Rapportinzakedetuinbouwkundigegeschiktheidvande
grondenliggendeinhetprojectvanhetvoorlopigestedebouw'undigeplandergemeenteBreda.

Deindeaanhefvanditrapportbedoeldegrondenvormen!
lietgedeeltevandegemeenteBreda,datinverbandmetde
uitvoeringvantenemenstedebouwkundigemaatregelenvoor g
hetbodemgebruikdreigtverlorentegaan.Globaalgezien
vormendezeonderzochtegrondeneenstrookvanenigepercelen:
breedterondomdestadüreda.Aandewoord-OostenZuidzijde;
isdeze strooksmal,aandeWestzijdeaanzienlijkbreder,'•
wegensdeopnamevandedorpskernFrincenhageinhetproject
vanuitbreiding.
-Eennauwkeurigeomschrijvingvanhetonderzochtegebied
ismoeilijktegeven,enkelegeografischeaanduidingenzijn
devolgende:
KondkrincenhagewordtdegrensgevormddoordeHaagweg•tseekseBaanenG-raafkngelbertlaantot aandeWillemvan
Granjelaan.4 n de^uid-zijdevandestadvormthetMastbos
ongeveerdebegrenzing;aandeOost-zijde deUlvenhoutselaan,
Bavelse-laan,Overakkersestraatenvalkenierslaan.Verder
NoordwaartstotaandeTeberingsedijkloopthetgebieduitin
eenstrookvanenkele percelenbreedteenzetzichongeveer
netdatzelfdeafmetingenvoortlangsdeNoordzijdevan#reda,
o.a.langsceGrogtdijk,totaandeDmerweg.ümerwegen
ZiUilenstraöttotPrincenha;ezijndewestelijkegrenzenvan .;
hetgobied.f*etgebiedisechteraanuezezijdedubbelzo
breedvoorgestelddanhetinwerkelijkheidis. Hieriseen
uitbreidinggegevenvanaevoorstellingvandetuinbouwkundig
x
gegeschiktheidvandegrond,doornamelijkeenaccentte
leggenopdebetekenisvandeze,alsonderdeelvaneenveel
-rötercomplexvoordetuinbouwjgeschiktgeachtegronden.
^eresultatenvanditbodemonderzoekzijnverkregendoor
gebruikmal>irigvangewonneninzichtenvandebodemkartering
inanderedelenwelkehieraanvoorafging.
Teneindedeweergavevanderesultaten inovereenstemmingtebrengenmethetdoelvanditonderzoekwerdinsamenwerkingmetdemerenvtu,:-g.mg_ ...avanHapert «eneenvoudigschemavangrondbeoordelingopgesteld,eveneensisaande
medewerkingvar;deze beide^erentedankendatonzebeoordelingvandegrondenvolleuigaandepractischewaarderingvan
plaatselijk,deskundigenkonwordengetoetst.Deinzichten
y/elkeomtrentdegrondgebruikswaardeaandezijdevanbodem:ebrulkersbestaanbleienvolkomeninovereenstemmingte
zijnmetde.ï)oronsgemaakteonderscheiding bijdekartering
dergronden.
De'indelingvasdegronden:
^<aargebrulkswoorde zijndeonderzochte grondenineen
zestalcategorioëriondergebracht.Incategorie5en6zijnde
sPochtefm.oridcii,ouocorgebracht,v/aardoordegrondendievanwege
h-r.;O-g"liggingo'i.eoPtgenoemdmoetenworden,vandelage
i-r'[•;-.'c'-rte^osemoico-v/e',de;,,gehouden.Ditonderscheid berustopeen rrah-tische
^vrweging,v/elkevan belanggeachtwerd
voox-:-jooPurmi-evraagstukken.Indelagegronden zalmen
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vaakonderbrekingenvindenvanzwareleemofveen,waarnaast,
hetfeit,datdeaegrondeninhetalgemeenzeerlagebouwterreinenvormen.
1«Voortuinbouwuitermategeschikt.
Hieronder zijnverstaandegrondendieinhetalgemeen
zeergeschiktgeachtwordenvooralletuinbouwgewassen.
Bovendienonderscheidendezezichvananderetuinbouwgrondendoordevroegeteeltendieeropgehoudenkunnenworden.
Zezijndoorgaansdiep-zwarthumeusenvallenopdoorhun\
grofzandigkarakter.
2.Voortuinbouwzeergeschikt.
®et dezecategoriezijnbedoelddegrondenwelkevoor
defijnegroentennogzeergeschiktzijn,dochvanwegehun
grotervochtigheidmindergeschiktvoorpeulvruchtenen
fruitbomen."Vandegrovetuinbouwproduct«!zijnhierwel
ophunplaatsdegrovebladgroenten.Vanhetzacht fruit
alleenaardbeien.
Degrondenzijnnogzwartofdonkerbruinhumeus.Met
ditkleurverschilmakenweonderscheidtussenoorspronkelijkegrasland-enbouwland-typen.Dekleurvariatiezwart»
bruinberustoplanggebruikalstulngrondeniseengevolg
vanzwarebemestingen.Wijvindendezeouderetuingronden
vooralonderdezegroep.
üengemeenschappelijkkenmerkishetfijnzanüigenlehmigkarakter,endevaakwatzwaarderlemigeondergrond.
3,Voortuinbouwgeschikt.
Ditzijndonkerbruinegrondendieeenhogerligging
hebbendandievandevoorgaandegroep.Zezijntevens
minderlemig«Dezeeigenschappenvormenderedendatz©
meergelijkwaardigeteeltmogelijkhedenbiedendandevoorgaandelageregronden,dochvoorweiniggewassengeldtdat
zijinbijzonderemategeschikttenoemenzijn.Vooraspergeszijndezegrondennogsteedstevochtigenzwaar.
Tochzouhettemotiverenzijnwanneerookdezegronder
vangroep3noggezienwerdenalsvoordetuinbouwbelangrijkeonderdelenvanhetgebied.Doorgeringervochtigheid
winnenzijaangeschiktheidvoordefruitteeltmeerdanzij
aanproductievewaardevoorbladgroentenverliezen.Het
feitechter,datzijinhetalgemeenmeergeschiktzijn
voordeextensievegroententeelt dandeintensieveisde
reden,datzeeentraplagergeplaatst zijn,gezien/Opde
mogelijkhedenvanintensiefbodemgebruik,/deindelingis
ebaseerd.
-- oortuinbouwmatiggeschikt.
Doortehogeliggingverliezengrondenvandezeru-.
briektendelehunwaardevoortuinbouwkundiggebruik.
Hoewelzenogietsleemhoudendtenoemenzijndraagtde
samenstellingeengrofzandigkarakter.Deondergrondmaakt
eendrogerindruk.Degrondenverliezenhunwaardevoor
bladgroenten,inhetbijzondervoordeintensievegroententeelt,dommigedaaronder zijnzeergeschiktvoorasperges,
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andere die nogvratvochtiger zijn,zijnnog geschikt roor
defruitteelt,waaronder die van zacht fruit,behalve van
aardbeien.
5.Voort u ^ b p u w opjeapMkt of slechtwegensteh o p Ufifiiaftr
Hiertoe behoren de gronden die inde ondergrond een
uitgesproken droge indrukmaken.De donkerbruine bovengrond isnog behoorlijk humeus,hoewel ze inhet algemeen
aangemerkt worden alsschrale gronden» Voorde groenteteelt zijn deze grondenvolkomen ongeschikt.Voor defruitteelt blijven zeook in gebreke,doch inminderemate.
6.Voor tuinbouwongeschikt of slechtwegens telage ligging.
Onder deze categorie rangschikkenwe alle broekgrondenwaarin evenwel naar de bodemkundige gesteldheid ver,. schillende onderscheidingen zijn aante brengen.Hun gemeenschappelijk kenmerk iseen natte ligging.Tengevolge
van periodieke hogewaterstanden is/de bovengronds$&de
laag onder de bouwvoor altijd,roesterig.Verschillende
ronden hieronder zijnook te zwaarvan samenstelling,
aak bestaat de ondergrond uit veen of sterk veenhoudende
leem.
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Korte beschrijving vanhet gebied:
Degrondjeh,voorkomende tenNoordenvan de spoorlijn
Tilburg-Roozendaal enten Oosten van deTerheijdenseweg met,
uitzondering van eenklein oppervlak, dat voor de tuinbouw
ietste hoog ligt,isuitermate geschikt,totgeschikt voor
intensieve tuinbouw.Momenteel vindenwij de intensieve bedrijfsvorm ongeveervoor 50 %aanwezig.
TenWesten van de"terneijdensewegtot £100m.voor de
Leegstraat isde grondhelemaalongeschikt.Degronden liggen
zeer laag.Ze zijn in debo^vengronduit leem en een kleilaag
opgebouwd,en de ondergronduit veen.
Degronden inde driehoekLeegstraat-^merweg en spoorlijn
behoren overwegend tot de zeergoede tuingronden,waarvan we
de beste op zwarte grondenvinden.Deze liggenhet dichtst
bijhet bebouwde stadsgedeelte.In derichting van deEmerweg
loopt hetterrein op.Dehoogstedelenhiervan zijnmaar matig
geschiktvoor tuinbouw« Toch isdit.nog ingebruikvoor extensieve teelten.
^en zeergoed gebied vormen degronden tussen de spoorlijnBreda-Roozendaal en deHaagweg.Verr«v«ghet grootstegedeeltewordtgebruiktvoor intensieveteelten,enkele hoger
gelegen terreineiyiieals koppen inhet landsohap zijnwaar te
nemen zijndaarvoor ongeschikt.Het grootsteoppervlak van
dit laatste soort gronden beslaat eenuitlopervan een hoger
randgebiedten ZuidenvanPrincenhage.Dezeuitloper kruist
de^aagweg inNoordelijke richting.Aanweerszijden van deze
weg isdegrond nog ingebruik bij delandbouw,langs de
Noordelijke zoomvindtmen de grove groenteteelt.
Hetgebied rond Princenhage,begrensd tussenHaagweg Beekse Baan -Graaf £ngelbertlaan enWeerijs,heeft eenkleine inhoud aan goede tuinbouwgronden.ür is in dit opzicht nog
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verschiltemakentussenhetgedeeltetenWestenentenOostenvande^astbosstraat.Aait deWestzijdeTandezeweg
vindenwewatlagergrondenlangsoudebeeklopen,welkevoor
intensiefgBbruikgeschiktzijn,Eenderdegedeeltewordtdan
ookalszodaniggebruikt.Derestisongeveergelijkverdeeld
overdegrovetuinbouwendelandbouw.Veelongunstigerisde
verhoudingtussendezevormenvanbodemgebruikaandeandere
zijdevande^astbosstraat.Degrondenwordenhierhoogen ,
schraalgenoemd.Zijondervindenlastvanverdroging,Bog
nietdehelftvanditgebiedisingebruikvoorgrovetuinbouw
lietgebiedtussenV/eerijsenMarkkenmerktzichdo«rde
grotehoogteverschillendieervoorkomen,lüenbredestrook
grondlangsdeWeerijsisongeschiktdoorzijnlageligging
enslechteontwatering.Dichterbijdestadneemtdezenogin
breedtetoe,terwijleen/zelfdelaaggebied zichnogeensin
hetZuidenlangsdelinkeroevervandeAUa.rkherhaalt.In
Zuid-Oostelijke richtingloopthetterreinomhoog,waardoor
heteenzekeregeschiktheidkrijgtvoordeintensievegroenteteelt,üokditgedeelteligtnogwataandelagekant.
DelinkeroevervandeMarkwordtbegrensddooreenrugvan
tamelijkhogegronden,welkenoggrotendeelsinhandenvande
landbouwis."ijvindenopdezegrondenevenalsopdegelijksoortige,invoorgaande delen,hoofdzakelijkderogge-enhaverteelt.Vandetuinbouwgewassen treffenv*eeralleendeaspergesaan.
OokdegrondenlangsderechteroevervandeÄarkmunten
wathuntuinbouwkundige,geschiktheidbetreft,nietuitin
kwaliteit.TotaandeBavelselaan zijnhettamelijkhoge
gronden,metbeperkteteeltmogelijkheden.Deslechtstehierondervindenwijweerindenabijheidvan derivierloop.
Tussen-^avelselaanenValkenierslaanligtdeovergangnaareen
gebieddaarbuitennetgoedetuinbouweronden.Inonsgebiedis
deoppervlakteongeveer 50%,datgeschikttenoœmenisvoor
hoofdzakelijkgrovetuinbouw enfruitteelt.
Deingesloten driehoektussenBreda-valkenierslaanen
Beukelaanispractischnognietdoordetuinbouwgeoccupeerd,
welkebestemminghetslechtskankrijgenindevormvande
extensievetuinbouw.
TussenBeukelaanen^eteringsedijkwordtdebodemgesteldheidaanzienlijkbeter.Degronden sluitenzichwathetzand
betreftinsamenstelling aanbijdegrofzandigetypenaande
overzijdevandeTeteringsedijk.Âandezezijden/zijnhetnog
overwegend bouwlandtypen,datwilzeggenuitlernïgdonker-bruic
humeuszandopgebouwd,'^otslotmenenwijookhiereropte
moetenwijzen,datdezegrondeneen.onderdeelvormenvaneen
gebiedtenOostendaarvan,v/aarvoordetuinbouwnieuwemogelijkhedenbestaaninhetbijzondervoor degrovegroenteteelt,
enfruitteelt.
Boxtel,26Augustus1948.
Ir.D,vanDiepen,

