpodzolgronden
en de
humuspodzolgronden. Moderpodzolgronden komen in dit gebied niet voor.
Humuspodzolgrondenf H
Humuspodzolgronden zijn zandgronden, dwz. dat ze binnen 80 cm diep
te voor meer dan de helft uit "zand" bestaan; "zand" is mineraal materi
aal met minder dan 8 % lutum.
9.1

Bodemvorming

Humuspodzolgronden hebben in alle gevallen een inspoelingshorizont
(B-horizont) van dispers verplaatste, organische stof al dan niet te samen
met sesquioxyden (ijzer en aluminium).
Aan de bovenzijde van het profiel is door begroeiing, een donkere
humushoudende Al-horizont ontstaan. Tussen de A1-horizont en de B-hori
zont is in vrij veel gevallen een gebleekte uitspoelingshorizont aan
wezig; dit is de zgn. loodzandlaag of A2-horizont. Hieronder komt de
reeds genoemde inspoelingshorizont (koffielaag, oerbank) de B-horizont
voor.
De humus, ijzer en aluminium die in de B-horizont zijn ingespoeld,
zijn uit de A-horizonten afkomstig. Het is dit proces van in- en uit
spoeling, dat men podzolering noemt.
Om een zandgrond tot de humuspodzolgronden te kunnen rekenen moet
de B-horizont aan bepaalde eisen voldoen.
Een podzol-B wordt een "duidelijke podzol-B" genoemd indien deze
beneden 20 cm diepte voldoet aan de volgende criteria:
1.
een B2h heeft, met een value < 2 en een chroma <
die minstens
3 cm dik is; of
2.
een B2-horizont heeft, die bij de in tabel 1 genoemde dikten de
bijbehorende valueverschilien heeft tussen de B2 en de C-horizont;
of
3.
een dieper dan 120 cm doorgaande B-horizont heeft met value < 5>5Tabel 1

>•)

Kleureisen'voor de duidelijke podzol-B

dikte beneden 20 cm
0 - 5
5 - 20
20 - 30
>30
1)

cm
cm
cm
cm

value-verschil tussen B2 en C
> 3

>2

> 1,5

> 1

In de notatie van de Munsell Soil Color Charts

Daarnaast 3s voor een duidelijke humus podzol-B nog vereist dat in
de B-horizont dispers verplaatste, amorfe humus voorkomt (over minstens
de bovenste 5 à 10 cm).
Gronden met een "duidelijke humuspodzol-B" behoren tot de humus
podzolgronden, tenzij ze een opgebracht humushoudend dek van meer dan
50 cm dikte hebben; ze worden dan tot de dikke eerdgronden gerekend.
9.2

Indelingscriteria

9.2.I

Voor de indeling van humuspodzolgronden naar de hydromorfe kenmerken
wordt onderscheid gemaakt naar het voorkomen of ontbreken van ijzerhuid
jes rondom de zandkorrels direct onder de B2-horizont.

- 22 Bij de gronden met ijzerhuidjes (code Hd) heeft bodemvorming plaats
gevonden onder droge omstandigheden (dwz. buiten invloed van het grond
water); het zijn ook nu zonder uitzondering droge gronden.
Bij de gronden zonder ijzerhuidjes (code Hn) wordt aangenomen dat
de bodemvorming heeft plaatsgevonden binnen de invloedsfeer van het
grondwater; door ontwatering, kan een deel van deze gronden tot de
landbouwkundig droge gronden behoren.
9.2.2

De _ dikt §_yan_d.e_ humushoudende _ bovengrond

De humuspodzolgronden worden tevens onderverdeeld naar de dikte
van de humushoudende bovengrond of Al-horizont. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen een dunne A1 (dunner dan 30 cm) en een matig dikke A1horizont (30-50 cm), resp. code H en cH.
Daardoor worden de jonge ontginningen met een dunne, veelal van
plek "tot plek wisselende humushoudende bovengrond, gescheiden van de
humuspodzolgronden die reeds lang in cultuur zijn en een homogene
humushoudende bovengrond hebben.
9.2.3

De_textuur

In dit gebied komen uitsluitend fijnzandige humuspodzolgronden
voor (zie 4.2.3). Er is daarin onderscheid gemaakt naar het leemgehalte (zie ook par. 4.2.2). Voor de benaming naar textuur zie par.
4.2.4.
9.3

De kaarteenheden van de humuspodzolgronden. H

Tot de humuspodzolgronden worden gerekend de gronden met een
duideli.ike humuspodzol-B (zie 9*1) waarvan de Al -horizont dunner is
dan 50 cm.
De bovengrond kan zeer verschillend zijn. Meestal is deze zwart en
matig tot zeer humeus. In niet ontgonnen gronden is de A1 vaak dun en
is vaak een A2-horizont aanwezig. Bij de ontgonnen gronden is deze veel
al opgenomen in de bouwvoor. De B-horizont kan sterk wisselen in dikte
en intensiteit. In de relatief hoger gelegen haarpodzolgronden (Hd) is
de B-horizont meestal compact en dunner dan bij de lager gelegen veldpodzol- (Hn) en laarpodzolgronden (cHn).
Bij de haarpodzolgronden (Hd) komen direct onder de B2-horizont
ijzerhuidjes rondom de zandkorrels voor. In de C-horizont zijn vaak
meerdere dunne inspoelingslaagjes, zgn. fibers aanwezig. Bovenin de
B2-horizont is soms een B2h-horizont ontwikkeld.
Bij de veld- en laarpodzolgronden ontbreken de ijzerhuidjes di
rect onder de I'.2-horizont. De overgang van A naar B-horizont is vrij
scherp de overgang van B naar C-horizont verloopt meestal geleidelijk.
In de C-horizont zijn soms enkele fibers aanwezig.
Veld£odzjDlgronden,_Hn21
Dit zijn humuspodzolgronden zonder ijzerhuidjes rondom de zandkorrels
direct onder de B2-horizont, de Al-horizont is dunner dan 30 cm en be
staat uit leemarm of zwak lemig fijn zand.
Voorbeeld van profielopbouw op Gt VI:
Ap

0 - 2 0

cm

B2

20 -

35

cm

BC

35 ~

65

cm

Cl

65 - 120

cm

z w a r t ( 7 j 5YR2/1 ) matig humeus, zwak lemig,
matig fijn zand, scherp overgaand in
donker roodbruin (5ÏR3/3) zeer humusarm,
zwak lemig, matig fijn zand, geleidelijk
overgaand in
bruinoker (7»5YR5/6) uiterst humusarm, leemarm,
matig fijn zand, geleidelijk overgaand in
licht grijsgeel (10YR7/4) leemarm, matig fijn
zand.

- 23 De bovengrond bevat meestal 5~17 % leem, naar beneden neemt het
leeragehalte als regel af. De zandraediaan varieert van 130-180 rau.
Veel van deze gronden zijn ondiep (< 40 cm) verwerkt, tijdens
de ontginning; het zijn nl. overwegend jonge ontginningsgronden. Door
dat ook de A2-horizont vaak is doorgeploegd is de nu aanwezige bouwvoor
veelal grijszwart van kleur (loodzandbijmenging).
De kleur van de B2-horizont varieert van zwartbruin tot licht
bruin. Plaatselijk kan de B2-horizont verkit zijn.
De veldpodzolgronden (Hn21) komen verspreid over het gehele ge
bied voor en beslaan in totaal een grote oppervlakte. Zij liggen op
grondwatertrap III, V, VI en VII; de grootste oppervlakte op Gt III
en V. De oppervlakte op Gt VII is zeer gering.
De gronden gelegen op Gt III zijn overwegend in gebruik als gras
land; op Gt V wordt zowel grasland, bouwland als bos aangetroffen;
op Gt VI bijna uttsluitend bouwland en op Gt VII bos.
Bij de gronden op Gt III en V is het gewenst om door ontwate
ring de hoogste winter- en voorjaarsgrondwaterstanden te verlagen.
Landbouwkundige geschiktheid
Akkerbouw

:

Weidebouw

:

Op Gt III matig geschikt voor zomergewassen (te nat);
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Op Gt V geschikt voor haver;
geschikt tot matig geschikt voor aardappelen en voeder
bieten; weinig geschikt voor voederbieten (te droog).
Op Gt VII weinig geschikt voor akkerbouw (te droog).
Op Gt III geschikt, echter iets laat.
Op Gt V geschikt, echter met zomerdepressie.
Op Gt VI en VII weinig geschikt voor blijvend grasland.

Veldpodzolgronden,
Dit zijn humuspodzolgronden zonder ijzerhuidjes rondom de zand
korrels direct onder de B2-horizont, de A1-horizont is dunner dan 30 cm
en bestaat uit lemig fijn zand.
Afgezien van de lemiger bovengrond (meestal 20-25 fo < 50 mu) zijn
deze gronden gelijk aan die van kaarteenheid Hn21. Er komt een geringe
oppervlakte van voor in het noordwestelijk deel van het gebied en wel
op Gt V en VI. Het gebruik is overwegend grasland. Door het hogere
leemgehalte zijn deze gronden wat minder droogtegevoelig dan de gron
den van kaarteenheid Hn21 (zie voor verdere omschrijving bij Hn21).
Laar£odz_olgronden,_cHn21
Dit zijn humuspodzolgronden zonder ijzerhuidjes rondom de zand
korrels direct onder de B2-horizont, met een matig dikke Al-horizont
(30-5O cm), die bestaat uit zwak lemig fijn zand.
Voorbeeld van profielopbouw op Gt V:
Aan

0 -

k-j

cm

B2

4 3 - 5 9

cm

B3
C1

59 ~ 77
77 " 120

cm
cm

zwart (10YR2/1) zeer humeus, zwak lemig
zeer fijn zand
donker oranjebruin (5YR3/6) matig humusarm, leemarm, matig fijn zand
bruin (7,5YR4A) leemarm, matig fijn zand
fletsgeel (2,5Y7A) leemarm matig fijn zand.

(In de analyse tabel zijn sommige horizonten verder onderverdeeld).
Per kaartvlak komen, door de wisselende dikte van de humushoudende
bovengrond, als onzuiverheid enkeerdgronden en veldpozolgronden voor.
Per perceel is de humushoudende bovengrond weinig verschillend
Hij bevat vaak 12-15 % leem, naar beneden minder wordende

- 24 Behalve de matig dikke A1 zijn deze gronden wat profielopbouw be
treft gelijk aan de gronden van kaarteenheid Hn21.
De laarpodzolgronden komen verspreid ever het gebied voor in een
redelijke oppervlakte, zij liggen zowel op Gt V, VI als VII. Ze worden
deels gebruikt voor bouwland en deels voor grasland. Een verlaging van
de hoogste winter- en voorjaarsgrondwaterstand bij Gt V geeft een
gunstig effect.
Landbouwkundige ses.chikth.eidi
Akkerbouw

:

Weidebouw

:

Op Gt V geschikt voor haver;
geschikt tot matig geschikt voor aardappelen en voeder
bieten; weinig geschikt voor rogge (te nat).
Op Gt VI geschikt voor rogge, haver en aardappelen;
matig geschikt voor voederbieten (te droog).
Op Gt VTI matig geschikt voor rogge, haver en aardappelen;
weinig geschikt voor voederbieten,
Op Gt V geschikt.
Op Gt VI matig geschikt voor blijvend grasland (te droog).
Op Gt VII weinig geschikt voor blijvend grasland (te droog)„

Laar£odzol£ronden,_cHn25
Dit zijn humuspodzolgronden zonder ijzerhuidjes rondom de zand
korrels direct onder de B2-horizont, met een matig dikke A1-horizont
(30-50 cm) die bestaat uit lemig fijn zand.
De oppervlakte van deze gronden is gering, hoofdzakelijk komen ze
voor in het noordwestelijk deel van het gebied op Gt VI en VII. Deze
gronden hebben een lemiger bovengrond (20-25 % < 50 mu) dan kaarteen
heid cHn21. Daardoor zijn ze wat minder droogtegevoelig; overigens zijn
ze daaraan volkomen gelijk.
Haar£°dzol£TOnden,_Hd21
Dit zijn humuspodzolgronden met ijzerhuidjes rondom de zandkorrels
direct onder de B2-horizont, de A1 is dunner dan 30 cm en bestaat uit
leemarm of zwak lemig fijn zand.
Er konrt maar één kaartvlak van deze gronden voor en wel ten
zuidoosten van Geesteren; plaatselijk met een dunne laag stuifzand.
Deze gronden zijn in gebruik als bos»
Gezien het gebruik en de geringe oppervlakte zal deze kaarteenheid
niet nader worden omschreven.
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Dikke eerdgronden zijn gronden met een niet-vergraven Al dikker dan
50 cm (eerdlaag, zie ook 11 .1). Er worden kleieerdgronden en zandeerdgronden onderscheiden. De zandeerdgronden bestaan binnen 80 cm voor meer
dan de helft uit "zand" (d.i. mineraal materiaal met minder dan 8 % lutum), Kleieerdgronden komen in dit gebied niet voor.
De zandeerdgronden worden enkeerdgronden genoemd en naar de diepte
ligging van de GLG nader onderverdeeld in lage en hoge enkeerdgronden.
In dit gebied komen alleen hoge enkeerdgronden voor, EZ. Bij deze
gronden ligt de GIG dieper dan 120 cm. Ze zijn voornamelijk ontstaan door
activiteiten van de mens. Gedurende vele eeuwen is via potstalbemesting
zand en humus uit de heidevelden en wilde graslanden op de akkers ge
bracht, waardoor deze in aanzienlijke mate zijn opgehoogd. Plaatselijk
komen dekken voor van meer dan 120 cm dikte.
Reeds vroeg is de mens met deze ophoging begonnen. Enige Cl4-gegevens uit de omgeving van Eibergen tonen aan dat de onderste 20 cm van
een enkeerdgrond is ontstaan tussen 316 + 65 jaar n.Chr. en 660 + 65
jaar n.Chr.
~~
De enkeerdgronden zijn aangelegd op verschillende ondergronden. Dit
speelt echter in de gebruikswaarde van de grond een geringe of geen rol.
10.1 Indelingscriteria
10.1.1 Kleur_van_de„bovengrond
De hoge enkeerdgronden zijn onderverdeeld naar de kleur van de bo
vengrond in hoge bruine en hoge zwarte enkeerdgronden. De gronden worden
bruin genoemd wanneer aan bepaalde kleureisen, vermeld in tabel 2, wordt
voldaan.
Tabel 2

Kleureisen') voor de bruine eerdlaag

Hue
5

YR

10

YR

Value + chroma

Chroma

> li-

> 1
> 1
> 1

1,5 YR

> k,5

> 4,5

rx

' In de notatie van de Munsell Soil Color Charts

Tot op zekere hoogte zijn de bruine enkeerdgronden gebonden aan ge
bieden waar men een bemesting met grasplaggen uit de beekdalen heeft toe
gepast. Aangenomen wordt dat de zwarte enkeerdgronden vooral zijn ont
staan door het gebruik van heideplaggen in de potstal.
10.1.2 De_textuur
Een indeling naar de korrelgrootteverdeling is eveneens van belang.
Deze wordt op dezelfde wijze als bij de humuspodzolgronden (hfdst. 9)
weergegeven door middel van de mediaan van de zandfractie, M50 (zie k.2..5)
en het leemgehalte, percentage < 50 mu (zie b.2.2). Voor benaming naar
textuurindeling (zie lj.-2.lt.)«
10.2 De kaarteenheden van de enkeerdgronden, EZ
Hoge_bruine enkeerdgronden^ bEZ23
Dit zijn enkeerdgronden met een GLG dieper dan 120 cm en met een
hiet-vergraven bruine eerdlaag, dikker dan 50 cm, bestaande uit lemig
fijn zand.

- 26 VoorbeeH van profielopbouw op Gt VII ( analysera?. 3^D-l)-3):
0 - 1 9 cm donkerbruin (10YR3/3)* matig humeus, sterk lemig,
zeer fijn zand
Aan2
19 - 65 cm donkerbruin (10YR3/2,5)> matig humeus, sterk lemig,
zeer fijn zand
Aan3
65 - 91 cm donkergrijs (10YR4/1), matig humeus, zwak lemig,
matig fijn zand
A1 /2Pb 91 - 105 cm heterogeen van kleur, matig humeus, zwak lemig, ma
tig fijn zand
B2b
cm donkerbruin (7 j 5YU/2) , matig humeus tot humusarm,
zwak lemig, matig fijn zand.
(In de analysetabel zijn sommige horizonten verder onderverdeeld.)
ro
0

mmA
0
UI
1

Aanp

De eerdlaag is uitgesproken bruin van kleur; soms komen profielen
voor die bovenin "bruin" en dieper "zwart" zijn (zie voorbeeld).
De dikte van de bruine eerdlaag, of soms van de bruine en zwarte
eerdlaag samen, varieert van 50 tot meer dan 120 cm; meestal echter van
50-80 cm.
Het humusgehalte is vrij laag (2,5 - U %), beneden de bouwvoor
meestal lager dan in de bouwvoor.
De zandmediaan ligt overwegend tussen 130-170 mu*
De ondergrond is zeer verschillend, deze kan zijn: rivierstuifzand, zand
met een humuspodzol, maar ook keileem of rivierklei.
De bruine enkeerdgronden komen in een vrij grote oppervlakte voor,
min of meer gebonden aan de rivierkleigronden. Ze liggen op Gt V, VI en
VII; de oppervlakte op Gt. V is echter gering.
De gronden zijn overwegend in gebruik als bouwland, blijvend gras
land wordt weinig aangetroffen; plaatselijk komt één- of meerjarige kunstweide voor.
Bij de gronden op Gt V is het gewenst om door ontwatering de hoog
ste winter- en voorjaarsgrondwaterstanden te verlagen, vooral wanneer
in de ondergrond keileem of rivierklei voorkomt.
Landbouwl^ndi_g£ £eschiktheid_
Akkerbouw:

Op Gt V geschikt voor haver; geschikt tot matig geschikt voor
aardappelen en voederbieten; weinig geschikt voor rogge (te
nat).
Op Gt VI geschikt voor rogge, haver, aardappelen en voeder
bieten.
Op Gt VII geschikt voor rogge, haver en aardappelen; ge
schikt tot matig geschikt voor voederbieten (zomerdepressie).
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat op de bruine enkeerdgronden aard
appelen geteeld kunnen worden met de kleur van kleiaardappëten en met de
mooie ronde knolvorm van de zandaardappeJe n. Deze "kleiaardappelen" zijn
in de handel zeer gewild.
Weidebouw: Op Gt V en VI geschikt.
Op Gt VII geschikt tot matig geschikt (zomerdepressie).
Naarmate het humusgehalte en het leemgehalte hoger zijn en de humeuze
bovenlaag dikker, is de kans op een zomerdepressie geringer.
Er is bij deze gronden sprake van een meer of minder sterke zomer
depressie; de gronden zijn echter zeer vroeg en tot laat in de herfst
beweidbaar.
Hog_e_zwarte enkeerdgronden^ zEZ21_
Dit zijn enkeerdgronden met een GLG dieper dan 120 cm en met een
niet-vergraven zwarte eerdlaag, dikker dan 50 cm, bestaande uit zwak le
mig fijn zand.
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Aanp
Aan2

ABb
B2b
B3b

Voorbeeld van profielopbouw op Gt VII:
0 - 25 cm zeer donkergrijs (10YR3/1), zeer humeus, zwak lemig,
matig fijn zand .
25 - 75 cm zeer donkergrijs (10YR3/1), zeer humeus, zwak lemig,
matig fijn zand
75 - 95 cm donker grijsbruin (10YR4/2), matig humeus, zwak le
mig, matig fijn zand
95 - 110 era donkerbruin (7>5¥R3/2)j humusarm, leemarm, matig
fijn zand
110 - 120 cm geelbruin (10YR5/6), leemarm, matig fijn zand.

De kleur van de eerdlaag kan variëren van uiterst zwart tot zeer
donkerbruin; eerdlagen die volgens het Munsell Soil Color Charts de
kleur "zeer donkerbruin" hebben worden in het schema voor bodemclassifi
catie niet tot de "bruine" maar tot de'Zwarte eerdlagen" gerekend (zie
10.1.1).
Op sommige plaatsen komen profielen voor waarvan het bovenste deel
zwart en het onderste deel bruin van kleur is. Deze komen in het algemeen
evenals de bruine, in de omgeving van de rivierkleigronden voor, terwijl
de zwarte verder van de rivierklei af verspreid door het gebied voorko
men.
Het leemgehalte in de bovengrond varieert van 14-17 %• Het humusgehalte bedraagt meestal 4-8 %. Naar beneden neemt zowel humus- als het
leemgehalte af. De bruine horizonten in deze profielen zijn steeds be
langrijk minder humeus dan de zwarte horizonten. De zandmediaan ligt veel
al tussen 11+0 en 180 mu.
Evenals bij de bruine enkeerdgronden, is ook hier de ondergrond ver
schillend, er ts echter geen keileem onder aangetroffen.
Waar bij deze gronden de GHG ondieper dan 120 cm voorkomt, zijn vaak
ook roest- of blekingsvlekken in het profiel aanwezig.
De zwarte enkeerdgronden beslaan een vrij grote oppervlakte in het
zuidelijk deel van het gebied. Ze liggen op Gt VI en VII.
Het gebruik is overwegend bouwland, plaatselijk wordt er één-of
meerjarige kunstweide op aangetroffen; blijvend grasland komt heel weinig
voor.
Landbouwkundige ge£chiktheid_
Akkerbouw:

Weidebouw:

Op Gt VI geschikt voor rogge, haver, aardappelen; geschikt
tot matig geschikt voor voederbieten.
Op Gt VII geschikt voor rogge, haver en aardappelen; matig
geschikt voor voederbieten.
Op Gt VI geschikt tot matig geschikt.
Op Gt VII matig geschikt (zomerdepressie).

Naarmate het humusgehalte hoger is en de humeuze bovenlaag dikker,
is de kans op een zomerdepressie geringer.
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat, hoewel er sprake is van
een meer of minder sterke zomerdepressie deze gronden zeer vroeg zijn
en tot laat in de herfst beweidbaar.
Hoge_zwarte enkeerdgronden^ zEZ2j5
Dit zijn enkeerdgronden met een GIG dieper dan 120 cm en met een
niet-vergraven zwarte eerdlaag, dikker dan 50 cm, bestaande uit lemig
fijn zand.
Behalve enige kleine vlakken langs de noordzijde van het gebied ko
men deze gronden hoofdzakelijk in het zuidelijk deel van het gebied
voor. Ze liggen op Gt V, VI en VII. Op Gt V echter maar één vlak; in dit
vlak zal een verlaging van de hoogste winter- en voorjaarsgrondwater
stand de gebruiksmogelijkheden doen toenemen.

- 28 Het leeragehalte van de bovengrond varieert van 15-25
Overigens
zijn deze gronden volkomen gelijk aan die van kaarteenheid zEZ21.
Landbouwkundige^ ges_chikthei_d_
Akkerbouw:

Weidebouw:

Op Gt V geschikt voor haver: geschikt tot matig geschikt
voor aardappelen en voederbieten; weinig geschikt voor
rogge (te nat).
Op Gt VI geschikt voor rogge, haver, aardappelen en voeder
bieten.
Op Gt VII geschikt voor rogge, haver en aardappelen, ge
schikt tot matig geschikt voor voederbieten (zomerdepressle).
Op Gt V en VI geschikt.
Op Gt VII geschikt tot matig geschikt (zomerdepressie).

Naarmate het humus- en het leemgehalte hoger zijn en de humeuze
bovenlaag dikker, is de kans op een zomerdepressie geringer.
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat, hoewel er sprake is van een
meer of minder sterke zomerdepressie, deze gronden bij gebruik als gras
land zeer vroeg zijn en tot laat in de herfst beweidbaar.
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KÄLKLOZE ZANDGRONDEN

Kalkloze zandgronden zijn gronden, waarvan het minerale deel tussen
0 en 80 cm voor minstens de helft bestaat uit kalkloos zand (di. mine
raal materiaal met minder dan 8 % lutum en minder dan 50 fo leem). Tot
deze hoofdklasse behoren niet de moerige gronden, de podzolgronden en de
enkeerdgronden.
De onderverdeling van de kalkloze zandgronden berust op de aard
en de mate van bodemvorming en op de textuur.
11.1
11.1.1

Indelingscriteria
jkhgid_yan_ de_A1 ;horizont

Het afsterven van de vegetatie veroorzaakt op en in de bovengrond
ophoping van organische materiaal. Door ingewikkelde biologische en
scheikundige processen, waarbij micro-organismen een belangrijke rol
spelen maar waarbij ook wormen en andere grotere dieren zijn betrokken,
wordt de organische stof afgebroken en omgezet. Het oorspronkelijke
materiaal is ten slotte niet meer te herkennen en men spreekt nu van
humus. Kleine bodemdieren vermengen de humus met de bovenste grondlagen,
waardoor een min of meer donker gekleurde humushoudende bovengrond ont
staat, de zgn. Al-horizont.
De mate van ontwikkeling van de A1-horizont is gebruikt als inde
lingscriterium. Er wordt onderscheidt gemaakt in gronden met een "dui
delijke" A1, de zgn. "minerale eerdlaag" en gronden die een minder
ontwikkelde, een "vage" A1 hebben. De A1- of Ap-horizont is een "mine
rale eerdlaag" wanneer hij :
1. tot een diepte van ten minste 15 cm humusrijk is, of
2. tot een diepte van ten minste 15 cm matig humusarm of humeus is en
tevens een value < 3>5 en een chroma < 4 heeft en tegelijkertijd
ten minste 1 value-eeriheid donkerder is dan de C-horizont, of
3.
dikker is dan 50 cm.
Gronden met een minerale eerdlaag noemen we "eerdgronden"; ont
breekt de minerale eerdlaag dan worden ze "vaaggronden" genoemd. Plaat
selijk zijn de van nature gevormde humushoudende bovengronden door de
mens verdikt, doordat materiaal van elders via potstalbemesting werd
aangevoerd; zie enkeerdgronden (hoofdstuk 10).
11.1.2

Hydromorfe_kenmerken

Zowel binnen de eerdgronden als binnen de vaaggronden is in het
schema voor bodemclassificatie onderscheid gemaakt tussen gronden die
tijdens de vorming dichtbij en gronden die hoog boven het grondwater
lagen.
De eerdgronden die in dit gebied voorkomen hebben tijdens de vor
ming alle dichtbij het grondwater, de vaaggronden steeds hoog boven het
grondwater gelegen. Dit verschil uit zich in het niet dan wel voorkomen
van ijzerhuidjes rondom de zandkorrels direct onder de A-horizont.
11.1.3
Deze wordt evenals bij de podzolgronden en de dikke eerdgronden
weergegeven door middel van de zandmediaan M50 (zie 4.2.3) en het leemgehalte, percentage < 50 mu (zie 4.2.2). In dit gebied komen alleen
maar fijnzandige gronden voor. Voor benaming van de textuurindeling
zie 4.2.4.
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De kaarteenheden van de eerdgronden. r>Z

Deze omvatten kalkloze zandgronden met een "minerale eerdlaag"
(di, een "duidelijke" Al-horizont) en met hydromorfe kenmerken (dwz.
zonder ijzerhuidjes rondom de zandkorrels direct onder de A-horizont).
De kalkloze zandeerdgronden worden nader onderscheiden in beekje
eerdgronden (pZg) en £°oreerdgronden (pZn).
Gronden met een "bruine" (zie 10.1.1) eerdlaag worden alle tot
de beekeerdgronden gerekend. Gronden met een "zwarte" eerdlaag zijn
alleen dan beekeerdgronden wanneer ze, minstens vanaf 35 cm roestig zijn
tot de G-horizont of tot dieper dan 120 cm. Deze roest mag over ten
hoogste 30 cm onderbroken zijn. De kalkloze "zwarte" zandeerdgronden
die minder roestig zijn worden gooreerdgronden genoemd. Wat de bodem
vorming betreft kan van de gooreerdgronden gezegd worden dat ze een
positie innemen tussen de beekeerdgronden en de humuspodzolgronden
zonder ijzerhuidjes. In tegenstelling tot de beekeerdgronden die in
het gehele profiel duidelijk roest bezitten, hebben de gooreerdgronden
deze slechts in geringe mate of in het geheel niet. Soms komt onder
de eerdlaag een zwakke humuspodzol-B voor.
Beekeerdgronden, pZg23
Dit zijn eerdgronden met roest (zie 11.3) en of een bruine eerd
laag; zonder ijzerhuidjes onder de eerdlaag (A1-horizont); de eerd
laag is dunner dan 50 cm en bestaat uit lemig fijn zand.
Voorbeeld van profielopbouw op Gt III:
Alg

0 - 2 5

cm

C11g

25 -

65

cm

C12g

65 - 100

cm

100 - 120

cm

G

zeer donkergrijs (10YR3/l"è)> zeer humeus, sterk
lemig, matig fijn zand
oranjebruin (5YR5/8), sterk lemig, matig fijn
zand, met zeer veel roest
lichtgrijs (2,5X7/2), zwak lemig, matig fijn
zand, met duidelijk roestvlekken
grijs (5Y5/1 ), zwak lemig, matig fijn zand,
ongeaè'reerd.

De eerdlaag (A1-horizont) is meestal dunner dan 30 cm, Bij de
gronden met een bruine eerdlaag bedraagt het humusgehalte in de A1horizont 3 à 4 %. Het leemgehalte varieert van +18 tot ruim 30 fo;
indien het hoger is dan ca. 25 fo dan is het lutumgehalte dikwijls 10
à 12
Naar beneden neemt zowel het lutum- als het leemgehalte af.
De mediaan van de zandfractie ligt tussen de 130 en 180 mu.
De overgang van A- naar C-horizont is min of meer geleidelijk.
Roestvlekken beginnen gewoonlijk tussen 30 à 60 cm, de ondergrond
blijft deze behouden tot de G-horizont, die meestal niet binnen 120 cm
wordt aangetroffen. Soms komt in de ondergrond rivierklei voor. De
oppervlakte van deze bruine beekeerdgronden is vrij gering, ze liggen
vooral binnen de (vroegere) invloedsfeer van de Berkel, vaak te midden
van of dicht naast de kalkloze poldervaaggronden (Rn62C),
Het gebruik is overwegend grasland. De Gt is V en VI.
De zwarte beekeerdgronden zijn humeuzer dan de bruine. Het humus
gehalte bedraagt hier meestal 4 à J
zeer plaatselijk, vooral bij de
natste gedeelten, kunnen aanzienlijk hogere humusgehalten voorkomen . Het
leemgehalte varieert van 15~32j?
De zandmediaan ligt tussen 130 180 mu.
De overgang van de A- naar de C-horizont is meestal scherp. In
de C-horizont steken de roestvlekken en vlammen duidelijk af tegen
het bleke moedermateriaal. Behalve roest komen er ook gebleekte vlek
ken voor, vooral dieper in het profiel.
Het ijzer in de beekeerdgronden is waarschijnlijk voor een groot
deel aangevoerd met het grondwater en afkomstig van de hoger in het
terrein liggende, ontijzerde humuspodzolgronden. De roest kan in ver

- 51 schillende vormen voorkomen, van kleine vlekjes tot concreties van flinke
afmetingen. Vaak zijn het pijpjes die rondom de wortels werden gevormd.
Een grijze zone (G-horizont) duidt aan beneden welke diepte het grond
water niet of zelden zakt. Hierin komen vaak onverteerde houtwortelresten voor.
Zwarte beekeerdgronden komen overal in dit gebied voor, veelal als
doorlopende laagten in de dekzandgebieden; zij begeleiden daar als het
ware het natuurlijk afwateringspatroon.
De grondwatertrappen in de beekeerdgronden zijn II, III en V. De
gronden met Gt II en III zijn bijna uitsluitend in gebruik als grasland,
op Gt V wordt enig bouwland aangetroffen. Ontwatering van de gronden op
Gt II geeft een gunstig effect. Op Gt III en V zal een verlaging van de
hoogste winter- en voorjaarsgrondwaterstand de gebruiksmogelijkheden
doen toenemen.
Plaatselijk, meestal in de lagere gedeeltes van deze kaarteenheid,
komen lutumrijke eerdlagen voor (dunner dan hO cm). Het lutumgehalte va
rieert hiërin van 8-25 %. Op de kaart is dit aangegeven met de toevoe
ging k
Beekeerdgronden komen verder ook nog voor in associatie met mooreerdgronden (pRm59).
landbouwkundige geschiktheid
Akkerbouw

:

Weidebouw

:

Op Gt II weinig geschikt (te nat).
Op Gt III matig geschikt voor zomergewassen (te nat);
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Op Gt V geschikt voor haver;
geschikt tot matig geschikt voor aardappelen en voeder
bieten; weinig geschikt voor rogge (te nat).
Op Gt II matig geschikt (te nat), zode is gevoelig voor
vertrapping).
Op Gt III geschikt, echter iets laat.
Op Gt V geschikt, echter met lichte zomerdepressie.

Naarmate bij deze gronden het leemgehalte hoger is en de eerdlaag
dikker, is de zomerdepressie geringer of komt in het geheel niet voor.
Gooreerdgro,nden,_pZn25_
Dit zijn eerdgronden zonder roest of met onderbroken roest en zon
der ijzerhuidjes. De eerdlaag ie dunner dan 50 cm en bestaat uit lemig
fijn zand.
Voorbeeld profielopbouw op Gt V:
Al

0 - 2 5

cm

Cl 1

25 -

50

cm

C12g

50 -

120 cm

zwart (10YR1,5/2), matig humeus, sterk lemig,
zeer fijn zand
lichtbruin (10YR6/3), zwak lemig, matig fijn
zand
licht grijsbruin (10YR6/2), zwak lemig, matig
fijn zand, met zwakke roestvlekken.

De minerale eerdlaag (A-horizont) is meestal dunner dan 30 cm,
plaatselijk komen diktes voor van 30 à 50 cm. Het humusgehalte in de
eerdlaag bedraagt 4 à J %• De lemigheid varieert van 15~30
naar beneden
neemt deze meestal af. De zandmediaan ligt tussen 130-180 mu. Deze gronden
komen slechts in een geringe oppervlakte voor, hoofdzakelijk ten westen
van Geesteren. De grondwatertrap is II, III of V. De gronden op Gt II
en III zijn uitsluitend in gebruik als grasland, op Gt V wordt enig
bouwland aangetroffen. Ontwatering van de gronden op Gt II geeft een
gunstig effect. Op Gt III en V zal een verlaging van de hoogste winter
en voorjaarsgrondwaterstand de gebruiksmogelijkheden doen toenemen.

- 32 Wat de landbouwkundige geschiktheid betreft zijn althans in dit
gebied de gooreerdgronden praktisch gelijk aan de beekeerdgronden;
komen bij de beekeerdgronden in sommige profielen dunne kleilaagjes
voor die storend op de waterhuishouding werken, gooreerdgronden missen
deze.
11.3

De kaarteenheid van de vaaggronden. Z

Deze omvat kalkloze zandgronden met slechts vage A1-horizonten.
In het zand direct onder de A1 heeft een geringe bruinkleuring plaats
gehad en komen op de zandkorrels ijzerhuidjes voor. Dergelijke gron
den worden vorstvaaggronden genoemd»
Over het ontstaan van en de bodemvorming in deze vorstvaaggronden
kan gezegd worden dat het meestal vrij hoog gelegen zandkoppen of rug
gen zijn, vermoedelijk ontstaan door verstuiving van zand uit de beek
bedding. Deze gronden lagen nadien langdurig droog, waardoor zich ij
zerhuidjes rondom de zandkorrels vormden. Dieper in het profiel was de
doorluchting minder goed zodat het ijzer daar tijdelijk mobieler was
en zich kon verplaatsen tot roestvlekken. Tevens vond bovenin een vage
bodemvorming plaats waardoor onder de A1-horizont een homogene, zacht
bruine laag ontstond.
Vorstvaaggronden t Zb21_
Dit zijn vaaggronden met ijzerhuidjes en een vage bruinkleuring
onder de A1-horizont; de A1-horizont bestaat uit leemarm en zwak lemig
zand.
Voorbeeld profielopbouw op Gt VI:
Al

0 -

30

cm

C1

30 -

60

cm

Cl g

60 - 120

cm

bruin (1OYR5/3,5), matig hurausarm, leemarm,
matig fijn zand
licht bruingeel (7,5YR6/5) zeer humusarm,
leemarm, matig fijn zand (met ijzerhuidjes
en vage bruinkleuring)
licht grijsgeel (10YR7A) zwak lemig, matig
fijn zand.

De A1-horizont is meestal 20-40 cm dik en homogeen bruin van kleur.
Het humusgehaltè is laag; + 2 $; het leemgehalte is eveneens laag en
bedraagt 5~12
De zandmediaan varieert van 1^0-180 mu. Dieper in het
profiel onder de vaagbruine laag met ijzerhuidjes komen roestvlekken
voor. De oppervlakte v?n deze gronden is zeer gering, slechrs één
kaartvlak ten zuidoosten van Borculo aan de Leerinkbeek. Het vlak ligt
op Gt VI en is in gebruik als grasland.
Landbouwkundige geschilrthej.dj_
Akkerbouw

:

Weidebouw

:

Op Gt VI matig geschikt voor rogge, haver en aardappelen
(te droog); weinig geschikt voor voederbieten (te droog).
Op Gt VI weinig geschikt voor blijvend grasland (te droog).
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Rivierkleigronden zijn gronden waarvan het minerale deel tussen
0 en 80 cm voor meer dan de helft uit "klei" (d.i. mineraal materiaal
met meer dan 8/j lutum) bestaat.
12.1 Algemene opbouw
Alle in dit gebied voorkomende rivierkleigronden zijn kalkloos en
rusten op zand. Ze liggen als aaneengesloten stroken langs de Berkel
en de Bolksbeek; een enkele keer komen ze voor in afgesloten kommetjes.
De zwaarte van de klei kan van plek tot plek wisselen, doch va
rieert als regel tussen 8 en 2$% lutum. De dikte van de kleilaag is
evenmin uniform en varieert meestal tussen 1+0 en 70 cm, soms zijn
hier zandlagen ingesloten. Vaak komen fijnzandige kleihoudende lagen
en/of grofzandige kleiarme lagen in de ondergrond voor.
Over het algemeen zijn deze gronden sterk roestig, waarbij de roest
soms zeer diep doorgaat. IJzerrijke lagen, al dan niet met concreties
of ijzeroer, worden veelvuldig aangetroffen. Dit ijzer kan met het
grondwater zijn aangevoerd vanuit de langsliggende humuspodzolen, dan
wel aangevoerd zijn, samen met de sedimenten, uit het achterland.
12.2 Bodemvorming
Van de bodemvorming in deze gronden is nog weinig bekend. De bodems
zijn hoogst waarschijnlijk in kalkloos moedermateriaal ontstaan. De
weinig gestoorde gelaagdheid van deze gronden wijst op een geringe (of
een nog te kort durende) biologische activiteit. Enige relatief hoog
gelegen gronden, zijn bovenin bruin; het binnenste van de structuurele
menten is echter nog grijs gebleven. In veel gevallen, vooral op lage
gronden, heeft zich een donker gekleurde bovengrond ontwikkeld, die
echter meestal erg dun is. Overigens valt in deze gronden weinig bodem
vorming te bespeuren.
12.5 Indelingscriteria
Bij de (landelijke) kaartbladenkartering worden de rivierkleigron
den ingedeeld naar o.m. het al of niet aanwezig zijn van een eerdlaag,
naar hydromorfe kenmerken en ook naar bouwvoorzwaarte, kalkverloop en
profielverloop. Bij de weergave op de kaart en dus ook in de legenda,
v/orden een groot aantal (mogelijke) eenheden samengenomen vanwege
een te geringe verbreiding of een zeer gecompliceerde ligging. Voor de
rivierkleigronden van dit gebied heeft dit geleid tot het onderscheiden
van twee kaarteenheden met een vrijwel geheel van elkaar verschillende
codering. In werkelijkheid, dit blijkt ook uit de twee voorgaande para
grafen en de hierna volgende beschrijving, verschillen de eenheden vrij
wel alleen in de mate van ontwikkeling van de A1-horizont (het al of
n i e t aanwezig z i j n van e e n minerale e e r d l a a g , z i e ook 1 1 . 1 ) .
Onderscheiden zijn:
Mooreerdgronden, pRm59
Poldervaaggronden, Rn62C
"12.1+ De kaarteenheid van de eerdgronden, pR
Mooreerdgr£nden £Rirf>9.
Dit zijn eerdgronden met roest ondieper dan 50 cm beginnend, de
eerdlaag (A-horizont) is dunner dan 50 cm en bestaat uit zavel; bin
nen 80 cm komt een minstens 20 cm dikke zandlaag of een zandondergrond
voor.

- 3k Voorbeeld profielopbouw op Gt III:
Alg

0-25 cm

zeer donker grijsbruin (lOYR 3/2), humusrijke, zware
zavel, met duidelijk roestvlekken
C11g 25-1+0 cm
lichtgrijze (2,5Y 7/2), lichte zavel, met duidelijk
roestvlekken
C12g 1+0-50 cm
bruinoker (7,5® 5/6), zware zavel, met zeer veel
roest
C13g 50-110 cm licht grijsbruin (2,5Y 6/2), zwak lemig, matig fijn
zand, met roestvlekken
G
110-120 cm grijs (5Y 5/1), zwak lemig, zeer fijn zand, ongeaereerd.
De eerdlaag (A-horizont) is meestal 15-30 cm dik. Het humusgehalte
bedraagt gemiddeld 5-8$, bij de natste gedeelten kan dit echter nog aan
zienlijk hoger zijn. De overgang van A- naar C-horizont is vrij scherp.
De zwaarte van de bouwvoor ligt tussen de 8-25$ lutum.
Soms, meestal in kopjes,is de kleilaag dunner dan 1+0 cm.
Roest komt in deze gronden veelvuldig voor, plaatselijk met zeer ijzerrijke lagen al dan niet met concreties. Het zand in de ondergrond kan
zowel fijn als grof zijn. Vooral in het kaartvlak langs de Bolksbeek
wordt op sommige plaatsen een laag venige klei en/of kleiig veen in
het profiel aangetroffen. Dergelijke lagen zijn meestal slap en de
gronden waarin ze voorkomen slecht doorlatend.
Enige percelen o.m. in de geul in het zuidelijk gedeelte van het ge
bied, zijn bezand.
De mooreerdgronden worden in het zuidelijk en in het noordelijk
deel van het gebied aangetroffen op grondwatertrap II en III. De totale
oppervlakte is niet groot. Het gebruik is uitsluitend grasland.
Ontwatering van de gronden op Gt II geeft een gunstig effect.
Ontwatering van de gronden op Gt III, die ten doel heeft de hoogste
winter- en voorjaarsstanden te verlagen zal eveneens een gunstig ef
fect hebben.
In het uiterste zuiden van het gebied komen mooreerdgronden
voor in associatie met beekeerdgronden (pZg23).
Landbouwkimdâge £eschiktheid

Akkerbouw: Op Gt II weinig geschikt (te nat).
Op Gt III matig tot weinig geschikt voor zomergewassen
(te nat).
Weidebouw: Op Gt II matig geschikt (te nat), zode is gevoelig voor
vertrapping.
Op Gt III geschikt, echter laat in het voorjaar, de zode
is plaatselijk gevoelig voor vertrapping.
12.5 De_fearteenheid van de_vaaggronden^ Rn
Kalklozejp£ldervaa£grond_Rn62C
Dit zijn vaaggronden met roest ondieper dan 50 cm beginnend;
de bovengrond bestaat uit zavel; binnen 80 cm wordt een minstens
20 cm dikke zandlaag of een zandondergrond aangetroffen.
Voorbeeld profielopbouw; op Gt V:
Al g

0-12 cm

zeer donker grijsbruine (10YR 3/2), zeer humeuze,
lichte zavel, met duidelijke roestvlekken
C11g 12-40 cm grijsbruine (10YR 5/2), zware zavel, met duidelijk
roestvlekken
C12g I+O-65 cm licht grijsbruine (2,5Y 6/2), lichte zavel, met dui
delijk roestvlekken
C13S 65-120 cm lichtgrijs (2,5Y 7/2), zwak lemig, matig fijn zand,
met roestvlekken (gelaagd).

- 35 Er komt een grote oppervlakte van deze gronden voor, voornamelijk
langs de Berkel en de Bolksbeek op Gt II, III, V en één vlak op Gt VI.
De gronden zijn bijna uitsluitend in gebruik als grasland,alleen op
Gt V en VI wordt plaatselijk enig bouwland aangetroffen.
Behalve de minder duidelijk ontwikkelde A1-horizont zijn deze
gronden in opbouw gelijk aan de gronden van kaarteenheid pRm59. Voor
een nadere omschrijving wordt dan ook verwezen naar 12.1^.
Landbouwkundige £eschiktheid_
Op Gt II en III zie bij de mooreerdgronden hoofdstuk 12.J| (voor
de weidebouw is de kans op vertrapping iets geringer).
Akkerbouw: Op Gt V geschikt voor haver;
geschikt tot matig geschikt voor aardappelen en voederbieten;
weinig geschikt voor rogge (te nat).
Weidebouw: Op Gt V geschikt, echter plaatselijk met lichte zomerdepressie.

\
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SAMENGESTELDE KAARTEENHEDEN

Tot het aangeven van samengestelde kaarteenheden is overgegaan
wanneer de bodemgesteldheid op korte afstand zo sterk wisselt dat
de afzonderlijke eenheden op de gebruikte schaal niet betrouwbaar
zijn weer te geven.
Deze vlakken zijn op de bodemkaart aangegeven met verticale
banden in de kleuren van de beide samenstellende delen en met een
dubbele code, in volgorde van de legenda.
As£ociatie_van_beekeerdgronden_en mooreerdgronden,_pZg23/pRm59i.
Deze samengestelde kaarteenheid komt voor in het uiterste zuiden
van het gebied.
De hoogteverschillen binnen deze kaarteenheid zijn zeer gering;
zowel de beekeerdgronden (pZg23) als de mooreerdgronden (pRm59)
komen voor op grondwatertrap III. Ondanks de vrij vlakke ligging
wisselt de bodemgesteldheid sterk; binnen een perceel bevat soms
de ene boring helemaal geen klei terwijl enige tientallen meters
verder een kleilaag van 50-60 cm dikte wordt aangetroffen.
Voor de verdere beschrijving wordt verwezen naar hoofdstuk
11 waarin de beekeerdgronden en hoofdstuk 12 waarin de mooreerd
gronden nader zijn omschreven.
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10.1 Grondwatertrappenindeling
De grondwaterstand en zijn fluctuatie zijn van grote betekenis voor
de water- en luchthuishouding van de grond. Zij neemt een belangrijke
plaats in onder de factoren die bepalend zijn bij de beoordeling van de
geschiktheid van de grond als cultuurgrond.
De gegevens over grondwaterfluctuaties zijn weergegeven in "grondwatertrappen" ( a f g e k o r t : G t ' s ) ( z i e t a b e l 3 ) .
Tabel 3

Grondwatertrappenindeling

Grondwatertrap
GHG in cm beneden
maaiveld
GLG in cm beneden
maaiveld

l')

II

—

<50

50-80

lil

iv')

V

<40

>40

<40

40-80

>80

>120

>120

>1 20

80-120 80-120

VI

VII

') Komen in dit gebied niet voor.
De volgende gedachtengang ligt aan deze indeling ten grondslag.
De grondwaterstand op een bepaalde plaats varieert in de loop van een
jaar, In het algemeen zal het niveau in de winter hoger zijn dan in de
zomer. Bovendien zullen ook van jaar tot jaar verschillen optreden,
m.a.w. de tijdstijghoogtelijnen die het verband tussen de diepteliggirig
van de grondwaterspiegel beneden maaiveld en de tijd aangeven, zullen
van jaar tot jaar een verschillend verloop tonen (afb. 4). Het is moge
lijk door zulk een bundel tijdstijghoogtelijnen een gemiddelde grondwa
terstandscurve te trekken. De top resp. het dal van de curve laat zien
tot welke stand het grondwater "gemiddeld" in de winter stijgt en in de
zomer daalt. De grondwaterstandswaarden, afgelezen bij de top en het
dal van de gemiddelde curve, worden de "gemiddeld hoogste grondwatersstand" (afgekort GHG), resp. de "gemiddeld laagste grondwaterstand" (af
gekort GLG) genoemd.
Het gemiddelde verloop van de grondwaterstand op een bepaalde
plaats kan dus worden gekarakteriseerd door de GHG en de GI£r samen.
De diepten waarop deze voorkomen zullen van plaats tot plaats va
riëren. Daarom is een klasseindeling ontworpen, gedefinieerd doors
a..een combinatie van een GHG- en een GLG-traject (bijv. GHG 40-80 cm
beneden maaiveld en een GLG > 130 cm, Gt VI)
b. alleen een GLG-traject (bijv. GLG 50-80 cm beneden maaiveld, Gt II)
Deze klassen noemt men grondwatertrappen.
Wanneer aan een kaartvlak of een deel ervan een bepaalde Gt is toege
kend, wil dat zeggen dat de GHG's van de gronden binnen dat kaartvlak
zullen variëren binnen de grenzen gesteld voor de betreffende Gt, Daar
mee wordt dus informatie gegeven over de grondwaterstanden, die men er
ca. juni-juli (GLG) resp. ca. december-februari (GHG) in een gemiddeld
jaar mag verwachten.
Bij het karteren wordt de Gt door schatting vastgesteld. Men leidt
uit de kenmerken die met de actuele waterhuishouding samenhangen - zo
als bepaalde roest-, reduktie- en blekingsverschijnselen - de GHG en de
GLG en daaruit de Gt af. Verder wordt, vooral bij het trekken van Gtgrenzen, gebruik gemaakt van landschappelijke kenmerken, zoals rsliëf,
bodemgebruik, vegetatie, e.d.
Het schatten van GHG en GLG met behulp van profielkenmerken houdt
in dat de verbanden tussen de grondwaterkenmerken en de GHG resp, Gl
bekend zijn. Die kennis is verkregen door profielstudie op plaatsen,
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dit gebied plaatsen bekend waren met veel grondwaterstanden, is hier
aandacht aan geschonken.

in

] k . 2 De arondwatertrappenkaart
Evenals bij de kaarteenheden van de boderakaart is ook hier ge
streefd naar zuiverheid van 70 % van de kaartvlakken.
In afwijking van andere opdrachtkarteringen zijn voor dit gebied
de grenzen van de grondwatertrappen ook op de bodemkaart aangebracht;
voor de grondwatertrappenkaart is het omgekeerde het geval. In principe
zijn het dus dezelfde kaarten, echter met dien verstande dat op de bo
demkaart de bodemeenheden zijn ingekleurd en op de grondwatertrappen
kaart de onderscheiden grondwatertrappen. Hierbij zij opgemerkt dat ge
tracht is zoveel mogelijk de Gt-grenzen met de bodemgrenzen te laten
samenvallen om het kaartbeeld niet onnodig ingewikkeld te maken. De be
grenzingen van de Gt's zijn op de Gt-kaart geheel met een volle zwarte
lijn aangegeven waardoor ze op een niet-ingekleurde kaart beter tot ui
ting komen.
Zoals reeds in de inleiding van dit rapport is vermeld, heeft de
opname van dit gebied plaats gevonden in de periode 1963-1966. Het over
grote deel nl. kaartblad 3bD is reeds opgenomen in de jaren 1963-1964,
Sedert die tijd is de Berkel verbreed en gekanaliseerd en zijn er
enige nieuwe waterleidingen gegraven. Hierdoor is het mogelijk dat in
de naaste omgeving van de Berkel en van deze waterleidingen de Gt-kaart
afwijkt van de huidige toestand.
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