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i Inleiding

1.1 Het gekarteerde gebied
Dit rapport geeft een toelichting bij blad 45 West.
Het gekarteerde gebied beslaat een deel van het Noordbrabantse zanden rivierkleilandschap rondom de stad 's-Hertogenbosch en een groot
deel van de Bommelerwaard, die tot het Gelderse rivierkleilandschap
behoort.
Op dit kaartblad komen de volgende gemeenten of delen daarvan voor
(afb. 1):

O 2

6 km

Afb. 1 Gemeentelijke indeling op kaartblad 45 West, naar de toestand op 1 januari 1969, De nummers veraiy^en naar de opsomming van de gemeenten in de tekst

in de provincie Noordbrabant: 's-Hertogenbosch (1), Empel en Meerwijk
(2), Engelen (3), Vlijmen (4), Heusden (5), Vught (6), Helvoirt (7),
Udenhout (8), Haaren (9), Esch (10), Boxtel (11), St. Michielsgestel (12),
Schijndel (13), Den Dungen (14), Berlicum (15), Heeswijk (16), Rosmalen (17), Nuland (18), Lith (19), benevens enkele kleine hoekjes van
Drunen (20), Berkel-Enschot (21), Oisterwijk (22), Liempde (23), St.
Oedenrode (24), Geffen (25) en Oss (26).
in de provincie Gelderland: Kerkwijk (27), Ammerzoden (28), Hedel (29),

Zaltbommel (30), Rossum (31), Maasdriel (32), benevens enkele hoekjes
van Heerewaarden (33), Haaften (34),, Varik (35) en Appeltern (36).
Uitgestrekte bebouwde kommen, industrieterreinen en andere terreinen
voor burgerlijk gebruik zijn niet gekarteerd.

44-O

O 2

Afb 2

6 km

Geraadpleegde en deels verwerkte bodemkaarten

schaal l : 5 000

schaal l : 15 000

M60 De bodemgesteldheid en de tuinbouwkundige
mogelijkheden in het gebied Aalst-Nederhemert (Kleinsman en Zegers, 1963)

N25

De bodemgesteldheid van bet r/iilverkavelingsgebied 'De Leygraaf' (Steeghs, 1960)

N37 De bodemgesteldheid van het ^iiidelijk gedeelte van het riiilverkavelingsgebied 'De
Leygraaf' (Ratten, 1963)

schaal l : 10 000

schaal l : 25 000

M1

De bodemkarteringvan de Bommelerwaard
boven den Meidyk (Edelman c.s., 1950)

N1

N15

Rapport behorende bij de verkenningskaart
klei-inventarisatie Maasuiterwaarden
(Veenenbos, 1954). Niet in de afbeelding
aangegeven

M69 Rapport by het globaal bodem kundig ondersyek naar de tuinbouwkundige mogelijkheden in de gemeente Maasdriel (Kleinsman
en Zegers, 1964)

N2)

De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Essche Stroom (Zegers, 1959)

De bodemgesteldheid van de Maaskant
(Van Diepen, 1954)

1.2 Opname en gebruikte gegevens
Het gebied is in de jaren 1961 t/m 1964 systematisch gekarteerd. Het
veldwerk werd uitgevoerd door W. Hendriks (f) en L. A. Ceelen. De
tekst werd in hoofdzaak samengesteld door L. A. Ceelen; de leiding
berustte bij Dr. D. van Diepen.
Bij het vervaardigen van deze bodemkaart is gebruik gemaakt van een
aantal reeds aanwezige, meer gedetailleerde bodemkaarten (afb. 2).
Deze kaarten werden omgezet in de 50 000-legenda en vereenvoudigd.
Daarbij was enig aanvullend veldwerk noodzakelijk.
Een aantal gegevens over grondwaterstanden, gedurende een reeks van
jaren gemeten in stam- en peilbuizen, zijn welwillend ter beschikking gesteld door de Dienst Grondwaterverkenning TNO te Delft. Deze gegevens zijn zeer belangrijk als referentiepunten bij het schatten van
het verband tussen profielkenmerken en de actuele grondwaterhuishouding.
Bij de geschiktheidsbeoordeling van de gronden voor akker- en weidebouw is dankbaar gebruik gemaakt van de waardevolle adviezen van
de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst te Oss.
10

In het bijzonder wordt dank gebracht aan de Assistent-specialist voor
bodem en bemesting W. B. J. Limbeek en aan de Assistent-specialist
voor Akker- en Weidebouw J. J. Bogers.
De bodemkartering zou niet kunnen worden uitgevoerd zonder de

bouwvoor

AJb. 3

bodemprofiel

deel van het landschap

De bodem als bouvvoor, bodemprofiel en deel van bet landschap

toestemming van landeigenaren en -gebruikers hun percelen te betreden
en de boringen uit te voeren. Deze toestemming is steeds door alle betrokkenen welwillend gegeven. Velen hebben bovendien waardevolle inlichtingen verschaft over hun ervaringen met het gebruik en de behandeling van de grond. Deze zijn van grote betekenis geweest, met name
voor de landbouwkundige waardering van de verschillende gronden. De
Stichting voor Bodemkartering en haar medewerkers zijn erkentelijk
voor deze bereidwilligheid en hulp.
De basis van de bodemkaart wordt gevormd door de topografische
kaart, schaal l : 50 000, verstrekt door de Topografische Dienst. Ter
wille van de leesbaarheid van de bodemkundige gegevens is deze basiskaart
sterk vereenvoudigd. Vele wegen, waterlopen en andere topografische
details zijn weggelaten. Voor een nauwkeurige plaatsbepaling zal het
soms gewenst zijn een normale topografische kaart te raadplegen.
1.3 Bodem, bodemvorming en bodemkartering
De bodem is het buitenste deel van de aardkorst. Het materiaal waaruit
de bodem bestaat (het zgn. moedermateriaal) is in ons land grotendeels
van elders aangevoerd (gesedimenteerd). Dit is o.a. gebeurd door de
wind (loss, dekzand, stuifzand, duinzand), de rivieren (rivierklei en
-zand), de zee (zeeklei en -zand) en door het landijs (smeltwaterafzettingen, keileem). Ook kan het moedermateriaal ter plaatse zijn ontstaan, zoals
dat het geval is bij ophoping van organische stof (veen). De afzettingswij ze van het moedermateriaal kan tijdens de sedimentatie variëren,
waardoor dit materiaal een zekere gelaagdheid kan vertonen. Ook kunnen verschillende afzettingen op elkaar liggen, hetgeen eveneens gelaagdheid tot gevolg heeft (bijv. klei op veen of dekzand op loss).
Onder invloed van het klimaat, de waterhuishouding, de planten- en
dierenwereld en ook van de mens, treden in het moedermateriaal veranderingen op, die met de naam bodemvorming worden aangeduid. Deze
veranderingen bestaan o.a. uit ophoping, uitspoeling en soms dieper
in de grond weer neerslaan van minerale en organische stoffen. Door deze
processen ontstaat in het moedermateriaal een gelaagdheid, die oorspronkelijk niet aanwezig was.
Elke grond heeft dus, zowel als gevolg van de af zetting s wij ze (geogenese)
als van de bodemvorming (pedogenese), een opeenvolging van min of
meer horizontale lagen, die verschillen in samenstelling en eigenschappen.
Deze lagen, die we kunnen zien aan de wand van een kuil, worden
11

horizonten genoemd (zie 2.6). De opeenvolging van deze horizonten
vertoont zekere wetmatigheden, die deels worden bepaald door de afzetting van het moedermateriaal, deels door de bodemvorming. De karakteristieke samenstelling en opeenvolging van horizonten - het bodem-

bodemprofiel
moedermateriaal.

^^jasi^ss^T--:^ r--:V : r«9 -:-:\-^
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Ajb 4 Drie bodemeenheden in hun landschappelijk verband. De eenheden op de rug, op de helling en in
het dal %t/n verschillend.
Elke eenheid (I, II en III) wordt op de bodemkaart onderscheiden met een eigen code en kleur.
Onder het diagram een schematische voorstelling van de bodemprofielen van de drie eenheden

profiel - is voor de ene grond anders dan voor de andere. Daardoor is
het mogelijk gronden met een ongeveer gelijke profielopbouw - en dus
met overeenkomstige kenmerken en eigenschappen - als een eenheid te
beschouwen en af te scheiden van gronden met een andere profielopbouw (afb. 3).
De bodem en het landschap hangen nauw samen. Beide zijn aspecten
van dezelfde uitwendige omstandigheden, zoals de geologische vormingswijze, het reliëf, de begroeiing en de waterhuishouding. Voor het geoefende oog geeft het landschap dikwijls duidelijke aanwijzingen over
de aard en het patroon van de bodemgesteldheid. Veranderingen in het
landschap gaan vaak gepaard met een andere opbouw van het bodemprofiel (afb. 4). Dit is van groot belang bij de bodemkartering, omdat het
daardoor mogelijk is met betrekkelijk weinig boringen de grenzen tussen
de verschillende gronden op te sporen en op een bodemkaart af te
beelden.
De schaal van de kaart bepaalt de mate van detail waarmede de bodemgesteldheid kan worden weergegeven. Op zeer grote schaal (bijv.
l : 5 000) kan dit zeer gedetailleerd gebeuren. De onderscheiden eenheden zijn in zo'n geval nauw omschreven; er is dus weinig verschil
in profielopbouw binnen een zelfde eenheid. Naarmate de schaal kleiner
wordt, moet de omschrijving van de eenheden ruimer worden gesteld;
binnen dergelijke eenheden kan dus de opbouw van de bodem grotere
verschillen vertonen. Dit is bij de bodemkaart, schaal l : 50 000, bij
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vele eenheden het geval. De schaal van de kaart maakt het bovendien
moeilijk oppervlakten van minder dan ca. 10 ha weer te geven (l cm2 op
de kaart is 25 ha in het terrein).
De kaartschaal en de daarmee samenhangende, gedetailleerdheid van de
indeling bepalen ook de boringsdichtheid. Voor de bodemkaart schaal
l : 50 000 is gemiddeld per 4 a 8 ha één boring tot een diepte van 1,20 m
uitgevoerd. Het zal duidelijk zijn, dat deze kaart zich niet leent voor het
beoordelen van percelen. De kaart is een over^ichtskaart en dus niet geschikt voor gedetailleerd gebruik.
1.4 De bodemkaart en haar onderscheidingen
De eenheden, die in het veld zijn onderscheiden, worden als kaarteenheden op de bodemkaart aangegeven door middel van een code en een
kleur. De legenda, die naast de kaart is afgedrukt en die in hoofdstuk 6
t/m 14 van dit rapport uitvoerig wordt toegelicht, is een systematisch
overzicht van alle onderscheidingen van de bodemkaart. In de legenda
is ter wille van de overzichtelijkheid een bepaalde ordening aangebracht.
De hoofdindeling, die op de kaart in kapitale letters van een groot lettertype is gedrukt, berust op de aard van het moedermateriaal (bijv. veengronden en rivierkleigronden) en op de belangrijkste bodemvormende
processen (bijv. podzolgronden). Deze hoofdklassen van de legenda
geven tevens een globaal beeld van de voornaamste landschapsvormen.
Dit beeld spreekt uit de kaart vooral door de keuze van de kleuren, die
erop gericht is het landschappelijke patroon van de bodemgesteldheid
te accentueren. Zo zijn voor de kaarteenheden uit de rivierklei geelgroene kleuren gekozen, voor het zand gele, rode en bruine tinten en
voor het veen paarse.
De gronden binnen een kaartvlak voldoen in het algemeen aan- de omschrijving van de aangegeven kaarteenheid. In vrijwel ieder kaartvlak
komen evenwel ook afwijkende gronden voor. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de globale kartering van de werkelijke grenzen, het weglaten
van te kleine oppervlakten of het niet opmerken daarvan als gevolg van
de geringe boringsdichtheid en de kleine kaartschaal. Er is naar gestreefd deze af wij kingen, die onzuiverheden worden genoemd, te beperken
tot minder dan ca. 30% van de oppervlakte van elk kaartvlak. Tot dit percentage worden de onzuiverheden verwaarloosd en worden de kaartvlakken aangegeven als enkelvoudige kaarteenheden (zie l .4.1). Indien de onzuiverheid van een bepaald vlak groter is, geeft een enkelvoudige kaarteenheid een te onnauwkeurig beeld. In zulke gevallen zijn samengestelde
kaarteenheden gebruikt (zie 1.4.2).
1.4.1 Enkelvoudige kaarteenheden

Enkelvoudige kaarteenheden bestaan voor ten minste 70% van de
oppervlakte van elk afzonderlijk kaartvlak uit de door de codering
en kleur aangegeven eenheid. Over voorkomende onzuiverheden geeft
de kaart geen nadere informatie.
De enkelvoudige kaarteenheden zijn elk met een bepaalde code voorgesteld, die in hoofdstuk 3 nader wordt verklaard. De kaartvlakken van
deze enkelvoudige kaarteenheden zijn begrensd door een niet-onderbroken, bruine lijn. De meeste enkelvoudige kaarteenheden hebben een
eigen kleur. In enkele gevallen zijn verwante eenheden met dezelfde
kleur aangegeven; het verschil blijkt dan slechts uit de code. Dit is op de
legenda die naast de kaart is afgedrukt, aangegeven door de gekleurde
legendahokjes tegen elkaar te plaatsen. Ook bij de beschrijving van de
eenheden is het gebruik van één kleur voor twee eenheden steeds
vermeld.
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De enkelvoudige kaarteenheden worden besproken in hoofdstuk 6
t/m 12.
1.4.2 Samengestelde kaarteenheden

Indien het percentage onzuiverheden groter is dan 30%, wordt de
bodemgesteldheid door middel van samengestelde kaarteenheden aangegeven. Deze bestaan uit twee of meer enkelvoudige kaarteenheden, die
in het veld een zo gecompliceerd patroon vormen, dat ze op de kaartschaal l : 50 000 niet meer als afzonderlijke vlakken kunnen worden
voorgesteld. Op een kaart met een grotere schaal (bijv. l : 10 000) zal
dit meestal wel het geval zijn. Samengestelde kaarteenheden die bestaan
uit een associatie van twee of drie enkelvoudige kaarteenheden, dragen de codering van de samenstellende delen. De rangorde binnen de code zegt
niets over de relatieve belangrijkheid. Voor de code is namelijk de volgorde van de enkelvoudige kaarteenheden uit de legenda aangehouden.
Associaties van twee of drie enkelvoudige kaarteenheden zijn aangegeven met verticale banden in de kleuren van de samenstellende eenheden.
Samengestelde kaarteenheden, die zo gecompliceerd zijn dat ze met
het aangeven van twee of drie eenheden onvoldoende worden omschreven, zijn als associaties van vele kaarteenheden aangeduid. Ze hebben een
code die begint met A.
De samengestelde kaarteenheden worden nader toegelicht in hoofdstuk 13.
1.4.3 Toevoegingen en overige onderscheidingen

Bepaalde, belangrijke bodemkundige kenmerken komen voor bij vele,
onderling sterk verschillende gronden (bijv. een kleidek op podzolgronden en zandgronden; pleistoceen zand onder verschillende kleigronden). Als al deze verschijnselen bij de enkelvoudige kaarteenheden
waren ondergebracht, zou dit een grote uitbreiding van de legenda hebben veroorzaakt. Om dit te voorkomen is een aantal van deze kenmerken die min of meer los van de afzonderlijke kaarteenheden staan,
aangegeven en afgegrensd als toevoegingen. Een toevoeging die slechts
voor een deel van een kaartvlak geldt, is begrensd door een bruine
streeplijn. Indien de grens van de kaarteenheid en de toevoeging samenvallen, is slechts die van de kaarteenheid aangegeven (niet-onderbroken,
bruine lijn).
Toevoegingen worden voorgesteld met behulp van een cursieve lettercode,
een cursieve lettercode gecombineerd met een signatuur of alleen een
signatuur. Soms komt meer dan één toevoeging voor.
Enkele, in hoofdzaak geografische bijzonderheden zijn ook nog op de
kaart onderscheiden. Ze zijn samengebracht onder het hoofd overige
onderscheidingen.
De toevoegingen worden behandeld bij de enkelvoudige kaarteenheden,
waarbij ze voorkomen. Ze zijn bovendien samengevat in hoofdstuk 14
waarin ook de overige onderscheidingen worden besproken.
1.4.4

Grondwatertrappen

De bodemkaart geeft een globale aanduiding van het niveau en de
fluctuatie van het grondwater, uitgedrukt in zeven klassen die grondwatertrappen (afgekort Gt's) worden genoemd (zie 2.5). Elke Gt wordt
gedefinieerd door de diepte van de gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste grondwaterstand. De Gt wordt in het veld geschat met behulp
van kenmerken, die men aan het bodemprofiel kan waarnemen. Deze ken-

14

merken hebben echter niet overal dezelfde betekenis. Zij worden daarom per gebied geijkt aan metingen in waterstandsbuizen, die gedurende
een reeks van jaren regelmatig zijn opgenomen.
Op grond van de schattingen bij de verschillende boorpunten en gesteund door terreinkenmerken wordt aan elk kaartvlak een Gt toegekend. Zo nodig wordt een kaartvlak nog opgedeeld in gebieden met
verschillende Gt's.
Op de bodemkaart zijn de Gt's gecodeerd met blauwe Romeinse cijfers.
Voor zover de Gt-grenzen niet samenvallen met andere bodemkundige
grenzen, worden ze aangegeven met een niet-onderbroken, blauwe lijn.
Evenals bij de kaarteenheden, wordt bij de begrenzing van de grondwatertrappen een onzuiverheid van ca. 30% toegelaten. Komen grotere
oppervlakten met een afwijkende Gt voor die niet afzonderlijk kunnen
worden weergegeven, dan wordt een complexe Gt-eenheid onderscheiden
(bijv. II/III). Een aparte positie neemt in de kleigebieden Gt III* en het
complex V/VI in (zie 2.5).
In de uiterwaarden zijn geen grondwatertrappen aangegeven.
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2 Algemeen gebruikte indelingen
en hun benamingen

In de legenda worden een aantal begrippen en indelingen op gelijke
wijze gehanteerd en bij vele hoofdklassen van de legenda toegepast. Zo
wordt in alle podzolgronden en zandgronden de textuur op dezelfde
manier benoemd en ingedeeld; bij de kleigronden wordt een andere
textuurindeling, die voor alle kleigronden gelijk is, toegepast. De volgende paragrafen geven een nadere toelichting op deze algemeen gebruikte indelingen en hun benamingen. De overige indelingscriteria, die
voor de diverse hoofdklassen van de legenda verschillen, worden behandeld bij de bespreking van de kaarteenheden.
2.1 Textuurindeling
De korrelgrootte is een van de belangrijkste en onveranderlijkste kenmerken van de grond. Ze beïnvloedt vele eigenschappen, zoals structuur, consistentie, vochthoudend vermogen, bewerkbaarheid e.d.
De korrelgrootteverdeling van een grond, ook wel textuur genoemd,
wordt uitgedrukt in gewichtspercentages van een aantal slib- en zeeffracties, berekend 'op de minerale delen'. Onder minerale delen verstaat
men het over een 2 mm zeef gezeefde en bij 105° C gedroogde monster,
na aftrek van de aanwezige organische stof en koolzure kalk.
De textuurindeling berust op de onderlinge verhoudingen tussen de
drie zgn. hoofdfracties, nl.:
de lutumfractie: fractie < 2 mu (< 0,002 mm)
de siltfractie : fractie 2-50 mu (0,002-0,05 mm)
de zandfractie : fractie 50-2000 mu (0,05-2 mm).
Het minerale materiaal wordt ingedeeld ofwel naar het percentage van
de lutumfractie - kortweg lutumgehalte genoemd -, ofwel naar het percentage van de lutumfractie + de siltfractie, dwz. naar het percentage
< 50 mu. Dit noemt men het leemgehalte.
2.1.1 Indeling naar het lutumgehalte (percentage < 2 mu)

Alle niet-eolische afzettingen (o.a. rivierklei) met meer dan 8% lutum
Tabel 1 Indeling en benaming naar het lutumgehalte

% lutum
0 - 5
5 - 8
8-12
12 - 17,5
17,5- 25
25-35
35 - 50
50 -100
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naam
kleiarm zand
kleiig zand
zeer lichte zavel
matig lichte zavel
zware zavel
lichte klei
matig zware klei
zeer zware klei

samenvattende naam
> zand
> lichte zavel

> zware klei

> zavel

1 klei

en in enkele gevallen ook die met minder dan 8% lutum, worden ingedeeld en benoemd naar het lutumgehalte (afb. 5 en tabel 1).
De grijze zone in afbeelding 5 markeert het traject waarbinnen de meeste
grondmonsters liggen. Gronden die buiten deze zone vallen, hebben
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Ajb. 5 Indeling en benaming naar bet lutumgehalte (percentage < 2 mu). Hei merendeel van de
monsters uit rivier- en ^eekleigebieden ligt in de grijze %one

een abnormaal hoog zand- of siltgehalte. In het eerste geval wordt de
term %andig voor de naam van de lutumklasse gevoegd, in het tweede
geval de term siltig.
2.1.2 Indeling naar het leemgehalte (percentage < 50 mu)
Alle windafzettingen, in hoofdzaak dus duinzand, dekzand en loss,
worden ingedeeld naar het leemgehalte (afb. 6 en tabel 2). Ook voor anTabel 2

Indeling en benaming naar bet leemgehalte

% leem

naam

0-10
10 - 17,5
17,5- 32,5
32,5- 50
50 - 85
85 -100
1

leemarm zand
zwak lemig zand
sterk lemig zand
zeer sterk lemig zand
zandige leem
siltige leem

samenvattende naam

•}
>• lemig zand

>• zand l)

\ leem

Tevens minder dan 8% lutum

dere sedimenten met minder dan 8% lutum is deze indeling gevolgd. De
indelingen naar het lutumgehalte en het leemgehalte overlappen elkaar
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in de zgn. zandhoek, het linker ondergedeelte van beide driehoeken.
De benamingen kunnen hier door elkaar en eventueel gecombineerd
worden gebruikt. Het meest wordt echter de indeling naar het leemgehalte gevolgd. De meeste grondmonsters vallen binnen de grijze
zone van afbeelding 6.
100

100
% zandfractie
(50-2000 m u)

A/b. 6 Indeling en benaming naar bet leemgehalte (percentage < 50 mu). Het merendeel van de
monsters uit dek^and- en lössgebieden ligt in de grijze %pne

2.1.3

Indeling naar de mediaan van de zandfractie

Om de korrelgrootteverdeling van zand goed te omschrijven wordt, behalve naar het lutum- en/of leemgehalte, ook ingedeeld naar de mate
van grofheid. Deze is van belang voor de doorlatendheid en het vochthoudend vermogen. Ook is het hierdoor mogelijk grovere afzettingen
(bijv. rivierzand) te scheiden van fijnere (zoals dekzand). Voor een nadere
karakteristiek van de grofheid van het zand is de mediaan van de zandfractie (M50) gekozen (tabel 3). Hieronder wordt verstaan die korrelgrootte waarboven en waarbeneden 50% van het gewicht van de zandfractie (50-2000 mu) ligt.
Tabel 3

Indeling en benaming naar de mediaan van de %andfractie

M50 tussen
50
105
150
210
420
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en 105 mu
en 150 mu
en 210 mu
en 420 mu
en 2000 mu

naam
uiterst fijn zand
zeer fijn zand
matig fijn zand
matig grof zand
zeer grof zand

samenvattende naam
> fijn zand
> grof zand

2.1.4 Benaming van de kaarteenheden naar de textuur

Bij de podzolgronden, de dikke eerdgronden en de zandgronden wordt
de textuurklasse van de kaarteenheden in het algemeen bepaald in de
bovenste 30 cm van het bodemprofiel.

% organische stof
60-n (op de grond)

50-

401

10-

«,

--- matig ~[
zeer
> hu musarm
,,,,," uiterst J

and

17,5
25
35,
50
% lutum (op de mineralé-delen)
lichte zware lichte matig zware zeer
textuurklassen
zovel zovel
klei
klei
zware

klei
Ajb. 7
grond

Indeling en benaming naar het gehalte aan organische stof (humus) in gewichtsprocenten op de

Zondig veen 2
kleiig veen 2
venig %and 2
•venige klei 2
1
2
3

moerig

humusrijk
Zeer humeus
matig humeus
matig humusarm
Zeer humusarm
uiterst humusarm

' mineraal*

geen indeling naar textuur
geen verdere indeling naar textuur
textuurindeling volgens afbeelding 5 of 6

Bij de kleigronden wordt ingedeeld naar de bouwvoorzwaarte. Deze
wordt, ongeacht het bodemgebruik, vastgesteld in de laag tussen ca.
15 en 30 cm en uitgedrukt in de reeds genoemde lutumklassen (2.1.1).
2.2 Indeling naar het gehalte aan organische stof
Deze indeling berust op het gewichtspercentage organische stof (ook
wel humusgehalte genoemd), uitgedrukt op de over een 2 mm zeef gezeefde en bij 105° C gedroogde grond en het lutumgehalte, berekend op
de minerale delen (afb. 7). Uit de afbeelding blijkt, dat zwaardere grondsoorten een hoger humusgehalte moeten hebben om in dezelfde organische-stofklasse te vallen als lichte (zie ook Bennema, in Hooghoudt,
1960).
Zo valt bijvoorbeeld een grondmonster dat 10% organische stof bevat
bij 10% lutum 'op de minerale delen' in de organische-stofklasse humusrijk; een monster met evenveel organische stof, maar met 35% lutum
wordt zeer humeus genoemd.
De organische-stofklassen humusarm, humeus en humusrijk, worden
naar de textuur van het minerale deel ingedeeld volgens het lutumof het leemgehalte (zie 2.1). Zij worden samenvattend mineraal genoemd.
De beide volgende klassen worden in tweeën gedeeld, naar gelang er
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minder of meer dan 8% lutum 'op de minerale delen' voorkomt. Bij
minder dan 8% lutum spreken we van v enig %and en yandig veen; bij meer
dan 8% lutum van venige klei en kleiig veen. In de organische-stofklasse veen
wordt geen indeling naar de textuur van het minerale deel gemaakt. De
klassen 'venig' en 'veen' worden samen moerig genoemd.
2.3 Indeling naar het profielverloop
Behalve de textuur van de bovengrond is ook de verandering van de
aard en de samenstelling van het moedermateriaal met de diepte, het zgn.
profielverloop., van belang. Deze veranderingen treden vooral op in kleigronden. Daarom is daar het profielverloop naast de bouwvoorzwaarte
als indelingscriterium gehanteerd.
Er worden vijf profielverlopen onderscheiden. Zij worden in het onderstaande besproken. Van ieder profielverloop wordt een globale omschrijving, zoals 'klei-op-veen' gegeven, gevolgd door een definitie.
2.3.1 Omschrijving van de profielverlopen

Profielverloop 1 - 'klei-op-veen'
Kleigronden met meer dan 40 cm moerig materiaal (humusklasse veen
of venig), beginnend tussen 40 en 80 cm.
Profielverloop 2 - ' klei-op-^and'
Kleigronden met een zandlaag van meer dan 20 cm dikte, beginnend
tussen 25 en 80 cm. Uitgezonderd profielen met:
a kleiig, uiterst fijn zand (5-8% lutum; M50 < 105 mu),
b boven het zand een niet-kalkrijke, zware kleilaag, die voldoet aan de
eisen gesteld bij profielverloop 3.
Profielverloop 3 - 'met een tussenlaag van niet-kalkrijke, %ware klei1
Kleigronden met een niet-kalkrijke, zware kleilaag (> 35% lutum) die:
a of begint binnen 25 cm en doorloopt tot ten minste 40 cm,
b of begint tussen 25 en 80 cm en ten minste 15 cm dik is
en die rust op een lichtere en/of kalkrijke ondergrond die:
1 of binnen 80 cm begint en ten minste 40 cm dik is,
2 of dieper dan 80 cm begint'en doorloopt tot dieper dan 120 cm.
Profielverloop 4 - 'met een ondergrond van niet-kalkrijke, %ware klei'
Kleigronden met een niet-kalkrijke, zware kleilaag die voldoet aan de
eisen gesteld bij profielverloop 3 en die:
a of doorloopt tot ten minste 120 cm,
b of tussen 80 en 120 cm overgaat in moerig materiaal dat doorloopt
tot ten minste 120 cm,
c of ten hoogste is onderbroken door lichtere en/of kalkrijke en/of
moerige lagen, die te zamen dunner zijn dan 40 cm en die binnen
120 cm weer overgaan in niet-kalkrijke, zware klei.
Profielverloop 5 - 'homogene, aflopende en oplopende profielen'
Alle profielen die niet vallen onder de definities van de profielverlopen
l tot en met 4. Daartoe behoren behalve de homogene, aflopende en
oplopende profielen van de globale omschrijving, dus ook alle gronden
met dunne veen-, zand-, of niet-kalkrijke, zware kleilagen e.d.
2.3.2

Benaming en codering 'van de profielverlopen

De globale omschrijving is niet als '-roepnaam' voor de profielverlopen
gebruikt, omdat daardoor de definities geweld wordt aangedaan. Pro20

fielverloop 2 omvat alleen maar zavel en klei op grof, matig fijn en zeer
fijn zand en op kleiarm, uiterst fijn zand. Het voorkomen van kleiig,
uiterst fijn zand (5-8%lutum'enM50 < 105), dat per definitie ook onder
het begrip zand valt, plaatst een profiel echter nooit in profielverloop 2.
De profielverlopen worden daarom steeds aangeduid met hun nummer
dat ook in de codering is opgenomen. In een aantal gevallen zijn echter
enkele profielverlopen gecombineerd. Dit wordt aangegeven door in de
omschrijving van de kaarteenheid de nummers van de profielverlopen
achter elkaar te zetten. Zo komt bijvoorbeeld op dit kaartblad voor de
combinatie 3, of 3 en 4 (in de code van de kaarteenheden als 7 aangegeven). Deze combinatie betekent, dat het kaartvlak met deze omschrijving
geheel kan bestaan uit profielverloop 3 of dat de profielverlopen 3 en 4
naast elkaar in hetzelfde kaartvlak voorkomen.
2.4 Indeling naar het koolzure-kalkgehalte
Met behulp van zoutzuur kan men op eenvoudige wijze een globale
indruk verkrijgen over het al dan niet aanwezig zijn van koolzure kalk.
Bij aanwezigheid van carbonaten ontstaat onder inwerking van zoutzuur
een waarneembare gas ontwikkeling (CO2). Deze carbonaten bestaan
grotendeels uit CaCO3, bij hogere gehalten voor ca. 90%. Het resterende
gedeelte wordt gevormd door MgCO3 of het calcium-magnesiumdubbelzout. Bij carbonaatgehalten van l a 2% neemt het relatieve aandeel van het
calciumcarbonaat sterk af en overwegen magnesium- en calcium-magnesiumcarbonaat.
Bij de kartering schat men het kalkgehalte aan de mate van opbruisen
met verdund zoutzuur. Er worden drie kalkklassen onderscheiden:
1 kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising, overeenkomend met meer
dan ca. l a 2% CaCO3, analytisch bepaald 1
2 kalkarm materiaal: hoorbare opbruising, overeenkomend met ca.
0,5 - l a 2% CaCO3
3 kalkloos materiaal: geen opbruising, overeenkomend met minder dan
ca. 0,5% CaC03.
2.4.1 Kalkverloop en kalkverloopklassen

In een grond kunnen lagen met verschillend kalkgehalte boven elkaar
voorkomen. Deze verschillen kunnen zijn ontstaan doordat de lagen
reeds bij hun afzetting een verschillend kalkgehalte hadden; ze kunnen
echter ook het gevolg zijn van ontkalking.
Naar het verloop van het koolzure-kalkgehalte in het profiel zijn drie
kalkverlopen geformeerd.
Kalkverloop a - kalkrijk, hoogstens ondiep kalkloos:
1 profielen die tot ten minste 50 cm diepte kalkrijk zijn
2 profielen die tot ten minste 30 cm diepte kalkrijk zijn en niet kalkloos
worden binnen 80 cm
3 profielen die tot ten hoogste 50 cm diepte kalkarm zijn en daaronder
tot ten minste 80 cm diepte kalkrijk
4 profielen die tot ten hoogste 30 cm diepte kalkloos zijn en daaronder
tot ten minste 80 cm diepte kalkrijk.
Kalkverloop c - kalkloos:
\ profielen die tot ten minste 50 cm diepte kalkloos zijn
2 profielen waarvan de laag tot 30 cm diepte na mengen kalkloos is en
waarvan tevens de som van de kalkloze lagen tussen 30 en 80 cm diepte groter is dan 20 cm
.
1

De geanalyseerde hoeveelheid CO2) omgerekend in procenten CaCO3 (op de grond).
21

3 profielen waarvan de laag tot 30 cm diepte na mengen kalkarm is en
waarvan de som van de kalkloze lagen tussen 30 en 80 cm diepte gro. ter is dan 30 cm.
Kalkverloop b - alle overige profielen
Bovenstaande drie kalkverlopen zijn, o.a. in verband met de karteerbaarheid steeds zo gecombineerd, dat er twee combinaties ontstaan.
Zo is bijv. bij de rivierkleigronden^onderscheid gemaakt in:
1 kalkhoudende rivierkleigronden met kalkverloop a, of een combinatie
van a en b en/of c; de kalkcode hiervoor is A
2 kalkloze rivierkleigronden met kalkverloop b en c, of c; kalkcode C.
Op analoge wijze is verschil gemaakt in kalkhoudende en kalkloze zandgronden.
2.5 Indeling van de grondwatertrappen
De grondwaterstand en zijn fluctuatie zijn van grote betekenis voor de
water- en luchthuishouding van de grond en nemen een belangrijke
plaats in onder de factoren die bepalend zijn bij de beoordeling van de
gebruikswaarde van de grond. Daarom is het gewenst dat een bodemkaart er informatie over geeft.
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.
Het grondwaterverloop kan echter worden gekarakteriseerd door de
gemiddelde waarde van de hoogste (GHG) en van de laagste (GLG)
jaarlijkse grondwaterstanden ter plaatse. Uit onderzoekingen is gebleken,
dat wanneer gedurende een groot aantal jaren (minimaal acht) de grondwaterstand twee maal per maand wordt gemeten, uit deze gegevens een
goede benadering van de twee genoemde grootheden kan worden verkregen. Om te vermijden dat toevallige, extreme standen dit gemiddelde
te veel beïnvloeden, wordt de hoogste, resp. de laagste stand in ieder
afzonderlijk jaar zelf ook berekend uit het gemiddelde van de drie hoogste, resp. de drie laagste gemeten standen uit dat jaar (afb. 8). De waarden
die men op deze wijze voor GHG en GLG vindt, kunnen van plaats tot
plaats echter nog vrij sterk verschillen. Daarom is de klassenindeling,
die is ontworpen op basis van de GHG en de GLG, betrekkelijk ruim
van opzet (tabel 4). Elk van deze klassen - de grondwatertrappen (Gt's) - is
gedefinieerd door een combinatie van een zeker GHG- en GLG-traject
(bijv. GHG 40-80 cm met GLG > 120 cm beneden maaiveld, Gt VI), of
alleen door een GLG-traject (bijv. GLG 50-80 cm, Gt II); in het laatste
geval ligt de GHG nl. vrijwel steeds in de buurt van het maaiveld.
Tabel 4

Grondwatertrappenindeling

Grondwatertrap
GHG in cm beneden
maaiveld
GLG in cm beneden
maaiveld

I

II

III

IV

V

VI

VII

—

—

<40

>40

<40

40-80

>80

<50

50-80

80-120 80-120

>120

>120

>120

Wanneer aan een vlak van een kaarteenheid of aan een deel ervan een
bepaalde Gt is toegekend, wil dat zeggen dat de GHG's en de GLG's
van de gronden binnen het vlak, afgezien van afwijkingen ten gevolge
van het voorkomen van onzuiverheden, zullen variëren binnen de gren22

zen gesteld voor de desbetreffende Gt. Daarmee wordt dus informatie gegeven over de grondwaterstanden die men er circa juni-juli (GLG), resp.
circa december-februari (GHG) in een gemiddeld jaar mag verwachten.
Bij het karteren wordt de Gt die aan een grond wordt toegekend, door

1952/

'53 ' 53 <54 '54/'55 ' 55 <56 '56/'57 ' 57 <58 ' 58 ' 5 9 '59/'60 '6<"'6, ' 6 '<62 '62/'63 '"'-M ' 64 <6

hoogste
grondwaterstand
20-

GHG

30-

40-

50-

laagste
grondwaterstand

60-

- GLG
70-

80-

100-

120-1
cm - m v .

gegevens

ontbreken

AJb. 8 Hoogste en laagste grondwaterstanden x in een %ivak lenige veldpodtylgrond Gt II, per hydrologisch jaar* in de periode 1952-1965
1
berekend uit de drie hoogste, resp. de drie laagste gemeten standen per jaar met opnamen op de 14e en
28e van iedere maand
2
april tot en met maart

schatting vastgesteld. Men leidt uit de profielopbouw, meer speciaal uit
de kenmerken die met de actuele waterhuishouding samenhangen 2oals bepaalde roest-, reductie- en blekingsverschijnselen - de GHG en
de GLG en daaruit de Gt af. Kennis van deze kenmerken wordt verkregen door profielstudie op plaatsen waar gedurende een lange reeks
van jaren regelmatig grondwaterstanden zijn gemeten, nl. bij Stambuizen van de Dienst Grondwaterverkenning TNO. Verder wordt bij de
kartering, vooral bij het trekken van Gt-grenzen, gebruik gemaakt van
landschappelijke en topografische kenmerken, zoals reliëf, bodemgebruik, slootwaterstanden e.d.
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Wanneer in een kaartvlak een complexe Gt-eenheid is aangegeven,
bijv. Gt II/III, betekent dit dat in dat vlak zowel Gt II als Gt III voorkomt. Een iets uitgebreidere betekenis heeft het Gt-complex V/VI.
Dit is nl. vooral daar gebruikt, waar gronden liggen met een GHG tussen ca. 30 en 50 cm. Wanneer in dergelijke gevallen wordt getracht een
scheiding te maken tussen Gt V en Gt VI, krijgt men grenzen die weinig
reëel zijn en die bovendien geen landbouwkundige betekenis hebben.
Deze situatie doet zich vooral voor in de kleipolders, waar de GHG bij
een gegeven polderpeil in hoofdzaak wordt bepaald door de detailontwatering (drainafstand en -diepte, e.d.).
In de rivierkleigebieden van de Maaskant, het gebied ten westen van
's-Hertogenbosch en dat van de Bommelerwaard (met uitzondering van
het noordwestelijke gedeelte) zijn in recente tijd ruilverkavelingswerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij werd ook de waterbeheersing van de
zeer zware, laag gelegen kleigronden verbeterd. Hoewel de grondwaterstanden in deze gronden als gevolg van hun gering vochtbergend vermogen in de winter en het voorjaar nog zeer hoog oplopen, onderscheiden zij zich van de overeenkomstige gronden in niet verkavelde gebieden door minder frequente en kortere perioden met zeer hoge waterstanden tot in het maaiveld.
De GHG blijft evenwel boven 40 cm en de GLG tussen 80 en 120 cm,
zodat de gronden nog tot de Gt-klasse III behoren. Om echter de gewijzigde grondwaterhuishouding van deze gronden met het oog op hun
ruimere gebruiksmogelijkheden te kunnen aangeven, worden zij afzonderlijk onderscheiden als Gt III*.
In sommige samengestelde kaarteenheden en in alle kaarteenheden van
de uiterwaarden is geen grondwatertrap aangegeven.
2.6 Het bodemprofiel en zijn horizonten
2.6.1

Horizontbenamingen

De lagen die men in een doorsnede van de bodem - het bodemprofiel kan waarnemen, worden horizonten genoemd. Ze verschillen van elkaar
door bijv. hun gehalte aan humus, ijzer, lutum, kalk of door kleur,
structuur en consistentie.
Om verschillende gronden op uniforme wijze te beschrijven, geeft men
min of meer overeenkomstige bodemhorizonten met vaste letter- en
cijfercombinaties aan (afb. 9). Bij de profielbeschrijvingen van de verschillende kaarteenheden zijn de navolgende horizontbenamingen gebruikt.
Hoofdhori^pnt A.: de bovenste lagen van ieder bodemprofiel, waarin
verse organische stof wordt omgezet tot humus en waaruit eventueel
gemakkelijk oplosbare bestanddelen kunnen uitspoelen. Deze hoofdhorizont wordt onderverdeeld in:
Al: bovenste donker gekleurde laag met een relatief hoog gehalte
organische stof, die geheel of gedeeltelijk biologisch is omgezet
en intensief met minerale bestanddelen is gemengd
Ap: geploegde laag (bouwvoor)
Aan: een door menselijke activiteit (bijv. ophoging) gevormd dek dat
dieper reikt dan een normale bouwvoor
A2: minerale laag die als gevolg van uitspoeling relatief het armst is
aan humus, klei-mineralen, ijzer, aluminium of aan alle vier.
Hoofdhori^pnt B: horizont waarin door inspoeling materiaal is afgezet.
B2: laag met maximale inspoeling
B2h: B2 die in bijzonder sterke mate is verrijkt met amorfe humus
B3j een geleidelijke overgang van een B2- naar een C-horizont.
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Hoofdhori^pnt C: niet of slechts weinig veranderd materiaal. In soortgelijk materiaal heeft de ontwikkeling van de bovenliggende horizont(en) plaatsgevonden.
Cl: kalkloos of licht verweerd moedermateriaal
C2: kalkrijk moedermateriaal.
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Hypothetische bodemprofielen met aanduiding van de belangrijkste horizonten

Hoofdhori^pnt D: van het moedermateriaal afwijkende, niet of weinig
door bodemvorming veranderde laag, bijv. veen onder een kleilaag.
Hoofdbori^pnt G: volledig ongeaëreerde horizont, meestal grijs of
blauwgrijs van kleur, die bij oxydatie sterk van kleur verandert; er komt
geen roest in voor.
Lettertoevoegingen:
. . . g duidelijke roestvlekken, bijv. Alg, C2g
. . . G vrijwel geheel ongeaëreerde laag, gekenmerkt door grijze tot
blauwgrijze kleuren, waarin nog enige roest voorkomt, bijv. CG
. . . b horizont van een 'begraven' profiel; alleen gebruikt als het begraven profiel door een sediment of een Aan is bedekt.
Behalve door bovenstaande toevoegingen kunnen de bodemhorizonten
worden onderverdeeld door achtervoeging van doorlopende cijfers. Zo
kan men bijv. de Al-horizont splitsen in All, A12, enz.
2.6.2 Kleurbeschrijving van horizonten

In de verschillende horizonten kunnen grote kleurvariaties voorkomen.
Een enkele maal, als het kleurverschil samenhangt met belangrijke bodemkundige verschijnselen (duidelijke podzol-B, zwarte en bruine enkeerdgronden), is de kleur als indelingscriterium gehanteerd (De Bakker
en Schelling, 1966).
Bij de kleurbeschrijving van bodemprofielen is gebruik gemaakt van
een Amerikaans standaardkleurenschema, de Munsell Soil Color Charts,
waarin het gehele traject van de in de grond voorkomende kleuren is ingedeeld in een groot aantal eenheden, dié onderling slechts minieme verschillen vertonen. De aanduiding van de kleuren geschiedt door een
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code, waarin zowel de basiskleur en de helderheid (licht en donker) als
de kleurintensiteit is verwerkt.
De basiskleur (hue) wordt aangegeven door het eerste cijfer, gevolgd
door een of twee hoofdletters (bijv. 10YR); de helderheid (value) wordt
voorgesteld door het eerste cijfer achter de hoofdletter(s) en de kleurintensiteit (chroma) door het laatste cijfer. Voor de verschillende kleuren
wordt in deze toelichting een eigen, gestandaardiseerde nomenclatuur
gebruikt.
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Codering en benaming van de
kaarteenheden

3.1 Codering van de enkelvoudige kaarteenheden
De op dit kaartblad voorkomende hoofdklassen van de legenda zijn
als volgt, met behulp van één of twee hoofdletters gecodeerd:
Veengronden
Moerige gronden
Humuspodzolgronden
Dikke eerdgronden
Kalkloze zandgronden
Kalkhoudende zandgronden
Rivierkleigronden
Leemgronden

V
W

H
E
Z
Z...A
R
L

De verdere codering is aangegeven met letters en cijfers, die voor de
diverse hoofdklassen gedeeltelijk een verschillende betekenis hebben.
Het coderingssysteem van elke hoofdklasse wordt in de volgende paragrafen toegelicht. Als geheugensteun is achter de lettercodes tussen
haakjes een woord geplaatst, dat met die letter begint. De betekenis ervan
dekt bij benadering het begrip dat met de lettercode wordt aangeduid.
3.1.1 Codering bij de veengronden, V

De kleine letter voor de hoofdletter V duidt op de aard van de bovengrond.
k (= klei)
: kleidek zonder minerale eerdlaag
z (= zand)
: zanddek
geen letter
: weinig veraarde bovengrond; geen klei- of
zanddek
De kleine letter achter de hoofdletter V geeft de aard van de minerale
ondergrond, die binnen 1,20 m begint, aan.
z (= zand)
: zand, zonder humuspodzol
Voorbeeld: kVz is een veengrond (V) met een kleidek (k) en een zandondergrond, die ondieper dan 1,20 m begint en waarin geen humuspodzol is ontwikkeld (z). Het is een waardveengrond.
3.1.2 Codering bij de moerige gronden, W

De kleine', letter voor de hoofdletter W wijst op de aard van de bovengrond.
k (= klei)
: kleidek
v (= veen)
: moerige bovengrond
De kleine letter achter de hoofdletter W geeft de aard van de ondergrond
aan.
z (= zand)
: zand zonder duidelijke humuspodzol-B
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Voorbeeld: kWz is een moerige grond (W) met een kleidek (k) en een
moerige tussenlaag, rustend op zand zonder duidelijke humuspodzol-B
(2).

3.1.3

Codering bij de humuspodzolgronden, H

De kleine letter voor de hoofdletter H geeft de dikte van de humushoudende bovengrond aan.
geen letter
: dun (dunner dan 30 cm)
c (= cultuurdek)
: matig dik (30-50 cm)
De kleine letter achter de hoofdletter H zegt iets over de hydromorfe
kenmerken.
n (= nat)
: met hydromorfe kenmerken (zonder ijzerhuidjes)
d (= droog)
: zonder hydromorfe kenmerken (met ijzerhuidjes)
Het eerste cijfer is de codering voor de mediaan van de zandfractie (M50).
2.: fijn zand (M50 < 210 mu)
Het tweede cijfer is de codering voor het leemgehalte (percentage < 50 mu)
.1: leemarm en zwak lemig (minder dan 17,5% leem)
.3: lemig (10-50% leem)
Voorbeeld: cHn23 is een humuspodzolgrond (H) met hydromorfe kenmerken (n) en met een matig dikke humushoudende bovengrond (c).
Het profiel is ontwikkeld in fijn (2), lemig (3) zand. Het is een laarpodzolgrond.
3.1.4

Codering bij de dikke eerdgronden, E

De hoofdletter achter de hoofdletter E duidt op de grondsoort.
Z (= zand)
: zand
De kleine letter voor de hoofdletters EZ geeft de kleur van de minerale
eerdlaag weer.
b (= bruin)
: bruine minerale eerdlaag
z (= zwart)
: zwarte minerale eerdlaag
geen letter
: geen onderscheiding in bruin en zwart (alleen
bij de lage gronden)
De kleine letter achter de hoofdletters EZ zegt iets over de grondwatertrap.
:
S (— gley)
grondwatertrap I, II en III
geen letter
: grondwatertrap IV, V, VI en VII
De cijfers hebben dezelfde betekenis als bij de humuspodzolgronden
(zie 3.1.3).
Voorbeeld: zEZ23 is een hoge (geen code) dikke zandeerdgrond (EZ)
met een zwarte minerale eerdlaag (z) in fijn (2), lemig (3) zand. Het is een
hoge zwarte enkeerdgrond.
3.1.5

Codering bij de kalkloze zandgronden, Z

De kleine letter voor de hoofdletter Z geeft de dikte van de minerale eerdlaag aan.
p (= prominent)
: dunne of matig dikke minerale eerdlaag (15-50
cm dik)
geen letter
: geen minerale eerdlaag
De kleine letter achter de hoofdletter Z zegt iets over de hydromorfe
kenmerken, of is de code voor een zwakke bodemvorming,
g (= gley)
: met hydromorfe kenmerken (zonder ijzerhuidjes)
en doorlopende roest beginnend ondieper dan
35 cm
n (= nat)
: 1. bij gronden met minerale eerdlaag (pZn . . .,
gooreerdgronden): zonder ijzerhuidjes en met
28

roest beginnend dieper dan 35 cm of over
meer dan 30 cm onderbroken
2. bij gronden ponder minerale eerdlaag (Zn . . .,
vlakvaaggronden): zonder ijzerhuidjes
d (= droog)
: zonder hydromorfe kenmerken (met ijzerhuidjes)
b (= bodemvorming): zonder hydromorfe kenmerken (met ijzerhuidjes)
en met een zwakke bodemvorming
De cijfers hebben dezelfde betekenis als bij de humuspodzolgronden
l
(zie 3.1.3).
Voorbeeld: pZn23 is een kalkloze zandgrond (Z) met een minerale eerdlaag dunner dan 50 cm (p), zonder ijzerhuidjes en met roest beginnend
dieper dan 35 cm of over meer dan 30 cm onderbroken (n). Het zand is
fijn (2) en lemig (3). Het is een gooreerdgrond.
3.1.6 Codering bij de kalkhoudende zandgronden, Z . . . A

Het ontbreken van een letter voor de hoofdletter Z duidt er op dat in dit
gebied geen minerale eerdlaag bij deze gronden voorkomt. Het zijn
dus alle vaaggronden.
De kleine letter achter de hoofdletter Z zegt iets over de hydromorfe
kenmerken, of is de code voor een zwakke bodemvorming.
n (= nat)
: met hydromorfe kenmerken (zonder ijzerhuidjes)
b (= bodemvorming): zonder hydromorfe kenmerken (met ijzerhuidjes)
en met een zwakke bodemvorming
Het eerste cijfer is de codering voor de mediaan van de zandfractie (M50).
2.: zeer fijn en matig fijn zand (M50 tussen 105 en 210 mu)
3.: grof zand (M50 > 210 mu)
Het tweede cijfer is de codering voor het leemgehalte (percentage < 50 mu).
.0: geen indeling
De hoofdletter achter de cijfers is de kalkcode.
A: kalkhoudend; kalkverloop a, of a en b, of b, of a en b en c.
Voorbeeld: Zn30A is een kalkhoudende zandgrond (Z . . . A) met hydromorfe kenmerken (n) in grof (3), al dan niet lemig (0) zand. Het is een
vlakvaaggrond.
3.1.7 Codering bij de rivierkleigronden, R

De kleine letter .achter de hoofdletter R zegt iets over de aan- of afwezigheid
van bepaalde hydromorfe kenmerken.
v (= veen)
: moerige ondergrond beginnend tussen 40 en
80 cm
n (= nat)
: met hydromorfe kenmerken (o.a. roest en grijze
vlekken ondieper dan 50 cm beginnend)
d (= droog)
: zonder hydromorfe kenmerken (roest en grijze
vlekken dieper dan 50 cm beginnend)
Het eerste cijfer is de codering voor de bouwvoorzwaarte (percentage
< 2 mu).
0. geen indeling (wel steeds meer dan 8% lutum)
lichte zavel (8-17,5% lutum)
zware klei (meer dan 35% lutum)
zavel (8-25% lutum)
zavel en lichte klei (8-35% lutum)
zware zavel en lichte klei (17,5-35% lutum)
Het tweede cijfer is de codering voor het profielverloop.
geen indeling
profielverloop l
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.2: profielverloop 2
.4: profielverloop 4
.5: profielverloop 5
.6: profielverloop 3, of 3 en 4, of 4
.7: profielverloop 3, of 3 en 4
De hoofdletter achter de cijfers is de kalkcode.
A: kalkhoudend; kalkverloop a, of a en b, of b, of a en b en c
C: kalkloos; kalkverloop b en c, of c
Voorbeeld: RnlSA is een rivierkleigrond (R) met hydromorfe kenmerken
(n). Het profiel heeft een bouwvoor van lichte zavel (1), is homogeen,
aflopend of oplopend (5) en kalkhoudend (A). Het is een poldervaaggrond.
3.1.8 Codering bij de leemgronden, L

De kleine letter p (= prominent) voor de hoofdletter L geeft bij de enige
op dit kaartblad voorkomende eenheid pLn5 het voorkomen van een
dunne of matig dikke (15-50 cm), minerale eerdlaag aan.
De kleine letter n (= nat) achter de hoofdletter L duidt op het aanwezig
zijn van hydromorfe kenmerken (o.a. roest en grijze vlekken ondieper
dan 50 cm beginnend).
Het cijfer 5 is de codering voor zandige leem (50-85% < 50 mu).
3.2 Codering van de samengestelde kaarteenheden
De codering van associaties, bestaande uit twee of drie enkelvoudige
kaarteenheden, geschiedt door combinatie van de codes van de samenstellende delen in de volgorde, waarin deze in de legenda voorkomen.
De codes worden door een schuine, staande streep gescheiden. Voor
zover er geen misverstand kan ontstaan over de betekenis is de code van
de samengestelde kaarteenheden samengetrokken. Een voorbeeld moge
dit verduidelijken. De code Rn62/95C geeft een associatie weer van de
enkelvoudige kaarteenheden Rn62C en Rn95C.
De codering van associaties van vele kaarteenheden geschiedt door de
hoofdletter A (= associatie) gevolgd door een hoofdletter die de aard
van de associatie aangeeft.
Voorbeeld: AP is een associatie in de petgatengebieden.
3.3 Codering van de toevoegingen
Toevoegingen worden aangegeven met een lettercode, een lettercode
gecombineerd met een signatuur, of alleen een signatuur.
De toevoegingen met een lettercode zijn aangebracht met een cursieve
letter. Heeft deze op de bovengrond betrekking, dan staat deze voor
de andere codetekens, in alle overige gevallen erachter. Een aantal van
deze toevoegingen is op de kaart bovendien voorzien van een signatuur.
De signatuur zonder code wordt alleen gebruikt voor vergravingeri.
3.4 Codering van de grondwatertrappen
Deze is aangegeven met de blauwe Romeinse cijfers I tot en met VII
(zie 2.5). Complexen van grondwatertrappen zijn aangeduid door een
combinatie van codes, bijvoorbeeld II/III.
3.5 Benaming van de kaarteenheden
De enkelvoudige kaarteenheden hebben niet alleen een symbool, waarmee ze kunnen worden aangeduid, ze hebben ook een naam. Deze namen
zijn ontleend aan de namen van de subgroepen van het Nederlandse
systeem van bodemclassificatie (De Bakker en Schelling, 1966). Zij
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stammen gedeeltelijk uit de bestaande terminologie (zoals veengronden,
podzolgronden). In andere gevallen zijn Middelnederlandse woorden
(bijv. eerdgronden) of kunsttermen (bijv. vaaggronden voor gronden
met weinig of geen bodemvorming) gebruikt.
De roepnamen van de kaarteenheden bestaan uit genoemde termen,
voorafgegaan door kernwoorden of woordstammen van plaats- of veldnamen. Deze voorvoegsels zijn zo gekozen, dat zij vaak voorkomen in
gebieden waar ook de desbetreffende gronden worden gevonden.
De op dit kaartblad gebruikte namen voor de kaarteenheden (in alfabetische volgorde) hebben de volgende betekenis:
Akker (in akkereerdgrond). Plaatselijk de naam voor wat oudere ontginningen. De matig dikke Al-horizont wordt ermee aangegeven. In
Noordbrabant is het ook een naam voor de oude bouwlanden, die op de
bodemkaart enkeerdgronden (zie aldaar) heten.
Beek (in beekeerdgrond). De zo genoemde gronden komen veel langs
beken voor.
,•
,
, /
Drecht (in drechtvaaggrond). Een waternaam, die uitsluitend is gekozen
omdat in de gebieden waar deze gronden veel voorkomen ook drechtnamen worden aangetroffen.
Duin (in duinvaaggrond). Het overgrote deel van de duinen, zowel in
het binnenland als aan de kust, bestaat uit gronden, die met deze naam
worden aangeduid.
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 (d.i. donkere bovengrond).
Enk (in enkeerdgrond). De meeste enkeerdgronden zijn zgn. oude bouwlanden in de zandgebieden. Zij dragen in het noorden en midden van ons
land vaak de namen es, eng, enk; in het zuiden is de naam ervan veld of
akker. Uit deze verscheidenheid is de enknaam gekozen.
Goor (m gooreerdgrond). Laag gelegen land, moeras. De naam slaat meer
op stilstaand dan op stromend water en is als zodanig typerend voor
deze gronden.
Haar (in haarpodzolgrond). Het toponiem heeft betrekking op hoge
zandgronden, vaak liggend te midden van lage gronden. De naam wordt
hier gebruikt om hoge humuspodzolgronden met een dunne Al aan te
geven.
Humus (in humuspodzolgrond). Het Latijnse woord voor aarde of grond.
Gebruikt om de bijzondere rol aan te geven die de organische stof in de
B-horizont van deze gronden speelt. Ook vaak gebruikt als synoniem
voor organische stof.
Hydro (o.a. in hydromorfe kenmerken). Afgeleid van het Griekse woord
hydoor (= water). Gebruikt als voorvoegsel om aan te geven dat bepaalde kenmerken, ontstaan onder sterke invloed van (grond)water, aanwezig zijn of om gronden te benoemen, waarin de bodemvorming sterk
is beïnvloed door de aanwezigheid van (veel) water.
Kamp (in kamppodzolgrond). Gewoonlijk is een kamp een omwalde, afzonderlijke, kleine ontginning, die vaak wat jonger is dan de enken, maar
toch veelal gebonden aan oudere ontginningen. Met deze naam worden
de matig dikke ontginningsdekken op de haarpodzolen aangegeven.
Laar (in laarpodzolgrond). De naam heeft 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 lagere (nattere)
gebieden voorkomt. Deze gronden hebben vaak een matig dikke, humushoudende bovengrond.
Leek (in leek-/woudeerdgrond). Een van de namen voor natuurlijke
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waterlopen. De naam is gebruikt om leemgronden met een dunne, donkere bovengrond op een grijze, roestig gebleekte ondergrond te benoemen.
Meer (in meerveengrond). Behalve op open water kan 'meer' ook betrekking hebben op min of meer verlande plassen. De meerveengronden
komen in die situatie veel voor.
Moerig (o.a. organische-stofklasse). Term gebruikt om de organischestofklassen veen + venig samen te kunnen benoemen.
Ooi (in ooivaaggrond). Weidegrond langs een rivier. De naam is gekozen
omdat gronden van deze eenheid vaak worden aangetroffen op plaatsen
waar ooinamen voorkomen.
Pods>pl (o.a.. in podzolgrond). Het woord komt uit het Russisch en heeft
betrekking op de askleurige loodzandlaag (A2-horizont), die veel in deze
gronden voorkomt.
Polder (in poldervaaggrond). In verreweg de meeste polders komen gronden voor, die tot deze kaarteenheid behoren.
Rauw (in rauwveengrond). Rauw heeft hier de betekenis: weinig veranderd, dwz. weinig veraard.
Vaag (in vaaggrond). Gebruikt in de betekenis van onbepaald, onduidelijk. Daarom toegepast op gronden met de minst duidelijke bodemvorming.
Veen (in veengrond, venig zand, venige klei, kleiig veen enz.). De naam
veen is ontleend aan het normale spraakgebruik. Van Dale geeft als omschrijving 'aard- of grondsoort, die grotendeels is samengesteld uit gedeeltelijk verkoolde plantestoffen'.
Veld (in veldpodzolgrond). In Noord-Nederland veel voorkomende
naam van nog woeste heidevelden die tot het eind van de vorige eeuw
tussen de ontginningen rondom de oude nederzettingen lagen. Door de
late ontginningen hebben deze gronden een dun humushoudend dek.
In Zuid-Nederland heeft de naam veld de betekenis van oud bouwland.
De eerste betekenis is gekozen.
Vlak (in vlakvaaggrond). Ontleend aan vlak (flake, vlake, vlaak): zandplaat. Het zijn laag gelegen zandgronden (rivierzanden of stuifzanden)
zonder donkere bovengrond.
Vorst (in vorstvaaggrond). De naam is gekozen omdat in de omgeving
van Grubbenvorst (L.) deze gronden veel voorkomen.
Waard (in waard veengrond). Waard is door water omsloten land. In de
waarden, zoals de Alblasserwaard, de Krimpenerwaard enz., liggen veel
waardveengronden.
Woud (in leek-/woudeerdgrond). Naam voor hoog opgaand moerasbos.
De hiermee benoemde gronden vindt men o.a. in West-Friesland, waar
veel plaatsnamen op -woud eindigen.
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Geologie

4.1 Inleiding
De geologische afzettingen die in dit gebied aan de oppervlakte voorkomen, stammen uit twee belangrijke tijdvakken van de geologische geschiedenis: het Pleistoceen, gekenmerkt door een aantal ijstijden, en het
Holoceen, dat ca. 10 000 jaar geleden begon en nog voortduurt. De afzettingen van het zandgebied zijn ontstaan in het Pleistoceen; die van
het rivierkleigebied in het Holoceen. Naar hun ouderdom zijn de pleistocene sedimenten onderverdeeld in oud-, midden- en jong-pleistocene
afzettingen. In het zandgebied liggen overal jong-pleistocene zanden
aan het oppervlak. Deze zijn echter zeer wisselend van dikte, zodat in
sommige delen van het gebied oudere sedimenten dicht onder het oppervlak voorkomen.
De diepere ondergrond in dit gebied bestaat uit oud- en midden-pleistocene afzettingen (tabel 5). Het oud-pleistocene materiaal, in hoofd-

Tabel 5

Lithostratigrafie van de kaïartaire afzettingen

Tijdsindeling
HOLOCEEN 1 )

1

Uilhoslratiflrafie en genese
afzettingen van de grote rivieren
.ma van lokale oorsprong
afzettingen
Formatie van Tiel en Gorkum 1)
>X:!Fprmatie van. Twente,!»

Eemien

Formatie van Kreftenheye (R + M
Formatie van Asten. »

aalien (Riss);

_
81
1
iii-5

ïHolsteinienï

Cromenen.

•'.•'.\Fpr.niatie van Eindhoven^Veghel (M) en Urk (Vianen) (R)
• i i i i i i i i i i i i i i ii i ii
Formatie van Sterksel (R + M)

Formatie van Kedichem (R + M)
Waalien

koude tijden (Glacialen)
'ïZy-iïl
l' j j l l l l

warme tijden (Interglacialen)

beekafzettingen

fluviatiel (M = Maas; R = Rijn)

De onderverdeling van het Wéicbselien en bet Holoceen is gegeven in tabel 6
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zaak fijne zanden en kleien van de Formatie vanKedichem,is afgezet door
de 'oerstromen' van de grote rivieren, de Rijn en de Maas. In het oudste
deel van het Midden-Pleistoceen zijn de afzettingen eveneens nog uitsluitend fluviatiel (Formatie van Sterksel). Gedurende het verdere verloop van het Midden-Pleistoceen werd ook nog fluviatiel materiaal afgezet, zowel door de Rijn (Formatie van Urk) als door de Maas (Formatie
van Veghel). In het laatste deel van dit tijdvak, het Saalien (Riss-ijstijd),
was het noorden van ons land met een ijskap bedekt. In het gebied van
kaartblad 45 West werden toen door de wind sedimenten afgezet, nl.
loss en fijn zand (dekzand).
Het Jong-Pleistoceen omvat het tijdvak van de laatste ijstijd, het Weichselien(Würm-ijstijd).Het zijn de gedurende deze tijd afgezette dekzanden
die nu in het zandlandschap aan het oppervlak liggen.
Met de permanente verbetering van het klimaat ± 8000 jaar voor Chr.
vangt het Holoceen aan, dat klimatologisch nog in een aantal perioden
wordt onderverdeeld. Deze perioden correleren tevens met verschillende ontwikkelingsfasen van het holocene landschap.
De klimaatverbetering in het Holoceen kwam ook tot uiting in een geleidelijke verandering van de hydrografie van het pleistocene landschap.
Door de afsmelting van het landijs aan het eind van het Weichselien steeg
de zeespiegel en veranderden de tot dan toe eroderende rivieren in
sedimenterende stromen. De holocene afzettingen in het hoger gelegen
zandgebied bleven beperkt tot een stroomopwaarts in betekenis afnemende sedimentatie in de dalen van de riviertjes en beken (de zgn.
beekbezinking), tot enige veenvorming plaatselijk in de beekdalen en in
depressies in het dekzandlandschap (vennen) en tot de vorming van
enkele stuifzandcomplexen.
4.2 Oud- en midden-pleistocene afzettingen
Oostelijk Noordbrabant wordt doorsneden door een zuidoost-noordwest
gericht breukenstelsel, dat dit gebied verdeelt in een aantal lage en hoge
schollen. De Peelrandbreuk vormt de grens tussen enkele omhoog gerezen treden en een zeer lage schol. Deze laatste, waarin het gehele gebied van dit kaartblad is gelegen, staat bekend als de Centrale Slenk of
Roerslenk.
De bewegingen langs de breuken dateren reeds van lang voor het Pleistoceen. De rijzing van het Peelschollengebied (ook wel Peelhorst genoemd) gaat ook thans nog voort. Ook de holocene ontwikkeling van
het rivierensysteem is er door beïnvloed.
De opvulling van de Centrale Slenk komt voor een groot deel op rekening van de oerstroom van de Rijn. Die van de Maas vormde er één geheel mee, maar voerde slechts weinig materiaal aan. Het fluviatiele
materiaal bestaat onderin uit fijne zanden en kleien, die samengevat
worden als de Formatie van Kedichem (afb. 10). De hier boven liggende
jongere afzettingen werden door Zonneveld (1947) onderscheiden als
de Formatie van Sterksel. Deze zijn grofzandig en soms grindhoudend.
Bij Rosmalen en Bruchem ligt de bovenkant ervan op een diepte van
ongeveer 20 a 25 m — NAP.
Na deze sedimentatieperiode voerde de Maas van uit zuidoostelijke richting grove, grindrijke zanden aan die door Zonneveld (1947) werden
onderscheiden als de zone van Veghel (thans Formatie van Veghel genoemd). De Rijn bracht uit oostelijke richting fijnere zanden aan, die
door dezelfde auteur werden aangeduid als de Formatie van Vianen
(thans Formatie van Urk genoemd). Beide formaties hebben vrijwel
dezelfde dikte (5 a 7 m) en liggen op 15 a 18m — NAP. Volgens Zonne34

veld komen zij niet voor in het zuidwestelijke deel van het gebied. Hier
zouden de jongere afzettingen direct op de Formatie van Sterksel liggen.
Door de vorming van grote landijsmassa's tijdens de Saale-ijstijd schrompelden de rivieren in tot kleinere stromen met een beperkter sedimenta-
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AJb. 10 Lengteprofiel door het Pleistoceen, van de Waal ten westen van Zaltbommel tot de grens van
het kaartblad ten noordoosten van Schijndel (naar Geologische Geschiedenis van Nederland, 1956)

tiegebied. Toen het landijs geleidelijk ook de noordelijke helft van ons
land bedekte, werd de tot dan toe noordelijke tot noordwestelijke loop
van de rivieren afgebogen in een sindsdien gehandhaafde westelijke
stroomrichting langs de noordkant van het huidige Brabantse zandlandschap. Bovendien verplaatste de Maas zich, door de doorgaande opheffing van de ten oosten van de Centrale Slenk gelegen hogere schollen,
geleidelijk meer naar het oosten. De eerder afgezette zanden van de Formatie van Veghel of van de Formatie van Sterksel, waar deze aan het
oppervlak lagen, werden vervolgens bedekt met dikke eolische pakketten van overwegend fijnzandig dekzand (Formatie van Eindhoven).
De naam dekzand voor deze afzettingen houdt verband met hun ligging
op oudere formaties. Zij overdekken deze als een meer of minder dikke
laag !). Deze Saale-dekzanden bereiken in de Centrale Slenk een dikte
van ongeveer 20 m. In het zuidoosten van het gebied liggen zij op een
diepte van 1,5-2 m onder het oppervlak. Tegen het einde van de Saaleijstijd werd plaatselijk ook loss afgezet, die naderhand weer gedeeltelijk
werd verspoeld.
In het op de Saale-ijstijd volgende warme Eemien (Saaie-Weichsel-interglaciaal) handhaafden de Rijn en de Maas zich in het bovengenoemde
nieuwe stroomgebied, dat ongeveer samenvalt met het huidige rivierkleilandschap. In hun gemeenschappelijke afzettingen domineerde echter
de invloed van de Rijn. Zonneveld onderscheidde deze afzettingen als de
Zone van Kreftenheye, thans Formatie van Kreftenheye genoemd.
In het zuidoostelijke en zuidwestelijke deel van het huidige zandland1

Pannekoek van Rheden (1924) en Tesch (1940) beschouwden deze en de nog te behandelen jongere dekzanden als afzettingen van de Maas, waardoor zij als Middenterrasafzettingen
op de oude geologische kaart vermeld staan.
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schap werden gedurende het Eemien veenlagen gevormd. Ook werden
leemlagen afgezet, die in dikte variëren van een paar decimeter tot ongeveer 1,5 m.
4.3 Jong-pleistocene afzettingen
Het Jong-Pleistoceen omvat het tijdperk van de laatste ijstijd, het Weichselien (Würm-glaciaal). Het wordt verdeeld in Vroeg-Glaciaal, Pleniglaciaal en Laat-Glaciaal (tabel 6). De hoofdperiode van deze ijstijd, het
Tabel 6
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Pleniglaciaal, wordt weer verdeeld in Onder-Pleniglaciaal en BovenPleniglaciaal, gescheiden door een iets minder koude tijd, het MiddenPleniglaciaal.
In het gebied van de grote rivieren ging de afzetting van de zanden
die tot de Formatie van Kreftenheye gerekend worden, gedurende het
gehele Weichselien door; ook vond vermenging met dekzand plaats.
Elders werden eolische afzettingen gevormd, die thans gedeeltelijk nog
aan het oppervlak liggen (Formatie van Twente).
Vroeg-Glaciaal
Over het voorkomen van vroeg-glaciale afzettingen in dit gebied is weinig met zekerheid bekend. In de omgeving van Boxtel, Liempde en
Schijndel liggen dunne lagen verspeelde loss in geulen boven het
Eemienveen; mogelijk zijn ze in deze tijd gevormd.
Pleniglaciaal

Tijdens het Onder-Pleniglaciaal werden waarschijnlijk de zanden afgezet,
die in het zuidoostelijke en zuidwestelijke deel van het kaartblad onder
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een lösslaag voorkomen. Deze gedeeltelijk uit dekzand bestaande afzettingen zouden echter ook geheel of gedeeltelijk uit het VroegGlaciaal kunnen dateren. Daar tot nu toe geen veenlagen in of direct op
deze zanden gevonden werden, is een juiste datering niet mogelijk.
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A/b. 11A Geologische doorsnede vanaf het zuidwestelijke kerngebied bij Haaren tot het lage Randgebied
nabij Cromvoirt
(voor de ligging van de doorsneden 11 A, B en C ye afbeelding 17)

Ook de loss in bovengenoemde gebieden is vermoedelijk nog tijdens
het Onder-Pleniglaciaal afgezet. Van de loss in het zuidwestelijke gebied is de verbreiding in noordelijke en noordoostelijke richting in drie
doorsneden aangegeven (afb. 11 A, B, C). Het verloop van de verhanglijn van de onderkant van de loss, maakt het waarschijnlijk, dat deze
werd afgezet in een bekkenvormig gebied van het zandlandschap, waarvan het laagste punt ongeveer lag waar de toenmalige riviertjes het gebied verlieten. De verbreiding schijnt in noordoostelijke richting begrensd te worden door de hoogtelijn van 4 m + NAP. Beneden dit
niveau werd geen loss aangetroffen. Aangenomen moet worden, dat
deze aan de noordzijde door erosie van de grote rivieren werd opgeruimd. Tussen de beide gebieden waar thans nog loss voorkomt, ontbreekt deze ten gevolge van erosie door de hier vanouds naar het noorden stromende riviertjes (de tegenwoordige Dommel, Kleine Aa, Run,
Essche Stroom en Oude Leij). Deze erosie heeft waarschijnlijk plaats^
gevonden in het begin van het Midden-Pleniglaciaal.
In het Boven:Pleniglaciaal werd over grote delen van het toenmalige
landschap zand door de wind afgezet. Deze zgn. Oudere dekzanden
vertonen een duidelijke horizontale gelaagdheid door een afwisseling
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van dunne laagjes lemiger en zandiger materiaal. Het matig sterk geselecteerde zand bevat 7,5 tot 12% leem (fractie < 50 mu) en heeft een
mediaan (M50-cijfer) van 140-160 mu. In het zuidwesten en het zuidoosten van het gebied, doch voornamelijk in het laatste, liggen deze
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Afl>. 11 B Geologische doorsnede vanaf het stuifaandgebied van de Drunensche Duinen door het %itidwstelijke leemgebied tot bet dal van de Run
(Legenda: %ie afbeelding 11 A)

zanden in dekken van l tot 2 m dikte op de loss en vullen zij erosiegeulen
hierin op. Voorts komen er plaatselijk zandige leemlagen in voor, die
ontstaan zijn door verspoeling van de onderliggende loss.
Tot de jongste afzettingen van het Pleniglaciaal behoren de 0,5-1 m
dikke, sterk lemige, zeer fijnzandige afzettingen, die in het zuidwestelijke
en zuidoostelijke gebied en plaatselijk in het tussenliggende gebied, aan
het oppervlak liggen (kaarteenheden Hn23, pZg23). In het zuidwesten
zijn deze lemige zanden voor latere aantasting gespaard gebleven. Alleen
heeft enige solifluctie naar lager gelegen terreingedeelten plaatsgevonden.
In het zuidoostelijke gebied, waar ze door de geringe dikte van het onderliggende Oudere dekzand op een ongeveer 1,5 m lager niveau voorkokomen, zijn deze lemige zanden grotendeels verspoeld. Ditzelfde geldt
voor het tussenliggende gebied, waar ze ten gevolge van latere erosie
echter nog slechts plaatselijk aanwezig zijn. De verspoeling geschiedde
onder periglaciale omstandigheden (sneeuwsmeltwater e.d.). Tevens
vond vermenging plaats met de onderliggende loss, die in erosiegeulen
werd aangesneden. Het zo gevormde materiaal onderscheidt zich van de
niet verspoelde, sterk lemige afzettingen door een hoger leemgehalte en
een grovere samenstelling van de zandfractie (% > 50 mu). Het vult
brede, ondiepe geulen tussen de erosieresten van de laatstgenoemde afzettingen geheel op, zodat als resultaat weer een vlak gebied ontstaan is.
Laat-Glaciaal
Het Laat-Glaciaal wordt gekenmerkt door minder extreem koude tijden,
waarbij de arctische steppe van het Pleniglaciaal geleidelijk plaats maakte
voor een parktoendra-vegetatie. Tegen het eind van het Laat-Glaciaal
kwamen hierin zelfs al dennen voor. Op laag gelegen plaatsen kon door
de grotere vochtigheid reeds veengroei plaatsvinden.
Gedurende de eerste warme periode van het Laat-Glaciaal, de Bolling-
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tijd, werd de eolische sedimentatie onderbroken. In de hierop volgende
weer koudere tijd, de Oudere-Dryastijd, werd opnieuw dekzand afgezet,
het zgn. Jongere dekzand I.
Tijdens de tweede nog weer iets warmere periode, de Allerodtijd, kwam

ZW

AJb. 11C Geologische doorsnede vanaf het zuidwestelijke kerngebied M in het centrale zandgebied nabij
y
Vught
(Legenda: %ie ajbeelding 11A)

de afzetting van dekzand opnieuw tot stilstand. Op plaatsen, waar het
vaak iets fijnzandiger oppervlak uit deze tijd naderhand weer overdekt
werd, tekent het zich thans als een iets lichter gekleurde laag in de bodem
af. De begroeiingslaag uit deze tijd staat bekend als de Laag van Usselo.
Op laag gelegen plaatsen begon ook weer veengroei op te treden, soms
ook daar waar dit voorheen nog niet het geval was. In het laatste geval
liggen veenlagen uit deze tijd ingeschakeld tussen Jonger dekzand I en
het in de Jonge-Dryastijd afgezette Jongere dekzand II.
Zowel het Jongere dekzand I als II is iets grover van samenstelling
dan het Oudere dekzand (M50 ca. 150-180 mu) en bezit meestal alleen
aan de basis enige gelaagdheid. De opstuiving geschiedde veelal uit
droog gevallen dalbodems. Het materiaal werd in zandruggen langs de
rivierdalen afgezet. In tegenstelling tot de oudere dekzandafzettingen
hebben de grovere zanden van deze ruggen veelal een lokale verbreiding.
Vóór de afzetting van de Jongere dekzanden heeft, wellicht aan het einde
van het Boven-Pleniglaciaal, nog erosie plaatsgevonden. In de ondergrond van de huidige beekdalen vullen laat-glaciale afzettingen brede
erosiedalen op, die zijn ingesneden in de oudere dekzanden (afb. 12).
Langs de noordzijde van het huidige zandlandschap werd een dalbodem
uitgesneden door de oerstromen van de grote rivieren. Hier vinden we
het eerste laat-glaciale veen uit de Bollingtijd gevormd tegen de erosierand van deze dalbodem (zie afbeelding UB).
Gedurende de Jonge-Dryastijd werd door de riviertjes van het zandlandschap een deel van het dekzand verspoeld. Vermengd met zuiver
eolisch dekzand zijn deze zanden tegen de dalhelling afgezet. Ze liggen
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hier op het geheel eolische Jongere dekzand I en II, waarvan ze zich
onderscheiden door hun iets fijnere textuur (12-20% leem; M50 110130mu).
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Schematische doorsnede van de laat-glaciale afzettingen langs een beekloop

4.4 Holocene afzettingen
Na het Laat-Glaciaal trad een klimaatverbetering in, die tot heden voortduurt. In het Preboreaal en het Boreaal was het nog betrekkelijk droog.
Gedurende het Atlanticum werd het klimaat geleidelijk vochtiger en
zelfs nog iets warmer dan het tegenwoordige. Hierna trad in het wat
minder vochtige Subboreaal en het huidige, vochtige Subatlanticum geleidelijk weer een lichte temperatuurdaling op. Vooral het gebied van de
grote rivieren onderging in het Holoceen nog grote veranderingen.
Het Randgebied

In het zandgebied vormden zich op natte plaatsen en op plekken met
open water resp. broekvenen van elzen en berken, en moerasvenen van
riet en zeggen. Plaatselijk is de veengroei ook hier al in het Laat-Glaciaal
begonnen. Ook in oude rivierbeddingen kwamen in het Boreaal venen
tot ontwikkeling, bijvoorbeeld in het dal van de Essche Stroom en van de
Oude Leij (het Helvoirtsche Broek). Het gebied tussen 's-Hertogenbosch
en Vlijmen, op de overgang van zand naar klei, wordt gedeeltelijk ingenomen door een kom waarin de veenontwikkeling, die in het Boreaal
begon, zich tot heden heeft voortgezet.
Op de armste en droogste zandgronden, waar de vegetatie gemakkelijk
vernietigd kon worden, ontstonden, mogelijk reeds aan het eind van het
Boreaal, stuifzanden o.a. de Drunensche duinen (kaarteenheid Zd21).
Ze verschillen in korrelgroottesamenstelling weinig van het Jongere
dekzand I en II. Ze bevatten echter vaak lagen met een zwakke huinusbijmenging. Er komen soms overstoven bodemprofielen in voor. Ook
aan het eind van het Atlanticum en in het Subboreaal werden stuifzanden gevormd. Deze overdekken op sommige plaatsen de stuifzandlagen van boreale ouderdom.
Ten slotte werd gedurende het Holoceen langs de riviertjes zgn. beekbezinking afgezet. Deze is gekenmerkt door een afwisseling van kleiige
en zandige lagen.
tiet rivierkleigebied
De zanden van de Formatie van Kreftenheye (zie 4.2) lagen bij het begin van het Holoceen als een golvende vlakte in het pleistocene dal van
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de grote rivieren aan het oppervlak. Een gedeelte van het gebied werd
ingenomen door komvormige terreingedeelten. Het met oudere en jongere rivierarmen doorsneden gebied helde van zuidoost naar noordwest.
Ook hier ontstonden in het Boreaal in de genoemde kommen venen (het
Alemsche Broek, Het Luisbroek ten westen van de Dieze, Het Broek ten
zuiden van Bruchem en het Lage Molenveld ten zuiden van Gameren).
De regelmatige waterafvoer en de geringe stroomsnelheid van de rivieren veroorzaakten gedurende het zgn. Vroeg-Atlanticum een geringe
kleisedimentatie buiten de zandige oevers. De sedimentatie vond plaats
in de begroeide, komvormige gedeelten van het rivierkleigebied, zodat
de oudste kleien uit deze tijd venig zijn.
In het Midden-Atlanticum trad een vertraging op in de stijging van de
zeespiegel. Door verruiming van hun afvoer konden de rivieren zich in
de zandige bodem insnijden en hun afvoersysteem in een enkelvoudige
loop onderbrengen. In de verlaten rivierarmen en de lage terreinen daarbuiten werd op grote schaal zeggeveen gevormd. Op verschillende
plaatsen in het rivierkleigebied komt dit nu voor op een diepte van l tot
2,5 m onder maaiveld. In dikte varieert het van een paar decimeter tot
ruim een halve meter.
Gedurende het Laat-Atlanticum nam de sedimenterende werking van de
rivieren weer toe. Ook in de oude rivierbeddingen werd in deze periode
veel kleiig materiaal afgezet. In de afzettingen trad voor het eerst een
duidelijke differentiatie op naar zandiger en kleiiger materiaal (zie bladzijde 42). Langs de oevers van de rivieren werden ruggen van zandige
klei gevormd, de zgn. oeverwallen; op grote afstand daarvan ontstonden in lage gebieden met gebrekkige waterafvoer, dekken van zeer zware
klei, zgn. komklei. In het westelijke Maaskantgebied zijn laat-atlantische komkleien gevonden van l m dikte (Van Diepen, 1954); in de
Bommelerwaard bedraagt de dikte meer dan 2 m.
De vermindering van de rivierafvoer gedurende het Subboreaal had een
afname van de sedimentatie tot gevolg. Plaatselijk vond echter ook in
deze tijd nog sedimentatie plaats. Zo dateert de grote stroomrug van
Bruchem-Kerkwijk-Aalst waarschijnlijk reeds uit deze tijd (Modderman,
1949). Elders traden in de drooggevallen rivierdalen zandverstuivingen
op. Bij Gewande aan de Maas vinden we 1,5 m dikke stuifzanddekken
op laat-atlantische komklei. Veelvuldiger nog is hun voorkomen op
erosieresten van de pleistocene dalbodem, die als opwelvingen in de nabijheid van oude rivierbeddingen voorkomen, o.a. bij Rosmalen en
Empel. Soortgelijke kleine opduikingen komen ook in de Bommelerwaard voor (zgn. donken of looën; afbeelding 13).
Door de verminderde aanvoer van kleimateriaal kon in de komvormige
terreinen van het rivierkleigebied opnieuw een moerasvegetatie optreden.
Op plaatsen waar de sedimentatie geheel tot rust kwam ontwikkelden
zich zeggevenen. Elders ontstonden venige en humeuze komkleien die
als gevolg van de relatief grote aanvoer van het fijnste slib tot de zwaarste afzettingen behoren. Ze worden wegens de glimmende splijtvlakken
van de structuurelementen laklagen genoemd (zie bladzijde 107). In de
komkleien komen enkele laklagen boven elkaar voor. Zij vertegenwoordigen even zoveel onderbrekingen in het sedimentatieproces. De
vroegste hiervan dateren uit het Subboreaal.
In het Subatlanticum begon een hernieuwde sedimentatie door de Maas
en de Waal met de vorming van uitgesproken oeverwallen en dekken
van komklei.
De meanderende rivier, die in het onbedijkte gebied meestal een enkel,
betrekkelijk nauw bed had, overstroomde bij hoog water regelmatig het
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Foto KLM-Aerocarto N.V.;
Luchtfoto-archief Topografische Dienst 45W, 1-3
Afb. 13 Rivierkleilandschap van de Bommelerwaard ten ^iiidwesten van Gameren. Op de oeverival
(A) %i/n de smalle, langgerekte tuinbouwpercelen (C) duidelijk yjchtbaar. In de kom (B) vallen de
talrijke hakhoutbosjes (D) en de restanten van twee vroegere eendenkooien (E) op. Bij (F) twee donken
of looën

omringende land (zie voor deze en de twee volgende paragrafen ook
afbeelding 20A en B, blz. 55 en 56). Langs de oever, speciaal in de buitenbochten, kwam het grofste materiaal snel tot bezinking. Hier werden de
uit fijnzandige zavel en lichte klei bestaande oeverwallen gevormd
(kaarteenheden Rn95A, Rn95C). Doordat het meeste materiaal hier
reeds tot bezinking komt, liggen de oeverwallen relatief hoog in het
terrein. Verder van de rivier af, waar de stroomsnelheid nog slechts
gering was, werd alleen het fijnste materiaal afgezet. In deze laag gelegen
kommen komt zware tot zeer zware klei voor (kaarteenheid Rn44C).
Omdat de buitenbocht van de meanderende stroom voortdurend meer
uitgeschuurd wordt, verplaatst de rivier zich hier naar buiten. De oeverwal komt ten slotte op de vroeger gevormde komklei te liggen (stroomop komgrond). Deze kan ook ontstaan als de rivier door zijn oeverwal
heenbreekt (kaarteenheid Rn66A, Rn67C gedeeltelijk en Rn94C) en zich
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een geheel nieuw bed zoekt, dwars door de kom. De verlaten stroombedding - die later meestal met zware klei dichtslibt - met de twee
begeleidende oeverwallen wordt stroomrug genoemd.
Soms kan de rivier plotseling van stroomrichting veranderen en de binnenbocht aantasten. Als de verplaatsing van de stroom ver genoeg is
voortgeschreden, kan op de oude oeverwal van de oorspronkelijke
buitenbocht weer komklei worden afgezet, zodat hier dan kom- op
stroom- op komgrond voorkomt. Ten slotte kan bij verlegging van het
rivierbed zware komklei op een vroegere stroomrug of op een stroomrug van een andere, zwakkere stroom worden afgezet. We vinden dan
zware komklei op een lichtere ondergrond, zgn. kom- op stroomgronden
(kaarteenheid Rn47C).
Zoals blijkt uit de grondsporen en artefacten van inheemse nederzettingen, die op de oeverwallen van de Maas en de Waal zijn gevonden
(Modderman, 1947, 1950), was het oeverwallen- en kommensysteem van
het huidige rivierkleigebied omstreeks het einde van de Romeinse tijd
(ca. 260 na Chr.) in hoofdlijnen voltooid. Uit deze tijd dateren de nu
binnendijks gelegen stroomruggen van Lith naar Alem en van Zaltbommel door de Bommelerwaard ten zuiden van Gameren naar Zuilichem. Andere stroomrug- en komkleiafzettingen uit deze periode zijn
naderhand door jongere afzettingen overdekt. De grote stroomrug van
Kerkdriel en Rossum naar Ammerzoden dateert waarschijnlijk nog uit de
laat-Romeinse tijd; overigens liggen de oeverwallen van deze jongere afzettingen hoofdzakelijk langs de huidige rivierlopen. De betrekkelijk
dunne komkleiafzettingen van na de Romeinse tijd, rusten meestal op
oudere komkleien; de scheiding wordt vaak gevormd door een duidelijke
laklaag, die het begroeiingsoppervlak uit de Romeinse tijd vertegenwoordigt. Vooral in de Bommelerwaard liggen komkleien vaak op
oudere stroomruggen.
Op talrijke plaatsen komen langs de rivieren stroken voor met zandiger
materiaal dan waaruit de normale oeverwallen zijn opgebouwd. Deze
zgn. oevergronden (kaarteenheid RnlSA gedeeltelijk) vormen de jongste
en lichtste delen van de oeverwallen. Ze werden afgezet tijdens overstromingen van de oeverwallen voor de bedijking. Meestal rust het
materiaal van deze oevergronden op normale stroomruggrond, waarin
het ook vaak zijdelings overgaat. Hier en daar wigt het echter uit over
zware komgrond. Op plaatsen waar het water met geweld door de oeverwal brak, werden instromingsgaten gevormd, die vaak nog als langgerekte plassen in het terrein liggen.
Na de bedijking werden bij dijkdoorbraken vaak kolken uitgeschuurd,
die in tegenstelling tot de (meest langwerpige) doorbraken van de oeverwallen echter een meer ronde vorm hebben en gewoonlijk veel dieper
zijn. Het vaak grove zand uit de ondergrond werd bij de doorbraak als
een waaier over het achterliggende land afgezet. Deze zgn. overslaggrond (kaarteenheid RnlSA gedeeltelijk) onderscheidt zich dan ook
meestal door zijn grovere samenstelling van de oevergronden (Pons,
1953).
Als zijrivier van de Rijn heeft de Waal, wat zijn aandeel in de opbouw
van het rivierkleigebied betreft, voortdurend aan betekenis gewonnen.
De afzettingen van deze rivier onderscheiden zich van die van de Maas
door de kalkrijkdom van de stroomruggronden.
De Maasstroomruggen zijn in het algemeen kalkloos. Dit houdt geen
. verband met ontkalking, want zowel de oudere als de jongere sedimenten zijn nagenoeg kalkloos. In een vroegere publikatie (Van Diepen,
1954) is als oorzaak aangevoerd de vermenging van het Maaswater met
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uit de Peel afkomstig zuur water. De hierin aanwezige humuszuren
zouden de ontwikkeling van kalkvormende organismen in het verse
sediment verhinderd hebben. Slechts de oudste afzettingen van de Maas
bevatten kleine hoeveelheden kalk. In het Maaskantgebied komen deze
echter maar sporadisch in dunne lagen voor. Naar het westen neemt de
verbreiding echter zowel in dikte als in oppervlakte toe.
Kalkhoudende afzettingen van de Waal liggen beneden Alem echter ook
aan de Brabantse zijde van de huidige Maasloop. Dit houdt verband met
de tot in de vorige eeuw bestaande open verbinding tussen Waal en
Maas bij Heerewaarden. Door de grotere afvoer stroomde bij hoogwater het Waalwater meestal naar de Maas. Ten zuiden van Empel komen
bovenbedoelde Waalafzettingen als dunne lagen voor tussen oudere en
jongere kalkloze kleidekken van de Maas.
„
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ƒ Landschap en bodemgebruik

Het gebied van dit kaartblad valt uiteen in twee grote landschappelijke
delen. Het zuidelijke gedeelte behoort tot het Noordbrabantse zandlandschap, het noordelijke deel tot het rivierkleilandschap van de Maas en de
Waal.
Wegens het verschillend karakter van deze twee landschapsdelen zullen
ze in de volgende paragrafen gescheiden behandeld worden.
5.1 Topografie
Het zandlandschap heeft een min of meer komvormige ligging; het helt
in noordelijke richting en bereikt ter hoogte van 's-Hertogenbosch zijn
laagste punt op ca. 2,5 m + NAP (afb. 14). De helling tot dit punt vanaf
de zuidrand van dit kaartblad bedraagt ca. 5 m, vanaf de oost- en westrand 2 a 3 m. De komvormige ligging wordt veroorzaakt door een afsluitende, oost-west verlopende zandrug op de grens met het rivierkleigebied. Deze rug is vóór de afzetting van de rivierklei opgestoven uit de
zandige dalbodem van de Maas. Hij wordt bij 's-Hertogenbosch onderbroken door de uitmonding van de Dieze in het stroomdal van de Maas.
Het rivierkleigebied heeft ogenschijnlijk een veel vlakkere ligging. In
grote lijnen gezien is dit op dit kaartblad echter slechts het geval in de
richting zuid-noord. In de richting oost-west bedraagt het verhang
ongeveer 2 m (afb. 14). Behalve deze helling van het gebied als geheel
is er tussen de in 4.4 beschreven stroomruggen en kommen in het oostelijk gedeelte van het gebied een hoogteverschil van ca. 1,5 m en in het
westelijk gedeelte van ca. 0,5 m.
5.2 Hydrografie
Het Randgebied

De Dommel en de Aa zijn de twee hoofdrivieren in de Centrale Slenk die
ten noorden van 's-Hertogenbosch bij elkaar komen, van waaraf de Dieze
als samenvloeiing van beide rivieren het water tegenover Hedel op de
Maas brengt. De zandgronden van het kaartblad behoren grotendeels tot
het voedingsgebied van deze twee rivieren (afb. 15).
De rivier de Aa, waarvan de loop in dit gebied is gekanaliseerd, verzorgt de afwatering van de noordoostelijke zandgronden via een aantal
gegraven weteringen, waarvan de belangrijkste zijn de Vliertse Wetering,
de Groote Wetering en de Leigraaf. Verder neemt de Aa nog water op
uit hét zandgebied tussen St. Michielsgestel en Schijndelvia twee kleinere
watergangen, de Kwalbeek en de Steegsche Loop. Ze hebben een grilliger
verloop dan de weteringen en zijn gedeeltelijk natuurlijke waterlopen.
De Dommel ontvangt ten zuiden van St. Michielsgestel via de Beeksche
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Waterloop het meeste water van de overige gronden in het zuidoosten.
Ten zuiden van Esch vormt de Essche Stroom, die oostelijk van Vught
in de Dommel uitmondt, de samenvloeiing van een tweetal riviertjes
door het zuidwesten van dit gebied. De oostelijke tak, de Kleine Aa, ónt-
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watert een afgevlakt landschapsdeel met lemige gronden. De kleine Aa
neemt het water op van het grootste gedeelte van het geaccidenteerde,
lemige gebied in het zuidwesten.
Het vlakke landschap met sterk lemige gronden ten zuiden van de Drunensche Duinen heeft de Zandleij als afvoer. Deze, nu kunstmatige
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watergang, die gedeeltelijk echter wel een natuurlijke waterloop zal zijn,
brengt zijn water via de hoge gronden van Cromvoirt en het grote verstopte stroomdal van het Helvoirtsche Broek naar het rivierkleigebied.
Van hieraf wordt het door de Bossche Sloot rechtstreeks op de Dieze
gebracht.

Ajb. 15

Het hoofdafuiateringspatroon

van het gebied

De hydrografie van het zandgebied heeft door diverse waterstaatkundige
werken belangrijke wijzigingen ondergaan. Zo werd de in 1821-'26 gegraven Zuid-Willemsvaart in de jaren 1927-'32 benut bij de verbetering
en gedeeltelijke kanalisatie van de Aa door het water van dit riviertje op
het kanaal te brengen. Verder werd de Dommel bij Boxtel in de jaren
twintig omgelegd en de Essche Stroom in 1963 en 1964 gekanaliseerd.
Het rivierkleigebied
De bedijking van het rivierkleigebied is uitgevoerd in onderdelen en
strekt zich in tijdsduur uit over vele eeuwen. Het is aannemelijk en ook
wel bewezen, dat het watervrij maken van rivierkleigebieden zich voltrok
47

in stroomopwaartse richting (Van Diepen, 1954). Bij grote waterafvoer
overstroomden de laagste gebieden aan de riviermonden het eerst. Het
opwerpen van dijken verkleinde daar de komberging en veroorzaakte
periodiek een hogere opstuwing van het rivierwater en een vergroting
van het overstromingsgevaar in de aangrenzende, hoger gelegen delen
van het rivierkleilandschap, zodat ook daar bedijking nodig werd.
De bedijking van het ten zuiden van de Maas gelegen rivierkleigebied
kan ongeveer gedateerd worden in de periode 1250-1350. Van enkele
Brabantse polders is uit oorkonden bekend wanneer aan de ingezetenen
van de betreffende dorpen door de overheid een bedijkingsrecht is verleend. Zo kreeg Empel toestemming tot bedijking in 1309, Maren en
Kessel in 1349.
Omstreeks 1270 maakten o.rri. de polders van het Boven-Langstraatgebied (Drunen en Vlijmen) en het Land van Heusden en Altena deel
uit van de Grote of Zuidhollandse Waard. De Hoge Maasdijk rondom
het gebied van Heusden en Vlijmen is hiervan nog een overblijfsel. De
linker Maasoever tegenover de Bommelerwaard was dus in die tijd bedijkt. Hoewel over het ontstaan van de bedijking van de Bommelerwaard niets met zekerheid bekend is, wijzen oudere bronnen wel uit dat
de bedijking van het Gelderse gebied misschien al vroeger is aangevangen
(Hoeksema en Eringa, 1950). In 1276 is er sprake van een dijkgraaf voor
de Bommelerwaard, in 1307 van een algemeen dijkrecht voor het gebied.
Dit dijkrecht gold niet voor de hoge heerlijkheden Rossum, Ammerzoden en Nederhemert die hun eigen schouw hadden en dus waarschijnlijk vanwege een vroegere waterstaatkundige ontwikkeling verworven
rechten konden doen gelden. Hieruit zou dan, wat Rossum betreft,
tevens volgen, dat opeenvolgende bedijkingsfasen niet altijd een aaneensluiting van bedijkte gebiedsdelen inhoudt. De dorpspolders Rossum
en Hurwenen hadden door hun gunstiger waterstaatkundige ligging in
1320 een voorsprong op de omliggende, lager gelegen gebieden. In het
belang van deze laatste moesten zij hun water lozen op de Drielsche
Wetering. Ook het feit dat de gronden van Ammerzoden en Hedel aan
de noordzijde door een zgn. 'achterdijk' beschermd waren (nog steeds
aanwezig), wijst er op dat de gronden van het middengebied pas in een
later stadium watervrij zijn gemaakt.
De lage polders in het westelijke deel van de Bommelerwaard hebben na
de bedijking een paar eeuwen lang zwaar te lijden gehad van overstromingen (Poederoyen en Brakel). Om de rest van de Bommelerwaard te
beschermen werd beneden Zuilichem waar de bandijken van de Maas en
de Waal elkaar dicht naderen, in 1478 een dwarsdijk gelegd, de Meidijk.
Deze dijk verdeelde het gebied in twee polderdistricten: de Bommelerwaard boven den Meidijk en Bommelerwaard beneden den Meidijk.
Kaartblad 45 West omvat op ca. 1900 ha na het gebied van de Bommelerwaard boven den Meidijk.
De bedijking van het rivierkleigebied is oorzaak geweest, dat het rivierstelsel in de loop der eeuwen nog een aantal wijzigingen heeft ondergaan. Bij de steeds toenemende waterafvoer bleken de stroombeddingen
van lieverlede over een te kleine afvoercapaciteit te beschikken. Het gevolg is geweest dat de rivieren hun oevers met de daarop gelegen dijken
gingen ondermijnen en er inbraken ontstonden. De verschillende wielen,
gelegen aan de binnen- en buitenzijde van de herstelde dijken, alsmede de
overslagdekken op het bedijkte land, getuigen hiervan.
Ook de loop van de rivieren werd door de bedijking gewijzigd. Indien
de ondermijnende werking van de rivier een te grote bedreiging ging
vormen voor de bedijkte gronden=werd soms op de binnendijkse gron48

Foto Geallieerde Luchtmacht;
Luchtfoto-archief Stiboka 5-V-27 en 5-VII-27
Afb. 16 De Kil van Hurivenen ten oosten van Zaltbommel. Op de oever- en overslaggronden (A.)
fruitteelt. Bij B een kleine oppervlakte komgronden. Bij C een gedeelte van de 'stroomrug HurwenenKerkwijk
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den een nieuwe dijk aangelegd, bijv. tussen Rossum en Hurwenen en
ten zuidoosten van Nieuwaal, waar de huidige dijken nu scheef door de
percelering lopen. Een gedeelte van de bedijkte gronden werd daarbij
dus prijsgegeven (Hoeksema en Eringa, 1950). Omgekeerd werd soms
echter een meander afgesneden en met de aangrenzende uiterwaarden
in de bedijking opgenomen, bijv. al vóór 1354 de nu geheel verlande
Maasbocht tussen Ammerzoden en Well. Soms werd een bocht afgesneden die echter buiten de winterdij k bleef, zoals in 1639 de Hurwenensche Kil ten oosten van Zaltbommel (afb. 16).
Voornamelijk in het begin van de twintigste eeuw zijn aan de Maas belangrijke correcties aangebracht. Aan de rivier, die voorheen bij Heerewaarden in open verbinding met de Waal had gestaan, werd daarbij een
eigen stroombed teruggegeven. Op verschillende andere plaatsen werden
talrijke bochten afgesneden.
Als regenrivier is de Maas, mede door zijn bochtig verloop, altijd een
moeilijk te beteugelen stroom geweest. Al vroeg na de bedijking veroorzaakte de gebrekkige afvoer overstromingen in bovenstroomse gebieden. Het overstromingswater werd dan binnendijks afgevoerd over de
gronden van het Maaskantgebied. Uit deze situatie is in de vijftiende
eeuw een noodinundatiesysteem, de zgn. Beerse Maas ontstaan, dat
diende tot ontlasting van bovenstroomse gebieden van hoog opperwater. Dit werd gerealiseerd door het inlaten van Maaswater over verlaagde delen in de rivierdijk ter hoogte van Beers in Oost-Brabant. De
afvoer van dit water over de binnendijkse gronden van het Maaskantgebied had onder gunstige omstandigheden zijn eindpunt bij de Dieze,
waar het via deze rivier teruggeloosd werd op de Maas, nadat het alle
lage gronden rondom de vroegere vestingstad 's-Hertogenbosch onder
water had gezet. Bij ongunstige stand van het buitenwater werd het
Beerse-Maaswater over de lage gronden ten zuiden van de BovenLangstraat geleid en via de Baardwij kse Overlaat geloosd op de buitendijkse gronden van de Beneden-Langstraat.
In 1940 werd aan deze min of meer gereguleerde waterafvoer over bedijkte gronden een definitief einde gemaakt, nadat tevoren verschillende
rivierwerken waren uitgevoerd. In dit gebied waren dit de verlegging
van de Maas vanaf Hedikhuizen langs Heusden naar de Amer in 1904
en de omlegging van de Maas bij Alem in 1940. Twee oudere riviermeanders waren al eerder in onbruik geraakt. De meander ten zuiden
van Hedikhuizen kwam te vervallen in 1474, waarbij de vestingstad
Heusden van de rivier werd afgesneden; die bij Hedel in 1869 bij de
totstandkoming van de spoorbrug.
In het verleden geschiedde de waterlozing van het rivierkleigebied
bij lage stand van het buitenwater door sluizen. In de negentiende eeuw
kwam het stoomgemaal tot ontwikkeling. Tegenwoordig zijn de meeste
polders van een elektrisch gemaal voorzien om op elk gewenst moment
te kunnen lozen.
Van oudsher regelden de bewoners van elk dorp zelfstandig hun waterstaatkundige beveiliging in afzonderlijke polders. Het onderhoud van de
rivierdijken werd omgeslagen over de polderpercelen, ook van de binnenpolders, die evenzeer belang hadden bij de bedijking. Hoeksema en
Eringa (1950) berekenden voor het gedeelte van de Bommelerwaard
boven den Meidijk dat per ha 5,5 m dijk moest worden onderhouden.
Voor Kerkwijk bedroeg dit l m per ha, voor de gronden van de laagste polders beneden de Meidijk 22 m per ha.
Het af te voeren binnenwater in de polder wordt naar kunstmatige watergangen gevoerd, die door de kommen lopen en die wetering, graaf, sloot
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of tochtsloot heten. De aanleg van deze watergangen vormde eertijds het
begin van de ontwikkeling van een gebied tot een zelfstandige polder.
Men liet de weteringen liefst zo ver mogelijk stroomafwaarts op de ri-
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vier uitmonden om aldus van het verval van de rivier te profiteren. Daarom werden de watergangen door het komgebied van lager (d.i. stroomafwaarts) gelegen polders gegraven. Om deze te behoeden voor overstroming legde men de weteringen tussen kaden en kreeg de lager ge-
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legen polder een eigen waterlozing via een parallelwetering op een
lager niveau. Langs de Bommelsche Wetering ten zuidwesten van
Gameren is een deel van de kaden nog aanwezig.
Uit de noodzaak van een gemeenschappelijke regeling van de waterlozing door verschillende polders zijn grotere combinaties gegroeid. In de
Bommelerwaard zijn de polders verenigd in het Hoogheemraadschap
van de Bommelerwaard. In het Brabantse gebied zijn de Polders het
hoog Hemaal, Polders Lith en Lithoyen, het laag Hemaal (de vroegere
polders van Alem, Maren en Kessel) en de Polder van den Eigen en
Empel voorbeelden van kleinere combinaties binnen het grote waterstaatkundige verband van het Waterschap van het Maaskantgebied.
Ook bij deze samenvoeging werd het water van hoger gelegen gebieden
door de lager gelegen polders gevoerd. De Hertogswetering, die de
afwatering verzorgt van het Boven-Maaskantgebied, vormt met haar
kaden in het laagste gedeelte van het Maaskantgebied tevens de scheiding
tussen de Polder van het hoog en laag Hemaal en de Polder van den
Eigen en Empel. De waterlossing van laatstgenoemde polder, de Roode
Wetering, ligt langs de noordzijde van de kade van de Hertogswetering
(zie afbeelding 21).
5.3 Landschappelijke indeling
5.3.1 Landschappelijke indeling van het zandgebied

De pleistocene en huidige stroomdalen van de riviertjes die in het Bossche Broek samenkomen, verdelen het zandlandschap nog weer in een
drietal gebieden (afb. 17):
l Het centrale zandlandschap met zwak lemige zanden, doorsneden
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door de bovenbedoelde riviertjes (Dommel, Run, Kleine Aa, Essche
Stroom en Oude Leij). Het zet zich, zowel naar het oosten als naar
het westen, als een strook langs de zuidrand van het rivierkleilandschap voort.
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Het zuidoostelijke zandlandschap; een sterk lemig, vrijwel vlak
gelegen gebied.
3 Het zuidwestelijke zandlandschap; een zeer sterk lemig gebied met
een zwak microreliëf.

Het centrale zandlandschap
In dit gebied (afb. 18A) ontbreken de pleniglaciale lösslagen; slechts
plaatselijk komen zandige leemlagen voor.
De zandige afzettingen (Ouder dekzand) zijn ontstaan tijdens het BovenPleniglaciaal na opruiming van oudere, lemige afzettingen door de hier
naar het noorden stromende riviertjes en door de Maas.
In het gebied van de riviertjes vormen deze zanden de opvulling van hun
gemeenschappelijk pleistocene erosiedal. Ze bestaan uit leemarme tot
zwak lemige, eolische zanden en wat lager gelegen, lemige, fijnzandige,
ten dele verspoelde afzettingen langs de beekdalen. Naderhand hebben
de riviertjes zich weer ingesneden waardoor over korte afstanden hoogteverschillen van 2 a 3 m zijn ontstaan.
De zuiver eolische afzettingen vormen het gebied van de jonge heideontginningen (Hn21 en Zd21) die plaatselijk met naaldbos beplant zijn.
Op de ten dele verspoelde, lemiger afzettingen komen de dikke eerdgronden (zEZ23) van de oude bouwlanden voor. Door de ophoging
die deze cultuurgronden hebben ondergaan, zijn de oorspronkelijke
relief-verschillen ten dele genivelleerd, de hellingen naar de beekdalen
zijn daarentegen steiler geworden.
Langs de noordzijde van de hierboven onder 2 en 3 genoemde lemige
gebieden vulden de zandige afzettingen de pleistocene dalbodem van de
Maas op. Zij werden evenwel in het Laat-Glaciaal door deze rivier weer
gedeeltelijk opgeruimd. Het resterende gedeelte ligt nu als een brede
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Foto Stiboka R32-24
Afb. 19

Gedicht op het Helvoirtscbe Broek

strook tussen de hieronder nog te bespreken lemige zandgebieden in het
zuidoosten en het zuidwesten en het kleilandschap, dat op de nieuw ontstane dalbodem van de Maas werd gevormd. Het noordoostelijke gedeelte van deze strook (zie afbeelding 20A) bestaat uit een sterk afgevlakt landschapsdeel. Behalve de zandrug aan de noordoostzijde is het
een vlak gebied met lage gronden (/èZn21 en pZn21). De vlakke ligging
is een gevolg van verspoeling door het vroeger regelmatig voorkomende
overstromingswater van de uit het zandgebied komende riviertjes.
De zandige afzettingen westelijk van 's-Hertogenbosch (afb. 18B) worden onderbroken door rivierklei- en beekafzettingen (^pZg21 en pZn21).
Langs de noordzijde van deze jongere afzettingen ligt de grote zandrug van het Boven-Langstraatgebied met de dorpen Vlijmen, Nieuwkuyk
en Haarsteeg. Langs de zuidzijde ligt een rug van laat-glaciale, eolische
afzettingen, die ten westen van dit kaartblad één geheel vormt met de
zandrug van Vlijmen-Haarsteeg. Een groot deel van dit gebied bestaat
uit jonge ontginningen met veldpodzolgronden (Hn21). Tijdens de
vorming van dit landschap is het stroomdal van de Oude Leij dichtgestoven en in onbruik geraakt. In het verstopte stroomdal, het huidige
Helvoirtsche Broek (afb. 19), ontstond veen, waarvan een groot deel door
turfwinning gedurende de laatste eeuwen weer is opgeruimd. Op de laatglaciale zandafzettingen zijn in het Holoceen uitgestrekte stuifzanden
ontstaan (duinvaaggronden, Zd21). Het grootste gebied, westelijk van
Cromvoirt, vormt een deel van de Drunensche Duinen. Oostelijk van
Cromvoirt is het stuifzandlandschap van de Vughtsche Heide gedeeltelijk
vergraven voor zandwinning (De Ijzeren Man).
Het zuidoostelijke en zuidwestelijke zandlandschap
In het zuidoostelijke gebied (afb. 18 A) liggen periglaciaal verspeelde,
sterk lemige zanden aan het oppervlak; in de ondergrond komen zware
leemlagen voor. De oude zandbouwlanden (enkeerdgronden, zEZ23),
die een belangrijke oppervlakte innemen, zijn minder sterk opgehoogd
dan die van het centrale zandgebied. De overgang naar de beekdalen is
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daardoor meer glooiend. Het grootste gedeelte van dit gebied tussen
Boxtel en Schijndel heeft een uitgesproken vlakke ligging.
Het lemige, zuidwestelijke gedeelte van het gebied dat eveneens voor een
groot deel uit lemige enkeerdgronden (zEZ23) bestaat (afb. 18A, B), onF'
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Schematische doorsnede door het gebied Kessel-Rosmalen

derscheidt zich van het zuidoostelijke door een sterker reliëf en een hogere
ligging van l a 1,5 m. Er komt, behalve in het hieronder te noemen gedeelte, een patroon van ondiepe geulen in voor, die gedeeltelijk op de
bodemkaart zijn terug te vinden als stroken met Gt V. Buiten de geulen
liggen, in tegenstelling tot het zuidoostelijke gebied, vrijwel overal dikke
zandige lagen tussen het sterk lemige dek en de leem- of lösslagen in de
ondergrond. Daardoor is de natuurlijke drainage hier beter dan in het
laatstgenoemde gebied. Het gedeelte ten westen van Helvoirt is nog
lemiger en valt weer op door zijn geringe reliëfverschillen. Hier ontbreken de zandige lagen boven de leem- of lösslagen zodat ook hier een
verspoeling van de lemige afzettingen moet hebben plaatsgevonden.
5.3.2 Landschappelijke indeling van het rivierkleigebied

Ook het rivierkleigebied kan in een drietal gebieden verdeeld worden:
1 Het ten zuiden van de Maas gelegen Brabantse rivierkleigebied ten
oosten van de Dieze, het zgn. Maaskantgebied.
2 Het Brabantse rivierkleigebied ten westen van de Dieze.
3 Het gebied ten noorden van de Maas, gelegen in de provincie Gelderland, dat deel uitmaakt van de Bommelerwaard. De jongste afzettingen van Maas en Waal gaan hier in elkaar over.
In het rivierkleilandschap is de topografie minder genuanceerd en zijn de
hoogteverschillen geringer dan in het zandlandschap.
Het Brabantse rivierkleigebied (afb. 20A) is nog gedeeltelijk ontwikkeld
op de zuidelijke helling van de pleistocene dalbodem (kaarteenheden
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Rn47Q> en /èZn21). Tegen de zandgronden liggen de kleiafzettingen
aan de oostzijde van het gebied op ca. 4 m + NAP en aan de westzijde
op ca. 3 m + NAP (dus ongeveer op hetzelfde niveau als de stroomruggen). Het tussenliggende gebied is lager en bestaat in hoofdzaak uit
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AJb. 20B Schematische doorsnede door het gebied Zaltbommel-Bokhoven
(Legenda: %ie afbeelding 20A)

vrijwelboomloze(afb. 21) kommen(Rn44C), die in het oosten op ca. 3,5 m
+ NAP en in het westen op ca. 2,5 m + NAP zijn gelegen. Voornamelijk in het westelijke gebied komen er enkele kleinere stroomruggen en
stuifzandruggen op de pleistocene dalbodem in voor. De diepte van de
kommen ten opzichte van hun omgeving varieert van 0,5 tot 1,5 m.
In de laagste delen bestaat de ondergrond uit veen (RvOlC en Rn44Cz>).
Door inklinking van het veen kunnen binnen dezelfde kom nog aanzienlijke hoogteverschillen voorkomen, ondanks de nivellerende invloed die
van het sedimentatieproces is uitgegaan.
In het Maaskantgebied ligt één grote, aaneengesloten kom, die een belangrijk deel van de Polders het hoog en laag Hemaal en de Polder van
den Eigen en Empel inneemt. In het westen vindt men enkele geïsoleerde
kommen in De Gecombineerde Buitenpolder van Vlijmen, Engelen en
Hedikhuizen. Voornamelijk in het Maaskantgebied komt broekveen
voor, dat in dikte wisselt van een paar decimeter tot ca. 1,5 m. In de
Polder het laag Hemaal worden relicten van oude rivierbeddingen aangetroffen, die zijn opgevuld met komklei en tussenliggende lagen venige
klei tot een gezamenlijke dikte van ca. 4 m.
In De Gecombineerde Buitenpolder van Vlijmen, Engelen en Hedikhuizen (ten westen van de Dieze) is het komkleidek gemiddeld 0,5 m
dunner dan in het Maaskantgebied. Deze polder wordt, behalve aan de
zuidzijde, omsloten door oudere afzettingen van een verland rivierenstelsel. Hiervan zijn nog relicten overgebleven in de Hedikhuizensche
Maas ten noorden van Haarsteeg. De stroomruggronden en komgronden van dit westelijke rivierkleigebied hebben alle een bij menging! met
grof zand. Dit moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan talrijke
doorbraken door en gedeeltelijke opruiming van een oude zandrug,
waarvan nog resten als zandopduikingen tussen Orthen en Empel aanwezig zijn. Op dit punt heeft de erosie het zandlandschap ver zuidwaarts
beïnvloed. Hierdoor is het lage gebied rondom 's-Hertogenbosch nadien
door dunne kleidekken van de Maas overdekt. De vestingstad 's-Her56

Foto Stiboka R32-16
Ajb. 21 Komkleilandschap van de Maaskant ten zuiden van Lith. Slechts enkele eendenkooien, maarvan één in de linkerbovenhoek van de foto zichtbaar is, onderbreken bet boomlo^f landschap. Links van
de hoge kade de Hertogswetering; rechts de lager gelegen Roode Wetering

togenbosch, ontstaan op een zandige opduiking tussen deze rivierkleigronden, ontleende haar strategische positie aan de ligging te midden
van deze lage gronden.
Het rivierkleigebied van de Bommelerwaard vertoont door het voorkomen van kalkrijke stroomruggen eveneens een grote afwisseling in
hoogteligging (afb. 20B). Het hoogteverschil met de kommen is van
dezelfde orde van grootte als ten zuiden van de Maas. Ook hier komt in
sommige kommen veen in de ondergrond voor. Dit veen wordt voornamelijk aangetroffen in de Polder Zaltbommel en in die van Gameren
en Delwijnen. De dikte van de komkleidekken blijft gemiddeld ongeveer
0,5 m onder die van het Maaskantgebied. De dikste kleidekken worden
aangetroffen ten westen van de rijksweg Utrecht-'s-Hertogenbosch langs
een paar weteringen, die in een verlande stroombedding liggen. Langs
de Noorder Wetering (tussen Zaltbommel en Bruchem) is de komklei
3,5 a 4 m dik; langs de Wellsche Wetering (tussen de stroomruggen van
Ammerzoden en Kerkwijk) liggen komkleilagen van 1,5 a 2 m dikte.
Door het voorkomen van de reeds genoemde stroomruggen, van talrijke
kleine bosjes en van populierenbeplanting langs de wegen in de kommen,
is het landschap van de Bommelerwaard gevarieerder dan dat van het
Maaskantgebied (afb. 22). Twee belangrijke stelsels, die in het gebied
vanuit het noordoosten in zuidwestelijke richting zijn te vervolgen, zijn
de stroomruggen van Hurwenen over Bruchem en Kerkwijk tot Wellseind en die van Velddriel en Maasdriel tot Hedel. Ten oosten van de
lijn Ammerzoden-Hurwenen worden de komkleidekken vaak aangetroffen op een oudere stroomrugondergrond. Meer naar het westen
liggen ze in de meeste gevallen op oudere komkleien al dan niet met
tussenliggende veenlagen. Soms bestaat de ondergrond uit omgewerkt
grof zand van de pleistocene dalbodem. De zandige opduikingen temidden van de rivierklei (zgn. donken of looën) zijn hoog gelegen
(stuifzand) koppen van deze dalbodem.
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Foto Stiboka R32-20
A/b. 22
dingen

Komkleilandschap in de Bommelerivaard. Veel beplanting langs wegen en op perceelsschei-

5.4 Het bodemgebruik
Zowel in het 2andgebied als op de rivierkleigronden overheerst een gemengde vorm van landbouwbedrijf, die voor het zand en de klei echter
verschilt in de gewasseiikeuze. Ook is in beide landschappen de tuinbouw tot ontwikkeling gekomen, waarbij het gewassortiment bij een
aantal teelten eveneens verschillen vertoont.
Zandgronden

Akkerbouw is de meest verbreide vorm van bodemgebruik op de hoge
zandgronden. Hiertoe behoren de drogere gronden van de oude dorpsgemeenschappen (enkeerdgronden) en de eveneens droge gronden van
de jongere landbouwontginningen (podzolgronden van de vroegere
heidevelden). De teelten op deze gronden zijn voornamelijk beperkt tot
rogge, haver en aardappelen. Het zijn de minst vochteisende gewassen
op het gemengde zandbedrijf. De droogste enkeerdgronden worden nog
wel gebruikt voor de verbouw van rogge en haver, doch overigens
worden de droogste gronden meestal buiten het bouwlandareaal gehouden. Op de lager gelegen, vochtiger gronden vindt men behalve de
hiervoor genoemde gewassen mengteelten van gerst met haver, voederen suikerbieten en grasland.
De weidebouw komt op deze gronden in tweeërlei vorm voor, namelijk
als kunstweide en als blijvend grasland. Dit laatste vinden we vooral op
de laagst gelegen gronden, die ongeschikt zijn voor bouwland. Verder
ligt het verspreid tussen bouwlandpercelen op wat hoger gelegen gronden, die echter nog te nat zijn voor de verbouw van wintergewassen. Bij
de enkeerdgronden is dit al bij een lagere grondwaterstandsdiepte het
geval dan bij de gronden van de ontginningsgebieden, die pas bij een
hoger grondwaterniveau een oververzadiging te zien geven.
Kunstweide is thans reeds een verouderd begrip, hoewel het pas met
de opkomst van de ontginningsbedrij ven in deze eeuw is ontstaan. Het
betreft het tijdelijk gebruik als grasland van drogere zandgronden die
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Foto Stiboka R32-26
Ajb. 2} Het tuinbomvgebied van Vlijmen-Nietmikuyk-Haarsteeg op hoge bruine enkeerdgronden
(bEZ21)

ongeschikt zijn voor permanent grasland, omdat de graszode wegens
vochtgebrek op den duur te sterk achteruitgaat. Naar gelang de gebruiksduur, zijn er speciale graszaadmengsels ontwikkeld en onderscheidt men bij deze vorm van bodemcultuur l-, 2- en meerjarige
kunstweiden.
Door de gunstiger bedrijfsuitkomsten van het weidebedrijf hebben de
kunstweiden de laatste 15 jaar op aanzienlijke schaal plaats gemaakt voor
een systeem, waarbij het grasland vele jaren gehandhaafd blijft. Als de
kwaliteit van de grasmat ten slotte achteruit loopt, wordt het grasland
gescheurd om dan kortere of langere tijd als bouwland geëxploiteerd te
worden, waarna weer gras wordt ingezaaid.
Wisselweiden kwamen voornamelijk voor op de betere zandgronden.
Tegenwoordig worden deze gronden echter meestal uitsluitend als weiland geëxploiteerd. De laagst gelegen, moeilijk beweidbare gronden in
de beekdalen worden vrijwel alleen als hooiland gebruikt.
In het gebied van de Boven-Langstraat komt vanouds reeds tuinbouw
voor (afb. 23). Deze ontstond op de vochtige, diep humushoudende oude
bouwlandgronden (bEZ21) en breidde zich geleidelijk uit naar de wat
minder diep humeuze, lage zandgronden (EZg21) en naar de gebroken
gronden (/èZn21). Als oudste teelten worden vermeld hop (1700) en
bessen (1870). Omstreeks 1910 bedroeg de oppervlakte tuinbouwgrond
in de gemeente Vlijmen reeds meer dan 100 ha. De tuinbouw is hier
voortgekomen uit het kleine, gemengde bedrijf. Ongeveer 50% van het
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Foto Stiboka R32-25
Aft 24. Populierenteelt tussen Boxtel en Schijndel; rechts en links grote percelen; in het midden
%eer smalle perceeltjes als scheiding tussen graslanden

cultuurareaal is op het ogenblik ondergebracht in zuivere tuinbouwbedrijven; de andere helft maakt nog deel uit van het kleine landbouwbedrijf. Thans omvat de teelt fijne en grove bladgroenten, bonen, klein
fruit (frambozen, bessen en aardbeien) en voorts nog enkele teelten van
vroege groenten onder platglas.
Na 1945 kwamen op de oudere cultuurgronden van kleine landbouwbedrijven elders op de zandgronden eveneens diverse tuinbouwteelten
tot ontwikkeling (Helvoirt, Haaren, Schijndel, Den Dungen en Berlicum). Behalve de gewassen van het Boven-Langstraatgebied treft men
er echter ook al enkele warenhuizen aan voor de teelt van de vroegste
bladgroenten en tomaten. Voor deze teelten en op kleine schaal ook voor
de aspergeteelt zijn minder vochtige oude zandbouwlanden in gebruik.
De tuinbouwbedrijven op deze zandgronden, waarvan een aantal is gespecialiseerd op de teelt van sierheesters, hebben zich volledig losgemaakt van het landbouwbedrijf.
Een deel van de hoge zandgronden is met naaldhout beplant. Deze
dennenbossen vinden we in de grotere complexen droge, jongere ontginningsgronden en op de stuifzandgronden (Drunensche Duinen,
Hooge Heide onder Rosmalen, Heeswijksche Heide, Halsche Heide).
Op de lage, zeer vochtige en natte zandgronden van Midden-Brabant is
de populierenteelt een traditionele houtteelt. Het voorkomen van lemige
afzettingen in de ondergrond is hierbij een gunstige omstandigheid. De
teelt komt voor op de bermen van allerlei wegen (pootrecht) en op afzonderlijke percelen (afb. 24). Grote complexen populierenbos zijn het
natuurreservaat De Geelders tussen Boxtel en Schijndel en het gebied
langs de Zuid-Willemsvaart noordelijk van Schijndel.
Rivierkleigronden
Van oudsher is de akkerbouw van de gemengde landbouwbedrijven in
dit gebied geconcentreerd geweest op de zavel- en lichte kleigronden van
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de stroomruggen, waar ook de huizen en bedrijfsgebouwen nog veelal
als vanouds hun plaats hebben. Het gewassortiment omvat behalve de
reeds genoemde teelten van de zandgronden, winter- en zomertarwe,
winter- en zomergerst en koolzaad. Op de komgronden is de teeltkeuze
onder normale omstandigheden beperkt tot een paar nog laat te zaaien
voorjaarsgewassen als zomertarwe, haver en voorts koolzaad. Op de
stroomruggen is in de laatste halve eeuw een permanente verschuiving
geweest naar een groter bouwlandareaal. Deze hangt samen met de verbeterde ontwatering van deze gronden.
Na de bedijking van het rivierkleigebied zijn althans de laagste delen
van de kommen ten gevolge van hun slechte waterhuishouding uitsluitend als hooiland in gebruik geweest (Van Diepen, 1954). Pas met de
verbetering van de ontwatering, vooral in de laatste decennia, konden de
komgronden geleidelijk ook als weiland in gebruik worden genomen.
Het merendeel wordt gebruikt als weiland en hooiland voor de melkveehouderij van het gemengde bedrijf. Zowel in dit bedrijf als los daarvan
komt op de beweidbare gronden ook vetweiderij voor. Op de allerlaagste
gronden is een regelmatige beweiding vaak niet mogelijk. Dergelijke
gronden worden dan overwegend voor de hooibouw gebruiktj ofwel ze
worden met een beplanting van populieren en elzen in bos gelegd
(Gamerensche Veld en Lage Molenveld). Het graslandareaal op de komgronden is steeds zeer constant geweest, terwijl dat van de stroomruggen meer wisselt met de aard van de conjunctuuromstandigheden
waarmee de bedrijven te maken hebben.
Ook de uiterwaarden worden bijna helemaal ingenomen door grasland.
Hoewel hun samenstelling en ontwatering vaak redelijke mogelijkheden
bieden voor akkerbouw, stuit de ontwikkeling daarvan af op het risico
van overstroming en/of geringe ontsluiting. De variatie in exploitatiewijze van het grasland is in de uiterwaarden dezelfde als op de komgronden.
Tijdens de landbouwcrisis in de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam
op de stroomruggen in de Bommelerwaard de fruitteelt, vooral appels,
tot ontwikkeling. De grootste verbreiding heeft deze teelt thans bij
Zaltbommel, Rossum en Kerkdriel (zie afbeelding 16). Geleidelijk
kwamen op zandige oever- en overslaggronden ook andere tuinbouwteelten tot ontwikkeling, zoals die van groenten op de koude grond en
onder platglas, de teelt van groot en klein fruit en van vroege aardappelen (Zaltbommel, Gameren en Hedel; zie afbeelding 13). In deze
oudere tuinbouwgebieden zijn de laatste 15 jaren ook kasteelten in
zwang gekomen. De teelt van aardbeien (o.a. onder platglas) en van
bessen neemt bij verschillende rivierkleidorpen een grotere plaats in dan
op het zand. In de jongere centra Kerkdriel, Velddriel en Ammerzoden
treft men een grotere ontwikkeling aan van teelten in kassen en in
warenhuizen.
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6 Veengronden en moerige gronden

Veengronden bestaan binnen 80 cm voor meer dan de helft uit moerig
materiaal (zie 2.2). In dit gebied hebben ze overal een kleidek (waardveengronden) of een zanddek (meerveengronden). Ze rusten overal
binnen 1,20 rn op een grijze zandondergrond.
De moerige gronden vormen de overgang van de veengronden naar de
minerale gronden. Ze hebben binnen 80 cm minder dan 40 cm moerig
materiaal, dat ofwel aan het oppervlak ligt of onder een kleidek voorkomt. Ook hier bestaat de minerale ondergrond steeds uit grijs zand.
6.1 De kaarteenheden van de veengronden, V
kVz
Waardveengronden op %and, beginnend ondieper dan 120 cm; Gt II
Er komen slechts twee kaartvlakken voor: één in het Bossche Broek ten
zuiden en één in de polder De Ham ten westen van 's-Hertogenbosch.
Het kleidek is 15 tot 40 cm dik en bestaat uit grijze tot donkergrijze,
humusarme, kalkloze klei met 25 a 40% lutum. Over het algemeen is
slechts een zeer dunne, humeuze zode ontwikkeld. Hier en daar kan een
5 tot 15 cm dikke, venige bovengrond aanwezig zijn. Plaatselijk wordt
op de overgang naar het veen moerasijzer gevonden. Vooral waar de
venige bovengrond ontbreekt, komt in de klei wortelroest voor.
De veenlaag is bij het merendeel van deze gronden 40 tot 80 cm dik.
Het veen bestaat voornamelijk uit zeggebroekveen met een bij menging
van wat riet.
De zandondergrond, die steeds binnen 1,20 m voorkomt, wordt gevormd
door grijs, leemarm, matig fijn zand dat bovenin wortelresten van els en
berk bevat.
zVz

Meerveengronden op %and, beginnend ondieper dan 120 cm, ponder
bumuspod^pl; Gt II
Er wordt van deze eenheid slechts één kaartvlak aangetroffen ten oosten
van Helvoirt in het dal van de Oude Lei j.
Het zand is ten dele direct vanuit de omgeving ter versteviging van de
zode opgebracht. Het dek is dan meestal 15 tot 35 cm dik en humusarm
(i 2% humus). Een ander gedeelte van deze veengronden is bemest met
potstalmest (zie 8.1). In dit geval komt een 15 tot 35 cm dikke, homogene,
donker gekleurde bovengrond voor van humeus tot humusrijk zand
(5 tot 15% humus).
Het veenpakket is gemiddeld 60 cm dik en bestaat overwegend uit broekveen met plaatselijk wat zeggeveen; soms bevat het moeraskalk. Daaronder ligt matig fijn, leemarm zand, dat bovenin nog onverteerde
wortelresten van els en berk bevat.
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Als onzuiverheid worden veengronden aangetroffen zonder zanddek of
met een zandondergrond dieper dan 120 cm beginnend.
Behalve als enkelvoudige kaarteenheid komt zVz ook voor in associatie
met vWz en pZg23 in de beekdalen tussen Esch, St. Michielsgestel en
's-Hertogenbosch.
6.2 De kaarteenheden van de moerige gronden, W
kWz
Moerige eerdgronden met een kleidek en een moerige tussenlaag op
s>and; Gt II
Deze gronden worden in drie kaartvlakken aangetroffen. Eén grenst ten
zuiden van 's-Hertogenbosch aan de bebouwde kom, de andere liggen
ten westen van de stad, waar het grootste vlak de overgang vormt tussen
de waardveengronden (kVz) en de beekeerdgronden met een kleidek
(ApZg21).
Het 20 a 30 cm dikke kleidek bestaat als regel uit matig humeuze tot
humusarme, kalkloze, lichte klei (25-35% lutum); plaatselijk komt iets
zwaardere klei voor (tot 40% lutum). Er is geen goed ontwikkelde,
donkere bovengrond aanwezig; wel is de bovenste 5 tot 15 cm hier en
daar venig.
De moerige tussenlaag bestaat uit 15 tot 35 cm dik, bruinzwart, amorf,
min of meer veraard broekveen. Op de overgang van de moerige laag
naar de leemarme, matig fijnzandige ondergrond komt plaatselijk een
ca. 10 cm dikke, grijze, zandige leemlaag voor.
vWz
Moerige eerdgronden met een moerige bovengrond op ^and; Gt II
Als enkelvoudige kaarteenheid komen deze gronden slechts voor in
Het Helvoirtsche Broek ten oosten van Helvoirt.
De 15 a 40 cm dikke, moerige bovengrond bestaat uit zwart tot zeer donker bruin, veraard veen, soms vermengd met wat zand. Onder het veen
ligt grijs, leemarm, matig fijn zand, dat bovenin roestig kan zijn.
De kaarteenheid wordt ook in associatie met zVz en pZg23 aangetroffen
in het grote beekdal ten oosten van Vught.
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7.1 Bodemvorming
In Nederland geeft men de naam podzol in het algemeen aan een grond
waarin een inspoelingshorizont (B) voorkomt die is ontstaan door inspoeling van organische stof al dan niet te zamen met ijzer en aluminium.
In een dergelijke grond zijn bodembestanddelen naar beneden verplaatst,
waardoor de bovengrond geheel of gedeeltelijk is uitgespoeld. Dit is o.a.
het geval met een deel van de organische stof, nadat deze door microbiologische activiteit veranderingen heeft ondergaan (zie 9.1). Ook
sommige ijzer- en aluminiumverbindingen kunnen in een beweeglijke
vorm komen en met de humus naar beneden worden vervoerd.
Als gevolg van deze uitspoeling kan onder de Al een horizont ontstaan,
waaruit humus, ijzer en aluminium geheel of gedeeltelijk zijn verdwenen.
Dit is de zgn. loodzandlaag of A2-horizont. Een deel van de uitgespoelde
stoffen is onder de A2 weer afgezet in een inspoelings- of B-horizont.
Het is dit proces dat men podzolering noemt.
Wanneer de inspoelingshorizont (B) aan bepaalde eisen van dikte en
kleur voldoet (De Bakker en Schelling, 1966) spreken we van podzolgronden. In het gebied van dit kaartblad bestaat het ingespoelde materiaal
voornamelijk uit amorfe humus die als huidjes rondom de zandkorrels is
afgezet (afb. 25). Deze gronden worden humuspodzolgronden genoemd,
behalve wanneer ze
1 een humushoudende bovengrond van meer dan 50 cm dikte hebben.
Ze zijn dan tot de dikke eerdgronden (hoofdstuk 8) gerekend.
2 een stuifzand- of kleibovengrond van meer dan 40 cm hebben.
In het eerste geval zijn het kalkloze zandgronden (hoofdstuk 9); in
het tweede geval behoren ze tot de rivierkleigronden (hoofdstuk 11).
7.2 Indeling van de humuspodzolgronden
De humuspodzolgronden worden onderverdeeld naar het al dan niet
voorkomen van hydromorfe kenmerken, naar de dikte van de humushoudende bovengrond en naar de textuur van het zand. °
Bij gronden die altijd een diepe grondwaterstand hebben gehad, komen
direct onder de B-horizont ijzerhuidjes rondom de zandkorrels voor. Het
zand heeft hier een 'blonde' kleur (haar- en kamppodzolgronden). Indien
het grondwater tijdens de bodemvorming hoog stond of indien later
langere tijd hoge grondwaterstanden zijn opgetreden, hebben de gronden
hydromorfe kenmerken, dwz. er komen onder de B2-horizont geen
ijzerhuidjes (meer) voor. De zandkorrels zijn dan vaak vaalbleek (veld- en
laarpodzolgronden). Sommige van deze gronden hebben thans (weer) een
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Foto Stiboka, Afd. Micropedologie
AJb. 25 Microfoto van amorfe humus uit de B-horisynt van een humuspodyplgrond. De amorfe humus
ligt als zwarte huidjes rondom de zandkorrels. Door krimp als gevolg van het uitdrogen %t/n de huidjes
op vele plaatsen gebarsten

diepe grondwaterstand, bijv. ten gevolge van ontwatering. Dit blijkt dan
uit de grondwatertrap (Gt).
Beide bovenstaande groepen worden nader onderverdeeld naar de dikte
van de humushoudende bovengrond. De verdeling in haar-, en kamppodzolgronden enerzijds en veld- en laarpodzolgronden anderzijds, berust op het onderscheid tussen een dunne (dunner dan 30 cm) en een
matig dikke (30-50 cm) humushoudende bovengrond.
Een verdere onderverdeling geschiedt naar de korrelgrootteverdeling
van het zand. De op dit kaartblad steeds fijnzandige podzolgronden worden onderscheiden in leemarme en zwak lemige enerzijds en in lemige
anderzijds (zie 2.1.2).
7.3 De kaarteenheden van de humuspodzolgronden, H
VELDPODZOLGRONDEN

Veldpodzolgronden zijn humuspodzolgronden zonder ijzerhuidjes rondom de zandkorrels direct onder de B2-horizont en met een dunne Al.
Naarmate de veldpodzolgronden een diepere grondwaterstand hebben,
heeft de Al een lager humusgehalte en is de loodzandhorizont (A2)
meestal duidelijker ontwikkeld. In ontgonnen toestand is deze echter
dikwijls in de bouwvoor opgenomen. Ook is de begrenzing van de verschillende horizonten bij de hoger gelegen gronden scherper. De B-,
horizont kan bij de podzolgronden met zeer hoog grondwater daarentegen een zeer geleidelijke en diep doorgaande vervloeiing naar de
diepere ondergrond te zien geven.
Hn21

Veldpodzolgronden; leemarm en %n>ak lemigfijn yand; Gt III, V,
VI, VII
Deze kaarteenheid komt in een aantal grote kaartvlakken voor op de
zuidelijke helft van dit kaartblad: op de Helvoirtsche Heide ten westen
van Cromvoirt, de Hooge Heide en Heikantse Hoeve ten oosten van
Berlicum, ten zuid-zuidwesten en zuidoosten van Vught in de omgeving
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Foto's Stiboka R30-150 en R30-149
Ajb. 26 'Hoge' (links) m 'middelhoge' (rechts) veldpod^plgrond, resp. in leemarm en in %>vak lemig
dek^and. Elk blokje van de schaalverdeling is 10 cm
.
.

van Bergenshuizen en de Halsche Heide en op het oostelijk deel van de
Rooische Heide ten zuiden van Schijndel.
De als landbouwgrond in gebruik zijnde veldpodzolgronden zijn meestal
oppervlakkig ontgonnen. De bouwvoor van ca. 25 cm dikte is meestal
egaal, zeer donker grijs (7,5YR3/1) tot grijs (7,5YR4,5/1) van kleur en
meer of minder loodzandhoudend. Het humusgehalte bedraagt 3 tot 6%
naar gelang de hoogteligging van de gronden. Onder bos is de bovengrond weinig of niet homogeen en bevat slechts 2 a 4% humus. Een deel
van de beboste gronden is vergraven (toevoeging -t>).
Het bodemprofiel onder de A-horizont varieert sterk, afhankelijk van
de textuur van het zand en de hydrologische omstandigheden tijdens de
vorming.
De op de hoogste delen van het landschap gelegen, zgn. 'hoge' (afb. 26)
veldpodzolgronden (met Gt VII en met de drogere varianten van Gt VI)
hebben een 5-10 cm dikke, vrijwel zwar-te B2h die een onregelmatige,
soms uit afzonderlijke zwarte humusbandjes bestaande overgang naar de
onderliggende B22 vertoont. Deze laatste is 15-25 cm dik, donker
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roodbruin (5YR3/2) van kleur en gaat vrij scherp over in de 20-30 cm
dikke, donker- tot lichtbruine (7,5YR3/3-6/4) B3-horizont. Zowel in de
B22 als in de B3 komen dunne, onregelmatig verlopende humusinspoelingsbandjes voor van enkele mm tot ca. l cm dikte (2gn. fibers). De
B3 gaat vrij scherp over in de lichtbruine (7,5YR6/4) C-horizont, die
eveneens fibers bevat. Meestal komt hierin, althans bovenin, geen gelaagdheid meer voor. Waar de B3- en het bovenste deel van de C-horizont een hoge kleurintensiteit bezitten (chrorria 3 of 4), zoals dat vooral
in zwak lemig zand het geval is, hebben we veelal met het onderste gedeelte van een oudere bodemvorming te doen, waarvan de rest door de
jongere humuspodzol is overdekt. De grond is hier vaster dan waar
deze oude bodemvorming ontbreekt.
De overige gronden met Gt VI en met de diepere GHG's van Gt V
('middelhoge' veldpodzolgronden; afb. 26) liggen op de hellingen van de
hoge ruggen, op lage plateauvormige landschapsdelen of vormen depressies tussen de 'hoge' podzolen. In het profiel komt meestal geen B2h
voor. De overgang van de B2- naar de B3-horizont is minder scherp en de
B3 heeft meestal een geleidelijke, zgn. vervloeide overgang naar de
ondergrond. In de B2-horizont komen soms fibers voor, in de B3-horizont ontbreken deze hier vaak.
'
In de meer lemige gronden komt bovenin de C-horizont ook de hierboven genoemde, oude bodemvorming voor (Helvoirtsche Heide), die
hier nog iets vaster is dan bij de 'hoge' podzolen en vaak ook vaster dan
het gelaagde zand dieper in het profiel. Bij een geringer leemgehalte zijn
nog slechts resten van deze bodemvorming, afgewisseld met reductievlekken over (zuidwestelijk van Vught). In leemarm zand ontbreken ze
geheel en is het gelaagde zand direct onder de B3-horizont licht grijsgeel gekleurd.
Profielbeschrijving van Hn21, Gt VI op de Helvoirtsche Heide (zie
aanhangsel 2, analyse nr. 1)
Ap
O— 23 cm donkerbruin (7,5YR3/2), matig humeus, leemarm, matig fijn zand; scherp overgaand in
B2
23— 45 cm donker roodbruingrijs (5YR3,5/2,5), matig humusarm, leemarm, matig fijn zand; vast; vrij
scherp overgaand in
B31
45— 60 cm roodbruin (5YR3,5/4), zeer humusarm, leemarm,
matig fijn zand; sterk verkit; geleidelijk overgaand in
B32
60— 80 cm bruin (7,5YR5/3), uiterst humusarm, leemarm,
matig fijn zand; weinig verkit; met horizontale
2 a 3 mm dikke, zwak lemige bandjes op 5 tot
20 cm afstand van elkaar
C
80—120 cm licht grijsgeel(10YR7/3), uiterst humusarm, leemarm, matig fijn zand.
De 'lage' veldpodzolgronden (Gt III en de nattere varianten van Gt V)
liggen in geul- en komvormige depressies tussen hogere gronden en op
de overgang van de bovengenoemde plateauvormige landschapsdelen
naar de beekdalen.
De B-horizont is hier sterk vervloeid; in de komvormige depressies kan
deze zelfs tot dieper dan 120 cm doorgaan. In het algemeen is de B-horizont veel compacter dan bij de overige veldpodzolgronden; de diep vervloeide B-horizonten in het gelaagde zand zijn meestal zelfs uitzonderlijk vast.
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In sommige gronden komt op de overgang naar de niet geaëreerde ondergrond (G-horizont) een 3-5 cm dikke humusband voor ('waterhard'),
waarboven een sterke waterstagnatie kan optreden.
De G-horizont begint bij de veldpodzolen met Gt III als regel ondieper
dan 120 cm.
Profielbeschrijving van Hn21, Gt V op de Rooische Heide bij Schijndel
(zie aanhangsel 2, analyse nr. 2)
Ap
O— 22 cm donkergrijs (7,5YR4/1), matig humeus, zwak
lemig, zeer fijn zand; scherp overgaand in
B2
22— 35 cm roodbruin (5YR3,5/3), matig humusarm, zwak
lemig, zeer fijn zand; vast; binnen 5 cm overgaand in
B31
35— 50 cm oranjegeel (5YR6/5), zeer humusarm, leemarm,
zeer fijn zand; verkit; geleidelijk overgaand in
B32
50— 75 cm geelbruin (10YR5/4), zeer humusarm, leemarm,
zeer fijn zand; matig verkit; geleidelijke overgang naar
CG
75—100 cm fletsgeel (2,5Y7/4), uiterst humusarm, leemarm,
zeer fijn zand; horizontaal gelaagd; verkit; bovenin met gele roestvlekken.
Als onzuiverheid komen in venvormige laagten podzolgronden met een
moerige bovengrond voor en bij lage, vlakke ligging gooreerdgronden
(pZn21). Waar de veldpodzolgronden nabij oude cultuurgronden zijn
gelegen, is de humushoudende bovengrond plaatselijk dikker dan 30 cm.
Hn23
Veldpodzolgronden; lemig fijn %and; Gt V, VI
Deze veldpodzolgronden liggen als aaneengesloten kaartvlakken in het
westelijk gedeelte van de Rooische Heide en op de Oude Molenheide,
resp. ten zuiden en ten noorden van Schijndel. Westelijk van Schijndel
en zuidoostelijk van Haaren zijn er een aantal verspreide, kleine vlakken.
Het zijn merendeels oppervlakkig doorgewerkte ontginningsgronden
met een ± 25 cm dikke, homogene, zeer donker grijze tot zeer donker
bruine (7,5YR3/l-10YR2/2) bouwvoor. Deze bevat slechts weinig loodzand. Het vrij constante humusgehalte ligt tussen 5 en 7%.
De zeer donker bruine B2h is 5-7,5 cm dik en ligt op een 10 a 15 cm
dikke B22-horizont. Deze heeft een minder rode kleur (7,5YR3/2,5-3)
dan bij de zwak lemige veldpodzolgronden en is vaak ook minder compact.
In de C-horizont komen - direct onder de B-horizont of wat dieper roestkleurige ijzervlekken voor in zeer vast, horizontaal gelaagd zand.
Dit zijn waarschijnlijk relicten van een vroegere bodemontwikkeling.
Bij de lage gronden met Gt III (alleen als onzuiverheid) en V ligt soms
tussen de B-horizont en de roestige, gevlekte ondergrond een lichtbruine (10YR6/3), ijzerloze Cll-horizont, die nog wat disperse humus
bevat.
Bij het merendeel van de sterk lemige veldpodzolgronden komt een
lösslaag in de ondergrond voor (toevoeging . . . x); de diepteligging is
echter zeer onregelmatig, zodat deze lösslaag plaatselijk dieper dan
1,20 m voorkomt. Een bebost vlak is diep verwerkt (toevoeging -t>).
De fluctuatie van het grondwater tussen GHG en GLG is groter dan bij
de zwak lemige gronden, nl. 140-160' cm, tegen 100 a 120 cm in laatstgenoemde gronden (vergelijk afbeelding 8 en 27). De gronden met Gt VI
hebben overwegend een GHG tussen 40 en 60 cm.
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Als onzuiverheid komen gronden voor waarvan de B-horizont bij de
ontginning geheel of grotendeels is weggeploegd. In de gebieden met
Gt V liggen plaatselijk laagten met Gt III.

hoogste
grondwaterstand

20-

GHG

40-

GLG

laagste
grondwaterstand

gegevens

ontbreken

AJb. 27 Hoogste en laagste grondwaterstanden x in een sterk lemige veldpod^plgrond Gt V, per
hydrologisch jaar 2 in de periode 1952-1965
1
berekend uit de drie hoogste, resp. de drie laagste gemeten standen per jaar met opnamen op de 14e en
28e van iedere maand
2
april tot en met maart

Profielbeschrijving van kaarteenheid Hn23.v, met Gt V uit de omgeving
van Udenhout (zie aanhangsel 2, analyse nr. 3)
Apl
O— 18 cm zeer donker grijs (7,5YR3/1), matig humeus,
sterk lemig, zeer fijn zand; scherp overgaand in
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Ap2

18— 30 cm

B2

30— 42 cm

Cllg

42— 57 cm

C12g

57—67 a 80 cm

C13g

67 a 80—90 cm

C14g

90—120 cm

Dg

120—160 cm

zeer donker bruin (10YR2/2), matig humeus,
zeer sterk lemig, zeer fijn zand; scherpe overgang naar
donkerbruin (7,5YR3/4), matig humeus, sterk
lemig, zeer fijn zand . met grijze vlekken
(5YR5/1) langs wortelkanalen; scherpe overgang naar
lichtbruin (10YR6/3), matig humusarm, sterk
lemig, fijn zand met bruinokerkleurige vlekken (7,5YR5/8); enige roestvlekken
lichtgrijs (10YR7/2), uiterst humusarm, leemarm, zeer fijn tot matig fijn zand met enige
roestvlekken; zeer geleidelijke overgang naar
geelbruin (10YR5/8), uiterst humusarm, leemarm, zeer fijn tot matig fijn zand; sterk roestig;
zeer vast
licht grijsbruin (10YR6,5/2), uiterst humusarm,
leemarm, matig fijn zand met grijze (5Y6/1)
vlekken
grijze (5Y6/1), uiterst humusarme, zeer fijnzandige leem (loss) met roestvlekken.

LAARPODZOLGRONDEN

Laarpodzolgronden zijn humuspodzolgronden zonder ijzerhuidjes rondom de zandkorrels direct onder de B2-horizont en met een matig dikke
Al (30—50 cm dik). Het zijn de oudere, meest negentiende-eeuwse ontginningsgronden, gewoonlijk in de nabijheid van de oude bouwlanden
(dikke eerdgronden) gelegen, die in de loop van de tijd een geringe ophoging hebben ondergaan door de potstalbemesting (zie 8.1). Hierdoor
hebben ze een wat dikkere humushoudende bovengrond verkregen dan
de veldpodzolgronden, die als jonge ontginningsgronden pas sinds de
opkomst van de kunstmest in cultuur werden gebracht.
cHn21

Laarpodzolgronden; leemarm en ^rvak lemig fijn %and; Gt V, VI,
VII
De kaarteenheid komt voor in talrijke betrekkelijk kleine kaartvlakjes
verspreid over het gehele zandgebied. In verband met de ontstaanswijze
grenzen deze meest aan veldpodzolgronden (Hn21) of/en aan zwarte
enkeerdgronden (zEZ21).
De Aan is meestal 35 a 40 cm dik; het humusgehalte van de hogere (meest
droge) gronden bedraagt ± 4%, bij de lagere ligt dit bij 7 a 8%. In het
opgebrachte dek kunnen meestal twee lagen onderscheiden worden. Bij
de hogere gronden bevat de onderste laag duidelijk minder humus en
meer loodzand dan de bouwvoor; door de bewerking bij de ontginning
werd namelijk vrij veel loodzand in de eerste bouwvoor opgenomen.
Ook bij de lagere laarpodzolgrónden heeft de onderste horizont veelal
een van de bouwvoor afwijkende kleur, hoewel het humusgehalte niet
duidelijk lager ligt. De B2-, B3- en C-horizont komen overeen met die
van de veldpodzolgronden op leemarm en zwak lemig fijn zand. Wel is de
B-horizont bij de laarpodzolgrónden minder vast.
Doordat deze gronden bij de ontginning ondiep bewerkt werden, zijn
plaatselijk gedeelten van dé B2h-horizont, met bruinzwarte tot gitzwarte
kleur en een relatief hoog humusgehalte (6-8%), bewaard gebleven.
De gronden met Gt V behoren meestal tot de drogere groep van deze
grondwatertrap; met Gt VI komen slechts 3 kaartvlakken voor.
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De onzuiverheden bestaan uit kleine oppervlakten' met een dunne
humushoudende bovengrond (minder dan 30 cm dikte) of met een dikke
humushoudende bovengrond (dikker dan 50 cm).
Een profiel met Gt V bij St. Michielsgestel, ten zuiden van Maaskantje
vertoont het volgende beeld
Aan
O— 20 cm zeer donker bruin (7,5YR2/2), matig humeus,
zwak lemig, fijn zand; scherp overgaand in
Apb
20— 35 cm donker roodbruin (5YR2/2), matig humeus, zwak
lemig, fijn zand met een weinig loodzand; scherpe
overgang naar
B2b
35— 50 cm donker roodbruin (5YR3,5/4), zeer humusarm,
zwak lemig, fijn zand; geleidelijk overgaand in
B3b
50— 75 cm lichtbruin (10YR6/3), uiterst humusarm, leemarm, fijn zand; geleidelijke overgang naar
C
75—120 cm lichtgrijs (10YR7/2), uiterst humusarm, leemarm,
fijn zand.
cHn23
Laarpod^olgronden; lemig fijn %and; Gt V, VI
Deze gronden komen, in overeenkomstige ligging als de gronden van
eenheid cHn21, vooral voor in het lemige zandgebied op het zuidoostelijke gedeelte van het kaartblad. Slechts één kaartvlakje ligt in het lemige
zandgebied ten zuidoosten van Helvoirt.
De dikte van het humushoudende dek bedraagt 35 a 40 cm; het humusgehalte is meestal iets hoger dan bij cHn21, nl. 5-8%. De verschillen
in humusgehalte binnen deze horizont zijn bij de hogere (drogere) gronden van deze eenheid geringer dan bij de gronden van cHn21. Ook komt
onderin het humushoudende dek minder loodzand voor. Bij de lager,
gelegen gronden bevat de begraven Al-horizont daarentegen vaak meer
humus dan de bouwvoor.
Ook hier is, evenals bij de sterk lemige veldpodzolgronden, de B-horizont
10 a 15 cm dunner dan bij de leemarme en zwak lemige veld- en laarpodzolgronden, heeft een minder rode kleur (7,5YR3/2,5-3,5) en is
minder vast.
Eveneens komt in de C-horizont ijzer voor in roestkleurige vlekken, die
ontstaan zijn door afbraak van een ijzerrijke horizont van een oudere
bodemvorming.
Overal treft men ondieper dan 120 cm loss in de ondergrond aan (toevoeging . . . x).
Er zijn weinig onzuiverheden; deze omvatten evenals bij cHn21 plekken
met een humushoudende bovengrond dunner dan 30 cm of dikker dan
50 cm.
HAARPODZOLGRONDEN

Dit zijn de humuspodzolgronden met een dunne Al (minder dan 30 cm)
en met ijzerhuidjes rondom de zandkorrels direct onder de B2-horizont.
De haarpodzolgronden liggen in .het algemeen hoog ten opzichte van
het grondwater.
Hd21
Haarpodzolgronden; leemarm en %wak lemigfijn %and; Gt VI, VII
Deze gronden hebben op dit. kaartblad een zeer geringe verbreiding.
Slechts twee kleine kaartvlakjes komen voor, één westelijk van Vught op
de Vughtsche Heide en één ten oosten van Rosmalen: Voor zover als
bouwland in gebruik zijn ze slechts ondiep ontgonnen. De dikte van de
humushoudende bovengrond bedraagt dan 20 a 25 cm; deze is vrij
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homogeen, donkergrijs tot grijs van kleur en vrij sterk loodzandhoudend.
Het humusgehalte ligt tussen 2,5 en 3,5%; het leemgehalte is minder
dan 10%.
De beboste gronden zijn dieper ontgonnen en hebben minder humus in
de bovengrond; deze is meestal minder homogeen en bevat restanten
van de vroegere heideplag, de loodzandlaag en de B-horizont.
In de twee hier voorkomende kaartvlakjes is de B2h-horizont overal door
de bewerking verdwenen. De ca. 20 cm dikke, donkerbruine tot donker
roodbruine (7,5-5YR3/3) B-horizont gaat geleidelijk over in een geelbruine B3- of BC- en vervolgens in een geelbruine C-horizont. De Bhorizont, die weinig verkit is, bevat 1,5-2% humus. In de B2-, de zwak
verkitte B3- of BC- en in de C-horizont komen als regel dunne inspoelingsbandjes (zgn. fibers) van 0,5-1 cm dikte voor met ijzer en humus.
De humusfibers nemen naar beneden toe in dikte af, de dikte van de
ijzerfibers neemt naar beneden daarentegen juist toe. De onderste humusfibers kunnen direct op de ijzerfibers rusten en vormen dan een zgn.
dubbelfiber. Onder de ijzerfibers komt in het zand een zwakke gelaagdheid voor.
De onzuiverheden bestaan uit kleine oppervlakten veldpodzolgronden
en veldpodzolgronden met een dun stuifzanddekje.
KAMPPODZOLGRONDEN

Dit zijn de humuspodzolgronden met een matig dikke (30-50 cm) humushoudende bovengrond (Al) en met ijzerhuidjes rondom de zandkorrels direct onder de B2-horizont.
cHd21
Kamppodyylgronden; leemarm en %wak lemigfijn %and; Gt VI, VII
Van deze kaarteenheid worden slechts twee kaartvlakjes aangetroffen,
resp. noordwestelijk van Vught en zuidoostelijk van Nuland.
De zeer donker grijze tot grijze (7,5YR3-4/l,5) bouwvoor bevat 3 a 4%
humus. De rest van de meest ca. 35 cm dikke, humushoudende bovengrond heeft gemiddeld 0,5% minder humus; ook bevat deze wat loodzand, waardoor de kleur iets lichter grijs is.
Voor het overige komen deze gronden geheel overeen met de haarpodzolgronden (Hd21).
Als onzuiverheid komen plekken voor met een humushoudende bovengrond dunner dan 30 cm (Hd21) en plekken met hydromorfe kenmerken
(cHn21).
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S Dikke eerdgronden

Dikke eerdgronden zijn gronden met een humushoudende bovengrond
die dikker is dan 50 cm. In het onderhavige gebied bestaan ze uitsluitend
uit zand; ze worden dan enkeerdgronden genoemd.
8.1 Ontstaan
Tot aan het begin van deze eeuw, toen het gebruik van kunstmest in
zwang kwam, heeft de bemesting van de zandbouwlanden, alsmede van
een deel van het grasland, bestaan uit aardmest. Deze aardmest werd
bereid in een zgn. potstal en bestond uit stalmest, huisafval, bos- en
heidestrooisel en meestal zand uit sloten of uit de humusarme ondergrond van het bouwland zelf; soms werden in plaats van dit zand heideplaggen gebruikt.
Deze eeuwenlang gevolgde methode van bemesting heeft er toe geleid dat
door het al dan niet opzettelijk in de potstal gebrachte zand het bouw- of
grasland zeer langzaam werd opgehoogd. Geleidelijk ontstond zo een
dikke, humushoudende bovengrond. Afhankelijk van de aard en de hoeveelheid van de gebruikte mest en ook van de duur van de ophoging kan
het dek een grote variatie in dikte vertonen; het bedraagt soms meer
dan l meter.
Bij de ontginning van de gronden is de oorspronkelijke bovengrond en
zijn soms ook nog diepere lagen opgenomen in de toenmalige bouwvoor.
Dit gedeelte van het dek onderscheidt zich dan ook veelal van het naderhand opgebrachte materiaal door een wat hoger humusgehalte. Indien
het dek is opgebracht op podzolgronden, vindt men in de begraven
bouwvoor dikwijls veel loodzandkorrels, afkomstig van de A2-horizont,
en soms ook brokken van de aangeploegde B-horizont.
8.2 Indeling van de dikke eerdgronden
Omdat het onderscheiden van hydromorfe kenmerken in de dikke eerdgronden grote moeilijkheden oplevert, wordt hier onderscheid gemaakt
naar de diepte van het grondwater. De lage enkeerdgronden hebben een
gemiddeld laagste grondwaterstand ondieper dan 120 cm (Gt III); bij de
hoge enkeerdgronden is deze dieper dan 120 cm (Gt IV, V en hoger).
De hoge enkeerdgronden worden naar de kleur van de humeuze bovengrond nader onderverdeeld. Indien aan bepaalde kleureisen wordt voldaan (De Bakker en Schelling, 1966) worden ze bruin genoemd; de
overige heten zwart. De bruine enkeerdgronden danken in dit gebied
hun kleur aan het voor de potstal aangevoerde zand, dat afkomstig is van
lage, kleihoudende zandgronden die voorkomen in de nabijheid van de
rivierkleigronden. De bruine kleur is terug te voeren op een binding van
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de humus aan klei en ijzer. Dat er wezenlijk verschil bestaat tussen de
zwarte en de bruine enkeerdgronden blijkt, .behalve uit het verschil in
lutumgehalte, vooral uit de verhouding van de lutumfractie (% < 2 mu)
tot de leemfractie (% < 50 mu). Bij het dekzand, waaruit het materiaal
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van de zwarte enkeerdgronden afkomstig is, ligt deze verhouding beneden 40, meestal zelfs beneden 25 (afb. 28); bij de kleiige zandgronden
altijd boven 40. Bovendien blijkt uit de grafiek, dat de verhouding bij de
laatstgenoemde gronden nagenoeg dezelfde is als bij een aantal monsters
van zandige kleigronden.
Ten slotte wordt bij de enkeerdgronden nog onderscheid gemaakt naar
de korrelgrootteverdeling van het zand. De (op dit kaartblad) f ijnzandige
gronden worden onderscheiden in leemarme en zwak lemige enerzijds en
in lemige anderzijds (zie 2.1.2).
8.3 De kaarteenheden van de dikke eerdgronden, EZ
LAGE ENKEERDGRONDEN

EZg21
Lage enkeerdgronden; kemartn en s>u>ak lemig fijn %and; Gt III
Deze gronden worden uitsluitend in enkele kaartvlakken in de omgeving
van Nieuwkuyk en Vlijmen en in een kaartvlak ten oosten van Nuland
gevonden. Ze liggen in flauwe depressies met Gt III temidden van iets
hoger gelegen, hoge bruine enkeerdgronden met Gt IV en VI.
De humushoudende bovengrond is gemiddeld 60 cm dik, donkergrijs
(10YR4/1) tot zeer donker bruin (10YR2/1,5) en bevat 3,5 tot 6% humus.
Het leemgehalte van het matig fijne zand (M50 ± 1 8 0 mu) bedraagt
8 tot 15%. Evenals de hoge bruine enkeerdgronden hebben ze, in verhouding tot het leemgehalte, een relatief hoog lutumgehalte. Het onderste deel van het ophogingsdek waarin de bovengrond van het oorspronkelijke bodemprofiel is opgenomen, bevat 2-14% humus en 15-20%
leem. Het betrekkelijk hoge humusgehalte van deze oude bovengrond
hangt samen ,met het ontstaan van deze enkeerdgronden op beekèerdgronden (zie 9.3) met een humeuze tot soms humusrijke bovengrond.
Het hoge leemgehalte, vergeleken met de leemarme ondergrond, wijst
op een bij menging met materiaal afkomstig van vroegere overstromingen
van de Maas. Ook de bovenliggende horizonten bezitten meestal een
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zwakke bij menging van slib, doordat de gebruikte aardmest voor een
deel afkomstig was van de hierboven genoemde of andere slibhoudende
gronden. In het gehele opgebrachte dek komen roest en grijze vlekken
voor die naar beneden over het algemeen sterk toenemen. Vooral op de
overgang naar de humusarme ondergrond, dus in de verwerkte en nadien begraven, oorspronkelijke bovengrond, is een duidelijke concentratie van roest aanwezig.
De lichtgrijze tot grijze ondergrond bestaat uit humusarm, leemarm,
matig fijn zand, dat bovenin roestig is. Tussen 80 en 120 cm begint gewoonlijk een licht grijsbruine tot donkergrijze, niet geaëreerde ondergrond (G-horizont). Waar veel gedeeltelijk verteerde houtwortels aanwezig zijn, wordt de kleur soms wat meer grijsbruin.
Als onzuiverheid komen binnen de kaartvlakken plaatsen voor met een
humushoudende bovengrond dunner dan 50 cm.
Beschrijving van een representatief profiel van EZg21, Gt III uit de
omgeving van Vlijmen (zie aanhangsel 2, analyse nr. 4)
Aanp
O— 20 cm donkergrijs (10YR4/1), matig humeus, zwak
lemig, matig fijn zand met wortelroest; scherp
overgaand in
Aan2 20— 40 cm donkergrijs (10YR3,5/1), matig humusarm, zwak
lemig, matig fijn zand met wortelroest; scherpe
overgang naar
Apb
40— 65 cm zeer donker grijs (2,5Y3/1), matig humusarm,
zwak lemig, matig fijn zand met wortelroest;
scherp overgaand in
Cg
65— 95 cm licht grijsbruin (10YR6/2), uiterst humusarm,
leemarm, matig fijn zand met okerkleurige roestvlekken; geleidelijke overgang naar
G
95—120 cm grijsbruin (2,5Y5,5/2), leemarm, matig fijn zand
met houtwortels.
EZg23
Lage enkeerdgronden; lemig fijn ^and; Gt III
Deze kaarteenheid komt alleen voor in associatie met pZg21 en pZg23 in
de dalen van de Aa ten zuidoosten van 's-Hertogenbosch, van de Dommel
en van de Essche Stroom.
De humushoudende bovengrond is 50-80 cm dik. Het plaggendek (Aan)
rust meestal op de plaatselijk moerige Al of Ap van een begraven beekeerdgrond (zie 9.3). Het humusgehalte van de zode bedraagt 5-12%,
hieronder daalt het tot 4 a 6%. In het hele plaggendek komt duidelijk
wortelroest voor die naar beneden toeneemt en vanaf 20 cm diepte gepaard gaat met grijze vlekken. Het leemgehalte van de Aan bedraagt gemiddeld 25-30%.
De begraven vroegere bovengrond heeft een grote variatie in humus- en
leemgehalte. Het humusgehalte van de 15-30 cm dikke Alb varieert van
5-20%, het leemgehalte van 10-35%; bij uitzondering kan het echter nog
aanmerkelijk meer zijn.
Onder de Alb komt humusarm, leemarm, matig fijn zand voor, dat
reeds boven 120 cm niet meer geaëreerd is (G-horizont).
HOGE BRUINE ENKEERDGRONDEN

Hiertoe zijn de hoge enkeerdgronden gerekend waarvan de humushoudende bovengrond binnen 25 cm diepte over ten minste 10 cm bruin
.is. Ze worden in dit gebied alleen aangetroffen in leemarm of zwak lemig fijn zand.
75

bEZ21

Hoge bruine enkeerdgronden; leemarm en •%wak lemig fijn
Gt IV, VI, VII
Deze gronden komen voor in het gebied tussen Nieuwkuyk, Vlijmen en
Haarsteeg, benevens in twee kleine vlakjes bij Den Dungen.
De (zeer) donker grijsbruine (10YR3/2-4/2), humushoudende bovengrond, die overwegend 60-70 cm dik is, heeft een betrekkelijk laag
humusgehaltè. Bovenin bedraagt dit 3-5%, naar beneden neemt het af
tot l a 2%. Het zwak lemige zand met 10-17,5% leem heeft een M50cijfer van 140-160 mu. Het relatief hoge lutumgehalte van 5-7% is, zoals in 8.2 beschreven, afkomstig van potstalmest, waarin kleihoudende
graszoden warerï verwerkt. De gronden met Gt IV hebben plaatselijk
wortelroest in de onderste 30 a 40 cm van het humushoudende dek.
Speciaal bij de gronden met Gt VI en VII droogt de bovengrond in de
zomer steenhard op, doordat de lutumdeeltjes een cementerende werking
uitoefenen op de zandkorrels. Bij de boeren staan deze gronden, die
's zomers bij openbreken verbrokkelen tot scherphoekige, harde kluiten,
bekend als 'wrede gronden'.
De hoge bruine enkeerdgronden zijn voornamelijk op beekeerdgronden
ontstaan en hier en daar op veldpodzolgronden, beide in leemarm fijn
zand (M50 160-180 mu) met enige kleibijmenging (3-6%) in de begraven bovengrond (het gebied bij Vlijmen) of gedeeltelijk ook in zwak
lemig zand (tussen 's-Hertogenbosch en Den Dungen). De kleibijmenging is vermoedelijk afkomstig van vroegere overstromingen van de
Maas.
Waar ze ontstaan zijn op beekeerdgronden, ligt de Aan meestal scherp
op een humusarme, leemarme, fijnzandige Cg-horizont met enige roestvlekken. Deze is overwegend licht grijsbruin (10YR6/2) van kleur. De
roest neemt naar beneden toe geleidelijk af. Waar ze op een veldpodzolgrond ontstaan zijn, wordt onder de Aan meestal nog een deel van de B2
en de B3 aangetroffen. De matig humusarme B2-horizont is dan overwegend donker roodbruingrijs (5YR4/2,5) tot donkerbruin (7,5YR4/2,5)
en gaat geleidelijk over in de lichtbruine (7,5YR6/3), zeer humusarme
B3-horizont. Hieronder ligt de licht grijsgele (10YR7/5) C-horizont. In
de gronden met Gt IV gaat deze boven 120 cm over in de blauwgrijze
tot grijze, niet geaëreerde G-horizont. De gronden met Gt IV danken de
bij deze grondwatertrap voorkomende geringe fluctuatie aan de, met de
opbouw van de ondergrond samenhangende, vertraagde ondergrondse
afstroming van het grondwater uit het hoger gelegen zandlandschap
naar de Maas.
Als onzuiverheid komen plaatselijk kleine, iets lager gelegen delen voor
met lage, zwak lemige, fijnzandige enkeerdgronden (EZg21). Elders kan
men binnen deze kaarteenheid kleine oppervlakten laarpodzolgronden
en/of beekeerdgronden met een matig dikke Al (30-50 cm) in zwak
lemig, fijn zand aantreffen.
Beschrijving van een profiel van kaarteenheid bEZ21, Gt IV uit de
omgeving van Vlijmen (zie aanhangsel 2, analyse nr. 5)
Aanp
O— 30 cm donker grijsbruin (10YR4/1.5), matig humeus,
zwak lemig, matig fijn zand zonder roesl:
Aan2g 30— 40 cm zeer donker grijsbruin (10YR3.5/2), matig humusarm, zwak lemig, matig fijn zand met wat
fijne roest
Aan3g 40— 50 cm zeer donker grijsbruin (10YR3/2), matig humusarm, zwak lemig, matig fijn zand; zwak roestig
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Aan4g

50— 60 cm

Cllg

60— 80 cm

C12g

80—100 cm

G

100—120 cm

donkergrijs (10YR4/1), matig humusarm, zwak
lemig, matig fijn zand met wat roestvlekken
licht grijsgeel (10YR7/5), uiterst humusarm,
matig fijn zand met wat roestvlekken
licht grijsbruin (lOYRó/1,5), uiterst humusarm,
leemarm, matig fijn zand met duidelijke roest
grijs (10YR6/1), uiterst humusarm, leemarm,
matig fijn zand met enige roestvlekjes in het
bovenste gedeelte.

HOGE ZWARTE ENKEERDGRONDEN

Dit zijn de hoge enkeerdgronden, die niet voldoen aan de kleureisen van
de bruine enkeerdgronden. Wanneer op grotere diepte dan 25 cm een
bruine laag voorkomt - hetgeen in dit gebied soms het geval is - worden
dergelijke gronden toch als zwarte enkeerdgronden beschouwd.
zEZ21

Hoge syvarte enkeerdgronden; leemarm en ^wak lemig fijn %and;
Gt F, VI, VII
Deze gronden worden veel aangetroffen rondom de oude dorpen in het
zwak lemige zandgebied. Grote oppervlakten liggen o.a. bij Cromvoirt,
St. Michielsgestel, Den Dungen en in de omgeving van Nuland.
De humushoudende bovengrond heeft een dikte van 70 tot 100 cm.
Plaatselijk, nl. daar waar het oorspronkelijke maaiveld een depressie
vormde, kan de bovengrond zelfs meer dan 120 cm dik zijn. Het leemgehalte bedraagt steeds minder dan 17%; de mediaan van het zand ligt
tussen 140 en 170 mu. Het humusgehalte varieert met de grondwatertrap. In het algemeen is het hoger, naarmate het grondwater hoger staat.
Zo hebben de zwarte enkeerdgronden met Gt V bovenin een humusgehalte van 5 tot 7%, die met Gt VII meestal niet meer dan ca. 3%. Het
humusgehalte neemt als regel naar beneden af (zie aanhangsel 2, analyse
nr. 6).
De gronden met Gt V bevatten wortelroest in een groot deel van het
humushoudende dek, soms zelfs tot in de bouwvoor.
Op een aantal plaatsen bestaat het mestdek uit drie lagen, nl. een 30 a 35
cm dikke, donker gekleurde bovengrond (7,5YR3/1-10YR4/1), rustend
op een duidelijk lichter gekleurde laag (5YR2/1-7,5YR3/1), met minder
humus (1,5-2,5%). Op enige diepte wordt deze weer donkerder en bevat
dan als regel ook weer meer humus (2,5-5%). In het algemeen moet het
voorkomen van de humusarmere tussenlaag worden toegeschreven aan
bemesting met schralere aardmest. Soms komt meer dan een lichter
gekleurde horizont voor, o.a. in de omgeving van stuifzandgebieden.
Hier heeft wellicht inwaaiing van stuifzand plaatsgevonden.
De dikke mestdekken zijn voornamelijk ontstaan op podzolen, soms op
gooreerd- of beekeerdgronden. Dit laatste is vooral het geval bij de hoge
zwarte enkeerdgronden met Gt V. Op veel plaatsen is de oorspronkelijke
bodemontwikkeling echter verstoord of zelfs geheel verdwenen, doordat deze bij de ontginning is doorgeploegd, of in later tijd uitgezand.
De podzolen onder de enkeerdgronden zijn gevormd in leemarm en
zwak lemig, zeer fijn zand. De bij de podzqlgronden besproken variaties
in profielopbouw komen ook hier voor. Op hogere plaatsen worden
roodbruine B2- en bruingele B3-horizonten met ijzerhuidjes gevonden,
overgaand in grijsgeel zand met plaatselijk wat roestvlekken (begraven
haarpodzolgronden). Op lagere plaatsen komt een roodbruine humus
B-horizont voor, waaronder fletsgeel roestloos zand volgt (begraven
veldpodzolgronden). Ten slotte vindt men op iets lutumrijkere zanden
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een grijsbruine B-horizont van een overigens op dit kaartblad niet
onderscheiden moderpodzol (zie bijv. kaartblad 56/57 West en 58 Qost).
Naar beneden gaat deze horizont over in een grijze, roestig gevlekte
C-horizont.
Binnen de kaartvlakken komen als onzuiverheid gedeelten voor, waar
het mestdek dunner dan 50 cm is. Ook worden enkele plekjes aangetroffen met Gt III, die dus tot de lage enkeerdgronden behoren.
Beschrijving van een profiel van zEZ21, Gt VII op een haarpodzol uit
de omgeving van Nuland (zie aanhangsel 2, analyse nr. 6)
Aanp
O— 20 cm donkergrijs (7,5YR4/1), matig humeus, leemarm, matig fijn zand
Aan2
20— 35 cm donkergrijs (7,5YR4/1), matig humeus, leemarm, matig fijn zand
Aan3
35— 50 cm zeer donker grijsbruin (10YR3/2), matig humusarm, leemarm, matig fijn zand
Aan4
50— 78 cm donkerbruin (7,5YR4/2), matig humusarm,
leemarm, matig fijn zand
B2b
78— 90 cm donker roodbruin (7,5YR3/4), matig humeus,
leemarm, matig fijn zand
B3b
90—110 cm licht geelbruin (10YR6/5), zeer humusarm,
leemarm, matig fijn zand
C
110—120 cm licht grijsgeel (10YR7/3), uiterst humusarm,
leemarm, matig fijn zand.
Beschrijving van een profiel van zEZ21, Gt VI op een veldpodzol uit de
omgeving van Vlijmen-Haar steeg
Aanp
O— 30 cm zeer donker grijsbruin (10YR3/1,5), matig humeus, leemarm, fijn zand; scherp overgaand in
Aan2
30— 50 cm zeer donker grijs (10YR3/1), matig humusarm,
leemarm, fijn zand; vrij scherp overgaand in
Aan3
50— 60 cm donkerbruin (5YR3/1,5), matig humusarm,
leemarm, fijn zand; vrij scherp overgaand in
Alpb
60— 70 cm zwart (5YR2/1), humeus, leemarm, fijn zand;
scherp overgaand in
B2b
70— 85 cm roodbruin (5YR4/2,5), matig humusarm, leemarm, fijn zand
B3b
85— 95 cm oranjegeel (7,5YR6/5), zeer humusarm, leemarm, fijn zand
C
95—120 cm lichtbruin (7,5YR6/3), zeer humusarm, leemarm, fijn zand.
zEZ23 • Hoge %warte enkeerdgronden; lemigfijn %and; Gt V, VI, VII
De gronden van deze kaarteenheid worden aangetroffen in het lemige
zandgebied op het zuidelijke gedeelte van het kaartblad. Ze liggen in
grote oppervlakten rondom de oude dorpskernen van o.a. Helvoirt,
Haaren en Schijndel. Tussen Boxtel en St. Michielsgestel en tussen
Boxtel en Vught liggen ze op korte afstand van of direct langs de dalen
van de Dommel, de Run, de Kleine Aa en de Essche Stroom.
In het algemeen hebben de lemige enkeerdgronden een dunner mestdek
dan de leemarme en zwak lemige gronden. Er was nl. minder behpefte
.aan een regelmatige bemesting met aardmest wegens de iets grotere
natuurlijke vruchtbaarheid van de gronden en de wat grotere hoeveelheid beschikbaar vocht. Als aardmest werd in hoofdzaak de grond van
greppels en sloten gebruikt. De blokvormige percelen hebben een bol78

vormige ligging, doordat steeds van de kant naar het midden werd geploegd. Zijn de gronden in stroken verkaveld (akkerpercelen van een
collectieve ontginning) dan vormen deze percelen te zamen een rug met
lage kantakkers aan de uiteinden.
De humushoudende bovengrond is meestal 50 tot 80 cm, soms echter
meer dan 120 cm dik. De variatie in humusgehalte (4 tot 8%) is groter dan
bij de zwarte enkeerdgronden op zwak lemig zand. De gronden met een
hoog humusgehalte worden voornamelijk op landschappelijk laag gelegen plaatsen met Gt V aangetroffen. Het meestal zeer fijne zand (M50
130-150 mu) heeft 17 tot 30% leem. Plaatselijk komen in het lemige
gebied rondom Schijndel en tussen Helvoirt en Udenhout plekken voor
met 40-50% leem. In de ondergrond bevindt zich dan boven 120 cm
vaak zandige leem of loss.
Bij een groot gedeelte van de gronden ontbreekt een duidelijke driedeling in het mestdek, zoals deze bij zEZ21 voorkomt. Wel zijn ze onder
de zeer donker grijze (7,5YR3/1) tot zeer donker grijsbruine (10YR3/2)
bouwvoor doorgaans bruiner van kleur (7,5YR4/l-10YR4/2). Het humusgehalte van dit bruinere deel bedraagt 2-4%. Waar wel een driedeling in het mestdek aanwezig is, bedraagt het leemgehalte slechts ca.
20%. Deze laatste gronden hebben gemiddeld wat dikkere dekken dan
de overige enkeerdgronden op sterk lemig zand en het humusgehalte is
evenals bij zEZ21 wat meer gecorreleerd met de grondwatertrap.
Onder het mestdek komen resten voor van het oorspronkelijk hier aan, wezige bodemprofiel (podzolen, gooreerd- of beekeerdgronden). De
diepere ondergrond heeft op veel plaatsen grote en kleine onregelmatig
gevormde roestvlekken, die soms de vorm hebben van vlammen. Het
zand onder het mestdek is over een diepte van 20-40 cm nog sterk
lemig; hieronder ligt zwak lemig zand. De overgangszone is gewoonlijk
minder dan 20 cm dik.
Zoals bij de sterk lemige humuspodzolgronden is de gemiddelde fluctuatie tussen GHG en GLG groter dan bij de overeenkomstige gronden op
zwak lemig zand.
Als onzuiverheid komen binnen de kaartvlakken gedeelten voor met een
humeuze bovengrond dunner dan 50 cm. Hier en daar liggen ook kleine
gebiedjes met Gt III, die tot de lage enkeerdgronden behoren.
Beschrijving van een profiel van zEZ23, Gt VII uit de omgeving van
Haaren (zie aanhangsel 2, analyse nr. 7)
Aanp
O— 28 cm zeer donker grijs (7,5YR3/1), matig humeus,
sterk lemig, fijn zand; scherpe overgang naar
Aan2
28— 40 cm donkergrijs (7.5YR4/1), matig humeus, lemig,
fijn zand; vage overgang naar
Aan3
,40— 62 cm grijs (7,5YR4,5/1), matig humusarm, lemig, fijn
zand; vrij scherp overgaand in
A2b
62— 78 cm grijsbruin (10YR5/2), zeer humusarm, lemig,
fijn zand
B2gb
78— 88 cm donkerbruin (7,5YR3/2,5), matig humusarm,
lemig, fijn zand met ijzerconcreties; vrij scherp
overgaand in
B3gb
88—105 cm licht geelbruin (10YR6/4), uiterst humusarm,
sterk lemig, fijn zand met kleine roestvlekken;
geleidelijke overgang naar
Cg
105—120 cm licht grijsgeer(10YR7/3), uiterst humusarm,
lemig, fijn zand met wat roestvlekjes.
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Kalklo^e ^andgronden

Kalkloze zandgronden zijn minerale gronden waarvan het minerale deel
binnen 80 cm diepte voor ten minste de helft bestaat uit kalkloos zand,
dwz. materiaal met minder dan 8% lutum en minder dan 50% leem. De
gronden met een moerige bovengrond of moerige tussenlaag, met een
duidelijke podzol-B of met een humushoudende bovengrond dikker
dan 50 cm zijn in andere hoofdklassen van de legenda ondergebracht.
Ze werden in resp. hoofdstuk 6, 7 en 8 besproken.
9.1 Vorming van de Al-horizont
Het afsterven van de vegetatie veroorzaakt op en in de bovengrond ophoping van organisch materiaal. Door ingewikkelde biologische en
scheikundige processen, waarbij zowel micro-organismen als grotere
bodemdieren, vooral wormen, 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. Bovendien vermengen
de bodemdieren de humus met de bovenste grondlagen, waardoor een
min of meer donker gekleurde, humushoudende bovengrond ontstaat,
de zgn. Al-horizont. Indien deze goed ontwikkeld is, dwz. zeer donker
van kleur (De Bakker en Schelling, 1966), wordt hij een minerale eerdlaag
genoemd. Gronden met een minerale eerdlaag zijn eerdgronden. Gronden
zonder minerale eerdlaag, dus met een zwak ontwikkelde Al of zonder
Al, heten vaaggronden.

9.2 Indeling van de zandeerd- en zandvaaggronden
De hoofdindeling van de zandeerd- en zandvaaggronden berust op het al
dan niet voorkomen van hydromorfe kenmerken, dwz. de aan- of afwezigheid van ijzerhuidjes op de zandkorrels direct onder de A-horizont.
Tot de eerdgronden met hydromorfe kenmerken behoren de beekeerdgronden en de gooreerdgronden; het onderscheid berust op de aan- qf afwezigheid van bepaalde roestverschijnselen onder de humushoudende
bovengrond, die bij de desbetreffende gronden nader behandeld worden.
De eerdgronden zonder hydromorfe kenmerken hebben in dit gebied
steeds een matig dikke Al en heten akker eerdgronden.
Bij de vaaggronden hebben de vlakvaaggronden hydromorfe kenmerken;
bij de duinvaaggronden en vorstvaaggronden ontbreken deze. De laatstgenoemde onderscheiden zich van de duinvaaggronden door de aanwezigheid van een horizont met zwakke bodemvorming, die onder een thans
vaak ontbrekende Al is ontstaan.
Ook bij de kalkloze zandgronden kan de huidige waterhuishouding afwijken van die tijdens de vorming. Gronden met hydromorfe kenmerken
80

kunnen hierdoor nu hoog boven het grondwater liggen; dit blijkt dan
uit de Gt.
Evenals bij de podzolgronden en dikke eerdgronden worden de gronden
nader onderverdeeld naar de korrelgrootteverdeling van het zand. Er
worden in de op dit kaartblad steeds fijnzandige (M50 < 210 mu),
kalkloze zandgronden enerzijds leemarme en zwak lemige (minder dan
17,5% < 50 mu) en anderzijds lemige (10-50% < 50 mu) gronden
onderscheiden.
9.3 De kaarteenheden van de kalkloze zandeerdgronden, pZ
en cZ
BEEKEERDGRONDEN

Dit zijn de kalkloze zandeerdgronden met hydromorfe kenmerken, dwz.
zonder ijzerhuidjes rondom de zandkorrels direct onder de Al of met een
G-horizont ondieper dan 80 cm. Bovendien komt binnen 35 cm diepte
roest voor die tot 120 cm diepte of tot op de G-horizont doorloopt en die
hoogstens over 30 cm onderbroken is.
Het humushoudende dek van de beekeerdgronden kan tot 50 cm dik zijn.
Indien het dikker is dan 30 cm, heeft meestal een ophoging met aardmest
plaatsgevonden (zie 8.1). De beekeerdgronden werden vroeger ten dele
beschreven als gleygronden of beekdalgronden.
pZg21
Beekeerdgronden; leemarm en %wak lemigfijn %and; Gt II, III, V
Een uitgestrekt gebied met deze gronden is gelegen ten oosten van
's-Hertogenbosch onder de gemeente Berlicum. In kleinere oppervlakten
komen ze voor ten zuiden van Vught, Rosmalen en Nuland. Het betreft
hier overal vlakke, laag gelegen delen van het zandlandschap buiten de
beekdalen.
De zeer donker grijsbruine Al is meest 20 tot 30 cm dik. Sporadisch
vindt men humushoudende bovengronden van 40 cm dikte. Het humusgehalte bedraagt 2,5 tot 10%. Onder gras kan zwakke wortelroest voorkomen, die gedeeltelijk gehomogeniseerd kan zijn.
De overgang van de leemarme (< 10% leem) Al naar de ondergrond
is door het periodiek gebruik als bouwland bijna overal scherp. Bij ongeroerde gronden komt plaatselijk een 5 tot 10 cm dikke, lemiger laag
(10 tot 17% leem) voor met een duidelijke concentratie van wortelroest.
Het matig fijne tot zeer fijne zand van de diepere ondergrond bevat nog
minder leem dan de humushoudende bovengrond; meestal is het door
ijzeraanrijking min of meer egaal bruingeel gekleurd met plaatselijk
licht gekleurde, grijze vlekken. Op de overgang van de geelbruine tot
grijsgele C- naar de grijze tot blauwgrijze, meestal boven 120 cm aanwezige G-horizont komen weer roestvlekken voor, die naar beneden
geleidelijk in aantal afnemen.
De grondwatertrap is hoofdzakelijk III; er is slechts een kleine oppervlakte met Gt V en een kaartvlak met Gt II.
Beschrijving van pZg21, Gt III uit de omgeving van Nuland (zie aanhangsel 2, analyse nr. 8)
Ap
O— 25 cm zeer donker grijsbruin (10YR3/2), matig humusarm, leemarm, matig fijn zand; zwakke wortelroest en enige kleine reductievlekjes
Cllg
25— 45 cm geelbruin (10YR5,5/5), uiterst humusarm, leemarm, matig fijn zand met wortelroest en grijze
vlekken
C12g
45— 65 cm bruinoker (7,5YR5/8), met olijfgele vlekken
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C13g

65— 80 cm

G

80—100 cm

(2,5Y6/5), zeer humusarm, zwak lemig, matig
fijn zand met sterke ijzeraanrijking
licht geelbruin (2,5Y6/3), uiterst humusarm,
leemarm, matig fijn zand; zwak roestig
grijs (5Y5/1), uiterst humusarm, leemarm,
matig fijn zand met enige houtresten.

In het Bossche Veld en het Bossche Broek, resp. ten oosten en ten zuiden
van 's-Hertogenbosch en in de polders tussen Vlijmen en het kanaal van
Drongelen naar 's-Hertogenbosch komen beekeerdgronden met een
kleidek voor (toevoeging k . . .).
Het kleidek, dat meest 15-20%, soms tot 40% lutum bevat, is 20-30 cm
dik. In de zwaarste kleidekken is bovenin een nieuwe Al ontwikkeld
van ca. 10 cm dikte. Op de overgang van het kleidek naar de zandondergrond komt soms een roestige zone voor. De oorspronkelijke Al van de
beekeerdgrond is hier iets dunner dan in de meeste beekeerdgronden
zonder kleidek doordat er nooit ophoging met aardmest heeft plaatsgevonden. Ook zijn ze hier lichter gekleurd, hoewel het humusgehalte
slechts weinig lager is. Waar het kleidek zandig is, is de klei door homogenisatie (zie 11.1.2) vermengd met de oorspronkelijke Al. Ten slotte is de
wortelroest in de gronden met een kleidek wat sterker ontwikkeld!
Ten zuiden van Vlijmen komt een strook diep verwerkte gronden voor
(toevoeging -t>); de lutumrijke bovengrond is hier echter aan het oppervlak gehouden.
Als onzuiverheid liggen tussen de beekeerdgronden zonder kleidek
plekken zonder roest en andere met een podzol-B. Kleine oppervlakten
mperige eerdgronden zijn zowel bij de beekeerdgronden zonder als met
kleidek aanwezig; bij de laatste bovendien nog kleine oppervlakten met
een lutumarme bovengrond.
Behalve als enkelvoudige kaarteenheid komt pZg21 in associatie voor
met EZg23 en pZg23.
Beschrijving van ^pZg21, G t III uit de polder De Ham ten zuiden van
Vlijmen (zie aanhangsel 2, analyse nr. 9)
Apg
O— 25 cm zeer donker grijze (10YR3/1), matig humeuze,
zandige, zware zavel met wortelroest
Cllg
25— 40 cm licht geelbruin (10YR6/3,5), uiterst humusarm,
leemarm, matig fijn zand met wortelroest
C12g
40— 75 cm lichtgrijs (10YR7/2), uiterst humusarm, leemarm, matig fijn zand met enige wortelroest
C13g
75— 95 cm lichtgrijs (2,5Y6,5/2), uiterst humusarm, leemarm, matig fijn zand met wortelroest en enige
hou'tresten
G
95—120 cm grij s (5 Y5/1), uiterst humusarm, leemarm, matig
fijn zand met houtresten.
pZg23
Beekeerdgronden; lemig fijn %and; Gt III, V
Een uitgestrekt gebied met deze gronden is gelegen ten oosten van
Boxtel en St. Michielsgestel. In kleinere oppervlakten liggen ze noordelijk van Schijndel en in het lemige zandgebied tussen Haaren en Udenhout.
Deze gronden hebben een 20 a 40 cm dikke bovengrond met 2,5-10% humus en 18-30% leem, plaatselijk ook wel met 10-18% leem. Het bovenste deel van de C-horizont is soms eveneens sterk lemig tot ca. 60 cm
diepte. Meestal is het materiaal echter zwak lemig, zeer fijn zand (M50
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ca. 140 mu). In depressies kan het leemgehalte direct onder de Al toenemen tot 40 a 50% (beekleemlaag).
De gronden zijn vanaf het maaiveld zwak roestig; in de ondergrond
komen ijzervlekken of resten van ijzerrijke banden voor. Deze wisselen
af met licht gekleurde onregelmatige plekken, waar het ijzer door reductie is verdwenen. Deze ijzervlekken, restanten van een vroegere
bodemvorming (Van den Broek en Teunissen van Manen, 1959), bevinden zich meestal tussen de zone met wortelroest en de bij pZg21 beschreven, door ijzeraanrijking egaal gekleurde bruine laag. De niet-geaëreerde (G) horizont begint veelal dieper dan 120 cm. Bij een gedeelte
van deze gronden komen ondieper dan 120 cm lössleemlagen voor (toevoeging . . . x). Doordat de bovenkant van de lösslaag een golvend
verloop heeft is het al dan niet voorkomen boven 120 cm diepte echter
zeer onregelmatig. In het grote kaartvlak in het zuidoosten van het gebied
ligt de bovenkant van de loss vaak iets dieper dan 120 cm.
De beboste gedeelten van pZg23 zijn bijna altijd diep verwerkt (toevoeging -t>), zoals in het natuurreservaat De Geelders ten oosten van Boxtel
en in het Elderbroek westelijk van Schijndel.
Als onzuiverheid komen gronden zonder roest voor en gronden met een
podzol-B, alsmede een klein percentage gronden met een humushoudende bovengrond dikker dan 50 cm.
De eenheid pZg23 met Gt III komt alleen in associatie voor met EZg23
en pZg21 in een aantal beekdalen die reeds bij de enkeerdgronden op
lemig zand zijn genoemd. Bovendien ligt deze kaarteenheid in associatie
met zVz en vWz in het dal van de Essche Stroom tussen Esch en 's-Hertogenbosch.
Beschrijving van een profiel van pZg23, Gt V uit het Elderbroek bij
Schijndel (zie aanhangsel 2, analyse nr. 10)
Aanp
O— 15 cm donkergrijs (10YR3/1,5), matig humeus, zwak
lemig, zeer fijn zand met zwakke wortelroest
Apg
15—• 35 cm donkergrijs (10YR3/1,5), matig humeus, sterk
lemig, zeer fijn zand met zwakke wortelroest;
scherp overgaand in
Cl l g
35— 80 cm licht grijsgeel (10YR7/3), uiterst humusarm,
zwak lemig, zeer fijn zand; matig roestig door
wortelroest en grotere roestvlekken
C12g
80—100 cm licht grijsgeel (10YR8/2,5), uiterst humusarm,
zwak lemig, zeer fijn zand met roest langs oude
wortelkanalen en wortelspleten.
GOOREERDGRONDEN

Evenals bij de beekeerdgronden ontbreken hier de ijzerhuidjes rondom
de zandkorrels direct onder de Al, doordat de bodemontwikkeling onder
natte omstandigheden plaatsvond. De roest direct onder de Al ontbreekt hier echter of is althans over meer dan 35 cm onderbroken. Ook
in de humushoudende bovengrond is vaak geen of zeer weinig wortelroest aanwezig. Een en ander is het gevolg van het zuurdere milieu
waarin deze gronden zijn ontwikkeld.
Gooreerdgronden komen meestal voor in min of meer afvoerloze laagten,
vaak temidden van of nabij humuspodzolgronden. Ook gronden, waarvan de oorspronkelijk dunne podzol-B bij de ontginning geheel of
grotendeels is verdwenen, zijn tot de gooreerdgronden gerekend. Het
restant van de B-horizont voldoet dan niet meer aan de criteria van de
duidelijke podzol-B.
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pZn21
Gooreerdgronden ; leemarm en s>wak lemigfijn %and; Gt III, V, VI
Deze gronden komen voornamelijk voor op de flanken van komvormige
depressies (ten zuiden van de rijksweg Rosmalen-Nuland, ten noorden
van Middelrode en ten noorden van Cromvoirt) en in een langgerekte
laagte noordwestelijk van Boxtel.
De Al die vrijwel overal 20 a 25 cm dik is, heeft - afhankelijk van de
diepte van het grondwater en van het bodemgebruik - 4 a 8% humus.
Op de wat oudere ontginningen kan de dikte tot 40 cm bedragen. De
kleur varieert van 5YR3/1 tot 7,5YR3/1,5. In de weinig geroerde gronden
komt als overgang van de Al naar de ondergrond een AC-horizont voor
van 5 tot 10 cm dikte. Deze is zeer donker grijsbruin (10YR3/2) tot
donkerbruin (7,5YR3/1,5). In het laatste geval gaat het om een zwakke
podzol-B.
De ondergrond verschilt naar gelang in de gronden wel of geen zwakke
podzolering heeft plaatsgehad. In gronden zonder podzolering komt
direct onder de Al een licht gekleurde, roestloze horizont voor. Deze
gaat naar beneden over in een horizont met roest, die overeenkomt met
de ondergrond van beekeerdgronden.
In de gronden met een zwakke podzolering is de ondergrond rossig lichtgrijs tot licht grijsbruin (7,5YR6/2-10YR6/2) gekleurd door de diep
doorgaande disperse humus. Naar beneden gaat deze zone over in de
lichtgrijs getinte (10YR7/1-2) G-horizont.
Tussen Orthen en Rosmalen ligt een strook uitgelaagde gronden (toevoeging ]j ); ten noorden van Boxtel zijn de gronden diep verwerkt
(toevoeging -t>).
Als onzuiverheid komen binnen de kaartvlakken plaatselijk delen voor
met een duidelijke podzol-B of met een moerige bovengrond. De eerste
doorgaans op de hogere delen van het landschap, de laatste in kommen.
Beschrijving van een profiel van pZn21, Gt V uit de omgeving van
Boxtel
Ap
O— 30 cm donkerbruin (7,5YR3/1,5), matig humeus, zwak
lemig, fijn zand; scherp overgaand in
Cllg
30— 50 cm rossig lichtgrijs (7,5YR6/2), zeer humusarm,
zwak lemig, fijn zand met grijze gebleekte
vlekken; geleidelijke overgang naar
C12g
50— 90 cm licht grijsbruin (10YR6/2), uiterst humusarm,
zwak lemig, fijn zand; over korte afstand overgaand in
C13g
90—120 cm lichtgrijs (10YR7/1), uiterst humusarm, zwak
lemig, fijn zand; zwak roestige vlekken, afgewisseld met gebleekte vlekken.
pZn23
Gooreerdgronden; lemigfijn yand; Gt V
Deze gronden komen alleen voor in het zuidwestelijke lemige ziandgebied "nabij Helvoirt en Haaren.
Het grootste gedeelte van deze gronden is ontstaan uit humuspodzólen,
waarvan de dunne B-horizont bij de ontginning vrijwel geheel in de
bouwvoor is opgenomen.
De bovengrond, die 4—8% humus bevat, is zeer donker grijs (5YR3/1)
tot donkerbruin (7,5YR3/1,5) van kleur. Het leemgehalte kan uiteenlopen van 20 tot 50%; gewoonlijk ligt het in de buurt van 25%.
In de ondergrond komen vanaf 50 a 60 cm diepte ijzervlekken of/en
banden voor, zoals beschreven bij de'beekeerdgronden op sterk lemig
zand. De daar beschreven lösslagen in de ondergrond worden ook bij
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deze eenheid aangetroffen (toevoeging . . . x). Ze hebben eveneens een
golvend verloop op een diepte van ca. 120 cm.
Westelijk van Helvoirt zijn ten noorden van de rijksweg naar 's-Hertogenbosch een aantal percelen van deze gronden uitgegraven voor de
winning van leem. Deze leemputten staan als water (W) op de kaart.
Een representatief profiel vanpZn23*,GtVnabij het Pesthuis te Haaren
ziet er als volgt uit (zie aanhangsel 2, analyse nr. 11)
Ap
O— 30 cm donkerbruin (7,5YR3/1,5), matig humeus, zeer
sterk lemig, fijn zand; scherp overgaand in
Cl l
" 30— 45 cm lichtbruin (10YR6,5/3), zeer humusarm, zeer
sterk lemig, fijn zand; geleidelijk overgaand in
C12g
45— 67 cm licht geelbruin (10YR6/5), zeer humusarm,
zwak lemig, fijn zand met matig veel roestvlekken; over korte afstand overgaand in
C13g
67— 75 cm fletsgeel (2,5Y7/3), zeer humusarm, sterk lemig,
fijn zand met weinig roestvlekken; scherp overgaand in
DG
75—120 cm lichtgrijze (2,5Y7/2), uiterst humusarme, zandige leem (loss).
AKKEREERDGRONDEN

Deze eerdgronden zijn ontstaan zonder duidelijke invloed van het grondwater. Hydromorfe kenmerken ontbreken dan ook en ze hebben dus
ijzerhuidjes op de zandkorrels direct onder de Al of Ap, die 30 a 50 cm
dik is.
cZd21
A.kkereerdgronden; leemarm en ^wak lemig fijn s>and; Gt VI
De gronden van deze kaarteenheid beslaan slechts twee kaartvlakjes ten
oosten van Vlijmen. Ze liggen als zandige ruggen op waarschijnlijk in
het Holoceen omgewerkt pleistoceen materiaal, temidden van gronden
met een dun rivierkleidek.
De Al is 30 a 35 cm dik, bruin tot donker bruingrijs gekleurd en bevat
3 a 4% humus. Door het gebruik van kleihoudende plaggen kan het
leemgehalte oplopen tot 15 a 17% en het lutumgehalte tot 5 a 8%.
Evenals bij de bruine enkeerdgronden (bEZ21) droogt de bovengrond in
de zomer steenhard op en verbrokkelt bij openbreken in scherphoekige,
harde kluiten (zgn. 'wrede gronden'). De Al ligt scherp op de C-horizont. Deze bevat tot 50 a 60 cm diepte ook nog een bij menging met
rivierslib en is homogeen licht bruingeel tot geelbruin gekleurd. Een
grijsgeel gekleurde zone met plaatselijk wortelroest in de vorm van zeer
donker bruine vlekken vormt de overgang naar de grijze ondergrond.
Als onzuiverheid komen plekken voor met een humushoudende bovengrond dunner dan 30 cm.
Beschrijving van een profiel van cZd21, Gt VI uit de omgeving van
Vlijmen
Ap
O— 30 cm zeer donker grijsbruin (10YR3/2,5), matig
humusarm, zwak lemig, matig fijn zand; scherp
overgaand in
Cl l
30— 50 cm geelbruin (7,5YR-10YR5/5), uiterst humusarm,
zwak lemig, matig fijn zand; geleidelijk overgaand in
Cl2
50— 70 cm grijsbruin (10YR5/2,5), uiterst humusarm, zwak
lemig, matig fijn zand; geleidelijke overgang
naar
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C13

70— 90 cm

C14

90—120 cm

licht grijsgeel (10YR7/3), leemarm, matig fijn
zand; onduidelijke overgang naar
lichtgrijs (10YR7/1), leemarm, matig fijn zand.

9.4 De kaarteenheden van de kalkloze zandvaaggronden, Z
VLAKVAAGGRONDEN

In deze gronden ontbreken de ijzerhuidjes rondom de zandkorrels direct
onder de weinig donker gekleurde bovengrond. Ze zijn ontstaan door
erosie van veldpodzolgronden, gooreerd- en beekeerdgronden en hebben
op dit kaartblad alle een kleidek (toevoeging k . . .).
Zn21

Vlakvaaggronden; leemarm en %wak lemig fijn %and; Gt III, V,
VI
Deze gronden vormen de overgang van de rivier klei naar het zand. Het
zijn alle zgn. 'gebroken gronden', dwz. ze hebben een 20 a 40 cm dik,
grijs, humusarm kleidek (toevoeging k . . .). Dit dek bestaat uit een
mengsel van rivierslib en pleistoceen zand. Het lutumgehalte ligt tussen
10 en 50% en het zand is matig fijn (M50 160 a 180 mu). Bij uitdrogen
verandert dit zandige kleidek in een steenharde laag (betonstructuur).
Als gevolg van homogenisatie van wortelroest treedt bij grasland in de
zode meestal enige verbruining op. Bij vochtige gronden is aan de onderzijde van de zode een concentratie van roest waar te nemen. Ook in
de Ap van het bouwland komen kleine roestvlekken voor.
De zandondergrond bestaat uit vóór de afzetting van het zandige kleidek
afgeërodeerde veldpodzolgronden, gooreerd- of beekeerdgronden. In de
eventueel nog aanwezige, humushoudende horizonten komt enige wortelroest voor en soms een zwakke ijzeraccumulatie in bruingele banden.
Sporadisch is het bodemprofiel nog geheel intact of juist geheel weggeërodeerd.
Door hun landschappelijke ligging is de fluctuatie van het grondwater
bij een bepaalde Gt kleiner dan' bij andere gronden in het zandlandschap.
De oorzaak is gelegen in de vertraagde ondergrondse afstroming dié het
grondwater uit het hogere zandlandschap op zijn weg naar de Maas
ondervindt, zoals reeds bij de bruine enkeerdgronden(bEZ21) met Gt IV
werd beschreven. Een lichte stuwing van het grondwater langs de randen
van het rivierkleilandschap is hiervan het gevolg. Op sommige plaatsen
is deze stuwing zo groot geweest (door ontwatering en ruimere waterlozing nu vrijwel opgeheven) dat de gronden ter plaatse het karakter
van kwelgronden hebben gehad. Het bijzondere hydrologische karakter
van deze gronden is nog te herkennen aan het plaatselijk voorkomende
hogere ijzergehalte. Vooral in de diepere ondergrond is de accumulatie
van het ijzer hier en daar zeer groot. Het komt daar dan voor in okerbruin gekleurde lagen van een halve meter tot een meter dikte. Dit zogenaamde 'ijzeroer' kan gedeeltelijk zijn ingedroogd tot steenharde knollen
die op breukvlakken een metaalglans vertonen.
De onzuiverheden in de kaartvlakken zijn van zeer verschillende aard^
Aan de kant van het rivierkleigebied liggen in geulen en soms in kleine
kommen gronden met meer dan 40 cm klei. In lage terreingedeelten aan
de kant van het zandlandschap komt plaatselijk een duidelijk donkere of
zelfs een moerige bovengrond voor. Op relatief hoge ruggen liggen hier
en daar gronden zonder kleidek, die vroeger geregeld als bouwland
werden gebruikt.
•
Profielbeschrijving van ^Zn21, Gt III noordoostelijk van 's-Hertogenbosch (zie aanhangsel 2, analyse nr. 12)
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Apg

O— 16 cm

Cllg

16— 26 cm

C12g

26— 39 cm

Dl g

39— 53 cm

D2g

53—100 cm

DG

100—120 cm

donker grijsbruine (10YR4/1,5), zeer humeuze,
kalkloze, zandige zware klei; zwak afgerondblokkige structuurelementen en zwakke wortelroest
lichtgrijze (10YR6.5/1), zeer humusarme, kalkloze, zandige lichte zavel; samengestelde, scherpblokkige structuurelementen; matig sterk roes%
grijze (5Y5/1), uiterst humusarme, kalkloze,
zandige lichte zavel; samengestelde, scherpblokkige structuurelementen; zwak roestig
licht olijf bruin (2,5Y5/6), uiterst humusarm,
leemarm, matig fijn zand (dekzand); zwak
roestig
licht grijsbruin (2.5Y6/2), uiterst humusarm,
leemarm, matig fijn zand; zwak roestig gevlekt
grijs (2,5Y6/1), uiterst humusarm, leemarm,
matig fijn zand.

DUINVAAGGRONDEN

Dit zijn de kalkloze zandvaaggronden met ijzerhuidjes rondom de zandkorrels. Ze liggen altijd hoog boven het grondwater en zijn ontstaan
door verstuiving van hogere dekzandgronden. Meestal waren hierin
veldpodzolen ontwikkeld, die men onder het opgestoven zand soms nog
terug kan vinden. In het stuifzand komen meest dunnere of dikkere, wat
meer humus bevattende banden voor. Waar de grond niet meer aan
verstuiving onderhevig is, zijn in de bovengrond alweer zwakke of zeer
dunne humuspodzolen gevormd. Bij de laatste, de zgn. micropodzolen,
is de enige centimeters dikke A2 het duidelijkst ontwikkeld; bij de
zwakke podzolen vinden we een licht grijsbruine, 10 a 15 cm dikke
B-horizont.
Zd21
Duinvaaggronden; leemarm fijn %and; Gt VI, VII
De duinvaaggronden hebben een grote verbreiding in het oostelijk gedeelte van de Drunensche Duinen met hun voortzetting op de Vughtsche
Heide ten westen van Vught, op de Rosmalensche Heide tussen Rosmalen en Nuland en op de Halsche Heide tussen Vught en Boxtel. Verder komen nog een drietal kleine kaartvlakken voor.
De gronden bestaan merendeels uit grijsgeel, soms meer bruingeel stuifzand, dat uiterst humusarm is. Plaatselijk zijn de boven beschreven, iets
meer humus bevattende lagen ontstaan als gevolg van begroeiing gedurende stilstandsfasen in de opstuiving en/of door opstuiving van humushoudend zand. De ondergrond van dikke stuifzanddekken heeft een
egale, grijsgele kleur, ook in de grond waterzone.
Indien het stuifzanddek op de ondergrond van een volledig verstoven
podzol ligt, blijft er toch nog een onderscheid in kleur, gelaagdheid en
compactheid tussen het stuifzanddek en de vroegere ondergrond. Indien
deze laatste gehomogeniseerd is (BC-horizont van een moderpodzol),
is de vastheid wel groter dan van het bovenliggende, wat minder sterk
gekleurde stuifzand, maar er is nog beworteling mogelijk. Bestaat deze
oude ondergrond uit iets grijzer gekleurd, gelaagd dekzand, dan vormt
dit zelfs een voor dennewortels vrijwel ondoordringbare laag.
Als onzuiverheid komen veldpodzolgronden voor, plaatselijk bedekt
met een dunne stuifzandlaag (dunner dan 40 cm) en een enkele tot het
grondwater uitgestoven laagte, die dus eigenlijk tot de vlakvaaggronden
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behoort. Ook hier ligt meestal een dunne laag stuifzand aan het oppervlak.
VORSTVAAGGRONDEN

De vorstvaaggronden hebben, evenals de duinvaaggronden, ijzerhuidjes
rondom de zandkorrels direct onder de zwak ontwikkelde Al. Bovendien hebben ze onder de Al een door zwakke bodemvorming bruin
gekleurde laag. Deze zgn. 'kleur-B' kenmerkt zich door een hoger ijzergehalte.
Zb21
Vorstvaaggronden; leemarm en %wak lemig fi/n %and; Gt VI, VII
Er komen slechts drie kleine kaartvlakjes van deze eenheid in de Bömmelerwaard voor: twee ten zuiden van Gameren en één bij Alem. Het zijn
opduikingen van de pleistocene zandondergrond in de rivierklei of holocene rivierduintjes (zgn. donken of looën).
De zwak lemige, bruingrijze Al van de vorstvaaggronden heeft een dikte
van 25 a 40 cm; het humusgehalte bedraagt 2 a 3% en het lutumgehalte
4 a 5%. De dikte van de 'kleur-B' varieert van 30-50 cm; door een lichte
verrijking met vrij ijzer is de kleur bruin. Ook is er een lichte inspoeling
van klei, zodat het lutumgehalte iets hoger kan zijn dan in de bovengrond.
Als regel heeft de 'kleur-B' zowel aan de boven- als aan de onderkant een
geleidelijke overgang. De leemarme ondergrond met slechts 2 a 3% lutum
begint op een diepte van 60 a 80 cm.
In de kaartvlakjes bij Hedel en bij Alem komt plaatselijk een enige decimeters dikke, holocene kleilaag in de ondergrond voor. Het kaartvlakje
bij Alem heeft een kleidek (toevoeging k . . .).
Als onzuiverheden vindt men gronden met een kleidek in kaartvlakken
Zb21 en plekken zonder kleidek in vlakken ^Zb21.
Beschrijving van een representatief profiel van Zb21 op de Delwijnsche
Loo bij Gameren
Al
O— 35 cm grijsbruin (10YR5/2), matig humusarm, zwak
lemig, kleiig fijn zand; geleidelijk overgaand in
B
35— 60 cm bruin (10YR4,5/3), uiterst humusarm, zwak
lemig, kleiig fijn zand; geleidelijk overgaand in
BC
60—100 cm lichtbruin (l OYR6,5/3), uiterst humusarm, leemarm, fijn zand; geleidelijk overgaand in
C
100—120 cm licht grijsgeel (10YR7/4), uiterst humusarm,
leemarm, fijn zand.
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io Kalkhoudende zandgronden
\>
o

Dit zijn rivierafzettingen, die binnen 80 cm voor meer dan de helft bestaan uit zand, dat in dit gebied steeds vanaf het maaiveld kalkhoudend
of kalkrijk is (kalkverloop a; zie 2.4).
Alle gronden hebben hier een weinig donker gekleurde bovengrond en
behoren dus tot de vaaggronden. Het zijn ofwel gronden met hydromorfe
kenmerken (vlakvaaggronden), ofwel ponder hydromorfe kenmerken en
met een 'kleur-B' (vorstvaaggronden). Beide eenheden komen voor op
de hoge, zandige oeverwallen van de Maas.
Zn30A
Kalkhoudende vlakvaaggronden; grof %and
Deze gronden worden in een drietal kaartvlakjes aangetroffen: ten oosten van Rossum, ten westen van Alem en ten zuidwesten van Ammerzoden. Ze maken deel uit van de uiterwaarden en kunnen dus 's winters
onder water komen te staan. Hierom hebben ze, evenals andere in de
uiterwaarden gelegen gronden, geen Gt gekregen.
De gronden van deze kaarteenheid hebben alle een 20-30 cm dik, lutumrijk dek met 10-20% lutum (toevoeging k . . .) en 2-3% koolzure kalk.
De bruingrijze zandondergrond bestaat uit kalkhoudend tot kalkrijk,
grof rivierzand (M50 > 210 mu), dat bovenin 3-6% lutum bevat.
Zb20A
Kalkboudende vorstvaaggronden; fijn %and; Gt VI
Een viertal kaartvlakjes komt voor, drie ten westen van Hedel en
Ammerzoden en één ten oosten van Hedel. Gedeeltelijk liggen ze buitendijks; daar is geen Gt aangegeven.
Deze gronden hebben een 15 a 25 cm dikke, grijsbruine (10YR5/2)
bovengrond van zwak lemig, matig fijn zand (M50 ca. 180 mu), dat nog
4 tot 6% lutum bevat. Het humusgehalte bedraagt 2 a 3% en het koolzure-kalkgehalte l a 2%. De daaronder liggende 'kleur-B' is lichtbruin
(10YR6/3) tot geelbruin (10YR5/4) van kleur en bestaat eveneens uit
zwak lemig, matig fijn zand. Deze horizont is waarschijnlijk door homogenisatie ontstaan. Het kalkgehalte loopt met laagsgewijze onderbrekingen op tot 3 a 5%. Beneden 40 a 80 cm is het kalkrijke, matig fijne
zand leemarm en lichtgrijs (10YR7/2) tot licht grijsgeel (10YR7/4) van
kleur.
Onder een deel van de binnendijks gelegen gronden begint tussen 80 en
120 cm diepte een holocene kleilaag.
Als onzuiverheid komen plaatselijk lagere stukken voor met gronden
zonder ijzerhuidjes (vlakvaaggronden), die hier en daar een kleidek
hebben.
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ii Rivierkleigronden

Tot deze hoofdklasse behoren de gerijpte minerale gronden, waarvan het
minerale deel tussen O en 80 cm voor meer dan de helft uit lutumrijk
materiaal (meer dan 8% lutum) bestaat en die door de Waal en de Maas
zijn afgezet.
De meeste rivierkleigronden van dit gebied bestaan overwegend uit
zavel en klei; een kleine oppervlakte gaat tussen 40 en 80 cm over in
zand of moerig materiaal.
De onderverdeling van deze hoofdklasse is gebaseerd op verschillen
in bodemvorming, zoals de aard van de Al-horizont, hydromorfei kenmerken, verdeling van de koolzure kalk in het profiel, en op de profielopbouw en de bouwvoorzwaarte.
11.1 Bodemvorming
11.1.1 Vorming van de Al-horizont

Bij de rivierkleigronden in dit gebied is de Al-horizont weinig donker
van kleur, met andere woorden, hij is zwak ontwikkeld. Deze rivierkleigronden worden dan ook vaaggronden genoemd.
11.1.2 Hydromorfe kenmerken

Het merendeel van de rivierkleigronden in het gebied heeft min of meer
duidelijke roestvlekken in de bovenste 10 a 40 cm, met daaronder duidelijke roestvlekken en grijze vlekken. Dit wijst op een bodemvorming
onder natte omstandigheden; de gronden hebben hydromorfe kenmerken. Hiertoe behoren de drechtvaaggronden (kleigronden met veen in
de ondergrond) en de poldervaaggronden. Worden de roestvlekken of
grijze vlekken dieper dan 50 cm aangetroffen dan heeft de bodemvorming
onder drogere omstandigheden plaatsgevonden. De intensieve beworteling en het rijke dierenleven in het bovenste, drogere gedeelte van deze
gronden veroorzaakte een intensieve menging van de bodemdeeltjes.
Bij deze zgn. homogenisatie (Hoeksema, 1953) verdween de oorspronkelijke gelaagdheid van het materiaal en verkreeg de grond een egaal
bruine kleur. Deze gronden worden ooivaaggronden genoemd. Ook sommige stroomruggronden, die roest en grijze vlekken zo ondiep hebben,
dat ze nog niet tot de ooivaaggronden behoren, kunnen over enige decimeters diepte gehomogeniseerd zijn.
Als gevolg van de kunstmatige af- en ontwatering correspondeert de
actuele ligging van het grondwater niet overal met de hydromorfej kenmerken van het profiel. Wel kan worden gezegd dat de drechtvaaggronden ondiepe winter- en zomergrondwaterstanden hebben (Gt III). In de
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poldervaaggronden kunnen zowel diepe als ondiepe winter- en zomergrondwaterstanden voorkomen; in de ooivaaggronden worden steeds
diepe grondwaterstanden aangetroffen (Gt VI en VII).
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Foto's Stiboka 7303-7304-7308-7302
AJb. 30 Enkele structuurvormen van de rïvierkhigronden op dit kaartblad
A afgerond-blokkige elementen (code A4)
B ( scherp )-blokkige elementen (code A5)
C samengesteld (gesegmenteerd) ruw prisma (code B3a)
D enkelvoudig glad prisma (code B5c)

11.1.3 Koolzure-kalkgehalte

Het koolzure-kalkgehalte van een grond wordt bepaald door het kalkgehalte van het sediment tijdens de afzetting en door veranderingen, die
naderhand in het kalkgehalte zijn opgetreden. Behalve een afzetting van
kalkloos materiaal, zoals bij de Maas voorkwam (zie 4.4), treedt o'nder
bepaalde milieu-omstandigheden al een ontkalking op tijdens de opslibbing, zoals in de komgronden (Pons, 1957). Ten slotte heeft naderhand
in kalkhoudend afgezette sedimenten ontkalking plaatsgevonden, waardoor de bovengronden thans veelal kalkarm tot kalkloos zijn.
De verschillen in koolzure-kalkgehalte van de rivierkleigronden zijn
teruggebracht tot 2 groepen, nl.: kalkhoudende (code A) en kalkloze
(code C) rivierkleigronden. Tot de kalkhoudende worden de gronden
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gerekend met kalkverloop a, of a en b, of a en b en c; tot de kalkloze
die met kalkverloop b, of b en c, of c (zie 2.4.1 en afbeelding 29).
11.1.4 Structuur

Bodemstructuur kunnen we omschrijven als de ruimtelijke rangschikking
van de elementaire bestanddelen van de bodem en hun eventuele aggregaten, alsmede van de holten die in de grond voorkomen (Jongerius,
1957).
Bij de bodemstructuur onderscheiden we macrostructuren en microstructuren. Onder macrostructuren worden de structuren verstaan die
met het blote oog, eventueel met behulp van een loep (4 X lineair), waargenomen kunnen worden. De microstructuren zijn slechts waarneembaar met een binoculair of aan slijpplaten met behulp van een microscoop. Hierop wordt hier niet nader ingegaan.
Bij de macrostructuren onderscheiden we vormen met en zonder zgn.
structuurelementen (afb. 30). Structuurelementen zijn macroscopische
bodemlichamen, die door min of meer duidelijke, natuurlijke breukvlakken begrensd zijn. Wanneer geen structuurelementen aanwezig zijn,
wordt de structuur bepaald door de aard en de vorm van de aanwezige
holten. Een voorbeeld hiervan is de zgn. sponsstructuur, waarbij de
grond doorvlochten is met een netwerk van onderling verbonden gangetjes. Voor een vollediger overzicht van de diverse macrostructuren, hun
ontstaan, indeling en beschrijving wordt verwezen naar Jongerius (1957).
De verticale opeenvolging van de verschillende structuurvormen in de
grond,hetzgn. structuurprofiel (Jongerius, 1957 en 1964), is van grootbelang voor diverse fysische eigenschappen (doorlatendheid, bewortelingsmogelijkheid enz.) van de grond en hiermede voor de gebruiksmogelijkheid.
De structuurvormen van de kleigronden hangen samen met de textuur,
het kalkgehalte, de waterhuishouding en de mate, waarin homogenisatie
heeft plaatsgevonden. In de bovengrond (bewerkingszone) is bovendien
het humusgehalte en het bodemgebruik (bouwland of grasland) van
belang.
De hier meest voorkomende structuurvormen zijn (zie afbeelding 30) de
kruimelachtige structuur (A2) l, de granulaire structuur (A3), de afgerond-blokkige (A4) of de scherp-blokkige(AS) structuur en de al dan niet
samengestelde, gladde of ruwe prismastructuur (B3 en B5).
Een belangrijk verschil bestaat tussen het structuurprofiel van de zavelen/of lichte kleigronden (stroomruggronden Rn95, RdlO, Rd90) enerzijds en de zware tot zeer zware kleigronden (komgronden Rn44) anderzijds (afb. 31; zie ook afbeelding 33).
Bij de stroomruggronden heeft de bovengrond (bewerkingszone) meestal
min of meer afgeronde structuurelementen. Deze zijn het slechtst ontwikkeld waar de bouwvoor bestaat uit humusarm, kalkloos materiaal.
De ondergrond bestaat bovenin vaak uit min of meer duidelijke, samengestelde prisma's, die op hun beurt weer zijn opgebouwd uit min of
meer afgerond-blokkige structuurelementen. De diepere ondergrond
bestaat bij de op de stroomruggen liggende poldervaaggronden uit
samengestelde prisma's, die zijn opgebouwd uit weinig afgeronde tot
scherp-blokkige structuurelementen en bij de ooivaaggronden uit min
of meer afgeronde, onregelmatig blokkige elementen. Waar in het
bovenste gedeelte van de ondergrond homogenisatie is opgetreden, zijn
de samengestelde prisma's het minst duidelijk ontwikkeld en de blok1

Codering van de structuurvormen volgens Jongerius, 1957
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structuur
code

Rd90A

structuurcode

Rn95A
Y~v> y~»'*\'"v'V'y—

Ii

kalkarme
zware zavel

kalkarme
lichte klei

i.

C21

kalkrijke
•lichte klei

A4a2

B3a
A4a2

B3a

j&^&&t:
-RfH>fYV
*WVV^Vf^J\

Rn44C

textuur

-m.v.
O

kalkloze zeer
zware klei
kalkhoudende
lichte klei

C21B

C22g

Cllg

kalkloze zeer
zware klei

C12g

kalkloze zeer
zware klei

C13

kalkloze zeer
zware klei
(laklaag}

CHg

kalkloze zeer
zware klei

C15g

kalkloze zeer
zwate klei

C16

kalkloze zeer
zware klei
(laklaag)

structuur
ontwikkeling
matig
en
sterk

blokkige elemenlen
erom

kalknjke
lichte klei

kalkiijke

A5a3

i.

C22

kalkrijke
matig lichte
zavel

C23g

kalkrijke zware
zavel

CZG

kalkrijke zware
zavel

B3b

C23

kalkrijke
lichte zavel

C21

kalkrijk
grof zand

A5a3

B5c-

enkel korrelsttucluui
open gepakt

porositeit

zwak

vorrnige structuurelementen het meest afgerond. Plaatselijk vertoont de
kalkrijke, zavelige ondergrond een duidelijke geogene gelaagdheid.
De bovengrond van de poldervaaggronden met zware en zeer zware klei
(komgronden; zie ook afbeelding 33) heeft min of meer duidelijke, sa-
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De voornaamste profielverlopen in de rivierkleigronden van kaartblad 45 West

95

mengestelde, ruwe prisma's, opgebouwd uit zwak afgeronde tot soherpblokkige structuurelementen (A4 + A5). De laag daaronder bestaat
vanaf ca. 20 tot 35 a 50 cm diepte uit samengestelde, gladde prisma's,
opgebouwd uit regelmatige scherp-blokkige structuurelementen i(A5).
De ondergrond van 35 a 50 tot 55 a 70 cm diepte (laklaag) heeft sa|mengestelde, gladde prisma's met een glanzend oppervlak. Deze zijn opgebouwd uit evenzo gevormde prismatische structuurelementen. De diepere ondergrond (55 a 70 tot 80 a 90 cm diepte) heeft een zelfde structuur,
maar de elementen waaruit de grote prisma's bestaan, worden naar beneden toe groter. Op de overgang naar de G-horizont (80 a 100 tot ca.
120 cm diepte) komen voornamelijk nog enkelvoudige prisma's voor(B5).
11.2 Verdere indelingscriteria
11.2.1 Prof iel verloop en bouwvoorzwaarte

De veranderingen in de aard en de samenstelling van de rivierklei met
de diepte (het zgn. profielverloop) en de verschillen in bouwvoorzwaarte
bepalen de verdere onderverdeling.
Er worden vijf profielverlopen onderscheiden (zie de legenda van de
bodemkaart en 2.3). In een aantal gevallen zijn enkele profielverlopen
gecombineerd. Dit wordt aangegeven door in de omschrijving de Nummers van deze profielverlopen achter elkaar te zetten. In afbeelding 32
zijn de meest voorkomende profiel verlopen van de gronden op dit kaartblad weergegeven.
De zwaarte van de bouwvoor (of bovengrond) wordt bepaald in de laag
tussen ca. 15 en 25 a 30 cm en uitgedrukt in een aantal lutumklassen (zie
2.1.1). In een aantal gevallen worden enkele lutumklassen samengevoegd
(zie 3.1.7), daar het afgrenzen van de afzonderlijke lutumklassen op de
kaartschaal l : 50 000 soms onmogelijk is.
i
11.3 De kaarteenheden van de rivierkleigronden, R
KALKLOZE DRECHTVAAGGRONDEN

Drechtvaaggronden zijn kleigronden met een zwak ontwikkelde, hümushoudende bovengrond, rustend op meer dan 40 cm moerig materiaal,
beginnend tussen 40 en 80 cm diepte. Er komt op dit kaartblad slechts
één (kalkloze) eenheid voor. •
RvOlC
Kalkloze drechtvaaggronden; profielverloop 1; Gt III *
De twee kaartvlakken van deze eenheid liggen in de grote kom van het
Maaskantgebied ten noorden en noordoosten van Rosmalen. Ze maken
deel uit van een groot, relatief laag gelegen gebied, waarin kalkloze, zeer
zware klei is afgezet, die komklei wordt genoemd.
De gronden hebben een zeer dunne humushoudende bovengrond, omdat
het merendeel van de plantenwortels slechts ondiep in de zeer zware klei
kan doordringen. Bovendien is de homogenisatie op deze, tot voorikort
slecht ontwaterde gronden zeer gering geweest. Over het algemeen is de
humusrijke Al (10 a 20% humus) van de graslandgronden dan ook
slechts 5 a 10 cm dik. Geploegde gronden hebben een ca. 15 cm dikke,
matig humeuze (5 a 7% humus) bovengrond, bestaande uit min of
meer duidelijke, samengestelde prisma's, die uiteenvallen in weinig
afgeronde tot scherp-blokkige structuurelementen (A4, A5). In de bewerkte profielen is een door de ploegdiepte veroorzaakte, zeer duidelijke
grens aanwezig tussen de bovengrond en de humusarme ondergrond,
die een abrupte afneming van de beworteling tot gevolg heeft.
Onder de Al bestaat de grond uit grijze, humusarme, kalkloze, zware
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klei (50 a 65% lutum) met samengestelde, gladde prisma's. Bovenin zijn
deze opgebouwd uit regelmatig gevormde, scherp-blokkige elementen;
onderin uit, naar beneden in grootte toenemende, gladde prisma's.
In de klei komen veel contrastrijke, scherp begrensde roestvlekken voor.
Plaatselijk wordt een zgn. laklaag gevonden (zie Rn44C, blz. 107) met een
zeer hoog lutumpercentage (ca. 75%). Op 50 a 75 cm diepte gaat de
grijze klei, via een donkergrijs gekleurde laag, geleidelijk over inamorfe,
venige klei of kleiig veen, waarin dieper dan 100 cm kleiarme lagen van
veraard broekveen aanwezig kunnen zijn. De diepe ondergrond bestaat
uit zand. Dit begint bij het merendeel van de gronden tussen 140 en 170
cm, maar op plaatsen waar geulen in de zandondergrond zijn uitgeslepen
dieper, soms pas op 3,50 m beneden maaiveld. Deze geulen zij n opgevuld
met lagen die afwisselend bestaan uit zware klei, kleiig veen en veen.
De drechtvaaggronden in dit gebied liggen in een ruilverkavelingsgebied met een verbeterde ontwatering (Gt III*). De GHG ligt daardoor
vermoedelijk dieper dan 20 cm. In het winterseizoen zwellen deze gronden dicht, waardoor hun vochtbergend vermogen en hun doorlatendheid
zeer klein worden en toch nog wateroverlast optreedt. Er bestaat in deze
situatie dan ook weinig verband tussen het grondwaterpeil en de slootwaterstand. 's-Zomers wordt het slootpeil in deze gebieden hoog opgestuwd en is er een duidelijker verband tussen het sloot- en het grondwaterpeil. Door deze opstuwing blijft de diepste grondwaterstand boven
100 cm; deze stand wordt pas in de herfst bereikt.
Als onzuiverheid komen plaatsen voor waar de kleilaag dikker is dan
80 cm en plekken waar het pleistocene zand reeds tussen 80 en 120 cm
diepte begint. Dit laatste is voornamelijk het geval langs de zuidelijke
rand van het grote kaartvlak.
Profielbeschrijving van RvOlC, Gt III* in de Rosmalensche Hoeven
(zie aanhangsel 2, analyse nr. 13)
Alg
O— 6 cm • zeer donker grijsbruine (10YR3/2), humusrijke,
kalkloze, zware klei; zwak afgerond-blokkige
(A4) structuurelementen; zwakke roest; scherpe
overgang naar
Cllg
6— 18 cm grijze (2,5Y5/1), matig humeuze, kalkloze,
zeer zware klei; samengesteld-prismatische
structuurelementen, opgebouwd uit zwak afgeronde tot scherpe blokken (A4, A5); sterk
roestig
C12g
18— 40 cm grijze (2,5Y6/1), matig humusarme, kalkloze,
zeer zware klei; samengesteld-prismatische
structuurelementen, opgebouwd uit regelmatig
gevormde, scherp-blokkige elementen; sterk
roestig
C13g
40— 70 cm grijze (5Y6/1), matig humusarme, kalkloze,
zeer zware klei; samengesteld-prismatische,
gladde structuurelementen, opgebouwd uit
kleinere prisma's, die naar beneden in grootte
toenemen; vrij weinig roest
DG
70—120 cm zeer donker grijze (5Y3/1), venige klei.
POLDERVAAGGRONDEN

Dit zijn kleigronden met een zwak ontwikkelde (vage), humushoudende
bovengrond en met roest en grijze vlekken die ondieper dan 50 cm beginnen. Er komen zowel kalkhoudende als kalkloze poldervaaggronden
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voor. De kalkhoudende zijn voornamelijk oeverwalafzettingen van de
Waal; ten westen van Alem behoort hiertoe echter ook een deel van de
oeverwallen van de Maas. Bovendien vormen deze kalkhoudende gironden een groot gedeelte van de uiterwaarden, zowel van de Waal als van
de Maas. De kalkloye poldervaaggronden omvatten vooral de komgronden van de Waal en de Maas en een groot deel van de stroomruggen van
de Maas.
Rn52A

Kalkhoudende poldervaaggronden ; %avel, profielverloop 2 ; Gt V\ VI,
VI
Deze gronden komen slechts over een geringe oppervlakte voor. Binnendijks liggen kleine kaartvlakken ten zuidwesten van Zaltbommel,
Bruchem en Velddriel. Het zijn in aanleg zandige oeverwalafzettingen,
die naderhand door lutumrijker materiaal werden overdekt. In vroegere
publikaties (Edelman c.s., 1950) worden deze gronden heibanen genoemd.
In de uiterwaarden worden ze verspreid aangetroffen. Voor een deel zijn
het daar percelen, die door kleiafgraving (aftichelen) zijn ontstaan
(toevoeging ^ ).
De zwak roestige, donkergrijze (10YR4/1) bovengrond is 15 a 20 cm dik,
bestaat uit matig humeuze, kalkrijke, veelal zware zavel met 4-6%
humus en heeft een kruimelachtige tot sterk afgerond-blokkige structuur (A2, A3). Daaronder ligt zeer humusarme, overwegend grijsbruine
(10YR5/1,5), zwak roestige, zware zavel. Het kalkgehalte in deze' laag
neemt met de diepte wat toe, maar blijft toch betrekkelijk laag (ca. 4%).
De matig ontwikkelde, samengestelde prisma's zijn opgebouwd uit min
of meer afgeronde, onregelmatige blokken (A4); voornamelijk bij G t V/
VI komen ook scherpe blokken voor (A5).
Op 45 a 60 cm diepte begint kalkarm tot kalkrijk zand, dat binnen één
kaartvlak zowel fijn als grof kan zijn. Wel bestaat de tendens dat het naar
beneden toe iets grover wordt.
In de uiterwaarden is geen Gt onderscheiden.
De belangrijkste onzuiverheid binnen de kaartvlakken, vooral in de afgetichelde percelen, zijn plekken waarin het zand ondieper dan 40 cm begintBehalve als enkelvoudige kaarteenheid komt Rn52A ook op enkele
plaatsen voor in associatie met Rn95A.
Rn66A

Kalkhoudende poldervaaggronden; %avel en lichte klei, profielverloop
l, of 3 en 4, of 4; Gt III*, V j VI *
De gronden komen voor in de Bommelerwaard ten noordwesten en
noordoosten van Ammerzoden en in enkele kaartvlakken ten oosten
van de spoorlijn, waarbij een groot vlak ten zuidwesten van Rossum.
Ze zijn meestal ontstaan door een verlegging van het stroomsysteem van
de Maas. Daarbij werd licht (stroomrug)materiaal afgezet op de zware
(kom)kleilagen, die nu in de ondergrond worden aangetroffen. In
vroegere publikaties worden deze gronden dan ook aangeduid als stroomop komgrond of, voor zover'onder de zware klei weer lichter materiaal
ligt, als stroom-op kom-op stroomgrond. Bij Ammerzoden vormen deze
gronden de opvulling van een grote, oude Maasmeander; hier is bij een
dijkdoorbraak lichte overslaggrond op de zware klei in de vroegere
stroomgeul afgezet.
In het algemeen bestaat de ca. 20 cm dikke, donkergrijze (10YR4/1,5),
matig humeuze bovengrond uit kalkarme, zwak roestige, zware zavel
tot lichte klei (20-30% lutum) met min of meer afgerond-blokkige
1
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structuurelementen. Daaronder blijven het lutumgehalte en de roest ongeveer gelijk; het humusgehalte neemt echter snel af tot minder dan
1,5%, het kalkgehalte loopt snel op tot meer dan 4%. In deze laag komen samengestelde ruwe prisma's voor, opgebouwd uit weinig afgeronde tot scherp-blokkige structuurelementen (A4, A5). Tussen 50 en
80 cm diepte begint na een vrij scherpe, roestige overgang grijze (10YR
4,5/1), humusarme, kalkloze, zware klei (40 a 60% lutum). De samengestelde, gladde prisma's zijn hier opgebouwd uit regelmatig gevormde,
scherpe blokken; bij profielverloop 4 onderin echter uit gladde prisma's.
In de meeste gevallen gaat deze zware klei tot dieper dan 120 cm door
(profielverloop 4); soms begint binnen 120 cm weer een lichtere, kalkrijke ondergrond (profielverloop 3).
Gt III* is slechts in één kaartvlak in de verlande Maasmeander bij
Ammerzoden onderscheiden.
Rn46A

Kalkboudende poldervaaggronden ; %ivare klei, profielverloop J, of
3 en 4, of 4; Gt III, III* *
Verspreid in de Bommelerwaard komen vier kaartvlakken van deze eenheid voor. Ze liggen in het laagste gedeelte van de kommen. Door de
lage ligging bleven ze voor de bedijking lang drassig en kon zich een
moerasvegetatie ontwikkelen. Hierdoor ontstond een humusrijke tot
venige bovengrond en%werd bovendien een gunstig milieu geschapen
voor een rijke slakkenfauna, zodat deze komgronden in tegenstelling
tot de overige vrij veel kalk kunnen bevatten.
De ca. 10 cm dikke, zeer donker grijze bovengrond van humusrijke tot
venige, zware klei, die weinig roest bevat, heeft afgerond-blokkige
structuurelementen. Deze laag ligt doorgaans vrij scherp op grijze
(10YR4.5/1), zeer zware klei met 50 a 70% lutum, die naar beneden toe
geleidelijk lichter van kleur wordt. De samengestelde, meest gladde
prisma's van deze zware kleilaag bestaan uit gladde, scherp-blokkige
elementen. Het humusgehalte, dat bovenin 10-20% of soms nog meer
kan bedragen, neemt naar beneden toe snel af en blijft vanaf 60 cm diepte
vrij wel constant (l a2%). Het kalkgehalte neemt als regel naar beneden toe
af. Vlak onder de zode is het door de aanwezigheid van schelpgruis soms
zeer hoog (tot ca. 20% CaCO3). Naar beneden toe loopt het kalkgehalte
terug tot minder dan 2%. De kalk is dan voornamelijk aanwezig in de
vorm van min of meer ronde, zachte concreties.
Bij het merendeel van de gronden bestaat de ondergrond vanaf 60 a 70 cm
diepte uit kalkloze, zware klei (profielverloop 4) met samengestelde,
prismatische structuurelementen, die uiteenvallen in kleinere, gladde
prisma's. Bij de overige gronden begint tussen 60 en 80 cm diepte kalkrijke zavel (profielverloop 3).
Het grootste deel van de gronden heeft een enigszins verbeterde waterhuishouding (Gt III*) zoals besproken in 2.5.
Profielbeschrijving van Rn46A, Gt III ten zuiden van Gameren (zie
aanhangsel 2, analyse nr. 14)
Alg
O— 10 cm zeer donker grijze (10YR3,5/1), humusrijke,
kalkarme, zeer zware klei; ^afgerond-blokkige
structuurelementen; enkele vage roestvlek)es;
vrij snel overgaand in
C21g
10— 35 cm donkergrijze (10YR4,5/1), matig humeuze, kalkrijke, zeer zware klei; samengestelde prisma's,
bestaande uit zwak afgeronde tot scherp-blok1
Rn66A en Rn46A hebben op de bodemkaart dezelfde kleur. Ze verschillen dus slechts in
code.
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C22g

35— 60 cm

Clg

60—120 cm

kige structuurelementen; matig veel roestvlekken en wat schelpfragmenten; geleidelijk
overgaand in
!
grijze (10YR5/1), zeer humusarme, kalkrijke,
zeer zware klei; samengestelde, gladde prisma's,
opgebouwd uit scherp-blokkige structuurelementen; veel oranjekleurige roest; enkele afgeronde, zachte kalkconcreties; geleidelijke
overgang naar
grijze (10YR6/1), zeer humusarme, kalkarme,
zeer zware klei; gladde, samengestelde, prismatische structuurelementen, opgebouwd uit
kleinere prisma's; enkele roestvlekken.

RnlSA

Kalkboudende poldervaaggronden; lichte %avel, profielverloop 5;
Gt VI
Deze gronden worden aangetroffen op de stroomruggen langs de Waal
en de Maas. Het grofzandige karakter van de bovenste 60 a 100 cm van
de profielen wijst op het ontstaan bij natuurlijke doorbraken van oeverwallen en bij dijkdoorbraken. Vroeger werden deze gronden dan ook
respectievelijk 'oevergronden' (Pons, 1956) en 'overslaggronden' (Edelman c.s., 1950) genoemd (zie 4.4). De profielen hebben doorgaans een
ca. 20 a 25 cm dikke, zeer donker grijsbruine (10YR3,5/1,5) bovengrond
van matig humusarme, kalkarme, roestloze, lichte zavel (8-15% lut|um),
die grof zand bevat. Deze heeft een enkelvoudig-granulaire (A3) structuur. Op sommige plaatsen is de bovengrond wat donkerder (10YR3/1);
hij heeft dan de asgrauwe kleur, die kenmerkend is voor cultuurlarid bij
de oude nederzettingen in het rivierkleigebied. Waar op deze plekken
tuinbouw of fruitteelt voorkomt, heeft de bovengrond plaatselijk een
kruimelachtige structuur (A2).
Tot 60 a 80 cm diepte blijven de profielen ongeveer even zwaar of nemen
geleidelijk iets toe in lutumgehalte. Er komen samengestelde, ruwe
prisma's voor, die opgebouwd zijn uit zwak tot duidelijk afgeronde
blokken. De kleur gaat via donker grijsbruin (10YR4/2) geleidelijk over
in grijs (10YR6/1). Ook is dit kalkrijke materiaal vanaf 25 cm diepte
vaak zwak roestig en vanaf 40 cm iets gelaagd.
Beneden 60 a 80 cm diepte komt een dikke, fijnzandige tot uiterst fijnzandige, kalkarme kleilaag voor, die soms tot dieper dan 120 cm doorloopt. Waar dit niet het geval is, wordt weer kalkrijke zavel aangetroffen.
Plaatselijk ligt tussen deze kleilaag en de bovenliggende zavel een dunne
laag (dunner dan 20 cm) kalkrijk, matig fijn tot grof zand.
Als onzuiverheid treft men gronden aan met zand binnen 80 cm (profielverloop 2) of met een kalkloze, zware kleilaag (profielverloop 3); ook
kan de bovengrond plaatselijk uit zware zavel of lichte klei bestaah.
Profielbeschrijving van RnlSA, Gt VI westelijk van Zaltbommel
Ap
O— 25 cm donkergrijze (10YR4/1), matig humusarme,
kalkarme, lichte zavel; granulaire (A3) tot
kruimelachtige (A2) structuur; scherp overgaand in
C21g
25— 60 cm grij sbruine (l OYR5/2), uiterst humusarme, ikalkrijke, zware zavel; samengestelde, ruwe prisma's,
opgebouwd uit granulaire (A3) tot zwakjafgegrond-blokkige structuurelementen (A4); zwak
roestig gevlekt; over korte afstand geleidelijk
overgaand in

100

C22g

60— 80 cm

C23g

80—100 cm

C24g

100—120 cm

grijze (10YR5/1), uiterst humusarme, kalkrijke,
zware zavel tot lichte klei; samengestelde, ruwe
prisma's, opgebouwd uit onregelmatige, scherpblokkige structuurelementen (A5); zwak roestig; overgaand in
grijze (2,5Y5/1), uiterst humusarme, kalkarme,
lichte klei; samengestelde, ruwe prisma's, opgebouwd uit onregelmatige, scherp-blokkige
structuurelementen (A5); zwak tot matig roestig
lichtgrijze (5Y6/1), uiterst humusarme, kalkrijke, lichte zavel; sponsstructuur (Gl); afwisselend zwak en matig roestig.

Rn95A

Kalkhoudende polder vaaggronden ; ^ware %avel en lichte klei, profielverloop 5; Gt V'l'VI, VI
Op de stroomruggen van de Waal en de Maas in de Bommelerwaard
nemen deze gronden een grote oppervlakte in.
Ze hebben een bouwvoor van matig humeuze tot humusarme, zware
zavel tot lichte klei (20 a 30% lutum), die soms kalkarm doch meestal
kalkrijk is. Het kalkgehalte wordt naar beneden toe hoger en loopt soms
op tot 15 a 20%. De structuur van de bovengrond is meestal sterk afgerond-blokkig (A4) en plaatselijk, voornamelijk in oudere boomgaarden en tuinderijen, kruimelachtig (A2). Naar beneden toe kan het lutumgehalte ongeveer gelijk blijven (homogene profielen), afnemen (aflopende
profielen) of toenemen (oplopende profielen). Bij homogene of iets aflopende profielen bestaat de ondergrond uit samengestelde, ruwe prisma's, die opgebouwd zijn uit min of meer afgeronde tot scherpe, onregelmatige blokken. Plaatselijk bestaat de ondergrond uit gelaagde
zavel.
Op verschillende plaatsen wordt in de ondergrond kalkarme tot kalkloze,
zware klei (vaak meer dan 50% lutum) gevonden. Deze klei begint echter
steeds dieper dan 80 cm en wordt aan de bovenkant meestal begrensd
door een ca. 20 cm dikke laag van kalkrijke, zeer lichte zavel.
De grond is tot een diepte van 30 a 40 cm gehomogeniseerd. Daaronder
vertonen de profielen roest en enige gelaagdheid, die naar beneden toe
duidelijker wordt (afb. 33); de zware klei, die soms in de ondergrond
voorkomt, is echter zelden gelaagd.
De gronden van kaarteenheid Rn95A worden ook aangetroffen in de
uiterwaarden; hier is geen Gt aangegeven.
Als onzuiverheid worden binnen de kaartvlakken, vooral in de gebieden
die grenzen aan Rn67C en Rn44C, profielen gevonden met een zware,
kalkloze ondergrond die binnen 80 cm begint (Rn66A) en profielen met
zand binnen 80 cm (Rn52A).
Behalve als enkelvoudige kaarteenheid komt Rn95A ook voor in
associatie met Rn52A.
Profielbeschrijving van Rn95A, Gt V/VI noordoostelijk van Kerkwijk
(zie aanhangsel 2, analyse nr. 15)
Ap
O— 22 cm donker grijsbruine (10YR4/1,5), matig humusarme, kalkrijke, lichte klei; afgerond-blokkige
structuurelementen (A4); scherp overgaand in
C21g
22— 50 cm grijsbruine (10YR5/2), zeer humusarme, kalkrijke, lichte klei; plaatvormig gerangschikte,
samengestelde prisma's, opgebouwd uit afge-
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Rn44C

Rn95A

Foto's Stiboka R29-1 m R30-144
AJb. 33 Profiel van een kalklo^e, %ware rivierklei, Rn44C (komkleigrond) en van een kalkrijke,
lichte rivierklei, Rn95A (stroomruggrond). In de komgrond tussen 50 en 65 cm en tussen 94 en 106 cm
een laklaag; in de stroomruggrond op 50 cm panden op 95 cm komklei. Elk blokje van de schaalverdeling
is 10 cm

C22g
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50— 75 cm

rond-blokkige structuurelementen; zwakke
wortelroest in kleine vlekken
licht grijsbruine (10YR6/2), zeer humusarme,
kalkrijke, zware zavel; samengestelde prisma's,

C23g

75—100 cm

C24g

100—120 cm

Rn62C

opgebouwd uit blokkige structuurelementen
(A5); zwakke wortelroest
licht grijsbruine (10YR6/1,5), zeer humusarme,
kalkrijke, zware zavel; samengestelde, gladde
prisma's, opgebouwd uit zwak afgerond- tot
scherp-blokkige -structuurelementen; zwakke
wortelroest
grijze (2,5Y5/1), zeer humusarme, kalkrijke,
zware zavel; gladde prisma's, opgebouwd uit
scherp-blokkige structuurelementen; zwakke
wortelroest.

Kalkloze poldervaaggronden; %avel en lichte klei, profielverloop 2;

Gt V, VI
De gronden van deze kaarteenheid worden gevonden ten noordwesten
en ten noordoosten van 's-Hertogenbosch. Zij liggen op ruggen tussen
zware, lager gelegen rivierkleigronden (Rn44C en Rn47C).
De profielen zijn opgebouwd uit kalkloze zavel of lichte klei, die binnen
80 cm overgaat in kalkloos, grof rivierzand. De zavel- of kleilaag van
deze 'gebroken gronden' is ontstaan door natuurlijke vermenging van
komklei en zand van rivierduinen of van de omgewerkte pleistocene
zandondergrond en bevat daardoor grover zand dan de normale rivierklei van stroomruggen. In een vroegere publikatie van het Maaskantse
rivierkleigebied werden deze gronden beschreven als 'oudere grofzandige
stroomruggronden' (Van Diepen, 1954).
De gronden van Rn62C hebben een 10 a 20 cm dikke, weinig donkere,
matig humusarme (2,5-4%) bovengrond van kalkloze, zandige, lichte
of zware zavel met een afgerond-blokkige structuur. Het is een zwakke
Al of Ap die doorgaans geen of weinig wortelroest bevat. Tot 40 a 60
(soms tot 80) cm diepte volgt humusarme, kalkloze, zandige, zware zavel
met samengestelde prisma's, opgebouwd uit afgerond- tot scherp-blokkige structuurelementen. Er komen zwakke tot matig duidelijke roestvlekken in voor. Meestal is op de overgang van de zavel naar de zandondergrond een zone aanwezig waarin duidelijk meer roest voorkomt
dan erboven en eronder. Bij de gronden met Gt V bevindt deze zone
zich aan de onderkant van de zavellaag; bij de gronden met Gt VI in het
bovenste deel van de zandondergrond. Het grove rivierzand gaat als
regel boven 120 cm over in een laag zandige klei van een paar decimeter dikte. Plaatselijk wordt daaronder een humuspodzol in pleistoceen
zand aangetroffen.
Als onzuiverheid komen binnen de kaartvlakken kalkloze zandgronden
voor met een zaveldek dat dunner is dan 40 cm (/éZn21) en kalkloze kleigronden, waarin de zandondergrond dieper dan 80 cm begint (RnlSC en
Rn95C).
De kaarteenheid komt ook voor in associatie met Rn95C.
Profielbeschrijving van Rn62C, G t VI uit de omgeving van Engelen
(zie aanhangsel 2, analyse nr. 16)
Alg
O— 10 cm zode; zeer donker grijsbruine (10YR3/2), matig
humusarme, kalkloze, zandige, zware zavel;
afgerond-blokkige structuurelementen; zwak
roestig
Cllg
10— 15 cm donker grijsbruine (10YR4/1,5), matig humusarme, kalkloze, zandige, zware zavel; afgerondblokkige structuurelementen; zwak roestig
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C12g

15— 20 cm

C13g

20— 60 cm

C14g

60— 65 cm

Dg

65—100 cm

donkergrijze (10YR4,5/1), zeer humusarjme,
kalkloze, zandige, matig zware zavel; samengestelde prisma's, opgebouwd uit zwak afgerond-blo kkige structuurelementen; roest langs
wortelkanalen
!
grijze (10YR5/1), zeer humusarme, kalkloze,
zandige, matig zware zavel; samengestelde
prisma's, opgebouwd uit afgerond- tot scherpblokkige structuurelementen; roest langs wortelkanalen
grijsbruine (10YR5,5/1,5), matig humusarme,
kalkloze, matig zware klei met wortelroest
lichtbruin (10YR6/3), uiterst humusarm, leemarm, matig grof rivierzand; sterke, bruinokerkleurige (7,5YR5/8) wortelroest en enige zwak
ontwikkelde ijzerfibers.

Rn67C

Kalklozepoldervaaggronden; %avelen lichte klei,profielverloop3\of 3
en 4; Gt III, III*, V, V\VI, F/ 1
Deze gronden liggen in grotere en kleinere kaartvlakken verspreid in
de Bommelerwaard en langs de Maas ten noorden en ten westen van
's-Hertogenbosch, voornamelijk op de overgang van de kommen
(Rn44C en Rn47C) naar de stroomruggen (o.a. Rn95A).
Het merendeel van de gronden bestaat tot 40 a 80 cm uit kalkloze, soms
kalkarme, lichte klei (25-35% lutum); op enkele plaatsen uit zware zavel
(17,5-25% lutum).
Aan het oppervlak is een 5-25 cm dikke, weinig donkere Al gevormd
met een afgerond-blokkige structuur. De dikte van deze Al is groter
naarmate het lutumgehalte lager is. Bij de meeste gronden volgt hieronder kalkloze, soms kalkarme, lichte klei, hier en daar zware zavel.
In deze zwak roestige laag komen samengesteld-prismatische structuurelementen voor, opgebouwd uit onregelmatige, scherpe blokken met
zwakke roest.
Op 40 a 80 cm diepte begint een kalkloze, zware komkleilaag met gladde,
prismatische structuurelementen, opgebouwd uit regelmatige, scherpe
blokken. Deze laag loopt door tot dieper dan 120 cm (stroom- op komgrond; profielverloop 4) of gaat hierboven al over in een kalkrijke (Bommelerwaard) of kalkloze (ten zuiden van de Maas), lichtere ondergrond
(stroom- op kom- op stroomgrond; profielverloop 3). Ten zuidwesten
van Hedikhuizen ligt onder de komklei een dunne veenlaag, die binnen
120 cm rust op pleistoceen zand.
Gt III* en VI komen beide slechts in één kaartvlakje voor, resp. ten
noorden van 's-Hertogenbosch en ten noordoosten van Haarsteeg. In
het kleine kaartvlakje in de Maasuiterwaard bij de westrand van het
kaartblad is geen Gt aangegeven.
Als voornaamste onzuiverheden komen binnen de kaartvlakken gronden
voor met een bouwvoor van zware klei (meer dan 35% lutum) en met
aflopende profielen (profielverloop 5).
Profielbeschrijving van Rn67C, Gt V noordwestelijk van Engelen
Ap
O— 15 cm grijsbruine (10YR5/2), matig humeuze, kalkloze, zware zavel; scherp overgaand in
Cllg
15— 40 cm bruine (10YR5/3), grijs gevlekte, matig humus1
Rn67C en Rn94C hebben op de bodemkaart dezelfde kleur. Ze verschillen dus slechts in
code.
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C12g

40— 60 cm

C13g

60— 85 cm

Dg

85—120 cm

arme, kalkloze, lichte klei; enige wortelroest
tussen 30 en 40 cm; snel overgaand in
lichtbruine (10YR6/3), zeer humusarme, kalkloze, zware klei; roestvlekken en zwarte concreties; scherp overgaand in
lichtgrijze (10YR7/2), uiterst humusarme, kalkloze, lichte zavel; matig sterk roestig en met
wat meer zwarte concreties
grijs (10YR6/1), uiterst humusarm, kalkloos,
matig fijn zand; zwak roestig gevlekt.

Rn94C

Kalkloze poldervaaggronden; %ware %avel en lichte klei, profielverloop 4; Gt V, F/F/ 1
De gronden liggen als een langgerekte, 150-300 m brede strook in het
Maaskantgebied ten oosten van 's-Hertogenbosch. Ook komt nog een
kaartvlak voor in de Bommelerwaard ten noordwesten van Ammerzoden.
Deze stroom- op komgronden vormen de overgang tussen de in de
ondergrond lichtere stroomruggronden (Rn95C) en de zware komkleigronden (Rn44C).
Ze hebben een 5 a 25 cm dikke, weinig donkere Al, bestaande uit zware
zavel en lichte klei met afgerond-blokkige structuurelementen. Tot 20 a
25 cm diepte is de grond kalkloos of soms kalkarm, vooral in de Bommelerwaard. Daar bestaat deze laag ook uitsluitend uit lichte klei. Op
25 a 50 cm diepte begint kalkloze, zware klei (55 a 60% lutum) met
gladde, samengestelde prisma's, opgebouwd uit scherpe blokken of
kleinere prisma's. Deze kleilaag gaat meestal tot dieper dan 120 cm door.
Bij een deel van de gronden in het Maaskantgebied begint tussen 80 en
120 cm diepte broekveen (toevoeging . . . v).
Als onzuiverheid komen langs de Maaskant gronden voor, waarin tussen
80 en 120 cm diepte zavel of lichte klei begint. Deze kan kalkloos, kalkarm of zelfs kalkrijk zijn.
Profielbeschrijving van Rn94C, Gt V uit de omgeving van Poldersdijk,
Lith
Ap
O— 20 cm donker grijsbruine (2,5Y4/2), matig humusarme, kalkloze, lichte klei; samengestelde
prisma's, opgebouwd uit kleinere, min of meer
afgerond-blokkige structuurelementen (A3, A4)
Cllg
20— 35 cm grijze (2,5Y5/1), uiterst humusarme, kalkloze,
zware klei; samengestelde prisma's, opgebouwd
uit zwak-afgerond- en scherp-blokkige structuurelementen (A4, A5); zwak tot matig roestig
C12g
35— 65 cm grijze (2,5Y5/1), uiterst humusarme, kalkloze,
zeer zware klei; samengestelde, gladde prisma's
met glanzende breukvlakken, opgebouwd uit
kleinere prisma's (laklaag); zwak roestig
C13g
65—110 cm grijze (2.5Y6/1), uiterst humusarme, kalkloze,
zware klei; gladde, samengestelde prisma's, opgebouwd uit kleinere prisma's; matig roestig
C14g
110—120 cm grijze (5Y5/1), uiterst humusarme, kalkloze,
zware klei; samengestelde prisma's, opgebouwd
uit scherp-blokkige of prismatische structuurelementen ; matig tot sterk roestig.
^ Rn67C en Rn94C hebben op de bodemkaart dezelfde kleur. Ze verschillen dus slechts in
code.
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Rn47C

Kalkloze poldervaaggronden ; %ware klei, profielverloop 3, of 3 en 4 ;
Gt II, III, III*, V
Deze gronden liggen in enkele grote kaartvlakken ten noordoosten van
's-Hertogenbosch en verder verspreid in kleinere kaartvlakkeri ten
noordwesten van 's-Hertogenbosch en in de Bommelerwaard.
De bovengrond bestaat uit ten minste 40 cm kalkloze, zware klei met 35
a 60% lutum. In enkele gevallen is het gehele profiel hieruit opgebouwd
(profielverloop 4; zie afbeelding 32), maar meestal begint tussen 40 en
80 cm diepte een lichtere en/of kalkrijke ondergrond (profielverloop 3, zie
afbeelding 32); deze laatste zijn kom- op stroomgronden. In de Bommelerwaard is deze ondergrond meestal kalkrijk, ten zuiden van de Maas
meestal kalkloos. In het grote kaartvlak ten noordoosten van 's-Hertogenbosch gaat de zware klei tussen 40 en 80 cm diepte scherp oyer in
pleistoceen zand (toevoeging . . . p], waarin vaak een humuspodzol aanwezig is. In het grensgebied met de drechtvaaggronden (RvOlC) ligt
tussen de klei en het pleistocene zand een 15 a 40 cm dikke laag venige
klei of kleiig veen (toevoeging . . .TV).
Slechts één klein kaartvlak ten noorden van 's-Hertogenbosch heeft Gt II.
De gronden liggen hier in een geul in de omgewerkte pleistocene ondergrond. De gebieden met Gt III* in het ruilverkavelingsgebied 'De Maaskant' en in de Bommelerwaard hebben een betere ontwatering dan de
gronden met Gt III elders. Waarschijnlijk ligt de GHG tussen 20 en
40 cm. In de zomer wordt het slootpeil er hoog opgestuwd, waardoor
de gronden weinig indrogen en weinig scheuren. Ze hebben daardoor
in het najaar een gering waterbergend vermogen en staan 's winters,
ondanks de betere ontwatering, toch nog vaak dras.
Als voornaamste onzuiverheid komen binnen de kaartvlakken profielen
voor met een bouwvoor van lichte klei (25-35% lutum).
Profielbeschrijving van Rn47C, Gt III* uit de omgeving van Ammerzoden
(zie aanhangsel 2, analyse nr. 17)
Alg
O— 16 cm grijsbruine (10YR5/2), matig humusarme, kalkloze, matig zware klei; iets afgeronde, samengestelde prisma's, opgebouwd uit afgeröndblokkige structuurelementen; zwakke roest; vrij
snel overgaand in
Cllg
16— 40 cm licht grijsbruine (10YR6,5/2), zeer humusarme,
kalkloze, matig zware klei; samengestelde
prisma's, opgebouwd uit scherp-blokkige structuurelementen; veel wortelroest en zwakke
ijzerconcreties; geleidelijk overgaand in
C12g
40— 75 cm lichtgrijze (10YR6.5/1), zeer humusarme, kalkloze, matig zware klei; samengestelde prisfna's,
opgebouwd uit scherp-blokkige structuurelementen ; veel wortelroest en concreties; i snel
overgaand in
C21g
75—100 cm lichtgrijze(10YR7/l),zeerhumusarme,kalkrijke,
matig zware klei; samengestelde prisma's, o'pgebouwd uit blokkige structuurelementen; ,veel
wortelroest en donkerbruine ijzerconcreties;
vrij scherpe, onregelmatige overgang naar
C22g
100—125 cm grijze (5Y6/1), uiterst humusarme, kalkrijke,
matig zware klei; samengestelde prisma's, opgebouwd uit blokkige structuurelementen;
zwak roestig.
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Profielbeschrijving van Rn47Q> (met pleistoceen zand in de ondergrond), Gt III* bij Empel (zie aanhangsel 2, analyse nr, 18)
Alg
O— 15 cm donkergrijze (10YR4/1), matig humeuze, kalkarme, zeer zware klei; samengestelde prisma's;
veel wortelroest
Cllg
15— 35 cm grijze (lOYR6/1), matig humusarme, kalkarme,
zeer zware klei; samengestelde, gladde prisma's;
veel wortelroest
C12g
35— 55 cm grijze (5Y6/1), matig humusarme, kalkarme,
zeer zware klei; samengestelde, gladde prisma's
(laklaag); zwakke wortelroest .
Alb
55— 65 cm zeer donker grijs (7,5YR3/1), matig humusarm,
zwak lemig, matig fijn, pleistoceen zand
A2b
65— 75 cm donkergrijs (10YR4/1), uiterst humusarm, zwak
lemig, matig fijn zand
B2b
75— 85 cm zeer donker grijsbruin(10YR3/2), matig humusarm, zwak lemig, matig fijn zand
B3b
85—120 cm olijf bruin (2,5Y4/4), uiterst humusarm, zwak
lemig, matig fijn zand.
Rn44C

Kalklo^e poldervaaggronden; %ware klei, profielverloop 4; Gt III,

///*
Zowel in de Bommelerwaard als ten zuiden van de Maas neemt deze
eenheid een grote oppervlakte in. Het zijn de typisische komgronden van
het rivierkleigebied.
De gronden bestaan meestal vanaf het oppervlak tot 120 cm diepte uit
zeer zware klei met 55 a 60% lutum (zie afbeelding 33). Op de overgang
naar de lichtere gronden van de kaarteenheden Rn67C en Rn94C kan
het lutumgehalte in de bovengrond dalen tot ca. 40%.
Bij de slecht ontwaterde gronden met Gt III is de donkergrijze tot
zwarte, 5 a 10 cm dikke zode humusrijk tot venig met kleine donkerblauwe reductievlekken. Hieronder is de kleur grijs tot donkergrijs met
iets donkerder gekleurde reductievlekken in de nabijheid van wortelresten.
Op gronden met een verbeterde waterbeheersing (Gt III*, zie 2.5) bevat
de donker grijsbruine, humeuze tot humusrijke zode enige wortelroest.
De ondergrond is hier meer lichtgrijs en vertoont soms aan de bovenkant
enige verbruining.
In vrijwel alle gronden van deze kaarteenheid komt tussen ca. 35 en 70 cm
diepte een 10 a 15 cm dikke, donkergrijze, zeer zware kleilaag voor
(tot 75% lutum), die altijd minder roest bevat dan de boven-en onderliggende kleilagen; meestal komt er zelfs zeer weinig roest in voor. De
structuurelementen van deze laag bestaan uit gladde prisma's, waarvan
de wanden een glanzend oppervlak hebben. Hieraan dankt deze kleilaag
de naam 'laklaag' (Edelman, c.s., 1950). Het is een oud begroeiingsoppervlak, ontstaan gedurende een tijd dat er geen of slechts zeer weinig
opslibbing plaatsvond. Zijdelings kan deze laag dan ook overgaan in
venige kleihorizonten. In natte toestand zwelt de laklaag dicht en is dan
zeer slecht doorlatend. Daardoor stagneert het water in de bovenliggende kleilaag, waarvan de prismatische structuurelementen zijn opgebouwd
uit scherp-blokkige structuurelementen. Bij uitdroging slaat het ijzer
uit het stagnerende water neer op de wanden van de structuurelementen
in de 10 a 15 cm dikke laag direct boven de laklaag.
In de grijze klei onder de laklaag komt, aansluitend of een paar centimeter dieper, eveneens een 20 tot 40 cm dikke, roestige horizont voor.
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Op de wanden van de grote prismatische structuurelementen zijn diffuse
roestvlekken ontstaan; binnen de structuurelementen vindt men eveneens roestvlekken, die wat minder diffuus en wat feller gekleurd j zij n.
Deze roestzone is, evenals die boven de laklaag, het best ontwikkeld in
de wat hoger gelegen delen van de kom; op zeer laag gelegen plaatsen
•komt zeer weinig roest voor.
Tussen 100 en 120 cm gaat bovenbedoelde.kleilaag dikwijls over in goed
doorlatende, oudere, roestarme komklei met zachte, bruinzwarte
mangaanconcreties (zgn. korte klei).
Op diverse plaatsen worden :in de centrale delen van de kom twee laklagen aangetroffen, waarvan de onderste meestal een venig karakter heeft.
In dit geval kunnen ook verscheidene roestige horizonten voorkomen.
Waar deze gronden in het Maaskantgebied aan de drechtvaaggronden
(RvOlC) grenzen, liggen beneden 80 cm lagen met kleiig veen of zuiver
veen (toevoeging . . . v), die tot dieper dan 120 cm doorgaan.
Profielbeschrijving van Rn44C, Gt III* ten zuiden van Lith (zie aanhangsel 2, analyse nr. 19)
Al
O— 5 cm zode; donkergrijze (10YR4/1), humusrijke,
kalkloze, zeer zware klei; samengestelde prisma's, opgebouwd uit zwak afgerond-blokkige
structuurelementen; zeer zwak roestig
Cl l g
5— 19 cm grijze (2,5Y5/1), matig humusarme, kalkloze,
zeer zware klei; samengestelde prisma's, opgebouwd uit enigszins afgerond- tot scherp-blokkige structuurelementen; zwak roestig
C12g
19— 47 cm grijze (2.5Y5/1), zeer humusarme, kalkloze,
zeer zware klei; samengestelde, gladde prisma's,
opgebouwd uit scherp-blokkige structuurelementen, die naar beneden overgaan in kleinere
prismatische structuurelementen; matig sterk
roestig
C13
47— 63 cm donkergrijze (5Y4/1), matig humeuze, kalkloze,
zeer zware klei (laklaag); samengestelde prisma's met glanzend oppervlak, opgebouwd uit
kleinere prisma's met glad oppervlak
C14g
63— 70 cm grijze (5Y5/1), matig humusarme, kalkloze, zeer
zware klei; samengestelde prisma's met glad
oppervlak, opgebouwd uit kleinere prisma's;
zwak roestig
C15g
70— 98 cm grijze (5Y5/1), matig humusarme, kalkloze,
zeer zware klei; samengestelde prisma's j met
glad oppervlak, opgebouwd uit kleinere en
grotere prismatische en blokkige structpurelementen; zwak roestig
Cl 6
98—120 cm donkergrijze (5Y4/1), zeer humeuze, kalkloze,
zeer zware klei (laklaag); voornamelijk grotere
enkelvoudige, gladde prisma's; zeer zwakke
roest.
RnlSC

Kalkloze poldervaaggronden ; lichte %avel, profielverloop 5; Gt V\
VI, VI
Deze kalkloze gronden komen slechts voor in twee langgerekte kaartvlakken in het Maaskantgebied tussen Lith en Maren en bij Gewande.
Zij vormen de kalkloze pendant van kaarteenheid RnlSA.
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Zij hebben een ca. 15 cm dikke, donker grijsbruine (10YR4/2) bovengrond van matig humusarme, kalkloze, lichte zavel met een kruimelachtige of granulaire structuur (A2 en A3). Bij Gt V/VI komt meestal
direct onder de gehomogeniseerde bouwvoor (zie 11.1.2) roest voor; bij
Gt VI gaat de homogenisatie gewoonlijk tot ca. 40 cm diepte, van waaraf
dan roest in het profiel begint op te treden.
In het algemeen neemt het lutumgehalte naar beneden langzaam toe. De
diepere ondergrond bestaat dan ook uit zware zavel; slechts plaatselijk
komt tot 120 cm diepte lichte zavel voor. In een gedeelte van het kaartvlak tussen Maren en Empel worden beneden 50 cm diepte kalkarme
tot kalkrijke, zeer lichte lagen aangetroffen. Soms bestaan deze zelfs uit
duidelijk gelaagd zand (< 8% lutum).
Als onzuiverheid komen gronden voor, waar de boven beschreven
zandlagen dikker dan 20 cm zijn (zgn. heibanen; profielverloop 2), of
gronden met een kalkarme, zware kleilaag in de ondergrond (profielverloop 4). Ook bestaat de bovengrond plaatselijk uit zware zavel tot
lichte klei.
Profielbeschrijving van RnlSC, Gt VI westelijk van Lith (zie aanhangsel
2, analyse nr. 20)
Ap
O— 20 cm donker grijsbruine (10YR4/1,5), matig humusarme, kalkloze, zeer lichte zavel; afgerond-blokkige structuurelementen; scherp overgaand in
Cl l
20— 40 cm donker grijsbruine (10YR4/2), matig humusarme, kalkloze, matig lichte zavel; min of meer
afgerond-blokkige structuurelementen (A3, A4)
C12g
40— 60 cm donker grijsbruine (10YR4/1,5), matig humusarme, kalkloze, matig lichte zavel; zwak ontwikkelde, samengestelde prisma's, opgebouwd
uit onregelmatige, afgerond-blokkige structuurelementen; wat grijze vlekken
C13g
60—100 cm licht grijsbruine (10YR6/1,5), zeer humusarme,
kalkloze, matig lichte zavel; zwak ontwikkelde,
samengestelde prisma's, opgebouwd uit onregelmatige, afgerond-blokkige structuurelementen; zwakke wortelroest en wat grijze
vlekken
C14g
100—120 cm licht grijsbruine (10YR6/2), zeer humusarme,
kalkloze, zware zavel; overeenkomstige structuur als horizont C13g; veel wortelroest en
grijze vlekken.
Rn95C

Kalkloze poldervaaggronden; %ware %avel en lichte klei, profielverloop 5; Gt V\VI
Twee grote, langgerekte kaartvlakken komen voor in het Maaskantgebied. Een klein vlak ligt nog bij Hedikhuizen. Het zijn, evenals de
kalkhoudende gronden van eenheid Rn95A, stroomruggronden. Enkele
kleine vlakken liggen in de uiterwaarden van de Maas. Daar is geen Gt
aangegeven.
De bovengrond heeft 20-30% lutum; de min of meer afgerond-blokkige structuurelementen (A3, A4) zijn gedeeltelijk tot kluiten samengevoegd. Naar de diepte kan het kleigehalte toenemen en beneden
80 cm overgaan in zware klei ofwel afnemen, waarbij dieper dan 80 cm
zand kan voorkomen.
De meeste gronden van deze eenheid zijn geheel kalkloos. In het ge-
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mengde sedimentatiegebied van de Maas en de Waal liggen gronden met
beneden 50 cm een horizont met zandiger, kalkhoudend tot kalkrijk
materiaal. Plaatselijk blijft de ondergrond dan tot 120 cm diepte kalkrijk.
De voornaamste onzuiverheden bestaan uit gronden met zand beginnend
boven 80 cm (profielverloop 2) en gronden met een tussenlaag (prpfielverloop 3) of ondergrond (profielverloop 4) van kalkloze, zware klei.
Rn95C komt ook voor in associatie met Rn62C.
Profielbeschrijving van Rn95C, Gt V/VI langs de Kesselse Weg bij
Kessel (zie aanhangsel 2, analyse nr. 21)
Ap
O— 27 cm donkerbruine (10YR4/3), matig humusarme,
kalkloze, lichte klei; min of meer afgerondblokkige structuurelementen (A3, A4), die gedeeltelijk zijn samengevoegd tot kluiten; scherpe overgang naar
Cl l g
27— 40 cm licht grijsbruine (2,5Y6/2), zeer humusarme,
kalkloze, lichte klei; samengestelde prisma's,
opgebouwd uit onregelmatige, zwak tot niet
afgeronde, blokkige structuurelementen ; (A4,
A5); matig roestig gevlekt en met kleine,
zwarte mangaanconcreties; geleidelijk overgaand in
C12g
40— 80 cm licht grijsbruine (2,5Y6/2), zeer humusarme,
kalkloze, lichte klei; samengestelde prisma's,
opgebouwd uit onregelmatige, scherp-blokkige
structuurelementen (A5); weinig roest en'concreties; geleidelijk overgaand in
C13g
80—120 cm lichtgrijze (2,5Y6/1), uiterst humusarme, kalkloze, lichte klei; structuur als in bovenliggende
laag; zwak roestig met nog enige mangaanconcreties.
OOIVAAGGRONDEN

Dit zijn kleigronden met een tot ten minste 50 cm diepte doorgaande,
homogene, min of meer bruin gekleurde horizont zonder roest of grijze
vlekken. Het zijn stroomrug-, oever- en uiterwaardgronden, zowel langs
de Maas als langs de Waal. De oudere afzettingen langs de Maas (ten
oosten van Alem) zijn kalkloos, de jongere Maasafzettingen (ten westen
van Lith) en de afzettingen van de Waal zijn kalkrijk.
De ooivaaggronden liggen relatief hoog boven het grondwater, waardoor er een sterke biologische activiteit mogelijk was. Er zijn dan ook
veel diergangen, vaak tot 80 cm of soms zelfs tot dieper dan 12Q cm.
Door de homogenisatie is de natuurlijke gelaagdheid verdwenen en
hebben deze gronden een egaal bruine kleur gekregen. Waar dóór de
toenemende vochtigheid de diergangen duidelijk afnemen is de oorspronkelijke gelaagdheid van het materiaal gedeeltelijk nog aanwezig.
In de bovengrond van de kalkhoudende en kalkloze uiterwaardgronden
van de Maas komt plaatselijk een bij menging met kolenslib voor, afkomstig van de mijnen in Zuid-Limburg (Pons, 1949). Over het algemeen hebben de laagste gronden de sterkste bijmenging.'Het kolenslib
is een paar jaar na de afzetting door de bodemdieren reeds verplaatst
over een laag van 20 a 30 cm. De invloed in het profiel kan dan! ook
variëren van een zwakke vlekkerigheid tot een homogeen donkerder
gekleurde bovengrond (10YR2/2). Door het kolenslib hebben deze
gronden een hoger gehalte aan organische stof, dat echter niet op een
hoger humusgehalte wijst.
110

Er is bij de ooivaaggronden geen indeling naar het profielverloop gemaakt, wel naar bouwvoorzwaarte en kalkgehalte. De Gt is alleen bij
binnendijkse gronden aangegeven.
RdlOA
Kalkhoudende ooivaaggronden; lichte %avel; Gt VI
Dit zijn meest in de uiterwaarden gelegen zandige oevergronden, zowel
langs de Maas als langs de Waal. Bij Ammerzoden en Rossum komen
enkele kaartvlakjes tegen de binnenzijde van de tegenwoordige dijken
voor.
De lichtzavelige, donker bruingrijze bovengrond met 10-15% lutum
heeft, indien als bouwland geëxploiteerd, 2-4% humus; onder grasland
is het humusgehalte aanmerkelijk hoger en bedraagt 6 tot 8%. De structuur is kruimelachtig tot sterk afgerond-blokkig. Naar beneden neemt
het humusgehalte geleidelijk af tot ca. 0,5% in de grijze ondergrond.
Onder de bovengrond komen sterk tot matig afgerond-blokkige strucr
tuurelementen voor. De gronden bevatten vanaf het oppervlak enige
kalk. Het kalkgehalte neemt naar beneden toe tot 5 a 10%.
De diepere ondergrond bestaat meestal uit grijsbruin tot licht grijsbruin zand, dat tussen 40 en 80 cm begint (profielverloop 2) en waarin
plaatselijk weer een kleilaag kan voorkomen. Bij een deel van de gronden
wordt in de diepere ondergrond echter gelaagde zavel of lichte klei
(profielverloop 5) aangetroffen, die soms tot dieper dan 80 cm bruin gekleurd is.
Er komen in de ondergrond slechts sporadisch roestvlekken voor. Ook
in de zone met grondwater zijn maar weinig reductieverschijnselen te
zien.
Als onzuiverheid vindt men gronden waarvan de zavellaag boven het
zand minder dan 40 cm dik is. Dit zijn dus zandgronden (vorst- of vlakvaaggronden) met een kleidek. De eerste liggen duidelijk als kleine kopjes in het terrein. Ook kalkhoudende poldervaaggronden, bestaande uit
lichte klei op een zandondergrond komen als onzuiverheid voor.
RdlOA komt eveneens voor in associatie met Rd90A.
Rd90A
Kalkhoudende ooivaaggronden; %ware ^avel en lichte klei; Gt VI
Evenals RdlOA liggen deze gronden vooral in de uiterwaarden of vroegere uitwaarden van de Maas en de Waal. Slechts bij Hedikhuizen, ten
zuiden van Kerkdriel langs de Maas en bij Rossum langs de Waal worden
enige kaartvlakken tegen de binnenkant van de dijk aangetroffen.
De gronden lijken zeer veel op die van kaarteenheid RdlOA. Ze hebben
alleen een zwaardere bovengrond (17,5-35% lutum) met een hoger kalkgehalte (1,5—4%). Bovendien komen hier minder gronden voor met
zand in de ondergrond.
De gronden langs de Maas hebben door bij menging met kolenslib ca.
2% meer organische stof (niet meer humus!) dan die langs de Waal.
In de Buitenpolder Heerewaarden ligt een groot perceel, dat voor kleiwinning is afgegraven (toevoeging ^ ).
De voornaamste onzuiverheid vormen gronden van eenheid RdlOA,
waarmee Rd90A ook in associatie voorkomt.
Profielbeschrijving van Rd90A in de Hurwenensche Uiterwaard ten
westen van Rossum (zie aanhangsel 2, analyse nr. 22)
Ap
O— 25 cm zeer donker grijsbruine (10YR3/2), matig humeuze, kalkarme, zware zavel; kruimelachtige
tot afgerond-blokkige (A4) structuurelementen;
scherp overgaand in
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C21

25— 52 cm

C22

52— 75 cm

C23

75— 90 cm

C24

90—105 cm

Dg

105—120 cm

zeer donker grijsbruine (10YR3,5/2), matig
humusarme, kalkrijke, lichte klei; samengestelde prisma's, opgebouwd uit afgerond-blokkige
structuurelementen
donkerbruine (10YR3,5/3), zeer humusarme,
kalkrijke, lichte klei; samengestelde prisma's,
opgebouwd uit afgerond-blokkige structuurelementen
donker grijsbruine (10YR4/1,5), zeer humusarme, kalkrijke, matig lichte zavel; zeer zwak
ontwikkelde, afgerond-blokkige structuurelementen
grijsbruine (10YR5/2,5), zeer humusarme, kalkrijke, zeer lichte zavel; sedimentaire gelaagdheid
lichtgrijs (10YR7/2), uiterst humusarm, kalkrijk, kleiarm, matig grof zand met enkele roestvlekjes.

Rd90C
Kalkloze ooivaaggronden ; %ware snavel en lichte klei; Gt VI\
Deze gronden komen uitsluitend langs de Maas voor, vooral in de uiterwaarden bij Alem en Lith; een groot kaartvlak ligt binnendijks bij Heusden en Hedikhuizen.
Afgezien van het ontbreken van de kalk komen deze gronden bijna volledig overeen met de kalkhoudende gronden van Rd90A, ook wat het
profielverloop betreft. Ze zijn alleen minder bruin; beneden 50 cm diepte
krijgt de grond een grijzere tint en boven 120 cm is duidelijk roest aanwezig.
Als onzuiverheden komen plekken met een lichtzavelige bovengrond
voor (RdlOC) en kalkloze poldervaaggronden van zavel of lichte klei
met in de ondergrond zand (Rn62C) of zavel (Rn95C).
Profielbeschrijving van Rd90C, gelegen in de uiterwaard ten westen van
Lith (De Bergen) in de associatie RdlO/90A (zie aanhangsel 2, analyse
nr. 23)
Ap
O— 25 cm donkerbruine (10YR3/3), matig humeuze, kalkloze, lichte klei; afgerond-blokkige structiuurelementen
Cl l
25— 60 cm bruine (10YR4/3), zeer humusarme, kalkloze,
zware zavel; samengestelde prisma's, opgebouwd uit afgerond-blokkige structuurelementen
C12
60— 90 cm donker grijsbruine (10YR4/2,5), zeer humusarme, kalkloze, lichte klei; samengestelde prisma's, bestaande uit zwak afgerond-blokkige
structuurelementen; zeer zwakke roestvlekjes
C13g
90—110 cm donker geelbruine (10YR4/4), uiterst humusarme, kalkloze, zware zavel; structuur als Cl2;
zwakke roestvlekjes
C14g
110—120 cm geelbruine (10YR5/4), uiterst humusarme, kalkloze, lichte zavel; zwakke roestvlekjes.
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12 Leemgronden

Dit zijn gronden, die tussen O en 80 cm uit meer dan 40 cm leem bestaan,
dwz. materiaal van eolische oorsprong (zie voor de textuurgrenzen
afbeelding 6, blz. 19).
Er komen in dit gebied slechts twee kaartvlakken van deze eenheid voor.
Het zijn leek-/woudeerdgronden, dwz. ze hebben een duidelijk donkere
bovengrond, die 15 a 50 cm dik is (minerale eerdlaag), en roest en grijze
vlekken ondieper dan 50 cm beginnend. Ze maken deel uit van het
zandlandschap.
pLn5
Leek-\ivondeerdgronden; %andige leem; Gt V
De twee kaartvlakken liggen noordoostelijk van Schijndel en westelijk
van Helvoirt.
De matig humeuze Al is 15 a 20 cm dik, heeft 8-15% lutumen 40 a 60%
leem. De zandige leem onder de Al heeft tot 40 a 80 cm diepte dezelfde
samenstelling. Hieronder ligt meestal siltige leem (meer dan 85% <
50 mu). Deze is zeer compact en slecht doorlatend. Op de overgang van
de zandige naar de siltige leem kan plaatselijk een dunne zandlaag voorkomen. Bij uitzondering ligt de zandige leem op een zandondergrond.
Het merendeel van de leemgronden is kalkloos. Plaatselijk bevat de
zandige leem echter tot 20% moeraskalk, die in kleine depressies werd
gevormd. Ook in de siltige leem kunnen kalkrijke lagen voorkomen.
Wortelroest en grijze vlekken treft men in vrijwel alle horizonten aan.
In de ondergrond kunnen echter blauwgrijs gereduceerde horizonten
zonder roest aanwezig zijn.
In het kaartvlak bij Schijndel is een deel van de (beboste) gronden diep
vergraven (toevoeging -c>). De meeste van deze gronden hebben echter
desondanks nog een duidelijk donkere, matig humeuze bovengrond.
Als onzuiverheid komen lemige beekeerdgronden voor (pZg23). Ook
ontbreekt in de gronden bij Schijndel ten gevolge van de diepe grondbewerking plaatselijk de Al.
Profielbeschrijving van pLn5, noordoostelijk van Schijndel (zie aanhangsel 2, analyse nr. 24)
Apg
O— 18 cm zeer donker grijze (2,5Y3/1), matig humeuze,
zandige leem; zwak roestig met gebleekte
vlekken; scherp overgaand in
Cl l g
18— 35 cm licht grijsbruine (2,5Y6/2), humusarme, zandige
leem; zwak roestig
C12g
35— 55 cm grijze (5Y6/1), humusarme, zandige leem; zwak
roestig met gebleekte vlekken
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C13g

55— 75 cm

DG

75—120 cm
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lichtgrijs (5Y7/1), humusarm, zeer sterk lemig,
matig fijn zand; zwak roestig met gebleekte
vlekken
grijze (10Y5/1), siltige leem; zwak roestig met
blauwgrijze vlekken.

Samengestelde kaarteenheden

Tot het aangeven van samengestelde kaarteenheden is overgegaan in die
gebieden, waar de bodemgesteldheid op korte afstand 20 sterk wisselt,
dat de afzonderlijke eenheden op de gebruikte schaal niet betrouwbaar
zijn weer te geven.
In de meeste gevallen is het mogelijk gebleken de inhoud van de kaartvlakken te omschrijven met twee of drie enkelvoudige kaarteenheden.
Er komen echter ook gebieden voor waarin de bodemgesteldheid zo
gecompliceerd is, dat met het noemen van slechts twee of drie kaarteenheden het vlak onvoldoende wordt gekenschetst. Hiervoor is een
associatie van vele enkelvoudige kaarteenheden ingevoerd, die wordt
gecodeerd met A ...
Voor de beschrijving van de verschillende enkelvoudige eenheden waaruit de samengestelde kaarteenheden zijn opgebouwd, wordt verwezen
naar de hoofdstukken 6 t/m 12.

13.1 Associaties van twee enkelvoudige kaarteenheden
R.n52/95A-Ka/kf>oudende poldervaaggronden; %avel, profielverloop 2
-Kalkhoudende poldervaaggronden; ^ivare snavel en lichte klei, profielverloop 5

Er komt een, tegenwoordig binnendijks gelegen kaartvlak van deze
associatie voor op de rechter Maasoever ten noorden van Heusden en
twee kaartvlakjes in de uiterwaarden van de Waal, resp. bij Hurwenen en
ten oosten van Rossum. Het kaartvlak ten noorden van Heusden behoort
tot de jongere gronden, die mede onder invloed van de Waal zijn afgezet.
De associatie dankt haar ontstaan aan de onregelmatige ligging van het
oppervlak van de zandondergrond, die over korte afstand al dan niet
boven 80 cm begint en waardoor dus profielverloop 2 afwisselt met
profielverloop 5. De bovengrond bestaat overal uit zware zavel.
Het binnendijks gelegen kaartvlak heeft Gt V/VI. Bij de gronden in de
uiterwaarden is geen Gt aangegeven.
Rn62/95C-Ka/k/o^e poldervaaggronden; %avel en lichte klei, profielverloop 2
-Kalkloze poldervaaggronden; %ware %avel en lichte klei, profielverloop 5

Slechts één kaartvlak met Gt V/VI komt voor aan de rechteroever van
de Maas ten noorden van Heusden. De gronden van deze associatie behoren te zamen met de aansluitende kalkloze gronden tot de oudere,
kalkloze afzettingen van de Maas.
Evenals bij de aangrenzende associatie Rn52/95A is de over korte af115

stand wisselende diepte waarop de zandondergrond begint, de oorzaak
van het onregelmatig naast elkaar voorkomen van profielverloop 2 en 5.
R.dWI90A-Ka/khoudende ooivaaggronden; lichte %avel
-Kalkhoudende ooivaaggronden; %ware yavel en lichte klei
Twee kleine kaartvlakjes komen voor in de uiterwaarden ten oosten van
Rossum en in de uiterwaarden ten zuiden van Alem en een groot kaartvlak binnendijks langs de Maas bij Bokhoven met Gt VI.
De samenstellende kaarteenheden komen zeer grillig door elkaar voor
als gevolg van de ongelijke ligging van de ondergrond en de lagere ligging van Rd90A op doorbraakplekken in de oeverwal. Deze hebben meest
profielverloop 5. De gronden van RdlOA hebben doorgaans profielverloop 2.
13.2 Associaties van drie enkelvoudige kaarteenheden
zVz/v'WzlpZg23-Meeri>eefigrondeti op %and, beginnend ondieper dan 120 cm,
ponder humuspod^ol
-Moerige eerdgronden met een moerige bovengrond op %and
-Beekeerdgronden; lemigfijn %and
De associatie vormt een grillig kaartvlak in de driehoek Vught, St.
Michielsgestel, 's-Hertogenbosch en omvat een deel van de beekdalen van
de Essche Stroom en de Dommel boven en beneden hun samenvloeiing
en de lage gronden van het Dommeldal ten zuiden van het Bossche
Broek.
De verschillende gronden van deze associatie komen op korte afstand in
grillige afwisseling voor. De bezande veengrond (zVz) ligt in kommen
en verlande rivierbeddingen. In andere kommen en geulen heeft zich
slechts een dunne laag broekveen (< 40 cm) gevormd (vWz). Tussen
de boven beschreven laagten liggen iets hogere, zandige terreingedeelten
met lemige beekeerdgronden (pZg23). Deze ruggen worden nabij de
rivieren plaatselijk hoger en leemarmer.
De veengronden en de moerige gronden hebben Gt II; de beekeerdgronden Gt III.
EZg23/pZg21/23-L«g£ enkeerdgronden; lemigfijn ^and
-Beekeerdgronden; leemarm en %wak lemigfijn %and
-Beekeerdgronden; lemigfijn %and
Deze associatie omvat grote delen van de beekdalen van de Aa, de
Kleine Aa, de Essche Stroom, de Dommel en de Oude Leij.
Deze dalen bestaan in aanleg uit eolische zanden, die gedeeltelijk fluviatiel zijn omgewerkt. Door opslibbing heeft een deel hiervan een 20 -tot
40 cm dik, lemig dek gekregen. Een belangrijke oppervlakte is later
met aardmest opgehoogd en heeft nu een matig dikke (30 a 50 cm) of
een dikke (meer dan 50 cm) Al. Deze laatste zijn lage enkeerdgronden.
Dit opgebrachte dek is voor een belangrijk deel afkomstig van materiaal
uit greppels en sloten, die voor een betere ontwatering en drooglegging
nodig waren. Opvallend is dan ook het grotere aantal sloten en greppels
bij lager gelegen gronden. Kenmerkend voor deze wijze van ontstaan
van het dek, grotendeels buiten de potstal om, is het voorkomen van
textuurverschillen binnen de percelen. Dit houdt verband met de lemiger
of zandiger samenstelling van het opgedolven materiaal, waardoor nu
lemige (pZg23) en leemarme (pZg21) gronden op korte afstand naast
elkaar worden aangetroffen.
De Gt van de associatie is III met als onzuiverheden Gt II en V.
In verlande stroombeddingen komen als onzuiverheid plaatselijk veengronden voor en in kleine komvormige depressies ook zandgronden met
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een moerige bovengrond. De zandige koppen, meestal bij grote beekmeanders, hebben zwak lemige humuspodzolgronden (Hn21).
13.3 Associatie van vele enkelvoudige kaarteenheden
AP
Associatie petgaten
Deze associatie komt voor in een verveend gebied, De Putten genaamd,
gelegen in de polder De Ham tussen 's-Hertogenbosch en Vlijmen. Het
wordt te zamen met de aangrenzende veengronden (kVz) wegens de
rijke flora en fauna als natuurreservaat in stand gehouden.
Jong veen in weer verlande veenputten, oudere veengronden in zetwallen- en niet of slechts ten dele verlande veenputten met open water
(petgaten), liggen in grillige afwisseling dooreen. Resten van het oorspronkelijke veen worden nog aangetroffen in de langgerekte zetwallen
tussen de veenputten. Zij bestaan uit een dunne laag van 30 a 40 cm veenmosveen, waarvan de bovenlaag naast enig veraard veen veel turfresten
bevat. De veenondergrond dieper dan 120 cm bestaat uit zeggeveen, afgewisseld met mesotroof broekveen (berk en riet).
In de weer verlande, niet begaanbare veenputten komt zeer slap, jong
veen (kragge) voor, gevormd door de huidige vegetatie.
De grondwaterstand is het gehele jaar zeer hoog (Gt I).
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Toevoegingen en overige
onderscheidingen

14.1 Toevoegingen
De toevoegingen zijn door middel van een cursieve letter voor of achter
het symbool van de eenheid aangegeven. Sommige hebben bovendien
een signatuur in de kaartvlakken. Vergravingen e.d. zijn alleen met een
signatuur aangeuid.
De volgende toevoegingen zijn gebruikt:
k . . . Kleidek (meer dan 8% lutum), 15 a 40 cm dik
Op de overgang van de zandgronden naar de rivierkleigronden
komt deze toevoeging voor bij de kaarteenheden pZg21 en
Zn21. Bij Alem liggen 2 vlakjes /èZn30 en £Zb21 temidden van
rivierkleigronden.
. . .w

15 a 40 cm moerig materiaal beginnend tussen 40 en 80 cm

Deze toevoeging is aangegeven aan de zuidrand van het grote
komgebied van de Maaskant, waar de dikke veenlaag in de
ondergrond van het komgebied uitwigt tegen het pleistocene
zandlandschap.
. ..v

Moerig materiaal beginnend dieper dan 80 cm en doorgaand tot dieper
dan 120 cm

Het veen in de ondergrond van de grote kom in het Maaskantgebied duikt in noordelijke richting geleidelijk dieper weg. In
een langgerekte strook in de ondergrond van de kaarteenheden
Rn44C en Rn94C begint het nog tussen 80 en 120 cm diepte.
...x

Loss beginnend tussen 40 en 120 cm en ten minste 20 cm dik

Een grote oppervlakte op het zuidelijk gedeelte van het kaartblad heeft deze toevoeging. De ligging van de bovenkant van de
loss ten opzichte van het maaiveld is zeer onregelmatig.
Als onzuiverheid komen binnen de met deze toevoeging aangegeven kaartvlakken dan ook plekken voor, waar de loss net
iets dieper dan 120 cm begint.
. . .p

Pleistoceen %and beginnend tussen 40 en 120 cm

Aan de zandgronden met een kleidek ten noordoosten van
's-Hertogenbosch sluit een langgerekte strook kleigronden aan,
waar het pleistocene zand nog boven 120 cm wordt aangetroffen.
Ook ten noordwesten van 's-Hertogenbosch ligt nog een kaartvlakje met deze toevoeging.
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Afgegraven
Een vijftal vlakjes in de Maasuiterwaarden (of vroegere Maasuiterwaarden) bij Rossum en Kerkdriel zijn met deze toevoeging
onderscheiden. Het zijn ten behoeve van de kleiwinning afgetichelde percelen.

-o

Vergraven
Op talrijke plaatsen in het zandgebied komt deze toevoeging
voor. Soms gaat het om grondverbetering voor land- of tuinbouw, soms echter om gebieden die bij bosaanleg diep ver• graven zijn, zoals ten noordoosten en zuidwesten van Schijndel.

14.2 Overige onderscheidingen
| *clj (in blauw) Smalle geul
Restanten van oude stroomgeulen ten zuiden van Hedel en ten
oosten van Rossum die te smal zijn om als afzonderlijke kaarteenheid onderscheiden te worden, zijn met deze aanduiding op
de kaart aangegeven.
V

Zand- of kleigroeve
Deze onderscheiding vinden we op enkele plaatsen in de uiterwaarden van de Waal en de Maas, waar men thans klei en zand
wint ten behoeve van de steenindustrie.

f

Opgehoogd of opgespoten
Het zijn voornamelijk voormalige vestingwerken rondom
's-Hertogenbosch. Op enkele plaatsen langs de rivieren zijn
delen van oude meanders of wielen dichtgemaakt en opgevuld.

T

Oude beivoningsplaats
Met deze onderscheiding zijn de oude bewoningsplekken, buiten
de als zodanig aangegeven bebouwde kommen in het rivierkleigebied aangegeven, die zich meest door hun hogere ligging en
donkerder bovengrond onderscheiden.

|

w | (in blauw) Water en moeras
Behalve de grote rivieren betreft het open water in het rivierkleigebied, o.a. enkele oude meanders en doorbraakkolken (wielen),
alsmede enkele uitgegraven terreinen langs de Maas. In het
zandgebied zijn het een aantal, meest ten behoeve van de zandof leemwinning gegraven plassen. Een paar geheel of gedeeltelijk dichtgegroeide, oude meanders en doorbraakkolken zijn
als moeras aangegeven.

j*gg^jgj Bebouwde kom, en%.
Deze onderscheiding heeft betrekking op alle terreinen voor
burgerlijk gebruik, zoals bebouwde kommen, stadsuitbreidingen, fabrieksterreinen e.d.
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ƒ ƒ De geschiktheid van de gronden
voor akker- en weidebouw

15.1 Inleiding
Dit hoofdstuk behandelt de geschiktheid van de op de kaart voorkomende gronden voor de akker- en weidebouw.
Als basiseenheid voor de beoordeling geldt de kaarteenheid met de
grondwatertrap. Toevoegingen zijn slechts in de beoordeling betrokken,
als ze van invloed zijn op de geschiktheid. De invloed van toevoegingen
die op de ondergrond betrekking hebben, is in het algemeen te verwaarlozen; deze invloed komt bovendien vaak reeds in de grondwatertrap
tot uiting. Anders ligt het bij toevoegingen die op de bovengrond betrekking hebben. Zo zijn de gronden met een kleidek, waarbij de geschiktheid door dit dek aanzienlijk wordt beïnvloed, afzonderlijk beoordeeld. Samengestelde kaarteenheden hebben in het algemeen de geschiktheid van hun samenstellende delen. De gronden met grondwatertrap V/VI zijn, ook indien kaartvlakken met Gt V of VI afzonderlijk
voorkomen, tevens in combinatie beoordeeld, aangezien deze combinatie een speciale betekenis heeft (zie 2.5).
Voor de beoordeling wordt thans, evenals in enkele voorgaande kaartbladen, een landelijk systeem gehanteerd. Dit houdt in, dat de begrippen
en indelingen een landelijke betekenis hebben. Er volgt echter niet uit,
dat elke kaarteenheid steeds op alle kaartbladen gelijk beoordeeld wordt.
Regionale verschillen - zowel in bodemgesteldheid als in klimaat kunnen aanleiding geven tot een verschillende beoordeling. Ook door
de variatie binnen één kaarteenheid of door de spreiding in waterhuishouding binnen één grondwatertrap, kan een zelfde eenheid met een
zelfde Gt toch op verschillende kaartbladen enigszins anders beoordeeld
worden. Dit geldt vooral als de betreffende grond slechts een kleine
oppervlakte beslaat op een kaartblad, waardoor genoemde variaties en
spreiding binnen de grondwatertrap soms in veel mindere mate aanwezig
. zijn.
De onderscheiden eenheden zijn apart beoordeeld naar hun geschiktheid
voor akkerbouw en voor weidebouw. Daarbij is nagegaan:
a of de beoordeelde eenheid beperkingen heeft in verband met een aantal belangrijke factoren (eigenschappen of hoedanigheden) van de
grond of met de ontwikkeling van het gewas (gras!) en zo ja, in welke
mate
b hoe de teeltmogelijkheden zijn voor de voornaamste akkerbouwgewassen.
Hieitoe zijn beoordelingstabellen ontworpen, zowel voor akkerbouw
(aanhangsel 3) als voor weidebouw (aanhangsel 4). In elke tabel is tevens
de geschiktheid samengevat tot een globale geschiktheidsclassincatie in
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een beperkt aantal klassen en subklassen, gebaseerd op de beperkingen
van de betrokken eenheden.
De beoordelingen naar beperkingen en teeltmogelijkheden zijn kwalitatief. Het uitdrukken in een exacte maat is in vele gevallen nog niet mogelijk, gedeeltelijk door gebrek aan kennis, maar ook vanwege de grote
hoeveelheid tijd die dit zou vergen. De classificaties zijn beschrijvend.
Met nadruk wordt gewezen op het globale krakter van de beoordelingen
en de classificaties en op de grote variatie in landbouwkundige waarde,
die vele kaarteenheden kenmerkt.
De beoordelingen zijn verder geschied op basis van goed geleide bedrijven. Daarbij spelen slechts die bodemfactoren een rol, die niet op
eenvoudige wijze door de boer kunnen worden veranderd. Aangenomen
is, dat de verkaveling en ontsluiting redelijk voldoen aan de eisen, die in
verband met de uitoefening van het landbouwbedrijf worden gesteld.
In sommige situaties kan een grond - binnen een bepaald bedrijfstype aan waarde winnen of verliezen, wanneer hij in combinatie met andere
gronden voorkomt, of in verband met de bedrijfsvoering bijzonder
gunstig is gelegen. Zo zal een hoog gelegen, droger perceel dicht bij de
boerderij, dat in het voorjaar vroeg beweidbaar is, extra waardevol zijn,
indien dit bedrijf verder slechts over lage, natte en dus veel later beweidbare graslanden beschikt. Deze 'bedrijfswaarde' of 'situatiewaarde'
speelt in de beoordeling echter geen rol. Voorts is uitgegaan van de
waterbeheersing, zoals die was tijdens de opname van de bodemkaart.
Een slecht ontwaterd gebied of perceel kan door een goed uitgevoerde
drainage vrij spoedig een andere waardering krijgen. De bestaande toestand was echter bepalend.
Voor het weergeven van de landbouwkundige mogelijkheden zijn ook
anders opgezette beoordelingen en classificaties denkbaar, afhankelijk
van het doel, dat de kaartgebruiker zich stelt. De Stichting voor Bodemkartering is steeds bereid hulp te verlenen bij de interpretatie van deze
gegevens voor verschillende toepassingen. De beschikbare ongekleurde
werkbladen, waarop alleen de symbolen en de grenzen van de kaarteenheden zijn afgedrukt en die tegen een geringe vergoeding 1 verkrijgbaar
zijn, maken het mogelijk dergelijke interpretaties cartografisch voor te
stellen.
15.2 De geschiktheid van de grond voor akkerbouw
Het lijdt geen twijfel, dat er verschil bestaat tussen de akkerbouw op
zand- en op kleigronden, ofschoon deze verschillen vroeger groter waren
dan tegenwoordig. Op de oorzaken van deze verschillen, die nog niet
geheel duidelijk zijn, kan hier niet worden ingegaan. Zowel de gewassenkeuze als de vruchtwisseling zijn echter op de zandgronden duidelijk
anders dan op de kleigronden. Bij de geschiktheidsbeoor deling van de
grond voor akkerbouw is daarom onderscheid gemaakt in gronden,
geschikt voor een zandvruchtwisseling en gronden, geschikt voor een
kleivruchtwisseling.
Op de zandgronden wordt voornamelijk rogge, aardappelen, haver en
gerst verbouwd; op de betere zandgronden ook voederbieten en tegenwoordig suikerbieten. De teelt van haver en voederbieten neemt echter
geleidelijk af. Op de zeer goede, vochthoudende zandgronden komt de
volgende vruchtwisseling voor: voeder- of suikerbieten, gerst, haver,
mengteelt, aardappelen, haver. Wel worden in het gebied van dit kaart1
De prijs van de werkbladen bedraagt voor l ex. f 1,75, voor elk volgend exemplaar,
mits gelijktijdig besteld f 0,50.
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blad minder voeder- en suikerbieten aangetroffen dan elders, echter
meer gerst.
Op de kleigronden zijn tarwe (zomer- en wintertarwe) en suikerbieten
de meest voorkomende gewassen. De vruchtwisseling op de beste gronden is hier: suikerbieten, tarwe, aardappelen, zomergerst, haver. Rogge
wordt alleen op een deel van de zeer lichte zavelgronden aangetroffen.
De teeltmogelijkheden op de zandgronden worden voornamelijk bepaald door de waterhuishouding. Het grondwater speelt hierbij de
voornaamste rol, hoewel ook de textuur van de grond, het humusgehalte en de dikte van de humushoudende bovengrond van belang zijn.
De in 15.1 genoemde beperkingen hebben hier dan ook betrekking op
hoedanigheden van de grond, waarop de waterhuishouding een overheersende invloed heeft: nl. verdroging, wateroverlast en berijdbaarheid. Bij de kleigronden is echter ook de textuur van de grond, met name
het lutumgehalte, sterk bij de geschiktheid voor akkerbouw betrokken.
De structuur (zie 11.1.4), die bij de zandgronden nauwelijks een rol
speelt, hangt namelijk, behalve van de waterhuishouding, in belangrijke mate af van de zwaarte van de grond. Niet alleen heeft de structuur
mede invloed op de hoeveelheid water, die de grond kan vasthouden en
hiermee op de kans van verdroging, maar vooral de verkruimelbaarheid
van de bouwvoor en mate van verslemping van de grond hangen direct
samen met de structuur. Bij verslempen is vaak ook de korrelgrootteverdeling van de zandfractie van belang.
15.2.1 De beperkingen en teeltmogelijkheden

Bij de analyse van de beperkingen wordt een oordeel gegeven welke
eigenschappen en/of hoedanigheden de geschiktheid van de gronden
voor de akkerbouw beperken en in welke mate. Onder eigenschappen
wordt verstaan kenmerken of verschijnselen, die men aan de grond kan
waarnemen en/of in het laboratorium kan bepalen, bijv. textuur, humusgehalte, enz. De (landbouwkundige) hoedanigheden zijn aan de grond
toe te schrijven verschijnselen, die betrekking hebben op het gebruik van
de grond in de landbouw. Deze hoedanigheden worden, behalve door
de eigenschappen, mede bepaald door de klimatologische- omstandigheden, de waterhuishouding en de aard van de landbouw.
Bij het waarderen van de beperkingen moet, behalve de invloed op de
groei en de produktie van het gewas, ook de invloed op de produktieomstandigheden en op de te nemen cultuurmaatregelen in aanmerking
worden genomen. Voor zover de landbouwkundige hoedanigheden
afhankelijk zijn van het weer, moet er rekening mee worden gehouden,
dat de weersomstandigheden van jaar tot jaar verschillen. Bij de beoordeling is uitgegaan van een gemiddeld jaar.
Voor elk van de onderscheiden hoedanigheden, te weten verdroging,
wateroverlast, berijdbaarheid, verkruimelbaarheid van de bouwvoor en
slemp, wordt beoordeeld of en in hoeverre de grond afwijkt van de
meest gewenste toestand.
De beperkingen bepalen in belangrijke mate de exploitatiemogelijkheid
van de grond als bouwland. De beoordeling van de teeltmogelijkheden
van de gewassen vormt dan ook als het ware een synthese van de bodemkundige hoedanigheden en de landbouwkundige mogelijkheden, die bij
de bespreking van de beperkingen aan een analyse zijn onderworpen.
Het is echter een synthese voor ieder gewas afzonderlijk; bij de beoordeling van de totale bedrijfsmogelijkheid voor akkerbouw van een bepaalde grond kan bovendien het toegepaste vruchtwisselingssysteem een
rol spelen. Zo kan de oogst van hakvruchten op slechts matig voor deze
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gewassen geschikte grond in een ongunstig jaar een dusdanig structuurbederf veroorzaken, dat het volgend jaar de teelt van gerst onmogelijk
wordt, ofschoon de grond voor dit gewas beter geschikt kan 2ijn dan
voor hakvruchten.
Bij de afzonderlijke teeltmogelijkheden werden op de zandgronden
rogge, haver, aardappelen, suiker- en voederbieten en zomergerst beoordeeld; op de kleigronden haver, aardappelen, suiker- en voederbieten, zomergerst, zomertarwe en wintertarwe.
In aanhangsel 3 zijn zowel de beperkingen als de teeltmogelijkheden in
vier gradaties gewaardeerd, die als volgt zijn omschreven:
BEPERKINGEN

/

geen of geringe beperkingen

De kans op beperkingen als gevolg van de betrokken factor is afwezig, treedt zeer zelden op of heeft bij het eventueel voorkomen ervan
nauwelijks invloed op de groei van de gewassen en/of op de cultuurmaatregelen.
2

matige beperkingen
De kans op beperkingen als gevolg van de betrokken factor is van
dien aard, dat zij van merkbare invloed is op de groei van de gewassen en/of op de cultuurmaatregelen.

3 sterke beperkingen
De kans op beperkingen als gevolg van de betrokken factor is van
grote betekenis. Het verschijnsel treedt zeer frequent op en is van
grote invloed op de groei van de gewassen en/of op de cultuurmaatregelen.
4

%eer sterke beperkingen
De kans op beperkingen als gevolg van de betrokken factor is van
dien aard, dat exploitatie als bouwland vrijwel onmogelijk is. Gronden met deze beoordeling zullen veelal in de hoofdklasse 'voor akkerbouw niet of weinig geschikte gronden' komen.

TEELTMOGELIJ KHEDEN

7

^eer goede teeltmogelijkheden

Het gewas kan onder nagenoeg alle omstandigheden op de desbetreffende grond worden verbouwd. Men kan rekenen op een goede
tot zeer goede opbrengst, die op een relatief gemakkelijke wijze is te
behalen.
2 goede teeltmogelijkheden
Het gewas kan onder nagenoeg alle omstandigheden op de desbetreffende grond worden verbouwd. Er kan een goede en soms zeer
goede opbrengst worden behaald. Daartoe wordt over het algemeen
meer vakmanschap vereist en er moeten meer kosten worden gemaakt
dan bij zeer goede teeltmogelijkheden.
3 matige teeltmogelijkheden
Het gewas kan alleen in voor de desbetreffende grond gunstige
jaren met succes worden verbouwd. De kans op het behalen van een
goede opbrengst is daarom beperkt. Er is over het algemeen veel
vakmanschap vereist en er moeten meestal veel kosten worden gemaakt.
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4

slechte teeltmogelijkheden

Tegen de teelt van het gewas bestaan ernstige bezwaren wat betreft
het teeltrisico. Lage opbrengsten en/of misoogsten komen regelmatig voor en zelfs bij voor de desbetreffende grond gunstige omstandigheden zijn goede opbrengsten zeldzaam.
Verdroging veroorzaakt beperkingen in de teeltmogelijkheden, doordat
het gewas wegens vochtgebrek niet tot volle wasdom kan komen. Op
een bepaalde grond is ook bij een zelfde grondwaterregime de mate van
verdroging niet voor alle gewassen gelijk. Zelfs bij een zelfde totale
vochtbehoefte zullen gewassen die vroeg geoogst worden, zoals rogge
en vroege aardappelen, minder kans op droogteschade lopen dan gewassen, waarvan de groei langer doorgaat, zoals late aardappelen,
voeder- en suikerbieten.
De beperkingen van de teeltmogelijkheden ten gevolge van verdroging
variëren op zandgronden met een zelfde grondwatertrap met de dikte van
de humushoudende bovengrond en met de textuur. Bij de zwak lemige
enkeerdgronden, die een dikke humushoudende bovengrond hebben,
treedt een beperking ten gevolge van verdroging als regel pas op bij het
drogere deel van de gronden met Gt VI (GHG 60-80 cm). Bij de zwak
lemige veldpodzolgronden met een dunne humushoudende bovengrond geschiedt dit al bij de gronden met Gt VI bij een GHG tussen 40
en 60 cm. Bovendien neemt de mate van verdroging en daarmee de beperking bij een diepere GHG bij enkeerdgronden aanzienlijk langzamer
toe dan bij veldpodzolgronden. Het bovenstaande geldt in nog sterkere
mate voor sterk lemige gronden; bij sterk lemige enkeerdgronden treedt
pas bij een GHG dieper dan 70 a 80 cm een beperking wegens verdroging op.
Het vruchtwisselingssysteem op zandgronden met een matige verdroging
is gewoonlijk: aardappelen, rogge, haver of mengteelt. Op gronden met
sterke verdroging omvat het slechts rogge en haver of mengteelt.
Bij de kleigronden komt verdroging slechts voor op de lichte zavelgronden en bij zwaardere gronden met grofzandige lagen of een grofzandige ondergrond op niet te grote diepte. Zelfs op deze minder gunstige
gronden zijn het hoofdzakelijk de meer vochteisende gewassen waarvoor
een duidelijk verdrogingsrisico aanwezig is. Alleen in regenarme zomers
treedt dit risico ook op bij minder vochteisende gewassen; in normale
zomers geven deze gewoonlijk echter goede opbrengsten. Het verdrogingsrisico legt overigens weinig beperkingen op aan het aantal te
verbouwen gewassen, daar eventueel wintertarwe vervangen wordt door
zomertarwe of rogge. Op de drogere gronden worden bij voorkeur
haver en rogge als graangewas geteeld. Ook voor vroege aardappelen
zijn echter nog goede teeltmogelijkheden aanwezig. Het vruchtwisselingssysteem ziet er bij voorkeur als volgt uit: vroege aardappelen, rogge
of zomertarwe, gerst, bieten, tarwe.
De zand- of kleigronden met geen of matige beperkingen voor verdroging hebben zover er geen andere beperkingen zijn, in het algemeen zeer
goede teeltmogelijkheden zonder grote teeltrisico's. Gronden met een
sterke beperking hebben als regel nog slechts matige teeltmogelijkheden.
Bij de meest vochteisende gewassen is het teeltrisico dan groot; bij zeer
sterke beperkingen geldt dit ook voor de minder vochteisende gewassen.
Bij wateroverlast wordt beoordeeld of er boven een bepaald niveau zoveel water in de grond aanwezig is, dat op de groei van gewassen en/of
op de cultuurmaatregelen een ongunstige invloed wordt uitgeoefend.
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Bij berijdbaarheid vfoï&t nagegaan in hoeverre er zich moeilijkheden voordoen bij het berijden van de grond met voertuigen.
Wateroverlast en berijdbaarheid hangen vooral bij zandgronden ten
nauwste samen. Deze nauwe correlatie berust op het feit dat de berijdbaarheid vooral afhankelijk is van het vochtgehalte van de grond. Wel
hebben ook de textuur en het humusgehalte enige invloed, maar deze
eigenschappen bepalen, bij een zelfde grondwaterregime, mede de mate
van wateroverlast van de desbetreffende grond.
De gevolgen van wateroverlast en een minder goede berijdbaarheid
komen op verschillende manieren en op verschillende tij den naar voren.
In het voorjaar wordt de vroegtijdige grondbewerking en de uitzaai of
het uitpoten van zomergewassen belemmerd. De kortere groeiperiode
die hiervan het gevolg is, kan een meer of minder grote oogstderving
veroorzaken. Ook een slecht zaaibed kan hiertoe bijdragen. Ten slotte
kunnen beide factoren een andere of uitvoeriger grondbewerking noodzakelijk maken, waardoor de exploitatiekosten worden verhoogd.
Vooral in de herfst kan wateroverlast en de hiermee gepaard gaande
slechte berijdbaarheid moeilijkheden bij de oogst opleveren; ook dit zal
tot een zekere oogstderving of zeker tot verhoogde exploitatiekosten
leiden. Bovendien kunnen zich moeilijkheden voordoen bij de inzaai
van wintergewassen, die tevens in de winter, bij een teveel aan water in
de wortelzone, kunnen rotten en uitwinteren.
Beperkingen door wateroverlast en berijdbaarheid spelen dus vooral bij
wintergewassen en bij laat te oogsten gewassen zoals suikerbieten, zowel
in het voorjaar als in het najaar een rol. Daardoor is het teeltrisico voor
dergelijke gewassen op de zandgronden bij een matige beperking groter
dan bij deze zelfde beperking wegens verdrogingsrisico, ofschoon in
beide gevallen nog goede teeltmogelijkheden bestaan. Bovendien worden de teeltmogelijkheden bij een niet-optimale grondwaterstand veel
sneller beïnvloed door wateroverlast en een minder goede berijdbaarheid dan door verdroging.
De vruchtwisseling op zandgronden met een sterke beperking door
wateroverlast en berijdbaarheid is vaak: voederbieten, gerst of mengteelt,
(witte) haver.
Bij de zware en zeer zware kleigronden zijn de teeltbeperkingen, die
voortkomen uit wateroverlast en de hiermee samenhangende minder
goede berijdbaarheid van minder direct belang dan op zandgronden of
op zavel- en lichte kleigronden. Zware gronden hebben namelijk, ook
waar zij voorkomen met diepere grondwaterstanden, slechts matige
teeltmogelijkheden door beperkingen in verband met de structuur van
de bovengrond.
Het waterbergend vermogen van zware kleigronden is na het dichtzwellen van de scheuren, die bij uitdrogen waren gevormd, nog slechts
gering. Aanhoudende neerslag doet het grondwater dan ook snel stijgen.
Deze gronden hebben daardoor spoedig wateroverlast en zijn dan minder
goed of zelfs slecht berijdbaar.
Bij het optreden van wateroverlast zien we allereerst het percentage
zomertarwe stijgen ten koste van de wintertarwe. Op gronden met een
bouwvoor van lichte klei is dan nog een vrij doelmatig vruchtwisselingssysteem te handhaven, nl. bieten of zomertarwe, aardappelen, gerst en
haver. Bij de zwaardere kleigronden zijn de beperkingen sterker. Er
kunnen nog slechts zomergranen (met uitzondering van gerst) worden verbouwd. Op de zware kleigronden komt dan ook weinig akkerbouw voor.
Ook de invloed van het berijden op de structuur van de bovengrond is
bij kleigronden van belang. Zelfs als de berijdbaarheid nog vrij goed is,
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kan de structuur ernstig worden geschaad. In het voorjaar kan het
structuurher stel van gronden die onder te natte omstandigheden zijn
bereden, veel extra arbeid vragen. Bij de zavel- en lichte kleigronden is
de kans op beperkingen ten gevolge van berijden bij hoge grondwaterstanden minder groot dan bij de zware kleigronden.
Bij verkruimelbaarheid van de bouwvoor wordt beoordeeld in hoeverre er
beperkingen zijn voor het verkrijgen van een voldoend fijn zaai- of
pootbed. Dit komt vooral tot uiting bij het zaaiklaar maken van de grond
voor hakvruchten, die een fijner zaaibed vragen dan de granen (met
uitzondering van gerst).
Behalve de waterhuishouding is vooral de zwaarte van de bovengrond
van invloed op de mate waarin beperkingen optreden. Bij de zware kleigronden vraagt het ook in betrekkelijk droge omstandigheden veel werk
om een voldoend fijn zaaibed te krijgen. Bij de zavel- en lichte kleigronden heeft men dan weinig moeilijkheden; deze treden pas op bij
minder gunstige hydrologische omstandigheden.
De beperkingen die een slechte verkruimelbaarheid aan de exploitatie
kan opleggen, worden bij de zware gronden mede veroorzaakt door de
korte tijdsmarge waarin een goede grondbewerking uitgevoerd kan
worden. Dit is een gevolg van de nauwe grenzen van het vochtgehalte,waarbinnen een goede grondbewerking mogelijk is. Zolang de grond
nog te nat is, krijgt men bij grondbewerking slechts grove kluiten, die
ook later niet meer fijn te krijgen zijn. Begint de grond op te drogen, dan
is deze in zeer korte tijd echter al zover uitgedroogd, dat ook dan een
fijne verkruimeling niet meer lukt. Het ploegen, op wintervoor is bij de
zwaardere gronden dan ook een belangrijke maatregel voor het verkrijgen van een goed zaaibed in het voorjaar. Als tijdens of kort na de
opdooi veel neerslag valt, heeft deze maatregel echter weinig effect.
Bij dit alles komt nog dat de bouwvoor van de hier bedoelde gronden
bij ongunstige weersomstandigheden tussen het tijdstip van ploegen en
inzaaien gemakkelijk weer in elkaar kan zakken.
Slemp treedt vooral op bij lichte kleigronden die veel sik bevatten (fractie
2-50 mu) en waarbij de lutum/slibverhouding (verhouding % < 2 mu
tot < 16 mu) relatief laag is. Ook bij zandgronden met een kleidek (gebroken gronden) treedt vaak slemp op. Het veel grovere zand vormt met
de klei een compacte massa (betonstructuur). De structuur is bij al deze
gronden weinig stabiel; de bouwvoor zakt gemakkelijk in elkaar en er
kan aan het oppervlak een korst worden gevormd. Zowel een hoger
humusgehalte (bij een zelfde textuur) als de aanwezigheid van koolzure
kalk vermindert in de rivierkleigronden de kans op verslemping. De
kalkhoudende rivierkleigronden zijn dan ook iets minder aan slemp
onderhevig dan de overeenkomstige kalkloze.
Vooral indien een gewas is ingezaaid, maar de groei nog niet is aangevangen, kan aanzienlijke- schade door verslemping voorkomen. De aan
het oppervlak gevormde korst verhindert het uitkomen van de jonge
plantjes; ook kan piasvorming optreden, waardoor de zuurstofvoorziening ongunstig wordt beïnvloed. De grote moeilijkheid is, dat vóór
het gewas boven de grond staat, geen cultuurmaatregelen kunnen worden genomen. Fijnzadige gewassen, zoals bieten, hebben het meest van
slemp te lijden. Bovendien worden de jonge planten bij grondbewerking
na het opkomen gemakkelijk beschadigd door op zij schuivende korstfragmenten. Zolang het gewas de grond nog niet bedekt en zo tegen
verslempen beschermt, geeft ook de onkruidbestrijding moeilijkheden,
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omdat het onkruid in de korstfragmenten blijft wortelen en dus gemakkelijk weer 'aanslaat'.
15.2.2 De geschiktheidsbeoordeling voor akkerbouw

De gronden van dit kaartblad zijn beoordeeld naar de beperkingen en
voor de gewassen, die in 15.2.1 werden besproken. In verband met de
verschillen tussen zand- en kleigronden zijn twee hoofdklassen gevormd:
ZB gronden, geschikt voor een zandvruchtwisseling
KB gronden, geschikt voor een kleivruchtwisseling.
Bovendien worden nog onderscheiden
NB voor akkerbouw weinig of niet geschikte gronden.
Met behulp van de analyse van de beperkingen en de gradaties daarin,
zijn binnen de hoofdklassen een aantal geschiktheidsklassen en subklassen onderscheiden, waarvan in tabel 7 een overzicht wordt gegeven.
Bovendien staan deze klassen en subklassen in code aangegeven in aanhangsel 3.
Tabel 7

Overwicht van de geschiktheidsclassificatie voor akkerbouw

Hoofdklasse ZB:
Klasse

Gronden, geschikt voor een %andvruchtwisseling
Subklasse

ZB1 gronden met overwegend zeer
ruime mogelijkheden

ZBlg geen of geringe beperkingen

ZB2 gronden met overwegend ruime
mogelijkheden

ZB2d matige beperkingen in verband met
verdroging
ZB2n matige beperkingen in verband met
wateroverlast en berijdbaarheid

ZB3 gronden met overwegend beperkte
mogelijkheden

Hoofdklasse KB:

ZB3d

sterke beperkingen in verband met
verdroging

ZB3n

sterke beperkingen in verband met
wateroverlast en berijdbaarheid

Gronden, geschikt voor een kleivruchtwisseling

KB1 gronden met overwegend zeer
ruime mogelijkheden

KBlg geen of geringe beperkingen

KB2 gronden met overwegend ruime
mogelijkheden

KB2ns matige beperkingen in verband met
structuur (verkruimelbaarheid van
de bouwvoor en berijdbaarheid;
soms ook slemp); tevens soms matige beperkingen in verband met
wateroverlast
KB2d matige beperkingen in verband met
verdroging; tevens soms matige beperkingen in verband met structuur
(verkruimelbaarheid van de bouwvoor, berijdbaarheid en slemp).

KB3 gronden met overwegend beperkte
mogelij kheden

Hoofdklasse NB:

KB3ns meest sterke beperkingen in verband met wateroverlast en structuur (verkruimelbaarheid van de
bouwvoor, berijdbaarheid en slemp)

Voor akkerbouw weinig of niet geschikte gronden

NB gronden met overwegend zeer sterk
beperkte of geen mogelijkheden

NBd

zeer sterke beperkingen in verband
met verdroging

NBn

zeer sterke beperkingen in verband
met wateroverlast
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15.2.3 Toelichting bij de geschiktheidsclassificatie

ZBlg

In het algemeen hebben deze gronden geen of geringe beperkingen ; de teeltmogelijkneden zijn ruim en de oogstzekerheid is
groot. Ze hebben een gunstige waterhuishouding met gemiddeld
hoogste grondwaterstanden tussen 40 en 60 cm. In normale
jaren hebben deze gronden in het natte jaargetijde een voldoende
natuurlijke drainage, waardoor grondbewerking, zaaien en poten
op tijd kunnen worden uitgevoerd. Het (vrij) dikke, humushoudende dek is goed doorworteld en heeft een vrij groot vochthoudend vermogen, zodat de gronden met een redelijke vochtvoorraad de zomer ingaan. • Bovendien blijft aanvulling van
vocht vanuit het zelden zeer diep wegzakkende grondwater ook
in de zomer mogelijk. Er komt op deze gronden, behoudens in
extreem droge jaren, dan ook geen verdroging voor.

ZB2d

Gronden met nog ruime teeltmogelij kheden. Er is slechts een
matige beperking in verband met verdroging, vooral voor veel
vocht eisende gewassen, zoals bieten. De oogstzekerheid is het
grootst op de enkeerdgronden.
De grondwaterstanden zijn dieper dan bij de voorgaande subklasse. De lemige enkeerdgronden (zEZ23) hebben Gt VII, de
overige gronden Gt VI.
Ook de diepte van de bewortelde laag is nogal verschillend. Deze
bedraagt bij de enkeerdgronden 80 cm, maar is bij de veldpodzolgronden niet dikker dan 40 cm. De bewortelingsmogelijkheden zijn dus wat minder gunstig dan in de voorgaande subklasse. Daarbij komt nog, dat aanvulling van de vochtvoorraad
uit het grondwater niet voldoende kan plaatsvinden, waardoor
een zeker risico voor verdroging aanwezig is.
Bij de enkeerdgronden van kaarteenheid zEZ21 komen op dit
kaartblad niet alleen slechts de drogere gronden van Gt VI voor
(GHG 60-80 cm), maar een deel bestaat bovendien uit leemarm
zand. Hierdoor valt de beoordeling wat minder gunstig uit dan
op sommige andere kaartbladen. Hetzelfde geldt voor de bruine
enkeerdgronden (bEZ21), die bovendien nog een laag humusgehalte hebben.

ZB2n

De gronden hebben nog ruime teeltmogelij kheden, echter met
een matige beperking in verband met wateroverlast en berijdbaarheid. In de herfst, de winter en het voorjaar komen te hoge
grondwaterstanden voor. De GHG ligt tussen 20 en 40 cm. De
zwak lemige en lemige oude bouwlanden (enkeerdgronden,
zEZ21 en zEZ23) zijn tot 60 a 80 cm diepte beworteld.
Door de vrij hoge wintergrondwaterstanden zijn deze gronden
niet steeds tijdig bewerkbaar, waardoor soms pas laat gezaaid
of geplant kan worden. Bij het verbouwen van aardappelen en
bieten kunnen oogstmoeilijkheden voorkomen in verband met
de berijdbaarheid. In de herfst gezaaide gewassen kunnen in
natte winters uitwinteren.

ZB3d

In verband met het matige tot sterke vochrtekort in het groeiseizoen zijn de teeltmogelij kheden op deze gronden beperkt,
speciaal voor veel vocht eisende gewassen, zoals bieten.
De gronden hebben diepe grondwaterstanden; het zijn zgn.
hangwaterprofielen. De gewassen zijn hierbij voor hun vocht-

128

voorziening geheel afhankelijk van het vocht, dat in het humushoudende deel van de grond kan worden vastgehouden.
De kwaliteitsverschillen die binnen deze subklasse voorkomen,
zijn afhankelijk van de diepte, waarop het uiterst humusarme
zand begint en de beworteling dus ophoudt. Bij de enkeerdgronden (bEZ21 en zEZ21) is dit tussen 60 en 120 cm, bij de oude
ontginningen (cHn21 en cZd21) en bij de vorstvaaggronden
(Zb20A en Zb21) tussen 60 en 80 cm en bij de jonge ontginningen (Hn21 en Hd21) tussen 40 en 60 cm. Dit kwaliteitsverschil
komt het duidelijkst tot uiting in de oogstzekerheid. Deze is het
grootst op de diep humushoudende gronden, die dan ook de
grootste vochtreserve hebben. Het bij de subklasse ZB2d opgemerkte ten aanzien van de eenheden zEZ21 en bEZ21 geldt
ook hier.
ZB3n

In het algemeen zijn de teeltmogelijkheden op deze gronden beperkt in verband met wateroverlast.
Door de onvoldoende ontwatering kan de grondbewerking niet
tijdig worden uitgevoerd, zodat dikwijls pas zeer laat gezaaid
en gepoot kan worden. Bovendien doen zich vaak moeilijkheden
voor bij de aardappel- en bietenoogst in verband met de slechte
berijdbaarheid, vooral bij het gebruik van zware machines.
De landbouwkundige verschillen zijn groot, zowel binnen de
kaarteenheden als tussen de kaarteenheden onderling. Dit wordt,
behalve door een plaatselijk betere ontwatering, vooral veroorzaakt door het te zamen voorkomen van Gt III en V binnen
deze subklasse en door de spreiding in de GHG.

KBlg In het algemeen zijn dit goed ontwaterde, hoog gelegen zavelen lichte kleigronden met ruime teeltmogelijkheden en een grote
oogstzekerheid. De beperkingen die voorkomen, zijn slechts
van geringe betekenis.
Onder normale omstandigheden zijn deze gronden goed bewerkbaar en berijdbaar. De lichte zavels kunnen echter enigszins slempen. Ook is de kg-opbrengst, vooral van granen, wat
lager dan op de zwaardere gronden. Op de zware zavel- en
lichte kleigronden kunnen zich soms enige moeilijkheden voordoen bij het machinaal rooien van aardappelen door een te grote
kluiterigheid.
KB2ns In het algemeen zijn dit redelijk goede gronden voor akkerbouw,
echter met een wat groter teeltrisico en gemiddeld wat lagere
opbrengsten dan de gronden van de subklasse KBlg, vooral in
natte jaren.
Het zijn zavel- en lichte kleigronden met vrij hoge wintergrondwaterstanden (GHG ca. 40 cm). In voor- en najaar kunnen
bij de exploitatie moeilijkheden ontstaan door wateroverlast. De
bewerkingsmarge van de gronden wordt daardoor verkleind;
dit kan soms leiden tot te late inzaai of inzaai op een minder
gunstig zaaibed. De lichte zavelgronden kunnen bovendien vaak
matig verslempen.
KB2d In het algemeen zijn de teeltmogelijkheden op deze gronden nog
ruim, echter met een matige beperking wegens droogterisico.
De oogstzekerheid is duidelijk minder groot dan bij de gronden
van subklasse KBlg.
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Het zijn hoofdzakelijk zavelgronden en lichte kleigronden op
zand, dat tussen 40 en 80 cm diepte begint en zandgronden met
een kleidek. Ze paren een minder gunstige profielopbouw aan
vrij diepe grondwaterstanden (GHG tussen 40 en 80 cm). De
vochtvoorraad van deze gronden is niet geheel voldoende;
bovendien hebben de gronden van de kaarteenheden Rn62C,
/èZn21 en ^Zb21 een matige beperking in verband met slemp.
Binnen de subklasse komen nog vrij grote verschillen in geschiktheid voor, die o.a. een gevolg zijn van verschillen in zanddiepte, leemgehalte van het zand, zwaarte van de bovengrond
en grondwaterstand.
KB3ns De geschiktheid voor akkerbouw van deze gronden is in het
algemeen maar matig; het teeltrisico is groot. Het zijn slecht
ontwaterde (GHG 20 a 40 cm), laag gelegen zandgronden met
een kleidek en zavel- of lichte kleigronden, die binnen 40 cm
overgaan in zware klei. In het voor- en najaar hebben deze
gronden overlast van water, waardoor zich moeilijkheden voordoen bij het berijden en bij het verkrijgen van een goed zaaibed.
Bovendien kan bij bewerking onder natte omstandigheden een
matig sterke verslemping optreden.
Door wateroverlast en slemp winteren in het najaar gezaaide
gewassen gemakkelijk uit en vertonen in het voorjaar dan een
zeer holle stand. Bij het oogsten van aardappelen en bieten ondervindt men moeilijkheden bij het machinaal rooien (te veel tarra).
NBd

Deze gronden zijn te droog voor akkerbouw. Ze hebben diepe
tot zeer diepe grondwaterstanden en het vochthoudend vermogen is zeer gering.

NBn

Deze gronden zijn te nat voor akkerbouw en hebben bovendien
meestal nog andere gebreken (storende lagen, zeer zware bovengronden), die een lonende exploitatie als bouwland verhinderen.

15.3 De geschiktheid van de grond voor weidebouw
Evenals bij de geschiktheidsbeoordeling voor akkerbouw wordt hier
onderscheid gemaakt in grasland op de zand- en veengronden enerzijds
en op de kleigronden anderzijds. Ook hier is het verschil niet gemakkelijk aan te tonen, maar in de praktijk bestaat weinig twijfel aan dit verschil. Kleigronden vormen als standplaats een gunstiger milieu voor
hoogwaardige grassen dan zandgronden. De botanische samenstelling
van de grasmat, waarmee de produktie en de smakelijkheid samenhangen,
is op kleigronden dan ook gunstiger dan op zand- en veengronden.
Bij een goede bemesting is de grasmat ook beter op peil te houden.
Ten slotte zijn de bemestingskosten op kleigronden gewoonlijk lager
dan op zand- en veengronden.
De beoordeling is gebaseerd op grasland dat langer dan twee jaar als
zodanig in gebruik is. In het gebied van dit kaartblad wordt een op de
zandgronden ten zuiden van de grote rivieren algemeen toegepaste
vorm van graslandexploitatie aangetroffen. Hierbij worden niet alleen
de nattere gronden voor grasland gebruikt, maar dit komt eveneens voor
op drogere gronden, waar het echter in verband met de geleidelijke
achteruitgang van de zode na drie tot acht jaar wordt gefreesd of ondiep
geploegd. Soms wordt vervolgens direct weer gras ingezaaid; gewoonlijk worden de gronden echter eerst één of enkele jaren als bouwland ge-
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exploiteerd. Deze vorm van weidebouw, waarbij het grasland enkele
jaren na de herinzaai meestal nauwelijks meer te onderscheiden is van
het blijvende grasland, is mede in de beoordeling betrokken. Op bepaalde gronden met grote droogterisico's komt soms één- tot tweejarige
kunstweide voor. Met deze vorm van weidebouw, waarbij de botanische
samenstelling van de grasmat aanzienlijk afwijkt van het overige grasland, is echter geen rekening gehouden.
De geschiktheid van de grond voor grasland hangt in belangrijke mate
af van het verschil tussen de bruto- en de nettograsproduktie op de
betreffende gronden, van het aantal stuks vee dat per hectare gehouden
kan worden en van de lengte van de vegetatieperiode. Voor zover het de
' grond betreft, worden genoemde drie factoren vooral beïnvloed door de
verdeling van de grasgroei over het jaar en door de draagkracht van de
bovengrond. De verdeling van de grasgroei over het jaar kan in redelijke
mate worden beoordeeld aan de voorjaarsontwikkeling van het gras en
aan een door verdroging veroorzaakte groeivertraging in de zomermaanden. Aangezien wateroverlast bij grasland vrijwel uitsluitend de voorjaarsontwikkeling en de draagkracht beïnvloedt, werd deze bij de beperkingen niet nogmaals apart beoordeeld.
15.3.1 De beperkingen

Bij de beperkingen worden de draagkracht, de voorjaarsontwikkeling en
de groeivertraging in de zomer bij de beoordeling betrokken. Aangezien we bij grasland slechts met één gewas te maken hebben, worden bij
de twee laatste factoren, in tegenstelling met de akkerbouw, direct
enkele groeireacties van het gras beoordeeld. Hieronder worden genoemde drie factoren afzonderlijk besproken en wordt nagegaan, welke
invloed zij kunnen hebben op de exploitatie van de grond als grasland.
Groeivertraging

Onder normale omstandigheden komen bij de grasgroei altijd twee
groeitoppen voor, één in het voorjaar en één in de nazomer; de hierbij
optredende tussentijdse groeivertraging staat bekend als zomerdepressie.
Van een beperking kan men echter pas spreken bij een door verdroging
veroorzaakte extra groeivertraging, die nadelig is voor de bedrijfsvoering.
Bij de weidebouw op zandgronden is deze beperking de belangrijkste
oorzaak van opbrengstderving en daarmee van een verminderde geschiktheid voor grasland.
Voor een maximale grasproduktie is een goede watervoorziening met niet
te grote schommelingen gewenst. Op de zandgronden, met hun sterk
wisselende grondwaterstanden, schiet de watervoorziening dan ook vaak
tekort en wel eerder dan bij de akkerbouw. Het hogere leemgehalte en/of
de dikkere humushoudende bovengrond van de dikke eerdgronden
(zEZ21, zEZ23, bEZ23) en van de sterk lemige laarpodzolgronden
(cHn23) compenseren voor grasland in veel mindere mate de gevolgen
van te diepe grondwaterstanden. Bij de overige gronden neemt de geschiktheid bij toenemende diepte van het grondwater nog sneller af. Behalve door het betrekkelijk geringe vochthoudend vermogen, wordt dit
veroorzaakt door de tragere hergroei van het gras na een droogteperiode.
Doordat kleigronden in het algemeen een groter vochthoudend vermogen hebben dan zandgronden, komt groeivertraging door verdroging
minder of in mindere mate voor dan op laatstgenoemde gronden. Het zijn
hoofdzakelijk de zeer lichte zavelgronden met aflopende profielen, de
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zavel- en lichte kleigronden met zand ondiep in de ondergrond (profielverloop 2) en een deel van de zandgronden met een kleidek, waarop zich
groeivertraging in meerdere of mindere mate voordoet. Door de ongunstige invloed van de plotselinge overgang van klei naar zand op de
ontwikkeling van het wortelstelsel, is de groeivertraging bij de gronden
met een ondiepe zandondergrond groter dan bij die met gelijkmatig
aflopende profielen.
Voorjaarsontwikkeling
Behalve door de weersomstandigheden wordt het tijdstip, waarop de
grasgroei in het voorjaar begint in sterke mate bepaald door de temperatuur van de grond. Wel speelt ook de bemestingstoestand een rol, zoals
blijkt uit het verschil in voorjaarsontwikkeling tussen in het voorjaar al
dan niet bemest grasland; op dit aspect kan hier echter niet nader worden
ingegaan.
Daar lucht een betere warmtegeleider is dan water, hangt de snelheid,
waarmee de grond in het voorjaar warmte opneemt, sterk af van de verhouding tussen de hoeveelheid met water en met lucht gevulde poriën.
Behalve het vochthoudend vermogen van de grond, speelt het grondwater hierbij de voornaamste rol.
Bij zandgronden met een gemiddeld hoogste grondwaterstand dieper dan
40 cm begint de grasgroei in het voorjaar gewoonlijk vroeger dan normaal. Het zijn de gronden waarop het vee het eerst geweid wordt en die
men ook het eerst kan maaien. Naarmate de gronden hun GHG dichter
bij het maaiveld hebben, wordt de voorjaarsontwikkeling snel later. Het
verschil tussen dikke eerdgronden (zEZ23, zEZ21, bEZ21) en matig
dikke, lemige laarpodzolgronden (cHn23) enerzijds en de overige gronden anderzijds is ook hier aanwezig. Eerstgenoemde groep gronden
heeft een rijker dierenleven, waardoor er ook meer macroporiën zijn.
Bij voldoend diepe grondwaterstanden is de hoeveelheid lucht, die dan
in de grond aanwezig is, daardoor groter dan bij de overige gronden
waardoor ze sneller warmte opnemen.
Bij de kleigronden zijn het de zavel- en lichte kleigronden met profielverloop 5, de kleigronden met zand ondiep in de ondergrond en een deel
van de zandgronden met een kleidek die tot de vroegste gronden gerekend moeten worden. Voor zover het hier hoger in het terrein gelegen
stroomruggen met diepe grondwaterstanden betreft, worden ze, mede
door hun gunstige ligging bij de bedrijfsgebouwen, als vroege voorjaarsweide voor de opfok van jongvee gebruikt.
Minder vroeg zijn de zware kleigronden met een lichtere bovengrond
(Rn67C, Rn94C) en de zandgronden met een kleidek en met ondiepe
wintergrondwaterstanden. Nog iets later zijn de goed ontwaterde komgronden met Gt III*. Tot de late gronden moeten de slecht ontwaterde
komgronden (Rn44C, Rn46A en Rn47C met Gt III) worden gerekend;
door hun ongustige structuur en klein percentage macroporiën is er, ook
wanneer het grondwater minder hoog staat, nog lange tijd zeer weinig
lucht aanwezig, waardoor ze slechts langzaam een voor de grasgroei
gunstige temperatuur. aannemen.
Draagkracht
Onvoldoende draagkracht van de bovengrond heeft vertrapping van de
zode door het vee tot gevolg. Het rendement van de grasproduktie wordt
hierdoor nadelig beïnvloed en de grasgroei zelf wordt gestoord. Ook
volgt vaak een achteruitgang van de kwaliteit van de graszode. In het
voorjaar kan vertrapping de grasgroei ernstig belemmeren; vertrapping
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in de herfst kan naderhand ernstige beschadiging van de grasmat door
vorst ten gevolge hebben.
Weinig draagkrachtige gronden geven ook moeilijkheden bij het berijden, waardoor exploitatiemoeilijkheden kunnen ontstaan of de kosten
hoger kunnen worden. Als regel is de zode-echter gevoeliger voor beschadiging door vertrapping dan door berijden.
Afgezien van niet bodemkundige factoren als de hoogte van het gras
en de dichtheid van de zode, hangt de draagkracht af van de textuur,
het humusgehalte en vooral van de waterhuishouding van de grond.
Hierdoor lopen de beperkingen voor voorjaarsontwikkeling en draagkracht dan ook min of meer parallel.
Vertrapping van de grond komt op twee manieren tot uiting. De grond
wordt bij belasting in elkaar gedrukt of/en er vindt verkneding plaats
door het opzij wegdrukken van de grond. Vooral bij verkneding wordt
het wortelstelsel van de planten vernield en treedt vervuiling van het
gewas rondom de vertrapte plek op.
Indien veel macroporiën in de grond aanwezig zijn, zoals in de humushoudende bovengrond van enkeerdgronden en laarpodzolgronden,
en het vochtgehalte niet zeer hoog is, zal de grond bij belasting wel in
elkaar gedrukt worden, maar zal nog geen verkneding optreden. Naarmate de grond echter meer met water verzadigd is, zal het laatste ernstiger
vormen aannemen.
Behalve de zeer weinig draagkrachtige veengronden en moerige gronden, zijn gronden met een dunne humushoudende bovengrond op een
humusarme ondergrond (humuspodzolgronden) sterk aan vertrapping
onderhevig. Bij hoge vochtverzadiging wordt de bovengrond bij belasting gemakkelijk over de veel draagkrachtiger ondergrond opzij
gedrukt.
Bij de kleigronden worden de zware gronden door hun hoger humusgehalte uiteraard ook sneller vertrapt dan de lichte. Vooral bij hoge
grondwaterstanden zijn de gebruiksmogelijkheden van de zware gronden hierdoor beperkt. De laagst gelegen komgronden hebben door hun
hoge humusgehalte (ca. 20%) hierdoor vrijwel geen andere gebruiksmogelijkheid dan hooibouw. Daar door intensieve hooibouw de dichtheid van de zode en hiermee de stevigheid afneemt, wordt de mogelijkheid tot beweiding hierdoor nog eens extra beperkt. De iets hoger gelegen komgronden worden wel regelmatig beweid, maar pas nadat in het
voorjaar de eerste snede gehooid is. De oppervlakkig ontwaterde komgronden (Gt III*) zijn in het voorjaar al voldoende stevig om ook dan
beweid te worden.
15.3.2 De geschiktheidsbeoordeling voor weidebouw

Evenals bij de beoordeling voor de akkerbouw, werd op grond van de in
15.3.1 besproken beperkingen een geschiktheidsclassificatie van de gronden voor weidebouw gemaakt (tabel 8). In verband met het genoemde
verschil tussen de weidebouw op zand- en veengronden enerzijds en op
kleigronden anderzijds werden, met de niet voor weidebouw geschikte
gronden, drie hoofdklassen onderscheiden:
ZG zand- en veenweidegronden
KG kleiweidegronden
NG voor weidebouw weinig of niet geschikte gronden.
Opgemerkt moet nog worden, dat de scheiding tussen zand- en veenweidegronden enerzijds en kleiweidegronden anderzijds niet altijd even
scherp is. Zo werden van de gronden met een kleidek (minder dan 40 cm
klei) de eenheden /èZn en /éZb ingedeeld bij de hoofdklasse kleiweide133

gronden, aangezien het grasland door het kleidek nauwelijks van dat op
sommige kleigronden verschilt. Bij de eenheden kVz en kWz overheersen
de eigenschappen van het onderliggende veen echter zozeer, dat ze tot
de zand- en veenweidegronden worden gerekend.
Tabel 8

Overwicht van de gssMktbeidsclassifcatie mor weidebouw

Hoofdklasse ZG: Zand- en veenweidegronden
Klasse

Subklasse

ZG1 gronden met overwegend zeer
ruime mogelijkheden

ZGlg

geen of geringe beperkingen

ZG2 gronden met overwegend ruime
mogelijkheden

ZG2d

matige beperkingen in verband met
groeivertraging in de zomer

ZG2v

matige beperkingen in verband met
voor jaarsontwikkeling en/of draagkracht

ZG2dv matige beperkingen in verband met
voorjaarsontwikkeling en groeivertraging in de zomer; tevens
soms matige beperking in verband
met draagkracht
ZG3 gronden met overwegend beperkte
mogelijkheden

ZG3d

sterke beperkingen in verband met
groeivertraging in de zomer

ZG3v

sterke beperkingen in verband met
voorjaarsontwikkeling en draagkracht

KG1 gronden met overwegend zeer
ruime mogelijkheden

KGlg

geen of geringe beperkingen

KG2 gronden met overwegend ruime
mogelijkheden

KG2d

matige beperkingen in verband met
groeivertraging in de zomer

KG2v

matige beperkingen in verband met
voorjaarsontwikkeling en/of draagkracht

KG3v

sterke beperkingen in verband met
voorjaarsontwikkeling en draagdracht

Hoofdklasse KG:

Kleiweidegronden

KG3 gronden met overwegend beperkte
mogelijkheden

Hoofdklasse NG:
NG

Voor weidebouw weinig of niet geschikte gronden

gronden met overwegend sterk
beperkte of geen mogelijkheden

NGd

zeer sterke beperkingen in verband
met groeivertraging in de zomer

NGv

zeer sterke beperkingen in verband
met voorjaarsontwikkeling en
draagkracht

15.3.3 Toelichting bij de geschiktheidsclassificatie

ZGlg Zeer goede, bedrij fszekere zandgraslandgronden met een gunstige grondwaterhuishouding (GHG tussen 20 en 40 cm), die
geen of slechts geringe beperkingen ten aanzien van groeivertraging in de zomer en van vertrapping hebben.
Aangezien de vochtvoorraad bij deze diep (tot 60 a 80 cm) door-
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wortelde gronden in de zomer uit het grondwater wordt aangevuld, treedt weinig groeivertragingop. De voorjaarsontwikkeling is vroeg tot zeer vroeg en de grasgroei blijft doorgaan tot
vrij laat in de herfst. De zode is voldoende stevig, zodat ook bij
intensieve beweiding onder normale omstandigheden weinig of
geen vertrapping voorkomt.
ZG2d Goede zandgraslandgronden, maar bij een zware veebezetting
wordt voor een goede bedrijfsvoering veel inzicht van de boer
vereist, speciaal wat betreft de grootte en het tijdstip van de
stikstofbemesting.
In vergelijking met de vorige subklasse hebben de gronden
diepere grondwaterstanden. Een deel van de zwak lemige en de
lemige oude bouwlanden (bEZ21, zEZ21 en 23) en de lemige
oude ontginningen (cHn23) behoort nog tot de vochtiger gronden met Gt VI (GHG 40-60 cm), de overige zwak lemige oude
bouwlanden echter reeds tot het drogere gedeelte van deze Gt
(GHG 60-80 cm). De rest van de lemige oude bouwlanden
heeft zelfs Gt VIL De tot 60 a 80 cm diepte bewortelde gronden
zijn zeer vroeg in het voorjaar en hebben doorgaans ook een
langdurige nagroei in de herfst. Ook de draagkracht is goed. In
de zomermaanden kan op de vochtigste gronden (GHG 40-60
cm) al een vrij aanzienlijke groeivertraging optreden; op de drogere kan de grasgroei zelfs vrijwel volledig tot stilstand komen.
ZG2v In het algemeen nog goede zandgraslandgronden met een wat
minder vroege voorjaarsontwikkeling en een matige beperking
i.v.m. de draagkracht, vooral wanneer de gemiddeld hoogste
grondwaterstand binnen 20 cm komt.
Het zijn gronden met ondiepe grondwaterstanden (GHG tussen
O en 40 cm). Door de onvoldoende ontwatering zijn ze niet vroeg
in het voorjaar; de beweidbaarheid is minder goed en de draagkracht laat in het voor- en najaar te wensen over. Ernstige vertrapping van de zode komt echter alleen in neerslagrijke perioden
voor.
Een gedeelte van deze gronden met een GHG tussen 20 en 40 cm
is wat vroeger en heeft een wat steviger zode. Stilstand van de
1
grasgroei in de zomer komt niet of bij ongunstige weersomstandigheden slechts in lichte mate voor.
ZG2dv Overwegend nog goede zandgraslandgronden, echter met een
matige beperking zowel voor voorjaarsontwikkeling als voor
groeivertraging in de zomer.
De gronden hebben hoge wintergrondwaterstanden (GHG
tussen O en 40 cm) en zomergrondwaterstanden hoofdzakelijk
. dieper dan 120 cm. De bewortelbare diepte bedraagt niet meer
dan 40 cm. De voor grasland minder gunstige waterhuishouding
houdt enerzijds verband met de landschappelijke ligging (min of
meer komvormige laagten met minder goede afwatering), waardoor in het voorjaar de grasgroei betrekkelijk langzaam op gang
komt, anderzijds is de bewortelingsdiepte beperkt, waardoor in
de zomer het gras vrij snel verdroogt. Vooral in natte perioden
laat de draagkracht, in het bijzonder bij gronden met een
GHG tussen O en 20 cm, te wensen over, waardoor enige vertrapping kan optreden.
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ZG3d

Matig geschikte zandgraslandgronden waarbij in de zomer een
langdurige stilstand in de grasgroei optreedt; deze periode is
langer naarmate de zomergrondwaterstanden dieper zijn en de
bewortelbare diepte geringer is.
Alle gronden hebben tussen de humushoudende, doorwortelbare bovengrond en de capillaire zone een niet doorwortelde,
humusarme zandlaag. De diepte, waarop deze laag begint is
sterk variabel. Bij de enkeerdgronden (bEZ21 en zEZ21) begint deze meestal tussen 60 en 120 cm, bij de laarpodzolgronden
(cHn21) en de vorstvaaggronden (Zb21) tussen 60 en 80 cm en
bij de kamppodzolgronden (cHd21) tussen 40 en 60 cm.
Het gras is voor zijn vochtvoorziening dan ook geheel aangewezen op de hoeveelheid hangwater die in het doorwortelbare deel van de grond kan worden vastgehouden.

ZG3v Matig geschikte zand- en veengraslandgronden met sterke beperkingen in ^verband met voorjaarsontwikkeling en draagkracht.
Het zijn gronden met zeer hoge grondwaterstanden (GHG ongeveer aan het maaiveld). Als gevolg van de wateroverlast begint de grasgroei pas zeer laat en is de zode sterk aan vertrapping
onderhevig. Doordat in de herfst het vee vaak ook weer vroeg
op stal moet, eveneens wegens het gevaar voor vertrapping van
de zode, is de weideperiode betrekkelijk kort en is een intensief
weidegebruik niet mogelijk.
KGlg Voor de kleiweidebouw zeer goede, bedrijfszekere gronden.
Het zijn de hoger gelegen, goed ontwaterde zavel- en lichte kleigronden met meest ongestoorde profielen (profielverloop 5). In
het voorjaar hebben deze gronden een vroege grasgroei, die
doorgaat tot laat in de herfst. Een stilstand treedt in de zomer
niet of nauwelijks op door het grote vochthoudende vermogen
van de grond, de diepe beworteling en de relatief vrij hoge
zomergrondwaterstand. De zode is zeer stevig, zodat geen
vertrapping voorkomt.
KG2d Goede kleiweidegronden, maar met een matige, soms zelfs
sterke beperking wegens groeivertraging in de zomermaanden.
Het zijn hoog gelegen zavelgronden, die merendeels tussen 40 en
80 cm overgaan in zand (profielverloop 2) en met (vrij) diepe
grondwaterstanden (Gt VI, gedeeltelijk zelfs Gt VII). De profielopbouw heeft een minder gunstige vochtvoorziening in de
zomer tot gevolg, waardoor een sterke groeivertraging of zelfs
stilstand in de grasgroei kan optreden. In het voorjaar zijn het
echter vroege gronden en de hergroei van het gras gaat door tot
laat in de herfst.
KG2v Overwegend goede kleigraslandgronden met een geringe tot
matige beperking wegens voorjaarsontwikkeling en draagkracht.
Deze betrekkelijk laag gelegen, zwaardere kleigronden (kom• gronden) en overgangsgronden van de rivierklei naar het zandgebied (gebroken gronden) hebben overwegend een GHG tussen 20 en 40 cm. Vooral de ontwatering van de zware kleigronden is in het algemeen niet voldoende. Mede in verband met de
geringe doorlatendheid treedt daardoor in natte perioden spoedig
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wateroverlast op. De grasgroei begint hier in het voorjaar dan
ook wat minder vroeg. Ook bestaat er enig gevaar voor vertrapping van de zode.
De praktijk waardeert de gebroken gronden (beekeerden
vlakvaaggronden met een kleidek, /èpZg21 en /èZn21) lager
dan de kleigronden van deze subklasse. Dit houdt verband met
een geringere vleesaanwas bij het vee en een wat lager vetgehalte van de melk.
Op de kleigronden komen pleksgewijze gedeelten voor met
moeraspaardestaart (Equisetum palustre). Deze gronden worden
plaatselijk aangeduid met de naam 'kwade aard'. Op dergelijke
gronden wil het vee niet grazen, de melkgift loopt sterk terug
en het vee gaat bloed wateren.
KG3v Matig geschikte kleiweidegronden met sterke beperkingen voor
voorjaarsontwikkeling en matige tot sterke voor de draagkracht.
Het zijn laag gelegen en slecht ontwaterde komkleigronden met
hoge grondwaterstanden (GHG tussen O en 20 cm). De voorjaarsontwikkeling van het gras is laat en de beweidbaarheid
matig tot slecht vanwege de gevoeligheid voor vertrapping tijdens natte perioden. De groeivertraging in de zomer is echter
slechts gering.
NGd

Voor weidebouw ongeschikte gronden in verband met het geringe vochthoudende vermogen en de diepe grondwaterstanden.

NGv

Voor weidebouw ongeschikte gronden wegens de zeer hoge
grondwaterstanden, waardoor de groeiperiode voor het gras
slechts zeer kort is en waardoor de gronden ook in de zomer
nog vaak aan vertrapping onderhevig zijn.
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AANHANGSEL

1 Alfabetische lijst van kaarteenheden met hun absolute en relatieve oppervlakte

enkelvoudige kaarteenheden
met grondwatertrap
bEZ21-IV
-VI
-VII
cHd21-VI
-VII
cHn21-V
-VI
-VII
cHn23x-V
-VI
cZd21-VI
EZg21-III
Hd21-VI
-VII
Hn21-III
-V
-VI
-VII
Hn21~|>-III
-V
-VI
-VII
Hn23x-V
-VI
Hn23xH>-V
/èpZg21-III
/èpZg2lH>-III
kVz-II
kWz-II
£Zb21-VII
/èZn21-III

-V
-VI

£Zn30A 3
pLn5-V'
pLn5H>-V
PZg21-II
-III
-V
pZg2lH>-III
PZg23-V
pZg23x-V
pZg23x~{>-V
pZn21-III
-V
-VI
pZn21^-V
pZn2lH>-V ,
" -VI '
pZn23x-V
RdlOA-VI
RdlOA 3
Rd90A-VI
Rd90A 3
Rd90A^ 3
Rd90C-VI
Rd90C 3
Rnl5A-VI
Rnl5C-V/VI
-VI
Rn44C-III
-III*
Rn44O-III*
Rn46A-III
-III*
1

oppervlakte
in ha 1
in % 2
400
175
10
40

45
310
225
90
435
105
60
275

40
15
180
795
795
145

10
120
220
180
590
45
105
1 500

70
105
420
25
925
35

0,9
0,4
—
0,1
0,1

0,1
0,6
0,1
—
0,4
1,8
1,8
0,3
—
0,3
0,5

85
74

1,4
0,1
0,2
3,4
0,2
0,2

1,0
0,1

1850

415
125
530

55
320
50
20
440
90

155
205
1 125
20
265
370
430
320
220

695
2625
325
45
140

71

65

65

2,1

68
68
81
81
62
63
88
86

0,1
0,1
0,1
0,6
0,1
4,1
1,5
0,2
0,5
4,2
0,9
0,3
1,2
0,1

70

71

0,4

0,2

205

72

70

45
50
280
50

640

76

0,7
0,5
0,2
1,0
0,2

80

1775

beschrijving
op blz.

0,7

0,1
—
1,0
0,2
0,4
0,5
2,6
—
0,6
0,9
1,0

89
113
113
81
81
82
82
82
84
84
84
84
111
111
111
111
111
112
112
100

0,7
0,5

108

1,6
6,0
0,7

107

0,1
0,3

107
99

De oppervlakte is afgerond op 5 ha voor totalen < 999 ha en op 25 ha voor grotere
oppervlakten.
2
De totale oppervlakte gekarteerde gronden is op 100 gesteld. De percentages zijn afgerond
op 0,1%. Percentages beneden 0,1% zijn niet vermeld (—).
3
Ligt in de uiterwaarden; hier is geen grondwatertrap onderscheiden.
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AANHANGSEL

1

(vervolg

enkelvoudige kaarteenheden
met grondwatertrap
Rn47C-III
-III*
-V
Rn47C/>-II
-III*
Rn47C*/)-III*
Rn52A-V/VI
-VI
Rn52A 3
Rn52A^ 3
Rn62C-V
-VI
Rn66A-Ill*
-V/VI
Rn67C-III
-III*
-V
-V/VI
-VI
Rn67Ca</>-V
Rn67C 3
Rn94C-V
-V/VI
Rn94OV
Rn94C 3
Rn95A-V/VI
-VI
Rn95A 3
Rn95C-V/VI
Rn95C3
RvOlC-III*
vWz-II
Zb20A-VI
Zb20A 3
Zb21-VI
-VII
Zd21-VI
-VII
ZEZ21-V
-VI
-VII
ZEZ23-V
-VI
-VII
zVz-II
samengestelde kaarteenheden
met grondwatertrap
AP-I
EZg23/pZg21/23-III
RdlO/90A-VI
RdlO/90A 3
Rn52/95A-V/VI
Rn52/95A 3
Rn62/95C-V/VI
zVz/vWz/pZg23-II/III
TOTAAL

overige onderscheidingen
+

V
T

oppervlakte
in ha l
in % 2
110

225
350
35
930
190
5
45
100
45
150
205
35
365
15
50
1250

220
20
25
10
510
—
60
15
2450
580
395
495
85
805
95
65
30
5
10
35
1 175

0,3
0,5
0,8
0,1
2.1
0,4
—
0,1
0,2
0,1
0,3

0,5
0,1
0,8
—
0,1
2,9
0,5
—
0,1
—
1,2
—-

0,1
—
5,6
1,3
0,9
1,1
0,2
1,8
0,2
0,2

0,1
—
—

0,1

1 850
1 125
2375

2,7
1,7
3,7
4,2
2,6
5,4

270

0,6

125

0,3

60

1000

0,1
2,3

110
165
35
55
20
480

0,3
0,4
0,1
0,1
—
1,1

740
1600

43720

beschrijving
op blz.
106
106
106
98

98
98
98
103
98
104

104
104
105
105
105
101
101
109
109
96
63
89
89
88
87
77
78
62

117

116
116
116
115
115
115
116

99,5

125
90
165

water en moeras
1350
bebouwde kommen enz.
4550
1
De oppervlakte is afgerond op 5 ha voor totalen < 999 ha en op 25 ha voor grotere
oppervlakten.
2
De totale oppervlakte gekarteerde gronden is op 100 gesteld. De percentages zijn afgerond
op 0,1%. Percentages beneden 0,1% zijn niet vermeld (—).
3
Ligt in de uiterwaarden; hier is geen grondwatertrap onderscheiden.
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AANHANGSEL 2 Analyse-uitslagen van grondmonsters
Nr. kaarteenheid

1 Hn21

Gt

VI

horizont

Ap
B2

B31
B32
2 Hn21

V

Ap
B2
B31

B32
CG
3 Hn23.v

V

Apl
AP2
B2
Cllg
C12g
C13g
Dg

4 EZg21

5 bEZ21

6 zEZ21

III

IV

VII

diepte
pHbemonsterde KC1
laag in cm
0234560-

CaCO3 humus
in%
in%
<2

<50

2,6
1,6
0,8
0,7

2
0
1
0

8
5
2
2

3
1
2
1
1

13
9
4
7
8

3
4
6
4
3

31
35
25
21
8

3
15

4
72

23
45
60
80

4,7
4,7

0- 22
22- 35
35- 50
50- 75
75-100

5,3
4,6
4,6
4,6
4,6

3,7
2,3

0- 18
18- 30
30- 42
42- 57
57- 80
80- 90
120-160

4,7
4,7

3,5
3,7
2,7

Aanp
Aan2
Apb
Cg

G

0- 20
20- 40
40- 65
65- 95
95-120

Aanp
Aan2g
Aan3g
Aan4g
Cllg

030405060-

Aanp
Aan2
Aan3
Aan4

0203550-

5,1
5,0

4,7
4,9

in % van de minerale delen

1,2
0,9
0,6

4,8

1,8
0,7

4,6

0,2

3,9

0,0

50-105

A12O3
%1

kationen
waarde2

105-150 >150

H-be- coördinaten lab.
zetting2 w/o
nr.
z/n

65
69
76
68

0,13
0,16
0,10
0,13

0,41
0,38
0,30
0,30

141.370
408.600

A298378

29
34
34
33
40

43
44
45
34
19

0,31
0,15
0,17
0,23
0,26

0,69
0,69
0,52
0,56
0,49

159.750
401.250

A298403

20
20
19
21
17
11
11

20

29
29
35
36
46
60
12

0,36
0,35
0,16
0,88
1,17
0,33
2,03

1,02
1,03
1,28
0,96
0,92
0,50
2,13

140.450
401.550

A352327

16
16
16
6
4

6
6
6

16
17
16
16
20

65
63
63

1,06
1,07
0,98
0,25
0,22

0,71
0,71
0,85
0,22
0,25

141.100
412.920

A352322

5
6
7

13
19
19
15
23

68

0,95
0,99
1,08
1,02
0,38

0,79
0,84
0,84
0,80
0,36

142.300
413.050

A298455

0,44
0,43
0,41
0,35

0,31
0,32
0,31
0.28

158.700
415.350

A298387

3
3
15
14
18
25
34

3,8,

7

5,0
4,6
5,0
4,8

2,0
2,0
0,2
0,3

8
9
3
2

30
40
50
60
80

4,7

6

4,8
4,9
5,2

3,3
2,0
1,9
1,6
0,5

5
5
1

14
13
13
12
6

20
35
50
78

4,4
4,1
4,1
4,1

3,0
3,0
1,9
1,8

3
2
2
2

7

5

6
6
5

4

7

o/ 1

20
19
19
28

8
7

5,3

4,7

Fe203

5

5

6
8

4
4

18
23
23
31
25

5

21
18
18
19

74
71
63

63
67
64

68
72
72
72

/y^

_ . . _

i^aa

79
80
81
04
05
06
07
28
29
30
31
32
33
23
24
25
26
56
57
58
59

IMMJ^M^^b-^.

88
89
90

B2b
B3b

78- 90
90-110

4,4
4,6

2,5
1,3

2
0

3
1

5
3

20
19

72
77

0,18
0,18

0,94
0,57

yi
92

7 zEZ23

VII

Aanp
Aan2
Aan3
A2b
B2gb
B3gb

0- 28
28- 40
40- 62
62- 78
78- 88
88-105

4,4
4,2
4,2
4,4
4,7
4,9

4,0
2,7
2,0
1,3
1,6
0,7

3
3
3
2
2
2

23
17
17
17
19
21

20
24
24
26
26
29

24
31
28
28
27
25

33
28
32
29
27
25

0,48
0,46
0,39
0,32
0,26
0,33

0,38
0,40
0,37
0,44
0,40
0,75

145.250
401.470

A298344
45
46
47
48
49

8 pZg21

III

Ap
Cllg
C12g

4,8
5,4
5,6
5,8
5,8

2,3
0,5
1,0
0,1
0,1

5
4
7
3
2

10
8
12
5
4

7
7
7
5
8

19
19
17
21
31

65
68
65
70
58

1,72
1,71
4,12
0,44
0,20

0,38
0,27
0,29
0,24
0,22

159.100
413.720

C13g
G

0- 25
25- 45
45- 65
65- 80
80-100

A352317
18
19
20
21

Apg
Cllg
C12g
C13g

0- 25
25- 40
40- 75
75- 95

4,6
4,7

22
4
2
2

36
9
3
4

4
5
3
3

8
11
11
14

54
77
82
80

2,31
0,32
0,14
0,14

1,74
0,24
0,17
0,20

144.600
409.550

4,9

6,1
0,2
0,1
0,0

A352334
35
36
37

9 /èpZg21

III

4,7

16,5

8,3

10 pZg23

V

Aanp
Apg
Cllg
C12g

0- 15
15- 35
35- 80
80-100

5,4
5,4
5,7
5,7

4,0
2,6
0,6
0,5

4
4
3
4

21
20
12
13

18
18
19
19

29
27
32
33

32
35
38
36

0,73
0,75
0,76
0,64

0,58
0,59
0,58
0,58

155.850
403.500

A298408
09
10
11

11 pZn23

V

Ap

4,9
4,7
4,7
4,6

3,9

4,7
1,2
0,9
0,8
0,4

3
3
1
2
10

39
49
12
31
73

16
20
24
18
9

18
15
31
24
7

27
16
33
27
11

0,41
0,43
0,49
0,80
2,19

0,80
0,84
0,64
0,71
1,90

142.500
402.530

C13g
Dg

5- 30
30- 45
45- 67
67- 75
75-120

A298350
51
52
53
54

Apg
Cllg
C12g
Dlg

0162639-

16
26
39
53

4,6
4,0
3,9
5,2

9,5
1,2
0,9
0,7

40
13
12
1

62
20
21
4

3
7
6
5

8
17
18
17

27
56
56
75

152.575
414.175

A251412
13
14
15

Alg
Cllg
C12g
C13g
DG

0- 6
6- 18
18- 40
40- 65
75-120

4,6
4,0
4,4
4,9
4,8

20,8
5,9
3,2
3,7
30,6

52
55
55
60
73

96
99
99
99
100

1
—
—
—
—

1
—
—
—
—

2
1
1
1
—

154.500
418.250

A298382
83
84
85
86

Cll

C12g

12 £Zn21

13 RvOlC

III*

6,66
8,09
6,08
6,48
4,21

4,10
4,85
5,08
5,21
4,76

AANHANGSEL 2
Nr. kaarteenheid

14 Rn46A

15 Rn95A

16 Rn62C

17 Rn47C

Gt

diepte
pHbemonsterde KC1
laag in cm

CaC03 humus
in%
in%

in % van de minerale delen
<2

<50

50-105

Fe203

105-150 >150

Alg
C21g
C22g
Clg

0- 10
10- 35
35- 60
60-120

6,9
7,7
7,8

7,8

1,5
6,8
4,2
1,1

18,0
5,5
2,3
1,8

62
61
59
67

V/VI Ap
C21g
C22g
C23g
C24g

0- 22
22- 50
50- 75
75-100
100-120

7,2
7,5
7,8
7,8
7,7

2,2
10,3
20,3
17,5
17,3

2,5

26
30
23
22
23

70
80
64
64
65

21
17
26

6
4
8

30
26

8
8

Alg
Cllg
C12g
C13g
C14g
Dg

0- 10
10- 15
15- 20
20- 60
60- 65
65-100

4,1
4,3
4,6

24
25
21
24
36
3

49

4
4
4

4

3
2
2

11
10
12
11

Alg
Cllg
C12g
C21g
C22g

0- 16
16- 40
40- 75
75-100
100-125

6,2
6,5

36
36
41
37
38

84
82
87
95
95

11
12
10
6
5

3
4
3
1
—

2

61
62
70
5
•4

98
96
93
10
11

1
1
1
9
10

1
1
2
16

2
3

5
65

17

64

65
60
62
73

98
99
99
99

sp
sp
sp
sp

sp
sp
sp
sp

1
sp
sp
sp

III

VI

III*

18 Rn47Cp III*

19 Rn44C

horizont

III*

4,9
5,1
5,5

—
—
—
—
—

1,3
1,4
1,2
1,1
5,7
2,5

1,4
1,5
2,6
0,2

6,5
7,2
7,4

0,1

2,5
1,4
1,5

11,0
14,2

1,8
1,1

0,3

6,0
2,9
2,4

0,1
0,2

Alg
Cllg
C12g
Alb
A2b

015355565-

15
35
55
65
75

5,6
5,6
5,4
5,9
5,9

0,2
0,1
—
—

Al
Cllg
C12g
C13

051947-

5
19
47
63

5,7
5,8
6,2
5,8

_
—
—
—

1,7
0,7

18,0

3,7
2,1

6,5

52
41
45
68

5
5

- "/o1

"/o1

kationen
waarde2

A1203

H-be- coördinaten lab.
zetting2 w/o
nr.
z/n

5
2
4
1
2

3,13
3,65
2,65
2,46
2,43

2,69
2,97
2,06
2,06
2,59

21,9
22,0
13,6
12,9
14,1

0,7
0,6
0,2
0,3
0,3

143.750
421.250

A352350
51
52
53
54

36

3,34
3,41
2,87
3,19
4,73
0,29

2,12
2,26
2,11
2,33
3,39
0,17

18,4
15,6
12,3
14,4
21,5

10,2
6,1
3,9
3,4
4,1

145.950
414.400

A352338
39
40
41
42
43

4,60
4,83
5,10
4,33
4,21

3,35
4,06
3,46
3,10
2,98

27,7
26,6
29,3
26,6
16,3

2,2
1,3
0,9

143.450
419.550

A352365
66
67
68
69

7,30
9,43
4,28
0.12
0,07

5,21
5,18
5,61
0,20
0,16

37,4
40,4
46,6

8,2
6,3
4,3

150.200
414.300

A352355
56
57
58
59

159.050
420.220

452960
61
62
63

36
44
42
26
90
2
1
1
1

0,7

0,6

20 RnlSC

VI

22 Rd90A

23

Rd90C

24 pLn5

V

7

5

1,3
1,1
0,8

26
26
28
26

91
93
93
92

1,4
4,3
10,3
10,0
6,7
2,7

3,5
2,6
1,5
1,1
1,0
0,7

21
30
26
16
11
2

—
—
0,1
0,1

5,7
1,7
1,4
0,8
0,7

3,8
1,2
1,6
0,5
0,6

0- 20
20- 40
40- 60
60-100
100-125

5,1
4,3
4,3
5,1
5,3

—
—
—
—
—

C12g
C13g

0- 27
27- 40
40- 80
80-100

4,8
4,6
4,6
4,9

—
—
—

Ap
C21
C22
C23
C24
Dg

0- 25
25- 52
52- 75
75- 90
90-105
105-120

7,1
7,4
7,6
7,7
7,8
8,2

Ap
Cll
C12
C13g"
C14g

0- 25
25- 60
60- 90
90-110
110-130

4,6
5,0

Ap

Apg

Cllg

C12g
C13g
DG
1
2

6

5
5
5

—

Cllg

VI

3

18

29
42
43
49
48

5,5

V/VI Ap

VI

sp
sp
4

6,1

C12g
C13g
C14g
Rn95C

sp
sp
1

0,1

70- 98
98-120

Cll

21

100
100
82 ..

OJ- VU

C15g
Cl 6

0- 10
10- 35
35- 55
55- 75
75-120 -

Oplosbaar in 10% HC1.
Tn m. en./ 100 ff drnpe. trr rmd.
sp = spoor

5,5

5,6
5,8
4,9
4,5
4,1
5,0
5,3

0,1
—
—
—

4,0
3,1
13,5

1,9
2,4
2,0
1,5
1,1
3,8

75
75
62..

10
14
14
17

sp
sp

64
65
66

,14
1,66
2,31
2,45
2,72
2,36

0,96
1,22
1,30
1,57
1,74

8,7
10,6
11,0
11,5

7

63
49
48
40
42

5
3
3
4

2
1
1
1

2
3
3
3

4,98
5,74
6,44
5,64

51
73
76
51
30
3

5
6
16
24
18
1

4

42
20
6
22
49
93

32
25
26
18
14

87
85
95
94
94

4
5
3
2
5

3

6

3
1
1
1

6
1

9
11
11
6
14

52
52
47

12
12
12
10
4

17

17

19
18

16
23

22

36
5

33

88

6
6

3

5
5
4
4

4

2
1

157.350
423.900

13,1

3,3
5,0
•5,0
3,1
1,6

2,62
1,39
1,41
1,46

25,4
22,3
25,8
25,3

4,8

3,9
2,6
2,3

156.100
422.800

2,72
3,47
3,19
2,24
1,69
0,83

2,07
2,62
2,54
1,56
1,20
0,47

18,2
20,8
16,2
10,1
6,4

0,8
0,6
0,4
0,3
0,2

5,20
4,41
3,84
3,49
3,12

2,88
2,65
2,71
2,24
1,97

27,9
20,8
20,3
16,1
13,7

7,8
3,0
2,2
1,6
1,2

156.900
424.900

1,76
2,22
2,23
1,72
4,13

0,60
1,27
1,41
0,90
1,79

13,4
11,4
12,7
7,3
17,0

4,6

159.950
405.200

A352360
61

62
63
64
A298365

66
67
68

148.850
424.450

A352344
45
46
47
48

49

2,7
4,0
1,0
1,6

A298360

61
62

63
64
A298412
13

14
15

16

AANHANGSEL )
geschiktheidsklasse J

Globale geschiktheidsbeoordeling voor akkerbouw

kaarteenheid (+ toevoeging)
en grondwatertrap

teeltmogelijkheden 3

beperkingen van de bodemgeschiktheid in verband met
verdroging

wateroverlast

verkruimel- slemp
baarheid van
de bouwvoor

berijdbaarheid

R

H

A

sB/vB

zG

Hoofdklasse ZB : Gronden geschikt voor een s>andvruchtwisseling
gronden met overwegend zeer ruime
mogelijkheden
ZBlg
bEZ21-IV
2EZ23-VI
cHn23-VI
gronden met overwegend ruime
mogelijkheden
ZB2d
bEZ21-VI
ZEZ21-VI
zEZ23-VII
Hn23-VI
ZB2n

zEZ21-V
ZEZ23-V
cHn21-V
cHn23-V

gronden met overwegend beperkte
mogelijkheden
ZB3d
bEZ21-VII
zEZ21-VII
Zb21-VI
Zb21-VII
Zb20A-VI
Zb20A 2
cHn21-VI
cHn21-VII
cHd21-VI
cHd21-VII •
cZd21-VI

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2
2
2

1
1
1
1

1
1
1
1

2
2
2
2

1
1
2
2

2
2
2
2

2

2 '

1
1
1
1

2
2
2

1
1
1
1

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

3
3
3
3

3

3
3
3
3
3
3

3

1
1
1
1

'

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
4
4
4
4

3
3
3
3
3
33
3
3
3

zT

wT

PZn21-VI

ZB3n

Hn21-VI
Hd21-VI

3
3
3

1
1
1

1
1
1

3
3
3

3
3
3

3
3
3

4
4
4

3
3
3

EZg21-III
pZg21-III
PZg21-V
PZg23-V
pZn23-V
pZn21-III
PZn21-V
Hn21-III
Hn21-V
Hn23-V

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2+3
2+3
2+3
2+3
2+3
2+3
2+3

2+3
2+3
2+3
2+3
2+3
2+3
2+3
2+3
2+3
2+3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2+3.

2+3
2+3

Hoofdklasse KB : Gronden geschikt voor een kleivruchtwisseling
gronden met overwegend zeer ruime
mogelijkheden
KBlg
Rd90A-VI
Rd90A 2
Rd90C-VI
Rd90C 2
Rn95A-VI
Rnl5A-VI
Rnl5C-VI

l
l
1
l
l
l
l

l
l
l
l
1
l
l

1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2

1
1
1
1 '
1
1+2
1+2

gronden met overwegend ruime
mogelijkheden
Rn95A-V/VI
KB2ns
Rn95A 2
Rn66A-V/VI
Rn95C-V/VI
Rnl5C-V/VI

1
l
l
1
l

2
2

2
2
2
2
1

l
l
l

KB2d

2

1
1
1
1

l
l
l

RdlOA-VI
RdlOA 2
Rn52A-VI
Rn52A-V/VI
Rn62C-VI
Rn62C-V/VI

2
2
2
2
2

2

2
2
1
1
1
2
1

2

2

2

1+2
1+2

1+2
2

.^

^i.f v oo .c-t^ j

J~lJ~LLVf1.

geschiktheidsklasse 1

( vervuigj

kaarteenheid (+ toeitoeging)
en grondwatertrap

teeltmogelijkheden 3

beperkingen van de bodemgeschiktheid in verband met
verdroging

wateroverlast

verkruimel- slemp
baarheid van
de bouwvoor

berijdbaarheid

R

H

A

sB/vB

zG

zT

wT

kZb21-VII
£Zn21-VI

2
2

1
1

2
2

2
2

1
1

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

gronden met overwegend beperkte
mogelijkheden
Rn95C 2
KB3ns
Rn52A 2
Rn62C-V
Rn67C-VI
Rn67C-V/VI
Rn67C-V
Rn67C-III*
Rn94C-V/VI
Rn94C-V
>fepZg21-III
/èZn21-III
/èZn21-V
Rn66A-III*

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3

3
3

3

3

3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3

3

3

2

2

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

3

Hoofdklasse NB:
NBd
NBn

3
3

3
3

3
3

3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3

3
3
3

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Voor akkerbouw weinig of niet geschikte gronden

Hn21-VII, Hd21-VII , Zd21-VI, Zd21-VII
/èZn30A 2, Rn67C 2, Rn94C 2, Rn67C-III, Rn44C-III*, Rn47C-III*, Rn47C-V, Rn46A-III*, RvOlC-III*, Rn47C-II, Rn47C-III, Rn44C-III, Rn46A-III, PZ8'21-11, pZg23-III>
EZg23-III, pLn5-V, zVz-II, kVz-II, kWz-II, vWz-II, AP-I

beperkingen (zie 15.2.1)
1 = geen of gering
2 = matig
3 = sterk
4 = zeer sterk
geen cijfer = niet beoordeeld

teeltmogelijkheden (zie 15.2.1)
1 = zeer goed
2 = goed
3 = matig
4 = slecht
geen cijfer = niet beoordeeld

1
2
3

zie tabel 7 in hoofdstuk 15
in de uiterwaarden
R rogge
A aardappelen
H haver sB suikerbieten

vB voederbieten
zG zomergerst

zT zomertarwe
wT wintertarwe

AANHANGSEL 4
geschiktheidsklasse 1

Globale gescbiktheidsbeoordeling voor weidebo.

kaarteenheid
(+ toevoegin]g) en
grondwatertr;in
*P

Hoofdklasse ZG:

1
1
1
1

1 1
1 \
1
1 J

2
2
2
2

1
1
1
1

2
2
2

1
1
1

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

1+2

pLn5-V

1
1
1
1
1

Hn21-III
Hn21-V
Hn23-V
pZn21-III
PZn21-V
pZn23-V

2
2
2
2
2
2

2.
2
2
2
2
2

1+ 2
1+ 2
1+ 2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

3
3
2+3
2+3
3
3
3

3
3
2+3

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

EZg21-III

pzg2i-m
PZg21-V

PZg23-V

gronden met overwegend
beperkte mogelijkheden
ZG3d
BEZ21-VII
ZEZ21-VII
ZB21-VI
Zb21-VII
Zb20A-VI
Zb20A
cHn21-VI
cHn21-VII
cHd21-VI
cHd21-VII
cZd21-VI
PZn21-VI
Hn21-VI
Hd21-VI
ZG3v

voorjaarsdraagontwikkeling kracht

1
1
1
1

gronden met overwegend
ruime mogelijkheden
ZG2d
BEZ21-IV
bEZ21-VI
2EZ21-VI
zEZ23-VI
2EZ23-VII
cHn23-VI
Hn23-VI

ZG2dv

groeivertraging

opmerkingen

Zand- en veemveidegronden

gronden met overwegend
zeer ruime mogelijkheden
ZGlg
zEZ21-V
zEZ23-V
cHn21-V
cHn23-V

ZG2v

beperkingen 2 van de bodemgeschiktheid
in verband met

pZg21-II
pZg23-III
EZg23-III
zVz-II
vWz-II
kVz-II
kWz-II

!\

voornamelijk
droge variant
binnen Gt V

vnl. vochtige
variant binnen
GtVI

1+ 2
1+2
1+ 2
1+ 2

1+ 2
1+ 2
1+ 2

in uiterwaarden

2+3
3
3
3

Hoofdklasse KG: Kleiweidegronden
gronden met overwegend
zeer ruime mogelijkheden
KGlg
Rd90A-VI
Rd90A
Rd90C-VI
Rd90C
Rnl5A-VI
Rn95A-V/VI
Rn95A-VI

1
1
1
1
1
1
1

in uiterwaarden
in uiterwaarden

149

AANHANGSEL 4
geschiktheidsklasse x

(vervolg)

kaarteenheid
(+ toevoeging) en
grondwatertrap

beperkingen 2 van de bodemgeschiktheid opmerkingen
in verband met
groeivertraging

voorjaarsdraagontwikkeling kracht

Rn95A
Rn66A-V/VI
Rnl5C-V/VI
Rnl5C-VI
Rn95C-V/VI

in uiterwaarden

gronden met overwegend
ruime mogelijkheden
Rn52A-VI
KG2d
Rn52A-V/VI
Rn52A
Rn62C-V/VI
Rn62C-VI
RdlOA-VI
RdlOA
£Zb21-VII
/èZn21-VI
KG2v

2
2
2
2
2
2
2
2
2

in uiterwaarden

in uiterwaarden

Rn67C-VI
Rn67C-V/VI
Rn67C-V
Rn67C-III*
Rn67C-III
Rn67C
Rn94C-V/VI
Rn94C-V
Rn94C
Rn95C
Rn62C-V
Rn44C-III*
Rn47C-V
Rn47C-III*
Rn46A-III*
Rv01C-m*
Rn66A-III*
/èpZg21-III

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
1+2

/èZn30A

1+2

gronden met overwegend
beperkte mogelijkheden
KG3v
Rn44C-III
Rn47C-III
Rn47C-II
Rn46A-III

Hoofdklasse NG:

1
1
1
1

.

in uiterwaarden
in uiterwaarden
in uiterwaarden

in uiterwaarden

3
3
3
3

3
3
3
3

Voor weidebouw weinig of niet geschikte gronden

gronden met overwegend zeer sterk beperkte of geen mogelijkheden
NGd
Hn21-VII, Hd21-VII, Zd21-VI, Zd21-VII
NGv
AP-I

zie tabel 8 in hoofdstuk 15

150

beperkingen (zie 15.3.1)
1 = geen of geringe beperkingen
2 = matige beperkingen
3 = sterke beperkingen

(AANHANGSEL 5)

Voor een kennismaking met de bodemgesteldheid van het gebied is
een excursieroute uitgezet. Deze is ongeveer 130 km lang en voert langs
de belangrijkste eenheden, die op de bodemkaart zijn onderscheiden.
Hierbij wordt op de samenhang van landschap, grondgebruik en bodemgesteldheid gewezen.
De route heeft 's-Hertogenbosch als uitgangspunt en is zo opgesteld,
dat men deze vanuit de startplaats gemakkelijk in twee gedeelten kan
maken.
Het noordelijke deel (60 km)
Vanuit 's-Hertogenbosch volgen we eerst rijksweg N93, richting
Nijmegen -Al- 1.
Ter hoogte van de kruising van deze weg met de weg Berlicum-Rosmalen passeren we rechts beekeerdgronden (pZg21). Voorbij het viaduct
leidt de weg door een stuifzandgebied met duinvaaggronden (Zd21) -l- 1.
Rechts zijn ze met naaldhout, beplant, links is er een forensen wij k op
gebouwd. Voorbij de buurtschap Maliskamp (rechts van de weg) bestaat
het stuifzandgebied uit duinvaaggronden (Zd21) met plaatselijk wat
. haarpodzolgronden (Hd21). Vanaf de weg zien we links behalve beboste
gedeelten ook kale, wat geaccidenteerde stuifzanden.
Circa 300 m voorbij het grote ANWB-bord aan de rechterzijde van de
weg slaan we links af naar de buurtschap Kruisstraat (de Vliertwijksestraat in). Eerst leidt de weg over ca. 600 m langs jonge ontginningen
op haarpodzolgronden (Hd21) en vervolgens door zwak lemige enkeerdgronden (zEZ21). Even voorbij De Binckhorst passeren we een smalle
stuifzandrug, die zich vanuit het oostelijke grote stuifzandgebied tot
tussen de hier gelegen oude bouwlanden uitstrekt. Deze duinvaaggronden (Zd21) zijn overwegend bebost.
Aan de overkant van de spoorlijn onze weg vervolgend, krijgen we aan
de linkerkant uitzicht op een laag, komvormig graslandgebied -2- met
beekeerdgronden (pZg21). Deze hebben hier een matig dikke humushoudende bovengrond, die plaatselijk enige klei bevat. De tegenstelling
tussen dit lage, vrij vlakke graslandgebied en de gewelfde oude bouwlanden rechts van de weg, is hier bijzonder frappant.
In de buurtschap Kruisstraat kruisen we bij ANWB-wegwijzer 5858 2
een weg met lintbebouwing. Deze weg, die verder naar het westen Zeedijk heet, ligt op een oude waterkering, die vroeger de zandgronden
1

Aangegeven op de achterin opgenomen routekaart.
De wegwijzernummers corresponderen met de nummers van de wegwijzers op
1-11-1969.

2

151

moest beschermen tegen het overstromingswater van de Beerse Maas.
Zodra we de bovengenoemde weg zijn overgestoken, komen we in een
smal gebied met beekeerdgronden (pZg21). Deze zijn gedeeltelijk door
afgraving van hogere gronden ontstaan en worden hier en daar nog
voor bouwland gebruikt. Na ongeveer 250 m krijgen we vlakvaaggronden met een kleidek (/èZn21) -3-. Zij vormen de overgang naar de komkleigronden en liggen geheel in grasland. De beplanting langs de wegen
is vanuit het zandgebied niet verder aangebracht dan tot de zware kalkloze kleigronden met een zandondergrond (Rn47C/>). Deze beginnen
ongeveer ter hoogte van de hoogspanningsleiding. Hier valt ook de
weidsheid van het rivierkleigebied in vergelijking met het meer besloten
zandlandschap op.
Ongeveer 300 m voorbij de volgende kruising (de Blokken weg) passeren we de Hoefgraaf, een brede watergang. Hier beginnen kalkloze,
zware kleigronden op veen (RvOlC). Deze gronden liggen vlakker dan
de kleigronden op zand, die we zo juist passeerden. Langs de slootkanten
staat een welige vegetatie van biezen, vlotgras en zeggesoorten. De
moderne verkaveling van het klei-op-zandgebied zet zich hier nog voort,
echter zonder bedrijfsgebouwen.
Bij de eerste zijweg voorbij de Hoefgraaf slaan we rechts af, de weg in
door het klei-op-veengebied. Aan het eind van de weg gaan we links af.
We bereiken dan na ongeveer l km de Hertogswetering (zie afbeelding 21).
Deze wetering voert geen water af van het gebied dat we doorkruisen,
maar van het Boven-Maaskantgebied. Zij is van respectabele dijken voorzien om de polders aan de zuid- en noordzijde niet met water te belasten.
De onbedijkte wetering aan de noordzijde is de Roode Wetering; deze
dient voor de waterlozing van de hier liggende polders (Polders het
hoog en laag Hemaal). Wij bevinden ons nu in de polder het laag Hemaal. De kalkloze, zware poldervaaggronden hebben hier beneden 80 cm
een veenondergrond (Rn44O) -4-. Naar het noorden wordt het kleipakket dikker en komt geen veen meer binnen 120 cm voor (Rn44C) -5-.
Het monotone karakter van dit herverkavelde graslandgebied wordt
alleen onderbroken door een drietal eendenkooien, waarvan de populierenaanplant hoog oprijst en een enkel perceel bouwland.
We vervolgen onze weg in noordelijke richting, slaan bij de tweede
kruising rechts af, richting Oss (niet-officiële wegwijzer) en bij de volgende kruising links af de Hertog Janstraat in, die we tot Lith vervolgen.
Ongeveer bij de eerstvolgende kruising passeren we een smalle strook
wat hoger gelegen poldervaaggronden met een lichtere kleibovengrond
(Rn94C). Langs de weg is deze strook ongeveer 300 m breed. Tussen de
graslandpercelen is wat meer bouwland aanwezig; dit wordt bijna zonder uitzondering gebruikt voor de teelt van zomergewassen. Steeds
rechtdoor gaand, komen we na deze 300 m op de eerste kalkloze stroomruggen van dit gebied (poldervaaggronden, Rn95C). Ook deze gronden
hebben bij de ruilverkaveling een nieuwe indeling gekregen. De oppervlakte bouwland, dat hier op kleine schaal ook voor de teelt van wintergewassen wordt gebruikt, neemt belangrijk toe.
Vlak voor het dorp Lith voert de weg nog over lichtere stroomruggronden van kaarteenheid RnlSC, die zich van de voorgaande onderscheiden door een nog wat grotere oppervlakte bouwland.
Aangekomen in Lith gaan we juist bij het plaatsnaambord links af de
voorrangsweg op. Het nu volgende gedeelte van de excursieroute tot
het dorp Alem gaat door het vanouds bewoonde gedeelte van de Maaskant. Reeds onmiddellijk voorbij het kruispunt zien we de oorspronkelijke lintbebouwing van een oud rivierdorp. De bedrijven staan voor
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Foto Stiboka R32-17
AJb. 34

De Maas beneden Liih

een deel op opgehoogde gronden (woerden). De oudere boerderijen staan
met hun achtergevel naar de weg gekeerd. Links en rechts van de straatweg komen we langs verlaagde terreingedeelten, die door uitgraving
van grond voor de woerden zijn ontstaan.
Tot aan de Maasdijk leidt de weg door een gebied met kalkloze, lichte
zavelgronden (RnlSC). Voor zover zij rechts van de weg liggen, hebben
ze, op enkele kleine gedeelten na, nog de oude kavelindeling met smalle
akkers en zeer brede greppels. Hier komen ook nog enkele oude fruitaanplantingen voor, in tegenstelling tot de gronden links van de weg,
waar zij, evenals de oude kavelindeling, bij de ruilverkaveling zijn verdwenen.
Ongeveer 100 m vóór de bebouwing van Kessel zien we aan onze rechterhand op enige afstand het dicht begroeide Soldatenwiel -6-, dat opvalt
door dicht geboomte en dat omringd is door een dijkje. Even verder
gaat de weg omhoog en loopt over de woerd van Kessel. Dit is een oude
bewoningskern, die met T (woerd) op de bodemkaart is aangegeven.
We blijven de weg volgen. Zodra we op de Maasdijk ten westen van
Maren zijn aangekomen, zien we rechts, over het gekanaliseerde tracé
van de Maas (afb. 34) heen, op de achtergrond de oude afgesneden Maasmeander en de verbindingssluis met de Waal bij Heerewaarden -7-. In de
uiterwaarden, waar we langs rijden, liggen kalkloze ooivaaggronden
(Rd90C) en kalkloze poldervaaggronden (Rn95C). De laatste liggen
opmerkelijk laag voor uiterwaardgronden; vóór de kanalisatie van de
Maas behoorden ze echter tot het binnendijkse cultuurland.
Bij ANWB-wegwijzer 3466/2574 rijden we de dijk af en steken met de
veerpont de Maas over. We komen nu in een gebied, dat sinds de kanalisatie geheel door water is omgeven (afb. 35). Aan het einde van de oprit naar de dijkweg houden we rechts aan. We rijden nu op de oude
Maasdijk naar het dorp Alem. In de nabijheid van de oprit bevindt zich
een kleigroeve in kalkhoudende ooivaaggronden (Rd90A). Het aangrenzende gebied (Rn52A) is afgegraven. Het eerste gedeelte van de
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Foto KLM-Aerocarto N. V.;
Luchtfoto-archief Topografische Dienst 45 W, I-11
Afb. 35 Afgesneden Maasmeander bij Alem. Het oude cultuurland van Alem (A) wordt thans geheel omgeven door het water van de vroegere Maasmeander en de gegraven omlegging (F). Bij B de rest
van een gedeeltelij k gedempt wiel. De lage, sterk begreppelde graslanden (C) liggen in een verland rivierbed.
Bij D een rug met %andige oevergrond vóór het dorp Rossum. Bij G bouwland op een oeverwal

dijkweg leidt over een opgehoogd terrein in een voormalig, toegemaakt
wiel, waarvan een restant nog te vinden is links van de weg op het punt,
waar deze de oude Maasdijk weer volgt -8-. Vanaf deze plaats heeft men
links een mooi uitzicht op het oude cultuurland van Alem. Rechts van
de dijk liggen in de uiterwaarden kalkhoudende, zware zavel- en lichte
kleigronden, met vlak langs de dijk een strook lager gelegen gronden in
een verland rivierbed. Het grasland is sterk begreppeld in verband met de
lage, natte ligging.
Ongeveer 200 m voorbij Alem passeren we de vaste oeververbinding
van dit dorp met de Bommelerwaard. Het is een met bomen en struiken
omzoomde weg over een dam, die dwars door de afgesneden Maasmeander en de aangrenzende uiterwaarden is gelegd. Bij de rotonde gaan we
rechtdoor, richting Zaltbommel. Ter hoogte van deze rotonde valt
reeds direct het verschil op tussen dit Gelderse rivierkleigebied en het
Brabantse, dat we zo juist verlaten hebben. Het hangt, behalve met een
grotere afwisseling in bodemgesteldheid en het voorkomen van meer
beplanting, ook samen met een gevarieerder bodemgebruik. Direct bij
de afrit liggen rechts op de oeverwal kalkhoudende, zware zavel- en
lichte kleigronden (Rn95A), waarop akkerbouw en fruitteelt voorkomen. Links van de weg zien we achter een smalle strook met dezelfde
gronden, kalkhoudende kleigronden met een kalkloze, zware tussenlaag
(Rn66A). Deze zijn hoofdzakelijk voor akkerbouw in gebruik -9-. Op de
achtergrond liggen links langs de Maasdijk de glascultures van Kerkdriel
-10- op kalkhoudende lichte zavelgronden (RnlSA). Het benzinestation
links (ongeveer l km na de afrit) ligt ongeveer op het punt waar de
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gronden van kaarteenheid Rn66A ook rechts van de weg voorkomen.
Op de strook kleigronden wordt naast bouwland ook grasland aangetroffen; fruitteelt ontbreekt er nagenoeg helemaal.
Ongeveer 400 m na het kruispunt met de weg naar Rossum-Hurwenen
nemen we de parallelweg aan de rechterkant van de weg. Na ca. 50 m
buigt deze parallelweg naar rechts en voert ons naar de oude Waaldijk.
Op de kruin van de dijk houden we links aan. Rechts ligt nu in de uiterwaarden de Hurwenensche Kil, een afgesneden, maar nog niet verlande
meander van de Waal. We blijven op de dijk rijden, nemen de eerste weg
links en gaan ca. 50 m verder op de T-kruising rechts. We komen nu door
een gebied met intensieve fruitteeltbedrijven. Op de volgende T-kruising
slaan we links af en komen na enige afstand in een graslandgebied met
kalkhoudende, lichte kleigronden met een tussenlaag van kalkloze, zware
klei (RnóóA).
Bij de voorrangsweg slaan we rechts af, rijden onder het spoorwegviaduct en vervolgens onder de autoweg door. We blijven deze weg
volgen tot aan de watertoren. Buiten de bebouwde kom van Zaltbommel liggen links van de weg kalkloze, zware kleigronden met een
wat lichtere bovengrond (Rn67C) -11-. Deze gronden zijn, evenals de
er achter gelegen kalkloze, zware kleigronden (komgronden; Rn44C),
uitsluitend in gebruik als grasland -12-.
Bij de watertoren slaan we rechts af (richting Zaltbommel) en ca. 500 m
verder links af de Spellewaardsestraat in (grindweg; B-weg). We rijden
nu door een gebied met kalkhoudende, lichte zavelgronden (RnlSA)
waarop overwegend grove tuinbouw voorkomt. Naar gelang het jaargetijde treft men hier teelten aan van vroege aardappelen, aardbeien
(gedeeltelijk onder platglas), frambozen, bessen en diverse soorten grove
bladgroenten, waaronder koolsoorten, prei, witlof en sla. De tuinbouwpercelen zijn smal en opvallend lang. Naar hun vorm beantwoorden zij
aan de strokenverkaveling van het oude bouwland in het rivierkleigebied.
Aan het einde van de Spellewaardsestraat slaan we rechts af de Beemstraat in, die ca. 50 m verder links af buigt en de voet van de Waaldijk
volgt naar Gameren. De tuinbouw krijgt hier een ander aspect. Hij heeft
zich hier ontwikkeld uit kleine, gemengde landbouwbedrijven, waarvan
de oude boerderijen in de lintbebouwing langs de weg nog steeds getuigen. Op zwaardere stroomruggen (kaarteenheid Rn95A) komt hier
naast vollegrondsteelten en platglas een flinke bezetting voor met warenhuizen, waarin vroege bladgroenten en tomaten worden geteeld. Verspreide percelen met akkerbouw en fruitteelt completeren het beeld.
We blijven de weg aan de voet van de dijk volgen.
In het dorp nemen we de B-weg direct vóór de kerk aan onze linkerhand (Delweg). De straat dankt deze naam aan een lage strook graslandgronden, die we aan de rechterzijde van de weg zien. Deze liggen in
een verland rivierbed met de vestigingsplaats van een voormalig kasteel
(nu hertenkamp). Bij de viersprong, ca. 200 m verder, nemen we de
Ridderstraat rechts en blijven deze weg volgen. De weg is grotendeels
aangelegd in een verland rivierbed en volgt de rand van de oeverwallen,
waarvan tussen de bebouwing door nog fraaie delen zichtbaar zijn. Het
bodemgebruik is ongeveer gelijk aan dat aan de oostkant van het dorp.
Het grasland heeft hier echter nog een bescheiden plaats behouden. De
percelen liggen in smalle, gewelfde akkers, hetgeen er op wijst, dat zij
vroeger veelvuldig voor akkerbouw zijn gebruikt.
Op de splitsing bij huisnummer 45 houden we links aan; we bereiken nu
een gebied met voornamelijk kalkloze, zware kleigronden (komgronden)
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met een zeer lage ligging (kaarteenheid Rn44C met Gt III). Veel sloten
verdelen het gebied in percelen met een gewelfde ligging. Het komkleilandschap is hier minder monotoon dan in het Maaskantgebied door de
aanplant van populierenbos en doordat hier en daar deze houtsoort als
berm- en dijkbeplanting voorkomt. Ook enige eendenkooien verlevendigen het landschap.
Op de T-kruising met de voorrangsweg (Van Heemstraweg) slaan we
links af, rijden tot het eerstvolgende kruispunt en gaan daar bij het
ANWB-bord rechts af, richting Kerkwijk. Na ca. 250 m slaan we weer
rechts af. De kalkloze, zware kleigronden rechts van de weg (kaarteenheid Rn44C) bezitten nog het oude verkavelingspatroon en zijn over het
algemeen slecht ontsloten. Wat echter opvalt is de betrekkelijk gunstige
ontwateringstoestand. De gemiddelde slootpeilen zijn hier niet belangrijk hoger dan in het zo juist doorkruiste Maaskantgebied, waar in de
komgronden een ruilverkaveling heeft plaatsgehad. Een en ander neemt
niet weg, dat de onkruidbezetting op de percelen groter is, als gevolg
van een minder ver doorgevoerde detailontwatering. Links van de weg
liggen zware kleigronden met moeraskalk (Rn46A). Ze hebben een
komvormige ligging en onderscheidden zich vooral vroeger door een
slechtere ontwateringstoestand van de overige komgronden (Rn44C).
De weg gaat vervolgens met een bocht om een zandopduiking links
(Zb21) -14-. Dat dit gebied duidelijk hoger ligt dan de aangrenzende
kommen (Rn44C) blijkt uit het grote hoogteverschil t.o.v. de slootwaterstand. Er is hier veel zand weggegraven, wat aan de ongelijke
ligging van het maaiveld goed is te zien.
Even verder kruisen we twee weteringen en houden direct daarna links
aan. Waar de weg een haakse bocht naar links maakt, zien we rechts, op
een afstand van 300 m, een tweede opduiking liggen met een terreinverheffing van bijna 2 m -15-.
Het dorp Kerkwijk naderend, komen we in een gebied met kalkloze,
zware kleigronden met een lichtere ondergrond (kaarteenheid Rn47C).
Ze liggen alle in gras en hebben een duidelijk betere ontwateringstoestand. De betere kwaliteit van het gras op deze gronden is gedeeltelijk
hieraan toe te schrijven.
In Kerkwijk slaan we op de kruising bij de pomp links af en na 150 m
op de volgende kruising (bij ANWB-bord) rechts af, richting Ammerzoden. Het dorp Kerkwijk ligt op een stroomrug (Rn95A), die in de
directe omgeving van het dorp voornamelijk voor de fruitteelt wordt gebruikt, doch overigens in akkerbouw ligt. Dit laatste is goed zichtbaar
700 m na de kruising ter hoogte van het Coöperatieve Veilinggebouw
-16-, dat juist op de grens van kaarteenheid Rn95A ligt. Na ca. 500 m, op
het eerste kruispunt voorbij de Wellsche Wetering (bij ANWB-wegwijzer 1186), slaan we links af, richting Ammerzoden. We staan hierop
de grens van kalkloze, zware kleigronden met een lichtere ondergrond
(Rn47C) links en lager gelegen, kalkloze, geheel zware kleigronden
(Rn44C) rechts. Er is een duidelijk landbouwkundig verschil tussen de
gronden van beide eenheden. Rechts zien we bijna uitsluitend grasland
met talrijke, dicht met moerasonkruiden begroeide sloten; links, op de
drogere gronden met eenheid Rn47C, wordt het grasland afgewisseld
door bouwland. In de richting Ammerzoden neemt het bouwlandareaal
geleidelijk toe. Waar ongeveer al het grasland heeft plaats gemaakt voor
bouwland, bevinden we ons op de .smalle oeverwal -17-, met kalkhoudende, zware zavel- en lichte kleigronden (Rn95A) van een grote,
verlande Maasmeander. Direct voorbij de viersprong kruisen we het
oude rivierbed. Het ligt duidelijk lager en is uitsluitend in gebruik als
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grasland. Zodra we de voormalige rivierbedding verlaten hebben,
komen we op de andere oeverwal. Deze bestaat uit hoog gelegen, kalkhoudende lichte zavelgronden (RdlOA met Gt VI). Vanouds lag hier het
lichtere akkerland van het dorp. Thans verrijzen er warenhuizen als
onderdeel van een zich ontwikkelend, jong tuinbouwcentrum. Aan het
einde van de weg bereiken we weer het rivierbed, waarlangs aan de
overzijde het uit de veertiende eeuw daterende, thans gerestaureerde
Kasteel Ammersoyen staat, eens het stamslot van de Heren van Arkel.
Voor het kasteel slaan we rechts af en na ca. 400 m links af, richting Hedel.
De weg voert weer door een akkerbouwgebied met kalkhoudende zavelen lichte- kleigronden (Rn95A). In de bebouwde kom van Hedel rijden
we richting 's-Hertogenbosch.
Het laatste gedeelte van de tocht gaat via Rijksweg 9 terug naar 's-Hertogenbosch (El). Ongeveer l km voorbij de Maasbrug hebben we aan
de rechterzijde uitzicht op de langs de Diezemonding gelegen Henriëttewaard -18-. Deze kleine, tamelijk geïsoleerd gelegen polder, bestaat
voor het merendeel uit lichte klei- en zavelgronden (Rd90A en RdlOA),
die vrijwel geheel in gras liggen.
Het zuidelijke deel (70 km)
Dit gedeelte van de excursieroute voert voornamelijk door het zandlandschap. Het vertrekpunt is de verkeersrotonde vóór het station van
's-Hertogenbosch (A2). In zuidelijke richting rijdend volgen we de weg
richting Waalwijk. Ongeveer 1,5 km voorbij de rechterbocht onder het
spoorwegviaduct door, zien we links op de voorgrond een smalle strook
zandgronden met een kleihoudende bovengrond (^pZg21). Hierachter
ligt het moerasgebied van het natuurreservaat 'De Vlijmensche Moerputten' -19-. Het bestaat uit een afwisseling van open water en half of
geheel verlande petgaten (AP-I). De spoorweg door de Langstraat is op
pijlers hier overheen gebouwd. Een zoom van moerige eerdgronden
(kWz) omgeeft het moeras. De percelen zijn gescheiden door sloten, omzoomd met wilgen, elzen en riet.
Even voorbij het woonwagenkamp aan onze linkerhand slaan we, in de
bocht naar links, rechts af. Ongeveer 60 m noordwaarts kruisen we
vervolgens de Aardappelendijk, die de zuidelijke bekading vormt van
De Gecombineerde Buitenpolder van Vlijmen c.a. Het gebied is rijk aan
grote en kleine wielen, waarvan we er één voor de Aardappelendijk zien
liggen. De gronden aan weerszijden van de weg bestaan eerst uit laag
gelegen zandgronden met een dun kleidek (/èpZg21), die geleidelijk
overgaan in moerige gronden met een kleidek (kWz). Vooral deze laatste
gronden hebben een lage, natte ligging (Gt II), wat tot uiting komt in de
sterke begreppeling van het terrein (-20-).
Na ca. l km bereiken we de Hoge Maasdijk van de vroegere Grote of
Zuidhollandse Waard. Bij de viersprong op de kruin van de dijk slaan we
rechts af en vervolgen onze weg over de dijk (Voordijk). Aan de rechterkant liggen de rivierkleigronden ten zuiden van de Maas, die in de laatste tijd opnieuw zijn verkaveld. Links hebben we een uitzicht over het
oude cultuurland van Vlijmen, bestaande uit lage en hoge bruine enkeerdgronden (EZg21 en bEZ21). Het cultuurland van Vlijmen is in recente tijd ontsloten en eveneens opnieuw verkaveld. Thans is het nog
niet bewoond. Alle bedrijven vinden we nog in markante ligging langs
de voet van de dijk. Het zijn de boerderijen van het kleine, gemengde
landbouwbedrijf. Hieruit heeft zich de tuinbouw ontwikkeld. De teelten variëren van koude vollegrondsteelten tot die in warenhuizen met
tomaten en vroege bladgroenten. Op de hoge, bruine enkeerdgronden
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neemt het aantal warenhuizen de laatste jaren sterk toe. Op een deel van
de gemengde landbouwbedrijven wordt ook tuinbouw uitgeoefend,
voornamelijk als vollegrondsteelt. De lage enkeerdgronden liggen overwegend in grasland. Net voorbij de zijweg richting Vlijmen, in de bebouwde kom van Haarsteeg, staan links onder aan de dijk nog zeer oude
boerderijen met houten gevelbeschot -21-. Circa 600 m voorbij genoemde zijweg, even voor de hoogspanningsleiding, buigt de weg van de dijk
af; nog 600 m verder slaan we de eerste zijweg links in (ca. 200 m vóór
de voorrangsweg). Bij het einde van de weg gaan we rechts af en 200 m
verder weer links af de voorrangsweg op (Abdijlaan). Hier treffen we een
gebied aan waar tuinbouw nog overwegend een onderdeel vormt van het
gemengde zandlandbouwbedrijf.
De Abdijlaan buigt vóór de nieuwe Langstraatweg scherp naar links.
Even verder gaan we naar rechts onder het viaduct in genoemde weg
door, kruisen de spoorlijn en slaan dan meteen links af, de weg evenwijdig aan de spoorlijn in. Na 1300 m buigt de weg rechtsom (Industriestraat). Even verder steken we de Nassaulaan schuin over. Op de daarna
volgende splitsing blijven we de Industriestraat nog volgen tot ca. 200 m
verder, waar we op de kruising links de dijk opgaan (asfaltweg). We
rijden nu op de Heidij k, die vroeger ter bescherming van het oude cultuurland dezelfde waterstaatkundige functie heeft gehad als de Hoge
Maasdijk. Bij de eerste viersprong gaan we rechts af, de polder in (Vendreef).
We bevinden ons nu in een uitgestrekt, laag graslandgebied met beekeer dgronden met een kleidek (/èpZg21). Dit gebied diende vroeger als
traverse voor de Beerse Maas. Op de driesprong aan het eind van de
Vendreef, slaan we links af. Vlak voor de driesprong passeren we verdrogende graslanden op gronden van kaarteenheid pZn21 (Gt V) -22-.
Voorbij het zeer diep in het terrein ingesneden Afwateringskanaal
's-Hertogenbosch-Drongelen, dat we direct na de driesprong passeren,
liggen verdrogende bouwlanden op veldpodzolgronden (Hn21 met
Gt VI). Deze verdroging wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt
door afzijging van grondwater naar voornoemd kanaal. Dit loopt namelijk niet door de laagst gelegen gronden, maar volgt de rand van de
hoger gelegen gronden. Het is op deze plaats gegraven, om water van
de Dieze, de Dommel en de Aa, die bij 's-Hertogenbosch samenkomen,
gescheiden te houden van het overstromingswater van de Beerse Maas
en pas verder naar het westen op de Maas te brengen. Circa 500 m voorbij het kanaal passeren we rechts van de weg een houtwal, die de oude
cultuurgronden van Cromvoirt scheidt van de jonge ontginningen. De
enkeerdgronden die hier voorkomen, zijn zwak lemig (zEZ21) en zijn
gedeeltelijk in gebruik als grasland.
Op de afsplitsing van de weg naar Cromvoirt (ANWB-bord 8180-3)
houden we rechts aan, richting Helvoirt. Na ca. l km passeren we een
met naaldhout beplante oostelijke uitloper van de Drunensche Duinen
-23-. Er is een onderbegroeiing van droogte-resistente grassen, hetgeen
erop wijst, dat het stuifzand licht humushoudend is. Iets verder begint
een naaldbos, dat op droge enkeerdgronden is geplant; links ligt nog
bouwland. De akkers liggen hier duidelijk bol, een kenmerk van oude
cultuurgronden.
Bij de kruising ca. 900 m verder (ANWB-paddestoel 2105) slaan we
rechts af, de Guldenberg in. De hier voorkomende graslanden hebben
een ongelijke ligging, waardoor er gedeelten met wateroverlast in
voorkomen. Verderop gaat de weg door een met naaldhout beplant
stuifzandgebied. De zanden zijn, in tegenstelling met die van het bos
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waar we zoeven doorheen kwamen, zeer humusarm, waardoor er
slechts een zeer spaarzame onderbegroeiing aanwezig is. Plaatselijk
komen tussen het bos open stuifzandterreinen voor. Aan het einde van
de weg, ter hoogte van de driesprong waar we links af slaan, komen we
op lemige enkeerdgronden (zEZ23) -24-. Het bodemgebruik verschilt
hier van de leemarme en zwak lemige enkeerdgronden. Er komt naar
verhouding een groter areaal grasland voor, dat ook meer verspreid
tussen het bouwland ligt. Dit, gepaard met de bolvormige ligging van de
afzonderlijke percelen, is kenmerkend voor het oude landschapspatroon
in vochtige gebieden. In het onderhavige geval hangt de grotere vochtigheid samen met de lemigheid van deze gronden.
Op de voorrangskruising gaan we links af, de Udenhoutseweg op. Na
ca. l km zien we rechts een loofbos met eiken en beuken op lage, zandige
leemgronden (pLn5) -25-. We bereiken nu Helvoirt, waar we langs de
kerk recht door rijden tot de driesprong bij ANWB-wegwijzer 3290,
waar we rechts af gaan, richting Haaren. Nadat we de rijksweg Tilburg's-Hertogenbosch overgestoken zijn, rijden we over een hoge rug met
lemige enkeerdgronden (zEZ23), die hier wegens hun droge ligging uitsluitend als bouwland worden gebruikt. Links van de weg bevindt zich
op een afstand van ca. 100 m het stroomdal van de Oude Leij, het Helvoirtsche Broek genaamd, met zeer nat grasland op veengronden en
moerige gronden (zVz en zWz). De bosjes met eiken en beuken liggen
op kleine, zandige opduikingen, die als onzuiverheden in de kaartvlakken voorkomen.
Ongeveer 900 m voorbij de kruising met de rijksweg slaan we de eerste
(half verharde) weg links in (De Voort) 1. Van hier af heeft men een
fraai uitzicht op het stroomdal van de Oude Leij. De kronkelende weg
brengt ons door oude zandbouwlanden in het beekdal van het Elsbroeksche Waterloopje -26-. Hier komen relatief laag gelegen (Gt V) enkeerdgronden voor, die als grasland worden gebruikt. De weg buigt links om,
kruist het waterloopje en zet zich voort als Groenstraat. Bij de driesprong houden we links aan en bereiken na ca. 150 m de asfaltweg, die
we rechtuit volgen.
De hoge akkers aan de rechterkant van de weg vormen een typisch
voorbeeld van het droge, lemige cultuurlandschap. Alleen onder aan de
lange, glooiende hellingen komen graslanden en bedrijfsgebouwen voor.
Aan de overzijde van de weg liggen beboste, droge ontginningsgronden
(Hn21). Het lage humusgehalte van de bovengrond, dat uit de lichte
kleur blijkt, is een gevolg van vroegere plaggen winning.
Na ca. 800 m kunnen we even de asfaltweg links (Beekweg) inslaan.
Deze weg gaat na 200 m over in een matig berijdbare zandweg (niet geschikt voor autobussen). Nog ca. 200 m verder heeft men een prachtig
uitzicht over het Helvoirtsche Broek. Hierna keren we terug naar de
hoofdweg.
Circa 200 m voorbij de Beekweg komt een wegsplitsing, waar we links
aanhouden, om even verder bij de driesprong links af te slaan, de straatweg op, richting Esch. Na een wijde bocht naar links bereiken we de
beekdalgronden in de bovenloop van de Oude Leij -27-. Het merendeel
van deze gronden heeft een dun mestdek (pZg21/23), maar er komen
ook dikke dekken voor (EZg23). De lemige enkeerdgronden vóór het
dorp Esch behoren nog tot het lemige dekzandlandschap, ofschoon het
1

Autobussen kunnen l km verder de eerste verharde weg naar links nemen en nog
400 m verder weer links afslaan (Groenstraat). Bij de scheve kruising volgt men de asfaltweg (Noenes), waarop ca. 200 m verder de eigenlijke route van links weer aansluit.
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leemgehalte slechts 15 a 20% bedraagt. Vlak vóór het dorp passeren we
het beekdal met de gekanaliseerde loop van de Essche Stroom.
Het dorp Esch ligt op een 'eiland' van enkeerdgronden, omgeven door
beekdalen. Uit de opgegraven Romeinse bewoningssporen blijkt dat het
dorp een zeer oude Brabantse nederzetting is. Men krijgt enig idee van
de bijzondere geografische positie van het dorp, door in de dorpskom
(bij de bierpomp!) aangekomen, de weg links aan te houden (Postelstraat). Deze weg voert ons langs de zoom van het oude bouwland, dat
thans ongeveer met de bebouwing samenvalt. Ter hoogte van de spoorwegkruising zijn we het oostelijke beekdal van het dorp gepasseerd.
Hierna bereiken we - na een smalle strook gooreerdgronden (pZn21) lage, vergraven, leemarme veldpodzolgronden (Hn21 met Gt V) met
een gemengd bos van eiken, beuken en dennen -28-. Bij rijksweg E9
slaan we rechts af en volgen deze weg ca. 3 km, richting Eindhoven.
Na ongeveer 2 km kruisen we het dal van de Dommel. De beekdalassociatie van dit dal bestaat uit dezelfde gronden als in het dal van
de Essche Stroom (EZg21/pZg21/23). Na het dal komen we opnieuw
in een landschap met lemige zandgronden. Aanvankelijk rijden we
nog over oude bouwlanden (zEZ23). Nadat we links af zijn geslagen,
richting Schijndel, komen we echter spoedig in een praktisch onbewoond
graslandgebied met veel populieren op de perceelsscheidingen. Het bestaat uit lemige beekeerdgronden (pZg23x) met kleine oppervlakten
lemige veldpodzolgronden (Hn23*-). Ongeveer 2 km vanaf de rijksweg
zijn vrij grote oppervlakten van deze gronden bebost. Rechts van de weg
ligt het natuurreservaat 'De Geelders' -29-, een groot, botanisch bijzonder
rijk boscomplex, grotendeels uit populieren bestaand. Ongeveer 300 m
voorbij de kruising met de weg St. Michielsgestel-St. Oedenrode, ligt bij
de verharde weg naar links (Beek) voornamelijk rechts van de weg een
kleine oppervlakte lemige laarpodzolgronden (cHn23.x) -30-. Op deze
hogere gronden komt vrij veel bouwland voor. Bij de wegkruising,
ongeveer 650 m verder, komen we in het oude bouwland van Schijndel
-31-, dat gekenmerkt wordt door een vrij dichte bebouwing. Bij de
volgende kruising, ca. 900 m verder, slaan we vlak voor café 'De Nachtegaal' links af, de met hoge populieren beplante Schrijvershoef in. Bij het
einde van de weg (T-kruising) gaan we rechts en direct weer links (langs
het transformatorhuisje aan de rechterzijde van de weg), de 'Borne' in.
Hier komen tussen het bouw- en grasland wat grove tuinbouw en enkele
warenhuizen voor.
We bereiken nu Schijndel, waar we bij het begin van het dorp op de
kruising met een flauwe bocht ongeveer recht door gaan, de Jan van
Amstelstraat in. Op de voorrangskruising slaan we links af en na ca.
150 m bij ANWB-paddestoel 2607 schuin rechts, richting Berlicum. We
nemen na ca. 1800 m de derde weg rechts (Oude Molenheide), die ons
voornamelijk over vergraven, lemige veldpodzolgronden voert -32-. Ze
worden vrijwel uitsluitend als grasland geëxploiteerd.
Vlak voordat de hoogspanningsleiding de weg kruist, slaan we links af en
na 100 m weer rechts af (Baksdijk). We bevinden ons nu in een groot
kaartvlak met vergraven leemgronden (pLn5 -o). Voor zover het geen
grasland is, komt er een broekbos voor met veel populieren en elzen;
knotwilgen vormen de randbeplanting. De gronden hebben een slechte
ontwatering door hun lage ligging en de zware lösslagen in de ondergrond. De bospercelen zijn dan ook sterk begreppeld.
Aan het einde van de weg slaan we- bij de voorrangskruising links af.
Voor de brug oArer de Zuid-Willemsvaart, die net niet meer op het kaartblad voorkomt, slaan we weer links af en volgen de kanaaldij k. Waar
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Foto Stiboka R33-61
AJb. 36 Gedicht op bet Bossche Broek vanaf het nieuwe provinciehuis in 's-Hertogenbosch. Op de
voorgrond een rest van de oude vestingaierken
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het bos aan beide zijden van het kanaal ophoudt, zien we aan de overzij de van het kanaal het beekdal van de Aa -33-, geflankeerd door lemige
en zwak lemige enkeerdgronden (zEZ23 en 21). Bij de eerstvolgende
brug over het kanaal gaan we linksaf (Woud) en vervolgens de tweede
weg rechts in (Schietbaanlaan). Aan onze linkerhand zien we hier een
open, onbewoond graslandgebied met lemige beekeerdgronden met loss
in de ondergrond (pZg23x). Op de T-kruising gaan we rechts. Waar de
bebouwing begint, loopt de weg iets omhoog en bereiken we het oude
bouwland van Den Dungen. Aan het einde van de weg gaan we links en
komen nu in een gebied met intensieve tuinbouw met veel kassen. We
nemen de eerste zijweg rechts (Spekstraat), gaan op de T-kruising weer
rechts (Hooidonksestraat) en houden 100 m verder bij de splitsing links
aan tot de voofrangsweg (asfaltweg), waar we weer links af slaan. Inde
tweede bocht slaan we rechts af en na 20 m op de splitsing links (Flaas).
Deze weg loopt door een gebied met enkeerdgronden met een bruine
bovengrond (bEZ21) -34-. Bij het einde van de weg slaan we rechts af,
waarna voorbij de eerste zijweg rechts de weg plotseling vrij sterk daalt.
We rijden hier het Bossche Broek in -35-, een vooral vroeger zeer nat
gebied (afb. 36). Aanvankelijk zien we nog graslanden op beekeerdgronden (pZg21). Maar nadat we de zijweg, op ca. 300 m verwijderd van
het kanaal, naar links zijn ingeslagen, komen we na ongeveer l km in
nog lager gelegen, sterk begreppelde, venige graslanden met een dun
kleidek (kWz). We kruisen de nieuwe autoweg St. Michielsgestel's-Hertogenbosch (verboden af te slaan!) en nemen de oude weg rechtsaf
naar 's-Hertogenbosch (E2).
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Routekaart

LEGENDA
route met richting (A1 - E1 noordelijk deel;
A 2 - E 2 zuidelijk deel)
— •• — — — — —

goed berijdbare omleiding
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