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overgenomen.

f^W
iî

25 JM.W*

INHOUD
Biz.
Voorwoord
KortetoelichtingbijdeBodemkundigeOverzichtskaart
vandeAlblasserwaard

Oevergronden

1
1

3. Stroomruggronden

2

k.

3

1. Uiterwaardgronden
2.

Komgronden

5. Kleigrondenopveen

k

6. Veengronden

5
6
6
7

7.

Overslaggronden

8.

Grondenmetpleistóceenzand

9.

Kleigrondenopveenénveengrondenopveenstroomrug

Afbeeldingen;
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VOORWOORD
Develdopnamevoordebodemkundigestudievande
Alblasserwaardvondplaatsindejaren1952-1955«Deze
opnamewerduitgevoerddoorP.SonneveldenJ.Wieringa
onderleidingvanIr,J.vanderLinde,allenmedewerkersvandeStichtingvoorBodemkartering.
Hetvoornemenomderesultatenvandezestudiein
druktepublicerenkontotnutoenietwordengerealiseerd.
Opverzoekvanverschillendekaartgebruikerszijn
deresultatenvanhetonderzoekvastgelegdopeenbodemkundigeoverzichtskaart,schaal1 :25000metkorte
toelichting.DezetoelichtingwerdsamengestelddoorIr.
v.d.Linde.

DEADJUNCT-DIRECrEUR,
Ir.R.P.H.P.v.d.Schans.

StichtingvoorBôdômkartaring
WAgeningen«

XQRTSTOELICHTINGBIJ.PB.BOBEHaïïHDIGËOYSRglCHgSKAABTVANPBALBÎ.ASSEKBAAB33.
(IrJ.v.d.Linde).
Bevolgendehoofdindellngenzijnendersöheidea»
üiterwaardgronden
Oevergrondén
Stroomruggronden
Komgronden
KleigrondenopVeea
Veengronden
Qverslaggrondaa
Grondenmetpleistooeea zand
Klelgrondanopvaananveengrondenopvaenstroomrug»
1.üiterwaardgronden.
Totdeüiterwaardgrondenzijngerakendallebuitendijk»gelegenjongerivierafzettingenvanLek,LiageenMerwede*Ze»ijaslechtsmatigfijasaadigtot
grofzandlgenataadskalkrijk.
Debodemgesteldheidiaoverkorteafstandvrijonregelmatig.Ditgeldtzowel
voorprofielbouwalewaterhuishouding«faverwonderenvaltditallerminatoadat
deüiterwaardgronden,hoeweldoorderivierafgezet,zeerstarkdoordamensaija
beïnvloed.Doordeeeuwenhaanisvaalafgegraven,zpweldiepalsminderdiepaa
daarnaaldanaiatwaaropgeslibd.Bovenalisechterdoordeaanlagvandijkanen
kribben,waarmadeatrooœregularandwardingegrepen»hatafj&ettiagsaeehauaisraestarb
beïnvloed.
%&«>*;

Onderscheiden*ijnlichtean»wareüiterwaardgronden,waarbijdegraasop
30^lutufflisgetrokken,terwijldasearlichtesistminderdam B%nógapartzijn
genomen.Onderdezalaatst*nvallenbijvoorbeeldderiviarduiatjasof"aollatjea"
Afgezienvandaaolletjee,dialandbouwkundigsteedsalsdroogkunnenworden
aangemerkt,isdawaterhuishoudingonregelmatig.Ditalsgevolgvaadaaldanaiat
natuurlijkeaaaanzienlijkehoogteverschillen.
Hoewelhetmerendeelgoedgeaereerdis,komentochook«eernatteplakken
voor.
Debuitendijksegrondenliggeniagras,griendofriet«Alleendegraslanden
wardengekarteerd.
2»Overgrondaa*
DaoevergrondénkoœealangsdeLingevoor,inhetOostenvandeAlblasserwaardongeveertussenArkelenSoriaehera»2ewerdeaafgezetlangsdehuidige
LiEgo,diealseanrelatiefjongoriviertai<moetwordenopgevat.

- aHatsijaopouder©afzettingenopgeworpenjo&ge.oeveriralleä,dieaietvolledigsijauitgebouwd»maarooksijshetvaakafssttiago»al®gevolgvasö«sv©r«
waldoorbrak@a(VQS.&)«
2ezijntamelijkfijnmaadig».ookdeliehtstevariantes*2sssijakalkhoude&d
totsomakaikrijkenkeamerkeasiehoverigensdooreenist«meerbruin©kleur,
«dnmerkbaarbeter«atrucimir mieengemakkelijk«bewerkbaarheid. Deoevergroadenwerdeningedeeldnaardediktevanhetdek#aoverige»«•
onderscheidennaarhétonderliggendeprofiel«
Delandbouwkundigemogelijkhedensijahet»eestuitgebreidwaaneerhotpakketlistdikstiaea'waaneerhet#peengunstigestroomruggroadligt» Zij«orden
daasteed®voorfruitteelt©fbouwlandgebruikt,waarvoor*es*ex>geéehikiuija«
Overeenbeperkteoppervlaki«komtgroest©teeltvoer»•
Naarmatehetpakket4n»»erwordteadeouder»afsettingmeerhetkarakter
v&aeeakomgrond©fvanklei»op«vee&aanneemt,wordeademogelijkhedenbeperkter.
Hietteiaiaisookmolfseea»eerduaaebedekkingmethetjongeresedimentlandbouwkundigaogeenduidelijkmerkbareverbetering,ookvoorgebruikalsgrasland.
3»De.gtroomrug^rottdea«>i
Hiertoezijngerekend»©welderuggenvanhet"echte"rivierkleilaadagaap'
alsdegrondenvanderuggenvanhetwestelijkiaversielandsohap*«elklandschap
ondereeazwakkegetijde-invloedheeftgestaan«
Seliggenduidelijkhooginhet.terreiajea120-38Oomhogerdandeaaamt
gelegenkommen.
Destroomruggromdeniahet«resten,di©wijindeAlfela&merdamméeaBapeadreohtaerugvisdenoaplaatselijkiß'deoeverwalvasdeAiblasvmijasteed»
ae©rfïjnsandigtotuiterstfijaa&ndig m. nooitlutumarm«3®hebt>©»aea»©danig
luatum/alibverhouding»dattenopdient©vaade«eehte«rivierafBettiagéfcvaaeen
merkbaarlatumtekortkaa nof mm gesproken.
Daarentegenhebbendestroomruggroadea».dievanuithetoostendeAlblasserwaardbinnenkomen,eeaaormal©luttam/slihverhouding.Dezesijainhunondergrond.
plaatselijkeleohtsmatigfijassandigeasomsooklut
umarm.
Demeeatestroomruggrondeaaijaafgedektmeteeavrijawarel&ag»dieovereenkomstmethetAlblas®erwaarddek#Soornemogeaisatiekaadeaeafdekkingwat
iextureellichtereneaigszi&mkalkhoudendaija.a
Indeeerafceplaatsiseenonderscheidinggemaaktnaarhetklmigeh&ltevan
debovengronds
Lichtee'troemraggroadeamet«anderd&a3G# { 2au
gw«©stroomruggroadenmetaeéf ém $0%^2as*
D«meeste'gromdéaai
ja&«&&?#»bethorea-âustotd#tweedegfoép*D«Höhte
hebbenmeestaleea«ieöhfeteldekva»luluartjkmateriaal»

3 *
SeaT@rd@reoaderverdeliagisgebaseerd@ph©tprôfielvôrlûôpa&ar-d@ôads<?«
i«t«aaa?&ss&aâbegia&endoaattp«daa50©a
Lutumarmsandbeglaaeadtusaêü50©aSoesa
Homogeneennaarbe&edensswaarderwordendeprofielen.
Daarnaastzijanogoaderecheldeaî
Strooartiggroadeaopkosgroad
Stroosruggroadeaopkongrond«o/ofklei-op-veengrond»
ïeagevolg©vas.der@lati©£hog©liggâ&giôdediept»«tu»dépermanent©
reduetievrijwel«teed«âl@p«rdam120©sa*Sleohislagevalleavaaduidelijk«
kwelkoatdezewele«asop©a100esvoor»
D©doorlateadheldlàmeentalgoei®ni«l£«w&ajpd«*«bij«©aasig«gromden
ateteendikke»aware,kalkaraeboveagroadnietgrootmoetword«»g«a©atiisde
öatwaterlngstoestaadiad©r©g«ltoenaogw#lvoldoende,alsgevolg«tuteea
flauw«ronding(aisrug}alosaal«tonderstaanddoorteabegreppeliag»diea«i
waterviadeboveagrondafvoert»
M stroomruggro&deakostenvooral«smallebanenfsteed««nailerdaa100au
Doordatdestrakke,syat«raatl*«h»verkaveliagnergensaaa hm bochtig,
kronkelendverloopisaangepastwordtaltijd«leent«eeadeelvaa«enperce«!
doorstroofflruggroadeaiagenosiêa»Hierdoori«hstbode&gebraikw»«iltjkiaover«
'«eastenualagt©brengenmetdemeeaivoordehandliggendegeschiktheid«'
j^P«kofflgrqndeai,,,,
Dekomgrondeakoaeavoos1als®aersaallastroken»diede«troesruggroadea
flankeren.Baardoorishaaopgtsrvlakt»sleeht»gering»
Zijdelingsgaaaaijw e r iakl«l»op»v««agroadea*Bijde«eest«vindttil
veenopgroterediepte é&h120on»
Hualiggiagisaanzienlijklagerdandievaade«taro0?B*aggroad«atmaaria
velegevalleatoonmerkbaarhogerdamdievandeklei-op-.ve«agr©adeaiadenabij«
heid.
Bekosagroadeazijngekeaa«rktdooreeaprofieldattoteeadieptevaa100om
uitzwaretot«eerzware,kalter®«kleibestaat.
D«donkerbruiagrijaaboveagrondissloohtstotg«riagedieptesees?©fmiadar
huaeas.D©diktevaadeA1isisl©©hts»«Ideameerdam10à Som».
Maarbenedenwordthetpréfielisteedetvusraaaspsofhoogstens.«eerliehthaine««
M««stalkomenaandeoadevaijd«vaahetprofiel.Juistbovendaevargaagslaag,
émûmre »rokkenoaader«voor.«diéoVaargaaaia#«a5 à 2 Ô e « dikk«,d©»k#rgrijs«*
husatarijketot»o&ig©ov«rgaag®la*g»aar»«%Oßde^liggeod«allhhoudead«v««a.•
Dtboveagrondisatttfettt***!?rijw#lat«*dai«tali«at«pdaad*4i«p«daa
40â50oag#l®gôalagen»

Hat afsluitende Alb3Äss«r*aardd©k I s dus bi«? iet® liefet«* daa de b i j h«t
g|*s4aea 'sua str©öEruas-ïaöMös tjafeos^aäö k^Mg^sïEâsuf de afasjttisig i s dss #igealijk

ï'areeîasigaB©sfeettiageaXijkea©öht@rsoirs®!ôp elkaar datê©&aehéiiiagaiet
•yaabelaag lijkt dastellig©okniet ®ystssatisc?âmogelijkis»
D Ô eigenschappen vaad®kossgroadeasija,doôranderen(Edelman»«®«,SomievèIdt
Fô»â)reeds eerderbeschreven »odat &en uitvoerige tec^iicafeiagoverbodigie«
Dekomgroadeasietv©eafe®giaae»ddieperda»100©iahebbeneea gunstiger
doorlatendheid dandiemetvee»opgrot© diepte'eneeakört*structuur,d.v.fe«
gemakkelijkerscheurend ©aietsbrokkelig» dandekoagroadeamet eendoorgaans
homogeen» huausarsprofiel*
In enkele gevallenwerd deonderscheidingkomgroadrunteadopströ®ïsrag~
ofetreonsbeddiagegroadaangegeven« Doorgaanskènaerktadtó®gronden»iondeer
etaseergeringehogereliggi&g* lë-sijaietsdrog*?,hebîMta••&ietsaader®
structuur eadrageseendroogtt*»toi#3?&»t«i•vegetatie*
5» Kleigro.adoii.ODtrey.»
.,,,,...
Beklöigrondenopveen&«aé&verreweg degrootsteoppervlaktev&ade Alblasserwaard ia.
Hetsijngrondenmete«aprofielvanaware tot»eerawareklei (aeer daa
kö% { 2 au)vanuiteenlopende dikte,iiggàagopveen.
Deprofielen aijakalkarm»
D® bovezigroadeahebbeseea«eeruiteenlopend huausgahalté» DeU ' s aija
©venaisbijdekomgroadea everwegend aeerdun* gemiddeld oa8ca» »ôldeameer
dan10à12eis»Hetorganisch« stofgehaltevarieert achtersterkt va»+6 tot
15%.
Vooral«bijmineraledekkenopveen dunnerdaa hj oa» kooenprofielanvoor
«raarvanteagrootde®! vm dit dekhumous'endikwijlsselfsaeerhuaeus'is« De
dunne A1 ervan|diedansogeakèleprocenten rijkeraanorganise!»«tofis» kaa
daa3©ashusuarijkzija*
*'""""' ' Degronden» dieeenhuœssitrts of slechtsmatighume«**tussenlaagvan10ca
©fmeerhebben» ssijaooktotkleigroadene>pveengsrekead* Opdessewijs«ssijade
grondenset dikkeresiaeraltdekkenenoe&steedaduidelijkhwauaarneof«atlg
huseuse tussenlaag» ondankshum momahuàasrijka,daaa«'Al« »ietbijdehumusrijk«
grondengsr-akend»
Welssijabijdehumnsrijkegrondenoadergebrashtdie grondenn#t @«ahumus»
rijkebovengroad.waarvaaook derestvanluatméasral«dekaiastes&ssearhusieus.
ia* Setaantalovergangsgevallanisechters*#rgroot*Dsgraastussenbeid«©ad'sracheidiagea mo&t daaooka©oral»#®a-aaawij.»iagvoordeliggiagvaaeeaS«sr
bradeovergaagsac-ae-*dasals agréas"wordenge&l«&«
So'salleäbijv*'iadepôld«röi*«ai«Waard «aOveraliagelaad» iadekaartvaJsksa
ïfljprofielen mrëéa, a&agetra££#a» ai«bij4eaassasrijk«kleigrçadeaôpv#«akansenwsrdsaingedeeld* H#% l§#kechteroajuisthetiiaartfe«©ldhier'st&rkt«.auaac««
r®aoadat eeaanderaetvaavaaraemiageatook«©ei»tot #«&beeld a.©mieideaset

Kalkarra®kleigroadenop v@m%dl®degrootsteoppervlakteiimesea,»ijst
i&gedoeldaa&rd©diktevaahôiai&eraledek*
K¥5«*»et
raineraal
d®kvaa^0»100©m©pveen
KV2»aetmineraald@kvaa^5• ?0o»opveaa
KV1,«etmineraaldekvan Z5•» ^5a«epveen«
SS»aijarelatieflaaggelegen«Bedikst»dekkenliggenaeastalaaihoogst*
Depercelen.hebbendikwijls®enlat«schotelvoraiigeliggiag»alsgevolg
vaaeenwathogereliggiagvandeslootkanten*
Poordegeringeeatwateriagsdi'eptetreedtgeaakkelijkwateroverlastop»De
aware,huffiasars©lagendieiad*aoaaraisof'©eergescheurdstijft««««Ileavroe»
garoflaterindeherfstöf.«later«eerdicht»waardoordadoorlateadheidtea:
«lotteernstigbelemmerd«ordt*.:
Alsgeirolgvasbeweidiagonderstoeraaitoomstandigheden*watvaakvoorkomt,
kanernstigeVertrappingvan.èVboveagrondplaatsvinden*Hierdoork®»i:veel»oderoestvoor»
LangsdeLekendeAlalaawordenpl&ataelijkkleigroadeno$>?«eaaaagetroffe
diekalkhoudeadasijn.Baa©isij»textureelietslichtereadaardoor,dochookmede
iavarbandmatsanbeterestructuur,redelijkbewerkbaar.Indienhetpakketrede*
lijkdikis,bijvoorbeeldbijBSV» kasdegeaehikiheidvoerbouwlandoffruit*
teeltvrijredelijkaija.
6«pa?Veenjgroadja»
Dégrondenvâades*hoofdiadellagnataashetcentraleêêalvaadeAlblasserwaardia«
Zeaijaonderverdeeldaaarhatorgastischestofgehaltevaadeboveagroai*
Sotdohuarasrijitakleigroaden,opveealijngerekeaddiemeteenhuausrijk«
C>12$)totveaigeboveagroad•eawaarvaaderaatvaahatmineral«dekal&ataaa
sseerhumetteia ( }- %>%)*
Desseerhuauarijk©totveaigekleigrosieahebbeaeeaaeerhumuerijk©tot
veaigehovengrend(1?«35$)»terwijlderaatvaahetmineraledekminsten«
auauarijkle Q12$*)»
Zsonderscheidenaiohvandeklei»op-veengrondendoorhetontbrekenvaneea
duidelijkehuattsaraeofawakhuacasse':(<. hà 3%)laagt
Hetorgaaisah«stofgehaltevandeboveagroadisookoverkorteafstandnogal
wisseland,juistongeveerroaddewaardediaalsindelingscriteria«isgaaoaea*
Kleinevariaties Ô»hun«chattiagafouteavereoraakeahiardoerm a « dannormal*
afwijkiagea»Baaroadieat©okiaditgevaliegreaatuaaenbuideo&âerseheidiagea
•©oralte«ord®ng#si©aale @maanduidingfoos?deliggiag wm eeabrtd-e©ver«
gaagaaons»
Deondergrondeni#s*profielenw©rd@avrijwelsteedsgevormddeorslibrijk
'oo«woen,datsoas xmgislechtsteadalegtrijpf.Ä S ,•

ô•
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Oc?g?siûâ@afasdes«Iiseïaiadidiiigsijasteedslaaggelegea,hoewelg@bij
«easôlfd©ontwatering» bijvoorbeeldbiasesßla£>oid©r»dikwijl®ietshogerligg©.
Äaadedunnekieigroaddaopf00saM@taâa©5?àl©â©&voraidaas?een»waarderebd«*
lastingdanbijd©iaverhoudingtotheif'»l«iae@®crf.©htâerkfeaa?iiohfar©feoveagrondvandevenigegrondenvaadea®aoofdindeiing«
Alsgevolghiervankannenbijdiepereo&t
wateyingdevenig®grondenhet
eerstgaanindrogea.Bobteblijvendeladrogiagkomt,behoudenseakeleslootkant«;
ofbije@ngeheelaltvenigekleiopgeworpenkade,eehiernietvoor«
Ia©ennsrsaalregèarijkvinteraeisoanwordenallesterkiagedroogdèplekkei
wearopnieuwbevöohtigê*

foidemrtrsXaggvöadttti»Ij.»gerekenddegrondendl*bijdijkdoorbrakenop
hetachtarliggendelaadalja'afgeset»
Iadegeaehiedenls.vandeAlblasaerwaardsijsdijkdoorbraken«eervealvnldij
opgetreden,soweldo©?hoogopperwaieralstemgevolgevanstormvloeden«
Deoverslaggroadenwerdendanookl&ngsdegeheleringdijkaangetroffen,
maarookbijBleskensgraaflangsde21jd©(winde).Sedijkhierlaagafungeerd«
®eatijdlangaladeweatelijkedijkvandeAlblasaerwaard,
Hetzijnaeerofatadergrofssandig®afaeitingen,dieaeeatalongeveerwaaier
verligroaddeplaatsvandoorbraakalj»gedeponeerd.
Hetgehalteaangrofaaaiwisselt©terkfsoaskoœterselfsenigfijngriad
iavoor»
Beisd@liagiagebaseerd©»dediktevaaheiaan&ig«pakketeadematevan
ssaadigheld*Bijdedunner®lagenlatèvemaaangegevenop»elkebod^aeaaheidgij
afgeaetgljm#
D®verbreidinglablecht«geringiaoppervlak«
'<s«r
8.grondena»,tplelefoeees^aad,'
IadeAlblasaerwaardwerdende*egronden»denken0genoemd*Hetasij»aand*
eilandendievoorhet««rendeelalskl©iS0traliën«laeeaeakelgevalbijnaals
e©aklein©heuvelzoal®SeaoaeabergbijStreefkerk,doorhetklei*®aveealandsohapopduiken» Se»©te»wèrdea©pgovatalssrivierduiaeauitdeerosiedaleavas
eenjong-pleiaioceaelaatglaeialerivier» eassijatevergelijk«»»etdepleletoseaerivierduiaeniahetLaadvan Kê&eesWaalcahatHijkva»Wijaege»(Beaaeaa
«MSP o m ,BoorenSpadef ) .
Se^b-estaa»geheeluitgrofaittifssaaddatkalkafais»Stooetaijdeiaseeatal
steilerdand»we«t*ijdeYhetgeeaop©verheerseadöweateawiadententijdevanhua
oatstaaaao«kunnen«ijsum*Stantgenebbeneenduidelijk«sikkslTór*datevea#ea»
a©»a^eliaeà#aaogwel»peaijflakk«ma«Äis»

ïe"en de donken wigt lietklei-op-veenlandscnap uit. Klei en veengronden
konen op ciegrenzen van de donken ondiep,voor» Zodoende vinden we steeds een
craalle zone van gebroken gronden»
Landbouwkundig zijn de donken uiteraard zeer droog. Ze zijn in de loojjder
tijden gebruikt als geschikte plaatsen voor bewoning en ook voor zandwinning»
Temidden van een landschap, waarin allerwege klink optrad, zijn Het "vaste punten'
De dornen Hoornaar en Hoogblokland, verscheidene boerderijen bij Minkeloos en
een groep boerderijen bij Brandwijk liggen op donken. Uit de meeste, niet bewoonde donken is en wordt zand gewonnen om gedurende de staltijd van het vee te gebruiken als strooizand. Het wordt dan later als bemestingszand in de bovengrond
van de klei en veengraslanden teruggevonden. In de polder Overslingeland werd een
donk geheel leeg gezogen ten behoeve van wegenaanleg.

9« De kleigronden op veen en veengronden op veenstroomrug.
"%J#

Tijdens de veengroei in de Alblasserwaard hebben verscheidene rivieren, nogal vertakt, zich globaal van oost naar west een weg gebaand. De meeste, vooral kÏK
kleinere takken zijn spoedig door het veen overgroeid. De grootste hebben een
zandige kern met oeverwallen, vaak begeleid door zeer uitgebreide klei-afzettingen
in het veen. De kleinere takken zijn meestal overwegend kleixga Afhankelijk van
de periode waarin de stromen actief waren, hébben afzettingen een verschillende
helling van oost naar west.
Veenstroomruggen, die vanuit het oosten,de Alblasserwaard binnenkomen, zijn
op de hoogste punten zelfs niet door het afsluitende Alblasserwaard kleidek afgedekt, doch meer naar net westen wel. Nog verder westelijker raken zij met veen
overgroeid. Ten westen van Molenaarsgraaf liggen alle uit het oosten komende veenstroomruggen onder klei en veen. De grootste veenstroomrug, de z.g. Overlekse, die
vanaf Meerkerk langs Noordeloos naar het westen loopt, ligt gefundeerd op de pleistocene ondergrond. Ze is als gevolg van klink thans duidelijk als'forse rug in
het landschap zichtbaar. De kleinere "zweven" als het ware min of meer in het veen,
Niettemin tekenen ze zich als flauwe ruggetjes, door klink van het omliggende terrein ontstaan, in het landschap af.
De betreffende profielen zijn door hun relatief hogere ligging landbouwkundig
ducger«
De grotere ruggen met zandkernen veroorzaken vaak aanzienlijke kwel. Voor zover ze watergangen en sloten kruisen, zijn het hinderlijke obstakels door kwel en
loopzand.
De niet door klei of veen afgedekte gedeelten van de veenstroomruggen zijn
bij de stroomruggronden ingedeeld»
De met meer dan kO cm zware,kalkarme klei afgedekte delen van veen-stroomruggen zijn benoemd als komgronden op stroomrug.
De met klei en veen bedekte veenstroomruggen zijn met het bedekkende type en
de diepte onder het maaiveld waarop zij voorkomen, aangegeven«

