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In opdracht van de landinrichtingsdienst te Utrecht is een bodemkundig- hydrologisch onderzoek
uitgevoerd eniseenreeksvan standaardprofielen opgesteld inhetruilverkavelingsgebied Stavenisse.
Het gebied bestaat uitmariene gronden. De mariene gronden bestaaan uitzandgronden, en zavel-en
kleigronden. Binnen de zavel- en kleigronden komen plaatgronden, schorgronden, verjongde poelkleigronden en kreekbeddinggronden voor. De verjongde poelkleigronden bestaan uit klei op veengronden.Degrondwaterklassen (Gk)gevenbijbenaderingin5klassendediepteligging ende fluctuatie
vanhetgrondwaterweer.Vanallegrondendieopdebodemkaart, schaal 1:10 000,zijn onderscheiden
iseenrepresentatief profielbeschreven.Samenvormendezeprofielen dereeksvan standaardprofielen,
in totaal 49 stuks. De resultaten van het onderzoek zullen gebruikt worden voor de vaststelling van
de ruilwaarde van de gronden.
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WOORD VOORAF

In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht heeft DLO-Staring Centrum de
bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Stavenisse in kaart gebracht. Het
bodemgeografisch onderzoek werd in 1992 en 1993 uitgevoerd.
Het onderzoek werd verricht door W.H. Leenders die tevens projectleider was.
Deorganisatorischeleidingvanhetprojecthadhethoofdvandeafd.Veldbodemkunde,
drs. J.A.M, ten Cate.
DLO-Staring Centrum is dank verschuldigd aan ing. K.Dekker van deafdeling OntwikkelingenEvaluatievandeLandinrichtingsdienst ZeelandteGoesvoorhetvantijd
tottijd gevoerdeoverlegoveropzet,voortgangenresultatenvanhetonderzoek,enaan
de grondeigenaren en grondbeheerders in Stavenisse dietoestemming verleenden om
hun grond te betreden en er onderzoek te verrichten.

SAMENVATTING

Hetbodemgeografïsch onderzoekinhetruilverkavelingsgebied Stavenisse,gelegenin
hetwestelijk gedeeltevanheteilandTholenenressorterendonderdegemeenteTholen,
vormteenonderdeelvanhetonderzoekvoorderuilverkaveling.Degekarteerdeoppervlaktebedraagtca.2745ha.Voordeopdrachtgever,deLandinrichtingsdienstteUtrecht,
is het van belang ominzicht te hebben in de bodemgesteldheid van het gebied, enin
hetbezittezijn vaneenreeksvanstandaardprofielen diedehuidige bodemgesteldheid
weergeeft.
De resultaten van het onderzoek zullen gebruikt worden voor de vaststelling van de
ruilwaarde van de gronden. Dit vindt plaats op basis van het natuurlijk producerend
vermogen van de grond. De kwaliteit of geschiktheid die de waarde van een grond
bepaalt, hangt samenmetdeprofielopbouw, en dediepte enfluctuatie vanhet grondwater.
Deafzettingen dieinditgebiedaanofnabijdeoppervlaktevoorkomen,zijn gevormd
in het Holoceen.
Hetgebiedisopgebouwduitcirca 11 polderswelkegeheelbinnendegebiedsgrens zijn
gelegen.Depolders verschillen inouderdomenverschijningsvorm. Het gebied vormt
landschapsgeografïsch geen afzonderlijke eenheid. Het is tebeschouwen als een deel
van het landschap van het eiland Tholen.
Voor het onderzoek zijn per ha, afhankelijk van deingewikkeldheid van het bodempatroon, 1 à2boringenverrichttoteendieptevan 120à200cmbenedenmaaiveld(tot
hetGLG-niveau).Vanelkehorizontwerdeenaantalvariabelengeschat,zoalsdedikte,
het gehalte aan organische stof, het lutumgehalte, de grofheid van het zand, het
kalkgehalte en de rijping. Tevens is per boorpunt de gemiddeld hoogste en laagste
grondwaterstand (GHG en GLG) geschat. Het grondwaterstandsverloop is ingedeeld
ingrondwaterklassendiedooreenGHG-enGLG-traject zijngedefinieerd.Aandehand
van deze onderzoeksresultaten is een bodemkaart, schaal 1 : 10000, samengesteld.
Er zijn in totaal 21 legenda-eenheden onderscheiden. Het gebied bestaat uit mariene
gronden.
Bijdemarienegrondenisonderscheidgemaaktinzandgronden,enzavel-enkleigronden.
Dezelaatstgenoemde gronden zijn onderverdeeld inplaatgronden, schorgronden, verjongde poelkleigronden en kreekbeddinggronden.
De grondwaterklassen (Gk) geven in 5klassen bij benadering de diepteligging en de
fluctuatie van het grondwater weer.
Van elke onderscheiden kaarteenheid (legenda-eenheid + grondwaterklasse) is een
representatief profiel opgesteld. Met elkaar vormen ze de zgn. reeks van standaardprofielen, in totaal 49 stuks.

1 INLEIDING

In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht is van oktober 1992 tot en met
oktober 1993 een bodemkundig onderzoek uitgevoerd in het ruilverkavelingsgebied
Stavenisse. Het doel van het onderzoek was:
- de bodemgesteldheid in kaart te brengen op schaal 1 : 10000;
- een reeks standaardprofielen samen te stellen.
De resultaten van het onderzoek zullen gebruikt worden voor de vaststelling van de
ruilwaarde van de gronden. Dit vindt plaats op basis van het natuurlijk producerend
vermogen van de grond. Anders gezegd: de kwaliteit of geschiktheid, die de waarde
van de grond bepaalt, hangt samen met de profielopbouw, en de diepte en fluctuatie
vanhetgrondwater.Tijdens hetbodemkundig onderzoekzijn daaromvooralgegevens
verzameldoverdevariabelendievoordevaststellingvanderuilwaardevanbelangzijn.
Bij ons onderzoek hebben we gebruik gemaakt van reeds eerder verzamelde bodemkundige gegevens:
- Bodemkaart vanNederland, schaal 1: 50000,blad48Oost,Middelburg enblad49
West, Bergen op Zoom (1987);
- Bodemkaart van Nederland, schaal 1 :50 000,blad 43 West Willemstad (1964);
- Eenbijdrage tot dekennis vandebodem van Schouwen-Duiveland enTholen naar
de toestand vóór 1953 (Kuipers, S.F., 1960).
Bijhetveldbodemkundig onderzoekzijn gegevensverzameldoverdebodemgesteldheid
dooraanbodemprofielmonsters deprofielopbouw vandegrondenvasttestellen.Verder
isbij ditonderzoek hetgrondwaterstandsverloop geschat.Depuntsgewijs verzamelde
resultaten endewaargenomen veld- enlandschapskenmerken,alsmede de topografie,
stelden ons in staat in het veld de verbreiding van de gronden in kaart te brengen.
Methode,resultatenenconclusies vanonsonderzoek zijn beschreven of weergegeven
inhetrapportenop 1 kaart.Rapportenkaart vormeneengeheelenvullenelkaaraan.
Het is daarom van belang rapport en kaart gezamenlijk te raadplegen.
Ditrapportgeefteentoelichtingopdemethodeenbehandeltdecriteriadieindelegenda
zijn gebruiktomdegrondenenhetgrondwaterstandsverloop intedelen(hoofdstuk 2).
Inhoofdstuk 3staandebelangrijkstekenmerkenvandevoorkomendegrondenbeschreven.Hoofdstuk 4behandeltdemethodevandebodemgeschiktheidsbeoordeling diede
basis vormt voor de vaststelling van de ruilwaarde. Hoofdstuk 5 gaat in op de randvoorwaarden en de vaststelling van de ruilwaarde. De aanhangsels bij dit rapport
bevatten een woordenlijst, waarin gebruikte termen worden verklaard (aanhangsel 1),
en de reeks van standaardprofielen met hun ligging (aanhangsel 2).
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2 METHODE VAN ONDERZOEK

2.1 Ligging en oppervlakte
Hetonderzoeksgebied, deruilverkaveling Stavenisse,omvathetwestelijk deelvanhet
eiland Tholen (fig. 1)enressorteert onderdegemeenteTholen.Hetgebiedisca.2745
ha groot en maakt waterstaatkundig deel uit van het waterschap Tholen.

2.2 Gebruikte gegevens en veldonderzoek
Bijhetvervaardigenvandebodemkaartisgebruikgemaaktvanbestaandebodemkaarten
enhoogtekaarten,alsmedevandebestaandepolderpeilenkaartengeomorfologischekaart.
De belangrijkste bron is de bodemkaart van Kuipers (1960) geweest. Deze kaart is
opgenomenin1945/48engeeftdebodemgesteldheidweervanvóórdewatersnoodramp
van 1953.Alsgevolgvandeinundatieszijninditgebiedgeenaltegroteveranderingen
opgetreden. Dedaaropvolgende herverkaveling heeft wel totbelangrijke wijzigingen
vanbodemenlandschapgeleid.Plaatselijkzijnenkeleoudekrekenenlaagtesopgevuld
(egalisaties) en ook is plaatselijk de grond diep omgezet. Verder is in het gebied een
bijna geheel nieuw stelsel van wegen en waterlopen aangelegd. Tegelijkertijd is ook
de percelering aan de nieuwe omstandigheden aangepast. Grote gevolgen voor de
gebruikswaarde vandegronden heeft deverlaging vanhetgrondwater alsgevolg van
deverbeterdeont-enafwatering.DooraldezeingrepenkomtdebodemkaartvanKuipers
nietmeerovereenmetdeactuelebodemkundigesituatie.Daarkomtnogbijdatindertijd
bij het bodemkundig onderzoek het accent vooral opdegenese vanhet landschap lag
enminderopdemorfometrische kenmerkenvandebodem.OmdatdekaartvanKuipers
grote waarde heeft voor de genese van het gebied, is deze kaart als basiskaart bij de
opname vandenieuwebodemkaart gebruikt. Vanrecenteredatumzijn dekaartbladen
43 West (1964), en 48 Oost en 49 West (1987) van de Bodemkaart van Nederland,
schaal 1 :50000. Door de kleine schaal levert deze kaart slechts globale informatie
over het onderzoeksgebied.
Aandehand vandeze gegevens,enhydrologische engeomorfologische terreinkennis
hebben we de plaats van de boringen bepaald. Per ha zijn, afhankelijk van de
complexiteitvandebodemgesteldheid, 1 à2boringentot120à200cm-mv.(totGLGniveau) verricht. Van de bodemprofielmonsters zijn van elke laag het humus- en
lutumgehalte, enhet gehalte aankoolzure kalk geschat.Van dezavel-enkleilagen is
demate vanfysische rijping geschat. Verder is in voorkomende gevallen de grofheid
vanhetzandendeveensoortvastgesteld.Eenbelangrijk gegevenvoordegeschiktheid
of waarde vandegrondisdedieptewaarbinnen het grondwater fluctueert. Daarom is
perboorpuntdegemiddeldhoogsteenlaagstegrondwaterstand(GHGenGLG)geschat.
Al deze profielgegevens zijn vastgelegd metbehulp vandeveldcomputer, de Huskey
Hunter,enopgeslageninhetcomputerbestandvanDLO-StaringCentrumteWageningen.

13

Inhetveld zijn degebieden metovereenkomstige bodemkundigekenmerken afgegrensd.
De grenzen vandezekaartvlakken zijn nietalleen verkregen uitgegevens van boringen,
maar ook isgebruik gemaakt van veldkenmerken, zoals relief, aard en afwisseling van
devegetatie,en slootwaterstanden. Daarna isdebodemkaart,schaal 1: 10000, getekend.

2.3 Opzet van de legenda
Bij de indeling van de bloklegenda op de bodemkaart (zie ook fig. 2) is uitgegaan van
een zodanige opzet, dat de onderlinge samenhang van de gronden duidelijk naar voren
komt en waarbij tevens de regionale benaming een plaats krijgt.
Op de bodemkaart van Kuipers (1960) lag bij de indeling van de gronden de nadruk
op een fysiografische benadering d.w.z. ontstaanswijze (o.a. plaatgronden en
schorgronden) en ouderdom (o.a. Oudland, Middelland enNieuwland) van de gronden
stonden bij de indeling voorop. In de huidige bodemkunde wordt veel meer de nadruk
gelegd op de bodemvorming (pedogenese) en worden de differentiërende criteria met
behulp van meetbare kenmerken gedefinieerd.
Inde legenda van debodemkaart Stavenisse zijn beide aspecten met elkaar verbonden.
Enerzijds is in de benaming aangesloten op de fysiografische indeling, anderzijds zijn
kwantitatieve criteria gehanteerd. Ditbetekentdatdebenamingen vande fysiografische
indeling, dieregionaal ingeburgerd zijn, nu zijn gedefinieerd aandehand van meetbare
criteria.
Op de bodemkaart zijn onderscheiden:
- legenda-eenheden;
- grondwaterklassen;
- overige onderscheidingen;
- algemene onderscheidingen.
Legenda-eenheden verwijzen naaréén of meer kaartvlakken met gronden dieeen groot
aantal overeenkomstige kenmerken en eigenschappen gemeen hebben. Iedere legendaeenheid draagt een afzonderlijke code (bijv. Msl5A) en wordt begrensd door een
bodemgrens (niet-onderbroken lijn).
De grondwaterklassen (Gk) geven bij benadering in klassen de diepteligging en de
fluctuatie van het grondwater weer. Elke Gk is aangeduid met een letter (a t/m e). Op
de bodemkaart valt de begrenzing ervan vaak samen met de bodemgrens, zo niet dan
wordt ze begrensd door een onderbroken lijn.
Overige onderscheidingen omvatten inhetalgemeen denietinhetonderzoek betrokken
terreingedeelten waarvan wel een schattingswaarde moet worden vastgesteld. Dit is
meestal niet het geval met de algemene onderscheidingen: water, bebouwing, enz.
Een combinatie vanlegenda-eenheid+grondwaterklasseheetkaarteenheid (bijv. Msl5A
a). Kaarteenheden dienen als beoordelingseenheid bij het vaststellen van de

14

bodemgeschiktheid of in dit geval bij het bepalen van de ruilwaarde van de gronden.

2.4 Indeling van de gronden
Naar de aard van het materiaal dat binnen 80 cm diepte voorkomt, en naar de genese
van de afzettingen zijn 5 groepen van gronden onderscheiden:
- zandgronden;
- plaatgronden;
- schorgronden;
- verjongde poelkleigronden;
- kreekbeddinggronden.
Alle gronden zijn verder onderverdeeld naar de zwaarte van de bovengrond (tabel 1)
en naar het profielverloop (tabel 2).
Tabel 1Indeling vandebovengrondnaarzwaarteklassen
Code

Benaming

Lutumgehalte
(*)

Afslibbaar
(«)

kleiig zand
zeer lichte zavel
matig lichte zavel
zware zavel
lichte klei
matig zware klei

5 -8
8 -12
12 -17,5
17,5-25
25 -35
35 -50

8 -12
12 -18
18 -25
25 -37,5
37,5-50
50 -75

Het profielverloop geeft informatie over de profielopbouw van de ondergrond tot 80
cm diepte, meestal in vergelijking met de bovengrond. Er zijn in dit gebied 5
profielverlopen onderscheiden, waarvan er drie betrekking hebben op de begindiepte
van hetzand, één opdebegin dieptevanhet veen en één op het verloop van de zwaarte
in de ondergrond.
Tabel2Indeling vanhetprofielverloop
Code Benaming
1
2
3
5
7

Omschrijving

ondiepzand

zand beginnend binnen 40cm -mv.en doorlopend tot tenminste
80cm -mv.
matig diep zand zand beginnend tussen 40en 60cm -mv.en tenminste 25cmdik
diepzand
zand beginnend tussen 60en 80cm -mv.en tenminste 25cmdik
homogeen, op- zavel ofklei diein zwaarte naar beneden toe gelijk blijft, danwel
ofaflopend
zwaarder of lichter wordt
diep veen
veen overwegend beginnend tussen 40en 80cm -mv.en tenminste 40cmdik

(•profielverloop 4en 6komen in dit gebied niet voor)
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2.5 Indeling van het grondwaterstandsverloop
Degrondwaterstand opeenbepaaldeplaatsvarieertindeloopvaneenjaar. Doorgaans
zalhet niveau inde winterhoger zijn danin dezomer. Bovendien verschillen grondwaterstandenvanjaar totjaarophetzelfdetijdstip.Hetjaarlijks wisselendeverloopvan
de grondwaterstand op een bepaalde plaats kan gekarakteriseerd worden door een
gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand (GHG), gecombineerd met een gemiddeld
laagste zomergrondwaterstand (GLG).
Op basis van de geschatte GHG en GLG is voor het doel van het onderzoek in
Stavenisse eenrelevanteklasse-indeling ontworpen. Elkeklasse,de grondwaterklasse
(Gk), is door een GHG- en GLG-traject gedefinieerd. Er zijn in totaal 5 klassen
onderscheiden (fig. 2).
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3 BESCHRIJVING VAN DE GRONDEN

3.1 Inleiding
De gronden in het ruilverkavelingsgebied Stavenisse behoren tot dejonge, holocene
zeekleiafzettingen vanzuidwestelijk Nederland.Zezijn ontstaan onderinvloedvande
getijdebeweging. Kenmerkende omstandigheden zijn devoortdurende afwisseling van
afbraak (in- en doorbraken met erosie) en opbouw (met name sedimentatie).
Bij het begin van dejaartelling was het gebied bedekt met moerassen, waarin veenvorming plaatsvond. In deNoord-, Middelland- en Oudelandpolder komt dit veen op
wisselende diepte plaatselijk voor; het meeste veen is echter door de zee opgeruimd.
IndeMiddeleeuwenheeftmoerneringplaatsgevonden;hierdoorisveelveenverdwenen.
Degemoerde gronden zijn herkenbaar aan devermenging vanbrokken veenmetklei.
Later zijn deze gronden weer bedekt geraakt met een sliblaag.
In de andere polders is,behalve plaatselijk in de kreekbeddingen, vrijwel geen veen
aangetroffen. Indeloopdereeuwenishetveenindezepoldersdoordezeeopgeruimd
of bedekt met een dikke laag sediment.
Tot omstreeks 1000 na Chr. lag het gebied open voor de zee. De eerste defensieve
bedijkingen in het Thoolse land dateren evenals bij andere oude kernlanden vanvóór
1200. In de dertiende eeuw bestond Tholen nog uit een vijftal eilanden (fig. 3);
Schakerloo, Scherpenisse, Poortvliet, St. Maartensdijk en Stavenisse. Als gevolg van
detoenemendefrequentie vanoverstromingen gingmendewoongebiedenbeschermen
doordammenendijkenaanteleggen.Nabeveiligingvandezewoongebiedengingmen
er toe over omnieuwe hoogopgeslibde op-en aanwassen te bedijken enin cultuur te
brengen.Demeestepolderszijn aangelegd opeenzandplaatwaaropeenlaagsediment
van wisselende dikte en zwaarte is afgezet. Als aanvoerbasis fungeerden de talrijke
prielenenkrekendiegoeddeelszijnopgevuldennauwelijksnogherkenbaarinhetland
liggen. Met uitzondering van de Oudeland- en Middelland polder liggen de meeste
polders voorhet grootste deel boven NAP.Door afdamming vankreken en bedijking
vandetussenliggende slikken enschorren groeidendevijfeilandengroep aaneen.Eind
zestiende eeuw was ditproces reeds zover gevorderd dat het eiland Tholen bijna zijn
huidige vorm had bereikt.
Door deeeuwen heen zouden dedijken nog velemalen bezwijken onderdedrukvan
hetopgejaagde zeewater.Tijdens dezeinundatieswerdsomseennieuwelaagsediment
afgezet.Dezevrijrecentesedimentenkomeninallepoldersvoor.Ditbetekentdatbijna
uitsluitend kalkrijke gronden voorkomen. In de Middelland- en Oudelandpolder zijn
plaatselijk de bovengronden deels ontkalkt, o.a. door moernering.
Inhetverledenisopeenaantalplaatsendenatuurlijke opbouwvandebodemverstoord
doorhetweggravenvanveenvoorbrandstof,maarookvoordewinningvanzout(Ovaa,
1975).Deveenwinning,diealindeRomeinsetijdbekendwas,isomstreeks 800à900
pasgoedopganggekomen.Hethoogtepuntvandemoerneringlagtussendedertiende
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en de vijftiende eeuw. Deels door de invoering van zout van elders, maar ook omdat
de gemoerde gronden in een slechte cultuurtoestand werden achtergelaten, werd de
moernering aan banden gelegd.

3.2 Mariene gronden
Mariene gronden zijn gerijpte gronden, opgebouwd uit materiaal dat onder invloed van
de getijdebeweging is afgezet. In het gebied heeft de sedimentatie plaatsgevonden in
een zout tot brak milieu. Het minerale deel van het profiel bestaat tussen 0 en 80 cm mv. voor meer dan de helft uit zand, zavel of klei.Het zijn gronden waarvan tenminste
debovengrond geheel gerijpt is.De ondergrond kan fysisch nog niet geheel gerijpt zijn.

3.2.1 Zandgronden (Zn...)
Zandgronden zijn minerale gronden (zondereenmoerigebovengrond enmoerige tussenlaag) waarvan het minerale materiaal binnen 80 cm - mv. voor meer dan de helft van
die dikte uit zand bestaat. In Stavenisse begint het zeezand veelal op 30 cm - mv.
(profielverloop 1).
Demeestezandgronden inStavenisse hebben eenlutumhoudenddekbestaande uit kleiig
zand tot zware zavel; ze zijn overwegend kalkrijk. Het zeezand, bestaande uit zeer fijn
zand (meestal tussen 110 en 150 (lm), is over het algemeen kleiig met plaatselijk een
overgangslaagje van kleiarm zand. In de ondergrond is hier en daar slibrijk materiaal
aangetroffen.
De zandgronden komen verspreid in kleine oppervlakten voor.

3.2.2 Zavel- en kleigronden
Zavel-enkleigronden zijn minerale gronden (zondereenmoerigebovengrond of moerige
tussenlaag) waarvan het minerale materiaal binnen 80cm - mv. voor meer dan de helft
van die dikte uit zavel of klei bestaat.
Dezavel-enkleigronden hebben weinStavenisse naarhun ontstaanswijze onderverdeeld
in:
- plaatgronden;
- schorgronden;
- verjongde poelkleigronden;
- kreekbeddinggronden.
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3.2.2.1Plaatgronden (Mz...)
Plaatgrondenzijnvoornamelijkkalkrijkezavel-enkleigrondenmeteenzandondergrond
bestaande uit zeezand, die tussen 40 en 80 cm diepte begint en tenminste 25 cm dik
is.Binnen deplaatgronden is nogeen verdere onderverdeling gemaakt naar debegindiepte van de zandondergrond:
- zeezand beginnend tussen 40 en 60 cm - mv. (profielverloop 2);
- zeezand beginnend tussen 60 en 80 cm - mv. (profielverloop 3).
Omdat dezandondergrond indiepteoverkorteafstand nogalwisselt,isdebegrenzing
vandeplaatgrondenminderexactdandekaartweergeeft. Metnameishetonderscheid
tussen beide profielverlopen bedoeld als een indicatie voor de zanddieptes.
Dezwaartevandeplaatgronden varieertvanzeerlichtezaveltotenmetlichteklei.De
bovengrondvande plaatgrondenbevat( l à 2%)organischestof.Deovergangvanzavel
en klei naar de zandondergrond is meestal scherp. De diepte van het zand is vooral
belangrijk voordevochtleverantie;hetisvaaknietbewortelbaarenookisdecapillaire
stijghoogte beperkt. Dit betekent dat de beschikbare hoeveelheid vocht in de plaatgronden afhangt van de begindiepte van het zand en de diepte van het grondwater.

3.2.2.2 Schorgronden (Ms...)
Demeestegrondeninditgebiedbehorentotdeschorgronden.Hetzijnkalkrijkegronden
diegerijptzijntotminstens80cmdiepte.Zebestaantotminstens90 cmdiepteuitzavel
ofklei(profielverloop 5).Eendeelvandezegrondenheeft aflopende profielen, d.w.z.
hetlutumgehalteneemtmettoenemendedieptegeleidelijkaf, maarbinnen80cmdiepte
wordtgeenzandaangetroffen. Degrondenkunnenooktotca.80 cmgelijkinzwaarte
blijven enpasdaaronderlichterworden ofovergaanineenzwaarderelaag. Plaatselijk
komenookzwaarderelagenhogerindeprofielen voor;erisdansprakevanoplopende
profielen (Stavenissepolder, Nieuwe-annex-Stavenissepolder, Noordpolder en de
Muijepolder). Inhetalgemeen zijn degrondenmeteendergelijke opbouwkalkrijk en
roestig; dit betekent dat deze gronden goed bewortelbaar zijn en dat ook de grondwaterstroming niet wordt verstoord. Dit zou wel het geval zijn bij aanwezigheid van
kalkloze zware, kleilagen; deze zijn echter in dit gebied niet aangetroffen.
Hetlutumgehalte vandeschorgronden looptuiteenvan8%(zeerlichtezavel)tot45%
(matigzwareklei).Degrootsteoppervlaktevandeschorgrondenwordtingenomendoor
dematiglichteenzwarezavelgronden;zeomsluitenkleineoppervlaktenlichteenzware
kleigronden,diemeestalinkomvormigeterreingedeeltenliggen,ofplaatselijktegeneen
dijkaanliggen.IndeStavenisse-,Nieuwe-annexStavenisse-enMuijepolderliggenlichte
enzwarekleigronden inkleinere engrotere aaneengesloten oppervlakten,dietotinde
ondergrond (tot ca. 80 cm -mv.) uit lichte klei en plaatselijk uit zware klei bestaan.
Het organische-stofgehalte is laag; de zavelgronden hebben plaatselijk niet meer dan
1-2% organische stof endezwaardere gronden 2-3,5%.De gronden diejaren lang in
gebruik zijn geweest als weiland, hebben hogere gehaltes; dit betreft meestal huispercelen.
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3.2.2.3 Verjongde poelkleigronden (Pv...)
Totdeverjongde poelkleigronden behoren dezavelgronden meteenmoerige ondergrond
vantenminste 40cmdikte,dietussen40en 80cmdieptebegint (zavelgronden opveen).
De gronden zijn in de bovengrond veelal kalkrijk en plaatselijk kalkhoudend door
bemestingskalk. De zwaarte varieert van 17,5%tot 25%(zware zavel). De veenondergrond begint globaal tussen 60 en 80cm diepte,bestaat uit verteerd, zwart veen zonder
duidelijke herkenbare plantenresten enheeft een dichte structuur. Het niet-geoxideerde
veen isbruin van kleurenbevatplaatselijk hout- enrietresten ineen structuurloze massa.
Op andere plaatsen bestaat het bruine niet-geoxideerde veen uit veenmosveen. Op
verschillende plaatsen is door moernering tijdens de Middeleeuwen een deel van het
veenpakket afgegraven. Nademoernering zijn degronden opnieuw overstroomd en met
een laag slib bedekt (verjongd).
De verjongde poelkleigronden komen alleen in de Oudelandpolder voor. Ze zijn laag
gelegen; het grondwater daalt in de zomer meestal niet beneden 100 cm - mv. Mede
door de diepere drooglegging gaat het veen oxideren en krimpen. Daardoor gaat het
maaiveld niet alleen dalen, maar ontstaan ook oneffenheden aan het maaiveld.

3.2.2.4 Kreekbeddinggronden (Kb...)
Kreekbeddinggronden worden gekarteriseerd door hun lage ligging in de voormalige
kreken die veelal gedeeltelijk verland zijn. De variatie in profielopbouw is bij deze
gronden erg groot. Zowel zand als zavel komen op korte afstand van elkaar voor
(Kb.OOA).In de laagste en natste delen van de kreekbedding komen in de ondergrond
plaatselijk veenresten voor (Kb.07A). Binnen deze eenheid komen plaatselijk kwelplekken voor. Ook komen verstoringen voordoor verwerking, egalisatie enaanvoer van
grond vanelders.Degrootste oppervlakte vandekreekbeddinggronden bestaatuit lichte
zavel op een minerale (zand-, zavel- of klei-)ondergrond. Plaatselijk is de zavel of klei
in de ondergrond half- tot ongerijpt.
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4 BODEMGESCHIKTHEIDSBEOORDELING

4.1 Inleiding
Bijeenruilverkaveling wordtdooreencommissievanschattersderuilwaarde vanalle
in het gebied voorkomende gronden vastgesteld. Dit gebeurt aan de hand van
bodemkundigecriteriadiedegeschiktheidvandegrondvoorlandbouwkundig gebruik
bepalen. Het gaat hierbij om vragen als:hoeveel vocht kan een grond aan een gewas
leveren,laatdegrondzichgemakkelijk verkruimelen,hoestaathetmetdegevoeligheid
voor slemp,enz.. Deze gedragingen worden behalve door weersomstandigheden ook
bepaald door de samenstelling en opbouw van het bodemprofiel. De profielgegevens
zijn geanalyseerd met behulp van bodemfactoren volgens het landelijk systeem "De
interpretatie van bodemkundige gegevens" (Van Soesbergen et al., 1986).Dit betreft
hetWerksysteemInterpretatieBodemkaarten,Stadium-C(WIB-C).Aandehandhiervan
doet DLO-Staring Centrum uitspraken over het gedrag of de reactie van gronden bij
eenbehandeling ofingreepmetdaaraan gekoppeld degeschiktheid vooreenbepaalde
vorm van bodemgebruik.
Dit systeem, dat de basis voor de vaststelling van de ruilwaarde vormt, wordt in dit
hoofdstuk nader toegelicht.

4.2 Standaardprofielen
Van alle gronden die op de bodemkaart van Stavenisse, schaal 1 : 10 000, zijn
onderscheiden, iseenrepresentatief profiel beschreven.Metelkaarvormenzij dezgn.
reeksvanstandaardprofielen waarvandegegevensineenprofielschets zijn vastgelegd.
Ze zijn in aanhangsel 2 van dit rapport opgenomen. Op een overzichtskaart, schaal
1 : 50 000 (fig. 4 in aanhangsel 2), zijn de nummers van de standaardprofielen
aangegeven.Eensituatieschetsgeeftdepreciezeliggingvaniederstandaardprofiel weer.
Op deze gegevens berust de beoordeling van de gronden, die vervolgens door de
schattersineenruilwaardewordtvertaald.Debodemkaartlevertdeinformatie overde
ligging van degronden behorend totde verschillende profielen uitde standaardreeks.

4.3 Het beoordelingssysteem
Bijdebeoordeling vandegronden voordevaststelling vanderuilwaarde inhetkader
vanderuilverkaveling,wordendebodemeigenschappenvertaaldin beoordelingsfactoren.
Een beoordelingsfactor berust opeencombinatie vanbodemeigenschappen. Zohoudt
de gevoeligheid voor slemp o.a. verband met de zwaarte en het organische stof- en
koolzure kalkgehalte van de grond. De beoordelingsfactoren worden met een cijfer
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gewaardeerd, gradatie genoemd. Er zijn factoren met drie, vier of vijf gradaties,
aangeduid met de cijfers 1 t/m 3, 1 t/m 4 en 1 t/m 5. Gunstige landbouwkundige
eigenschappen krijgen een laag cijfer en ongunstige een hoog cijfer.
In het ruilverkavelingsgebied Stavenisse zijn met name de beoordelingsfactoren voor
akkerbouw en tuinbouw van belang.

4.4 De beoordelingsfactoren
Een beoordelingsfactor is een met de grond samenhangende factor waarmee een voor
het bodemgebruik belangrijk proces, een gedragsaspect van de grond of een
groeiplaatsomstandigheid wordt gekarakteriseerd en hetniveau ervan wordt beschreven
(Van Soesbergen et al., 1986). Van belang zijn de volgende beoordelingsfactoren:
- ontwateringstoestand;
- vochtleverend vermogen;
- verkruimelbaarheid;
- slempgevoeligheid.
De beoordelingsfactor stuifgevoeligheid is alleen bij de zandgronden met een kleiige
bovengrond (ZnalA) van invloed enisbij deandere gronden buiten beschouwing gelaten.

4.4.1 Ontwateringstoestand
De beoordelingsfactor ontwateringstoestand is niet alleen een aanduiding voor de
ontwatering,maarookvoordeluchthuishouding vaneengrond.De ontwateringstoestand
geeft daardoor ook informatie over de zuurstofvoorziening van plantewortels en over
de wijzigingen die zich hierin in de loop van het jaar voordoen onder invloed van
neerslag, verdamping en afvoer. Het gaat vooral om de bovenste 50tot 100cm van de
grond waarin zich de meeste plantewortels bevinden en waarin zich het bodemleven
afspeelt.
Het lucht- en watergehalte van de grond is afhankelijk van de poriènfractie en de
poriëngrootteverdeling, eninbelangrijke mate vandegrondwaterstand. Voor akkerbouw
streeft men naar een gemiddeld hoogste grondwaterstand van >70 cm - mv. Voor een
grootdeel van degronden inStavenisse geldtdatmeteen goed functionerende drainage
deze ontwateringsdiepte haalbaar is. Dit geldt niet voor de laaggelegen gronden, o.a.
indeouderepolders en langs sommige kreken. Erworden vijf gradaties onderscheiden,
waarbij de GHG als referentiewaarde geldt (tabel 3).
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Tabel3 Gradatie in (mogelijke) ontwateringstoestandals afhankelijke van de GHG
Gradatie
code

benaming

1
2
3
4
5

diep
vrij diep
matig diep
ondiep
zeer ondiep

Grondwaterklasse
(Gk)

Gemiddeld hoogste
(winter)grondwaterstand (GHG)
in cm -mv.

Gemiddeldlaagste
zomer(grondwaterstand(GLG)
in cm -mv.

a
b
c
d
e

40-100
40- 80
25- 40
15- 25
0- 15

120-180
80-120
60-100
60-100
50- 80

4.4.2 Vochtleverend vermogen
De beoordelingsfactor vochtleverend vermogen duidt op de hoeveelheid vocht die een
grond ineengroeiseizoen van 150dagen (1april-1september) enineendroogjaar (zgn.
10%-droogjaar) aan de plantewortel kan leveren. Eenjaar noemen we droog wanneer
het neerslagtekort meer dan 200 mm bedraagt (tabel 4).
Tabel4 Gemiddeldneerslagtekort(mm)vanaf1aprilin een
seizoen van150dagen ineen10%-droogjaar
Neerslagtekort

Periode
1
1
1
1
1

april
april
april
april
april

1 mei
1 juni
ljuli
1 augustus
1 september

20
65
115
165
200

De verschillen in vochtleverend vermogen worden door middel van vijf gradaties
aangegeven (tabel 5).
Tabel5 Gradatieinvochtleverendvermogenalsafhankelijke
van dehoeveelheid vocht (mm)
Gradatie

Hoeveelheid vocht

code

benaming

1
2
3
4
5

zeer groot
vrij groot
matig
vrtf gering
zeer gering

>200
150- 200
100- 150
50- 100
<50

De vaststelling van degradatie van het vochtleverend vermogen berust opeen indeling
van de gronden in:
a hangwaterprofielen;
b grondwaterprofielen;
c tijdelijke grondwaterprofielen.
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a Hangwaterprofielen
Bij dehangwaterprofielen bevindt degemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) zich
zodiep onder de wortelzone datdecapillaire naïevelingnietofnauwelijks plaats vindt.
De hoeveelheid vocht die beschikbaar is, wordt geheel bepaald door het vochtleverend
vermogen in de wortelzone. Deze wordt vastgesteld door de volumefractie water te
vermenigvuldigen met de dikte van de wortelzone.
Tot de groep van hangwaterprofielen behoren de gronden met beperkte
bewortelingsmogelijkheden en met zodanig diepe grondwaterstand dat geen capillaire
nalevering mogelijk is. Dit geldt voor veel gronden met zand binnen 80 cm diepte. In
tabel 6 zijn de referentiewaarden voor de hoeveelheid opneembaar vocht gegeven.
Tabel 6 Volumefractie beschikbaar vocht(mmper dm) in
zand- en kleigronden
Grondsoort

h -50tot -16000cm (pF1,7-4,2)

kleiig zand
zeer lichte zavel
matig lichte zavel
zware zavel
lichte klei
zware klei

18
20
22
20
18
15

b Grondwaterprofielen
Gedurende het hele groeiseizoen profiteren grondwaterprofielen van water dat via
capillair transport beschikbaar komt. Op deze wijze moet per etmaal minstens 2 mm
vocht vanuit het grondwater aan de wortelzone worden geleverd. Dit betekent dat de
GLG gedurende het groeiseizoen binnen de kritieke z-afstand blijft. Aan dergelijke
gronden wordt een vochtleverend vermogen groter dan 200 mm toegekend (gradatie
1).
De afstand die door de capillaire opstijging kan worden overbrugd bij een aanvoer van
minimaal ca. 2 mm vocht per dag wordt z-afstand genoemd. De kritieke z-afstand is
de maximale afstand tussen de grondwaterspiegel en de onderkant van de wortelzone
waarover een bepaalde vochtstroom mogelijk is. We nemen aan dat een vochtstroom
van 2 mm/dag als aanvulling op de vochtvoorraad van de wortelzone in Nederland in
het algemeen voldoende is om een gewas optimaal te laten groeien.

c Tijdelijke grondwaterprofielen
Tijdelijke grondwaterprofielen kunnen slechts gedurende eendeel van het groeiseizoen
in voldoende mate via capillaire nalevering van het grondwater profiteren. Dat wil
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zeggen dat slechts gedurende een deel van het groeiseizoen de grondwaterstand
voldoende hoog is om de aanvoer van 2 mm vocht per etmaal mogelijk te maken.
Behalvevandedieptevanhetgrondwaterendediktevandewortelzoneisdecapillaire
vochtaanvoer afhankelijk van de samenstelling van de ondergrond.
Een groot deel van de plaatgronden (Mz...) en de zandgronden (Zn...) behoort tot de
tijdelijke grondwaterprofielen.
Tabel 7 geeft de kritieke z-afstand voor een capillaire opstijging van ca. 2mm vocht
per etmaal van ondergrondstypen die in dit gebied voorkomen.
Tabel 7 Kritiekez-afstand vooreen capillaire opstijgingvan
ca. 2 mm vocht per etmaal in een aantal ondergrondengeschatopbasisvangewas- enprofielwaarnemingen
Aard ondergrond
kleiarm zeezand
kleiig zeezand
zeer lichte zavel
matig lichte zavel
zware zavel
lichte klei
zware klei
veen

Kritieke gemiddelde z-afstand
in cm
60
70
110
130
90
70
60
40

4.4.3 Verkruimelbaarheid
De verkruimelbaarheid (bewerkbaarheid) van de grond hangt behalve met de
ontwateringstoestand,tennauwstesamenmetdeeigenschappenvandebouwvoor,zoals
textuur, organische-stofgehalte en kalkgehalte. In Stavenisse zijn beide aspecten van
de bovengrond van belang.
Een belangrijk aspect in de beoordeling van de verkruimelbaarheid is tevens de tijd
waarbinnen verkruimelbaarheid mogelijk is. Voor zavel- en kleigronden geldt een
vochtgehalte-traject waarbinnen verkruimeling mogelijk is.Inhet algemeen geldt hoe
zwaarder de gronden, hoe kleiner het vochtgehalte-traject (tabel 8).
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Tabel 8 Gradatiein verkruimelbaarheid als afhankelijke van de textuur van de bouwvoor
Gradatie

Vochtgehalte-

Textuur vandebouwvoor
traject
zeer lichte zavel
matig lichte zavel

code

benaming

1

gemakkeijk

breed

2

tamelijk
gemakkelijk

betrekkelijk
breed

zware zavel

tamelijk
moeilijk

betrekkelijk
nauw

lichte klei

moeilijk

nauw

matig zware klei

3

4

4.4.4 Slempgevoeligheid
De beoordelingsfactor slempgevoeligheid duidt aan in hoevere de bodemaggregaten
bestand zijn tegen:
- uiteenvallen in micro-aggregaten of in afzonderlijke korrels onder invloed van de
neerslag;
- vervloeien bij hoge vochtgehalten.
Als alleen het bodemoppervlak verslempt, spreken we van oppervlakkige slemp. Zakt
de gehele bouwvoor in elkaar, dan noemen we dit interne slemp. Slemp beïnvloedt de
aëratie van de grond ongunstig, waardoor de zuurstofvoorziening van de wortels in
gevaar komt. Slemp kan ook de infiltratiecapaciteit verlagen en het waterbergend
vermogen verminderen. Een slempkorst aan het oppervlak kan de kiemplantjes
beschadigen.
Of slemp opeen slempgevoelige grond werkelijk zal optreden, hangt ondermeer af van
de neerslag, de ontwateringstoestand en de begroeiing. Ook de topografie speelt een
belangrijke rol.
De gevoeligheid voor verslemping is vooral afhankelijk van het gehalte aan lutum,
organische stof en kalk van de bouwvoor. De gronden in Stavenisse verschillen maar
weinig in organische stof- enkalkgehalte, zodat de zwaarte van debovengrond meestal
bepalend is voor de slempgevoeligheid (tabel 9).
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Tabel9 Gradatie in slempgevoeligheid als afhankelijke van
de textuur van de bouwvoor
Gradatie
code

Textuur van de bouwvoor
benaming
gering

zware zavel
lichte klei
matig zware klei

matig

matig lichte zavel

groot

zeer lichte zavel
kleiig zand
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5 DE RUILWAARDE

5.1 Randvoorwaarden
Bij het bepalen van de ruilwaarde van de gronden is uitgegaan van een aantal
randvoorwaarden:
- het profiel is representatief voor de eenheid op de bodemkaart;
- hetbodemgebruikisakkerbouwentuinbouwmetgewassendieinditgebiedgangbaar
zijn;
- vorm, ligging en ontsluiting van de kavels worden buiten beschouwing gelaten;
- de bemesting heeft het gewenste niveau;
- het profiel wordt onafhankelijk van de oppervlakte gewaardeerd.

5.2 Vaststelling van de ruilwaarde
De ruilwaarde van de gronden wordt afgeleid van de bodemkundige eigenschappen
samengevat inbeoordelingsfactoren. Zij geven aaninhoeverre een grond voldoetaan
de eisen die de moderne land- en tuinbouw stellen. Aan de hand hiervan bepalen de
schatters deruilwaarde van elk profiel. Deze waarde wordt uitgedrukt inklassen met
onderlinge verschillen van minimaal 5 %op een schaal tot 100%.
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1 Woordenlijst
2 De standaardprofielen en hun ligging

35

AANHANGSEL 1 Woordenlijst

Rapport en kaarten bevatten termen, die wellicht enigetoelichting behoeven. In deze
lijst, die een alfabetische volgorde heeft, vindt u de gebruikte termen verklaard of
gedefinieerd. In De Bakker en Schelling (1989), wordt veelal dieper op de betekenis
van een term ingegaan.
afwatering: afvoer vanwaterdooreenstelselvanopenwaterlopennaareenlozingspunt
van het afwateringsgebied.
A-horizont:bovengrondvanmineraalofmoerigmateriaal,aanhetoppervlakontstaan,
relatiefdonkergekleurd,deorganischestofisgeheelofgedeeltelijk biologischomgezet.
...a-horizont: horizont dieuit van elders toegevoerd materiaal bestaat.De aanduiding
wijst op de invloed van de plaggenbemesting in bijv. de enkeerdgronden en op de
invloed van het opbaggeren in de tuineerdgronden (a = anthropos).
bewortelbarediepte:Bodemkundigemaatvoordedieptewaaropdeplantewortelskunnendoordringenindegrond.Limiterendzijn:depH,aëratieendeindringingsweerstand
(Van Soesbergen et al. 1986).
bewortelingsdiepte: dieptewaarop eeneen-oftweejaarss, volgroeid gewasnogjuist
voldoendewortelsineen 10%droogjaarkanlatendoordringenomhetaanwezigevocht
aan de grond te ontrekken, ook wel "effectieve bewortelingsdiepte" genoemd (Van
Soesbergen et al. 1986).
bodemprofiel:(kortwegprofiel):verticaledoorsnedevandebodem,diedeopeenvolging
vandehorizonten laatzien;indepraktijk vanDLO-Staring Centrummeestaltot 120,
150en in boswachterijen tot 180 cm beneden maaiveld.
bodemprofielmonster:monstervaneenbodemprofiel datinhetveldmeteengrondboor
uit de bodem wordt genomen en ter plekke veldbodemkundig onderzocht.
bodemvorming:veranderingvanmoedermateriaalonderinvloedvanuitwendigefactoren, waarbij horizonten ontstaan.
bovengrond: bovenste horizont van het bodemprofiel, die meestal een relatief hoog
gehalteaanorganischestofbevat.Komtbodemkundig inhetalgemeenovereenmetde
Al-horizont, landbouwkundig met de bouwvoor.
C-horizont:mineraleofmoerigehorizontdieweinigofnietisveranderddoorbodemvorming,waarbijeenO-,A-,E-ofB-horizontwordtgevormd.Doorgaanszijndebovenliggende horizonten uit soortgelijk materiaal ontstaan.
doorlatendheid: (maat voor) het vermogen van de grond om water door te laten. In
de verzadigde doorlatendheid (K) worden landelijk vier gradaties onderscheiden (zie
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volgende tabel; ontleend aan het Cultuurtechnisch Vademecum).

droogjaar, 10%: eenjaar met een neerslagtekort in het groeiseizoen dat gemiddeld
één keer in de tien jaar voorkomt of overschreden wordt.
eerdgronden: minerale gronden met een minerale eerdlaag. Als de A-horizont dunner
isdan 50cm,mag ergeen duidelijke podzol-B-horizont voorkomen. Als de A-horizont
dunner is dan 80 cm, mag er geen briklaag voorkomen.
eolisch: door de wind gevormd, afgezet.
fluctuatie: zie grondwaterstandsfluctuatie.
fluviatiel: door beek- of rivierwater afgezet.
gerichte waarneming: in tijdig in gereedheid gebrachte en over het gebied verspreid
liggendeboorgaten wordtdegrondwaterstand gemeten ophetmoment datinéénof meer
van degeselecteerde meetpunten degrondwaterstand deGHG of GLGbereikt (Van der
Sluijs 1982).
GHG (gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand): hetgemiddelde vandeHG3 over
ongeveer achtjaar. Komt overeen met de waarde voor de grondwaterstand, afgelezen
bij de top van de gemiddelde grondwaterstandscurve.
...g-horizont: horizont met roestvlekken (g = gley).
gleyverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen.
GLG (gemiddeld laagste zomergrondwaterstand):het gemiddelde van deLG3 over
ongeveer achtjaar. Komt overeen met de waarde voor de grondwaterstand, afgelezen
bij het dal van de gemiddelde grondwaterstandscurve.
grondwater: water dat zich beneden de grondwaterspiegel bevindt en alle holten en
poriën in de grond vult.
grondwaterspiegel (=freatisch vlak):denkbeeldig vlak waarop de druk in het grondwater gelijk is aan de atmosferische, en waarbeneden de druk in het grondwater neerwaarts toeneemt. De "bovenkant" van het grondwater.
grondwaterstand (= freatisch niveau): diepte waarop zich de grondwaterspiegel bevindt, uitgedrukt in m of cm beneden maaiveld (of een ander vergelijkingsvlak, bijv.
NAP).
grondwaterstandscurve: grafische voorstelling van grondwaterstanden dieop geregelde
tijden op een bepaald punt zijn gemeten.
grondwaterstandsfluctuatie: het stijgen en dalen van de grondwaterstand. Soms in
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