^l^iC^ii^
De bodemgesteldheid van en kleivoorkomens in de uitbreiding
vanhetlandinrichtingsgebiedLandvanMaasenWaal
Resultaten vaneenbodemgeografisch onderzoek

A.Scholten
F.Brouwer

. rrp"

«-«v"DS******

Rapport589
DLO-Staring Centrum,Wageningen,1997

< ^ 1 t3

REFERAAT
Scholten,A. enF.Brouwer. 1997.De bodemgesteldheid vanenkleivoorkomens inde uitbreiding vanhet landinrichtingsgebied Land vanMaas en Waal;resultatenvan een bodemgeografischonderzoek. Wageningen, DLO-Staring Centrum. Rapport 589.50blz. 11réf.;
2 aanh.;7kaarten en 1bijlage.
De uitbreiding van het landinrichtingsgebied Land van Maas en Waal bestaat uit
rivierkleigronden die in het Holoceen zijn afgezet. Het gebied omvat delen van de uiterwaarden
tussenDruten enDreumel.Langs de rivierkant komen rivierduintjes (stuifzand) voor die kalkrijk
zijn. Er is veel klei afgeticheld. De profïelopbouw is daardoor verstoord en het maaiveld is vlak
ten opzichte van de niet afgetichelde delen. De meest voorkomende gronden zijn poldervaaggronden. Op de niet-afgetichelde percelen komen naast poldervaaggronden ook ooivaaggronden voor. Langs de rivier komen zandgronden voor, soms met een kleidek. Dit zand komt
op veel plaatsen ook ook in wisselende diepte in de ondergrond voor. De resultaten van het
bodemgeografïsch onderzoek staan weergegeven op een bodemkaart, een kleidiktekaart, twee
kaarten metbruikbare klei voor de grofkeramische industrie endijkbouw, een kaart met volumeeenheden winbarekleien een overstromingsdurenkaart.
Trefwoorden: uiterwaarden, rivierklei, poldervaaggronden, ooivaaggronden, grofkeramische
industrie, dijkbouw, overstromingsduur
ISSN 0927-4499

© 1997 DLOStaring Centrum, Instituut voor Onderzoek vanhetLandelijk Gebied
(SC-DLO),
Postbus 125,NL-6700ACWageningen.
Tel.: (0317)474200;fax: (0317)424812;e-mail: postkamer@sc.dlo.nl
Nietsuitdeze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming vanDLO-Staring Centrum.
DLO-Staring Centrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend
uithet gebruik vanderesultaten vandit onderzoek of de toepassing vande adviezen.
Projectnummer 3376

[Rapport 589/HM/03-98]]

Inhoud

Woord vooraf

7

Samenvatting

9

1

Inleiding
1.1 Doel vanhetbodemgeografisch onderzoek
1.2 Overzicht vanrapportenkaarten

2

Fysiografie
2.1 Liggingenoppervlakte
2.2 Geogenese
2.3 Bodemvorming
2.4 Bodemenlandschap

3

Bodemgeografisch onderzoekendigitaleverwerking/manipulatievan
bodemkundige gegevens
3.1 Bodemgeografisch onderzoek
3.2 Toetsingaanmeetresultaten
3.3 Indelingvandegronden
3.4 Opzetvandelegenda
3.5 Digitale verwerking/manipulatievanbodemkundige gegevens

4

5

Bodemgesteldheid; beschrijving vandebodemkaart
4.1 Kleigronden
4.1.1 Tuineerdgronden
4.1.2 Poldervaaggronden enooivaaggronden
4.2 Zandgronden
4.3 Toevoegingen
4.4 Overigeonderscheidingen

13
13
13
15
15
15
18
18
19
19
20
20
23
23
25
25
25
26
28
28
29

Overstromingsduren-enGLG-kaart
5.1 Materialen
5.2 Methode
5.3 Resultaten
5.4 Discussie

31
31
31
33
33

6

Kleidiktekaart

35

7

Kaartmetbruikbareklei voordegrofkeramische industrie

37

8

Kaartmetbruikbarekleivoordedijkbouw

39

9

Vlakkenkaart metvolume-eenheden winbareklei

41

10

Boorpuntenkaart

Literatuur

43
45

Aanhangsels
1 Oppervlakte (haen%)vandeeenheden opdebodemkaart,schaal 1:25000 47
2 Vergelijking vandecoderingvandelegenda-eenheden opdebodemkaart
vandeuitbreidingvanhetLand vanMaasenWaal,schaal 1:25000
(kaart 1),metdievandeBodemkaart vanNederland, schaal 1:50000
49

Kaarten
1
Bodemkaart, schaal 1:25000
2
Overstromingsdurenkaart, schaal 1: 10000
3
Kleidiktekaart, schaal 1:5000
4a Kaartmetbruikbarekleivoordegrofkeramische industrie, schaal 1:5000
4b Vlakkenkaart met volume-eenheden winbare klei (grofkeramiek), schaal
1 :5000
5a Kaartmetbruikbarekleivoordedijkbouw, schaal 1:5000
5b Vlakkenkaart metvolume-eenheden winbareklei(dijkbouw), schaal 1:5000
6
Boorpuntenkaart, schaal 1: 10000

Bijlage
Brouwer, F., J.A.M, ten Cate en A. Scholten, 1996.Bodemgeografisch onderzoekin
landinrichtingsgebieden; bodemvorming, methoden en begrippen. Wageningen,
DLO-Staring Centrum. Rapport 157.Tweede, gewijzigde druk, bewerkt door J.A.M,
tenCate,H.Kleijer enJ.Stolp

Woordvooraf

In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied in de provincie Gelderland heeft DLOStaring Centrum een bodemgeografisch onderzoek uitgevoerd in de uitbreiding van
het landinrichtingsgebied Land van Maas en Waal gedurende de periode maart 1997
totenmetseptember 1997.
Aanhetproject werktenmee:
- bodemgeografisch onderzoek,rapportageenprojectleiding: A.Scholten;
- verwerking gegevens:F.BrouwerenA.Scholten
De organisatorische leiding van het project had het hoofd van de sectie
Veldbodemkunde,J.A.M,tenCate.
DLO-Staring Centrum bedankt de grondgebruikers en grondbeheerders in het
landinrichtingsgebied dieonzemedewerkertoestemming verleenden omhungrondte
betredenenerveldwerkteverrichten
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Samenvatting

In opdracht van de Dienst Landlandelijk Gebied in de provincie Gelderland heeft
DLO-Staring Centrum een bodemgeografisch onderzoek in de uitbreiding van het
landinrichtingsgebied Land van Maas en Waal uitgevoerd gedurende de periode
maart 1997totenmet september 1997.Deresultaten zijn vastgelegd in ditrapport en
ineendigitaal (BOPAK)bestand.
Deresultaten vanhetbodemgeografisch onderzoek zulleneen functie vervullen bij de
planvorming in de voorbereidingsfase, en de natuurontwikkeling en uitruil van
gronden indeuitvoeringsfase vanhet landinrichtingsproject.
Het gebied ligt in deprovincie Gelderland in deuiterwaarden van deWaal tussen de
dorpen Heerewaarden en Druten (circa 795 ha), en in de uiterwaarden van de Maas
ten oosten van Heerewaarden (circa 45 ha). De oppervlakte van de gebieden
waarvoor een bodemkaart is vervaardigd bedraagt circa 565 ha: De oppervlakte van
de gebieden waarvoor een kleidiktekaart, een kaart met bruikbare klei voor de
grofkeramische industrie, een kaart met bruikbare klei voor de dijkbouw en een
vlakkenkaart metvolume-eenhedenwinbareklei zijn vervaardigd, bedraagt circa 540
ha. De oppervlakte van de overstromingsduren- en GLG-kaart van de uiterwaarden
vandeWaalbedraagtcirca760ha.
Tijdens het bodemgeografisch onderzoek is voor het onderzoek naar de
bodemgesteldheid één beschreven boringper ha verricht toteen diepte van minimaal
1,80 m - mv. De gronden zijn in het veld gedetermineerd volgens het Systeem van
Bodemclassificatie voor Nederland. In de legenda zijn de kleigronden ingedeeld in
tuineerdgronden, poldervaaggronden en ooivaaggronden; voor de zandgronden geeft
de legenda alleen vlakvaaggronden aan (met of zonder kleidek). Verder zijn de aard,
dikte en textuur van de bovengrond belangrijke indelingscriteria. Met behulp van
grondmonsteranalyses zijn de schattingen vantextuurenhumusgehalte getoetst.Inde
uiterwaarden fluctueert het grondwater veelal met de stand van het rivierwater.
Grondwaterstandsmetingen voor dediepte en de fluctuatie vanhet grondwater geven
danookgeengoedbeeldenzijn nietuitgevoerd.
Met het GPS (Global Positioning System) hebben we de locaties van de boringen
bepaald.
Deafzettingen dieinditgebiedaanofnabijhet oppervlak voorkomen, dateren uithet
Holoceen. Ze bestaan hoofdzakelijk uit kleigronden en voor een klein deel uit
zandgronden (langsdeoeversvandeWaal),enbehoren totdeBetuwe-Formatie.
In de afzettingen hebben zich nadien verschillende bodemvormende processen
afgespeeld, die uiteindelijk resulteren in bodems zoals ze er nu uitzien. Enkele
belangrijke processen zijn humusvorming, ontkalking, anthropogene bodemvorming
en grondverplaatsing. Ingrepen zoals het winnen van klei en zand, egaliseren het
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aanleggen van dijken en wegen hebben bodem en landschap sterk doen veranderen.
Demeeste grondenliggenin grasland.
De resultaten van het onderzoek naar de bodemgesteldheid zijn weergegeven op de
bodemkaart, schaal 1:25 000 (kaart 1). Er zijn in totaal 11 legenda-eenheden
onderscheiden. Ditaantal wordt voornamelijk veroorzaakt door verschillen in textuur
van de humushoudende bovengrond. Het grootste deel van het gebied bestaat uit
kleigronden 348,5 ha (= 70,5%). De zandgronden vertegenwoordigen 68,5 ha (=
13,9% ). Er zijn 6 toevoegingen onderscheiden, waarvan 2 toevoegingen voor de
bovengrond, 1 toevoeging voor de ondergrond en 3toevoegingen voor vergravingen.
De toevoegingen worden gebruikt om die profielkenmerken aan te geven die niet
direct van belang of van toepassing zijn bij de indeling van de gronden. De
begindiepteendiktevanhetpakket grinden/ofgrofzand indeondergrond (toev. ...Ig)
kan op korte afstand verschillen. Terwille van de duidelijkheid is het materiaal dat
tussen 120 en 180 cm - mv. begint, niet op de bodemkaart aangegeven. Deze
informatie komt voor in het boorbestand. De toevoegingen zijn met een arcering of
signatuur op de bodemkaart aangegeven. De bodemkaart en de boorgegevens zijn
opgeslagen in een digitaal bestand. Ze kunnen met een computerprogramma
(BOPAK), ontwikkeld door de Dienst Landelijk Gebied en DLO-Staring Centrum,
worden aangeroepen.
Op de Overstromingsduren- en GLG-kaart, schaal 1:10 000 (kaart 2), staan de
frequentie waarmee de uiterwaarden van de Waal overstromen, de duur van de
overstroming en de GLG (gemiddeld laagste grondwaterstand) aangegeven. Deze
kaart is samengesteld met behulp van van het programma INUNDA van
Rijkswaterstaat en de geschatte GLG-waarden verzameld tijdens het onderzoek naar
debodemgesteldheid.
Het water zakt in de Waal jaarlijks tot enkele meters onder het maaiveld van de
uiterwaarden. De ondergronden zijn doorgaans goed doorlatend, de afstand tot de
rivier is klein, dit alles maakt de rivierwaterstand sterk bepalend voor de GLG. De
maaiveldshoogteligging ten opzichte van de GLG zegt niet alles over de duur van de
overstroming.
Voor het vervaardigen van de kleidiktekaart, schaal 1:5000 (kaart 3) is tijden het
onderzoek selectief dieper geboord dan 1,80 m -mv.en wel tot maximaal 4 m -mv.
Voor het bepalen van de locaties van dezeboringen is ook gebruik gemaakt van het
GPS (Global Positioning System).Veel gronden zijn afgeticheld. Openkele plaatsen
komen (nog) niet afgetichelde dikke kleipakketten voor, met name in het gebied
"OverdeMaas".
Op de kaarten 4a en 5a, schaal 1:5000, staan de voorkomens van klei vermeld die
bruikbaar zijn voor de grofkeramische industrie en voor de dijkbouw. Dedikte ende
begindiepte van de bruikbare kleilagen staan alskaartvlakken op dezekaarten. Daar
waarreedsisafgeticheld komtweinigbruikbare kleivoor.
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Op de kaarten 4b en 5b, schaal 1:5000, geven in vlakken de volume-eenheden
winbarekleiweervoordegrofkeramische industrieen voor dedijkbouw. De winbare
kleiisinkubiekemetersaangegeveninhet desbetreffende kaartvlak.
Nummerenlocatie vanallebeschreven boringen (zowel debeschrevenboringen voor
de bodemgesteldheid als voor de bepaling van de kleidikte) staan aangegeven op de
boorpuntenkaart, schaal 1: 10000(kaart6).
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Inleiding

1.1 Doel van het bodemgeografisch onderzoek
Bij de voorbereiding en uitvoering van de uitbreiding van het landinrichtingsgebied
landvanMaasenWaalzijnbodemkundigeenhydrologische gegevens vanbelang bij
de planvorming, de evaluatie en de nadere afweging van belangen in de
voorbereidingsfase, en de natuurontwikkeling en uitruil van de gronden in de
uitvoeringsfase.
Het doel van het bodemgeografisch onderzoek in de uitbreiding van het
landinrichtingsgebied LandvanMaasenWaalwas:
- debodemgesteldheid inkaarttebrengen opschaal 1:25000;
- eenoverstromingsduren-enGLG-kaart, schaal 1:10000,tevervaardigen;
- eenkleidiktekaart, schaal 1 :5000,samente stellen;
- een kaart, schaal 1:5 000 samen te stellen, waarop de bruikbare klei voor de
grofkeramische industrie staataangegeven;
- een kaart, schaal 1: 5 000 samen te stellen, waarop de volume-eenheden winbare
kleivoordegrofkeramische industrie staat aangegeven;
- een kaart, schaal 1:5 000, samen te stellen, waarop bruikbare klei voor de
dijkbouw staat aangegeven;
- een kaart, schaal 1: 5 000 samen te stellen, waarop de volume-eenheden winbare
kleivoordedijkbouw staataangegeven;
- eenboorpuntenkaart, schaal 1: 10000,te vervaardigen.
Onderbodemgesteldheid verstaanwe:
- deopbouw vandebodemtot 1,20 m-mv.;
- deaard, samenstellingeneigenschappen vandebodemhorizonten;
- het grondwaterstandsverloop.
Het grondwaterstandsverloop is niet op de bodemkaart aangegeven omdat het
grondwaterindeuiterwaarden fluctueert metdestandvanhet rivierwater.
Methode,resultatenenconclusiesvanonsonderzoekzijn beschreven of weergegeven
inhetrapport enop8kaarten.Rapportenkaarten vormen eengeheelenvullen elkaar
aan.Hetisdaaromvanbelangrapportenkaartengezamenlijk teraadplegen.

1.2 Overzicht van rapport en kaarten
Het rapport heeft de volgende opzet. In hoofdstuk 2 geven we in het kort informatie
over de ligging van de uitbreiding van het landinrichtingsgebied Land van Maas en
Waal (2.1), en wordt in het kort ingegaan op een aantal aspecten die nauw
samenhangen met de bodemgesteldheid: geogenese (2.2), bodemvorming (2.3), en
bodemenlandschap (2.4).Inhoofdstuk 3beschrijven wedemethode vanhetbodemgeografisch onderzoek (3.1en3.2),deindeling vandegronden (3.3),deopzetvande
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legenda (3.4) en de digitale verwerking/manipulatie van bodemkundige gegevens
(3.5).In dehoofdstukken 4 t/m 9lichten we deresultaten van het onderzoek naar de
bodemgesteldheid, overstromingsduren en GLG, kleidikten, bruikbare klei voor de
grofkeramische industrie en dijkbouw, en volume-eenheden winbare klei voor de
grofkeramische industrieendijkbouw toe.
In de aanhangsels staan gegevens waarmee we het rapport niet wilden belasten. In
aanhangsel 1 staan de oppervlakten van de legenda-eenheden van de bodemkaart
weergegeven. In aanhangsel 2 is de codering van de legenda-eenheden van de
bodemkaart van de uitbreiding van het landinrichtingsgebied Land van Maas en
Waal, schaal 1:25000, vergeleken met die van de Bodemkaart van Nederland,
schaal 1:50000.
Bijhetrapportbehoren 7kaarten (kaart 1,2,3,4a,4b,5a,5b,en6)
1 bodemkaart, schaal 1:25000, waarop de bodemgesteldheid tot 1,20 m - mv. is
weergegeven;
2 overstromingsduren- enGLG-kaart, schaal 1 :10000;
3 kleidiktekaart, schaal 1:5000;
4a kaartmetbruikbare kleivoordegrofkeramische industrie,schaal 1 :5000;
4b kaart met volume-eenheden bruikbare klei voor de grofkeramische industrie,
schaal 1:5000;
5a kaartmetbruikbarekleivoordedijkbouw, schaal 1:5000;
4b kaartmetvolume-eenheden bruikbarekleivoordedijkbouw, schaal 1:5000;
5 vlakkenkaartmetvolume-eenheden winbareklei,schaal 1:5000;
6 boorpuntenkaart, schaal 1:10 000, met de ligging en nummering van de
beschreven bodemprofielmonsters.
Indebijlage (rapport 157van Brouwer, Ten Cateen Scholten, 1996) wordt uitvoerig
ingegaan op het bodemgeografisch onderzoek in landinrichtingsgebieden met name
opbodemvorming,methodenenbegrippen.Inhetrapportwordtregelmatig naardeze
bijlage verwezen.
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2

2.1

Fysiografie

Ligging en oppervlakte

Deuitbreiding van het landinrichtingsgebied Land van Maas enWaal (fig. 1;840ha)
ligt in het Land van Maas en Waal en wel in de uiterwaarden van de Waal en voor
een klein deel in de uiterwaarden van de Maas. Het gebied begint in het westen bij
Fort Sint Andries en eindigt bij het dorp Druten. Het gebied ligt in twee gemeenten
namelijk West Maas en Waal, en Heerewaarden. Voor het onderzoek is het gebied
verdeeld in drie delen (A, B en C): Van de gebieden A en B (565 ha) is een
bodemkaart (kaart 1, schaal 1 :25 000) vervaardigd. Van de gebieden B en C (540
ha) zijn kaarten samengesteld waarop is aangegeven het voorkomen van bruikbare
klei voor de grofkeramische industrie en voor de dijkbouw. Van gebied C (275 ha)
wasin 1990aleenbodemkaart vervaardigt (Scholten etal.).Een overstromingsdurenenGLG-kaart isvervaardigd vandegebieden A,B,Cl enC2(760ha).
De topografie van de uitbreiding van het landinrichtingsgebied Land van Maas en
Waal staat afgebeeld op debladen 39D, 39Gen 45B van deTopografische kaart van
Nederland, schaal 1:25000.
Hetgebiedisverdeeld driezogenaamdeLD-vakken (fig.2).

2.2

Geogenese

Degeologische opbouw van het gebied wordt besproken voor zover dit van belang is
voor een goed begrip van het landschap, de bodem, het bodempatroon en de
waterhuishouding. Vooral aan of nabij het oppervlak gelegen afzettingen zijn in dit
verband belangrijk. Zij vormen het zogenaamde moedermateriaal, waarin door
bodemvorming (pedogenese) allerlei veranderingen zijn ontstaan.
De uitbreiding van het landinrichtingsgebied Land van Maas en Waal omvat alleen
afzettingen uit het Holoceen. Ze bestaan hoofdzakelijk uit kleigronden en voor een
klein deel uit zandgronden (langs de oevers van deWaal), en behoren tot de Betuwe
Formatie.
Voor meer informatie over de geologische opbouw van het gebied wordt verwezen
naar deToelichtingen bij deGeologische kaart vanNederland, schaal 1:50000,blad
TielWest (Verbraeck, 1984).
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2.3

Bodemvorming

Devolgendebodemvormende processen hebben eenrol gespeeld bij het ontstaan van
debodemsindeuitbreiding vanhetlandinrichtingsgebied LandvanMaasenWaal:
- humusvorming;
- homogenisatie;
- anthropogenebodemvorming en grondverplaatsing.
Vooreenbespreking vandezeprocessen wordtverwezen naardebijlage (rapport 157
vanBrouwer,Ten CateenScholten, 1996,hoofdstuk 1).

2.4

Bodem en landschap

De verbreiding van de verschillende bodemeenheden en hun onderlinge verband, het
zogenaamde bodempatroon, is het resultaat van geologische processen (in dit gebied
vooral sedimentatie) en van bodemvormende processen die op het moedermateriaal
hebben ingewerkt. In combinatie met de vegetatie ontstaat een natuurlijk landschap.
De mens heeft dit landschap door ontginning, ontwatering en grondverplaatsing
omgevormd toteen cultuurlandschap.
De uiterwaarden zijn van nature zeer reliëfrijk. In dit gebied zijn grote delen
vergraven, afgegraven (afgeticheld) en daarna zoveel mogelijk geëgaliseerd tot een
vlak maaiveld. Enkele hooggelegen delen bestaan nog: het zijn vanoudsher de
plaatsen waar de steenfabrieken staan of stonden met hun bewoning. Ook was er
bewoningrondom devoormaligekorenmolen bij Heerewaarden.
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3 Bodemgeografisch onderzoek endigitale verwerking/manipulatie
van bodemkundige gegevens

3.1 Bodemgeografisch onderzoek
Het bodemgeografisch onderzoek van de uitbreiding van het landinrichtingsgebied
Land vanMaas enWaal isuitgevoerd indeperiode maart 1997tot enmet september
1997.
Voor een beschrijving van de methode van het bodemgeografisch onderzoek
verwijzen we naar debijlage (rapport 157van Brouwer,Ten Cate en Scholten, 1996,
par.2.1).Tijdens hetbodemgeografisch onderzoek naar debodemgesteldheid hebben
weindegebieden AenB,meteengrondboorbodemprofielmonsters genomentoteen
diepte van minimaal 180 cm - mv. of tot GLG-niveau. In de gebieden B en C is
selectief dieper geboord tot maximaal 400 cm - mv. om inzicht te krijgen in de
hoeveelheid en aard van de klei. In totaal hebben we 627 bodemprofielmonsters
beschreven engeregistreerdmeteenveldcomputer (HuskyHunter).
Bij het onderzoek naar de bodemgesteldheid hebben we gebruik gemaakt van reeds
eerderverzameldegegevens:
Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50000, kaartblad 39 Rhenen, West en
Oost(1973);
Geologische kaart van Nederland, schaal 1:50000, kaartblad 39 Tiel, West
(Verbraeck, 1984);
De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Land van Maas en Waal
(Scholtenetal.,1990).
Met het Global Positioning System (GPS) hebben we de locaties van alle boringen
vastgelegd. Dit systeem geeft een nauwkeurigheid van 1à2mrondom het boorpunt.
Het systeem werkt met een schotelantenne, een FM-antenne, een FM-ontvanger en
een computer. De schotelantenne ontvangt van satelieten (liefst van meer dan 4
satelieten) signalen op van de (militaire)coördinaten.In Delft vindt een omrekening
plaats van deze coördinaten naar de werkelijke situatie. Van hier uit gaan de
omgerekende coördinaatgegevens via FM-signalennaar deFM-ontvanger in het veld
endaarwordenzeindecomputeropgeslagen.Dezewerkwijze heeft alsvoordelen:
nauwkeurigeplaatsbepaling vandeboring;
het 'exact'terugvinden vandeplaatsvandeboring;
hetnauwkeurig aangeven vanbegrenzingen (zoalsbodem-en Gt-lijnen);
hetdirectkunnen opvragen vangegevens(zoalseenboorpuntenkaart).
De gegevens van de bodemprofielmonsters, de zogenaamde boorstaten, zijn
opgeslagen in een computerbestand, dat alleen aan de opdrachtgever is verstrekt.
Plaats en nummer van de bodemprofielmonsters zijn weergegeven op de
boorpuntenkaart (kaart7).

SC-DLORAPPORT589O 1997• 19

De resultaten en conclusies van het onderzoek zijn samengevat op een bodemkaart,
schaal 1:25000(kaart 1),eenkleidiktekaart, schaal 1:5000(kaart 3),tweekaarten
met bruikbareklei voor de grofkeramische industrie en voor de dijkbouw, schaal
1 :5000 (kaarten 4a en 5a) en kaarten, schaal 1:5000 (kaarten 4b en 5b) met
volume-eenheden winbare klei voor de grofkeramische industrie en voor de
dijkbouw.
Voorhet vervaardigen van de overstromingsduren- enGLG-kaart is gebruik gemaakt
van:
GLG-schattingen per boorpunt verzameld tijdens het onderzoek naar de
bodemgesteldheid;
hoogtepuntenuitdejaren 1996-1997verkregen van Rijkswaterstaat;
waterstandsduurlijnen verkregen van Rijkswaterstaat, die op berusten op de
volgende basisgegevens:
- afvoer Bovenrijn 1901-1985;.
afvoerverdeling Rijntakken 1986.1;
betrekkingslijnen 1986.0.
3.2 Toetsing aan meetresultaten
Om onze schattingen van textuur en humusgehalten te kunnen toetsen aan
meetresultaten hebben we grondmonsteranalyses gebruikt. Voor het toetsen van deze
schattingen hebben we op vijf plaatsen één of meerdere lagen tijdens het veldwerk
bemonsterd (monsternr. MW1 t/m MW5) en laten analyseren door het
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek. De ligging en
nummers van de bemonsteringsplaatsen staan afgebeeld op figuur 3. De analyseresultaten staanweergegeven intabel 1.
Demonsters zijn alle genomen indeDrutensche Waarden. Indit gebied isreedslang
geleden klei afgeticheld. De bodems hebben zich zo hersteld dat de verwerking niet
overalmeer zichtbaar is.Wehebben geconstateerd dathetorganisch-stof-gehalte van
plaats tot plaats kan variëren. De analyse resultaten geven vrij hoge organische
stofgehalten aan.

3.3 Indeling van de gronden
In het veld hebben we de gronden per boorpunt gedetermineerd volgens het systeem
van bodemclassificatie voor Nederland van De Bakker en Schelling (1989). In de
bijlage (rapport 157 van Brouwer, Ten Cate en Scholten, 1996, par. 2.3) wordt
uitvoerig ingegaan op het classificatiesysteem, de differentiërende kenmerken en de
indelingen.
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In de uitbreiding van het landinrichtingsgebied Land van Maas en Waal komen
kleigronden en zandgronden voor. Voor de beschrijving van de gronden wordt
verwezen naar "De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Land van Maas
en Waal" (rapport 35 van Scholten et al., 1990). Daar waar (in dit rapport) de
beschrijving van bepaalde gronden niet helemaal voldoet voor de gronden in de
uiterwaarden, isdezeinditrapportaangevuld (par.4.1).
Naar differentiërende kenmerken (o.a. bodemvorming, hydromorfe kenmerken, dikte
bovengrond), textuur enprofïelverloop hebben we de gronden verder onderverdeeld.
Een aantal bodemkundige kenmerken konden we niet gebruiken als criterium bij het
indelen van de gronden, vooral omdat dan het aantal bodemeenheden veel te groot
zou worden. Daarom hebben we deze kenmerken in kaart gebracht in de vorm van
toevoegingen.

3.4 Opzet van de legenda
In de legenda van de bodemkaart zijn de verschillen in bodemgesteldheid
weergegeven in devormvan:
- legenda-eenheden;
- toevoegingen (incl.vergravingen).
Voor algemene informatie over de begrippen legenda-eenheden, toevoegingen en de
combinaties daarvan wordt verwezen naar de bijlage (rapport 157van Brouwer, Ten
CateenScholten, 1996,par.2.5).
Overige onderscheidingen omvatten delen van de uitbreiding van het
landinrichtingsgebied Land van Maas en Waal die niet of slechts gedeeltelijk in het
onderzoekzijn betrokken,zoals:
- bebouwing, spoorlijn, sportvelden,bermenenwegen;
- wateren waterlopen;
- sterkopgehoogde terreinen;
- percelen waarvan de gebruiker geen medewerking (gm)voor het onderzoek wilde
verlenen;
- strandjes;
- rabatten;
- dijken.

3.5 Digitale verwerking/manipulatievan bodemkundige gegevens
Voor de beschrijving van de digitale verwerking/manipulatie van bodemkundige
gegevens via BOPAK-2 verwijzen we naar de Gebruikersdocumentatie BOPAK
versie 2.1 (Stolp et al., 1995), Beheerdersdocumentatie BOPAK versie 2.1 (Van
Randen en Stolp, 1995) en naar de bijlage (rapport 157 van Brouwer, Ten Cate en
Scholten, 1996,hoofdstuk 4).
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4 Bodemgesteldheid;beschrijving vandebodemkaart

De bodemgesteldheid van de uitbreiding van het landrinrichtingsgebied Land van
Maas en Waal is weergegeven op de bodemkaart, schaal 1:25000 (kaart 1). Deze
kaart geeft informatie over de opbouw van de bodem tot 1,20 m - mv. en de aard,
samenstelling en eigenschappen van de bodemhorizonten. Het grondwaterstandsverloop is niet op de bodemkaart aangegeven omdat het grondwater in de uiterwaardenfluctueert metdestandvanhet rivierwater.
Voor een verklaring of definiëring van de gebruikte terminologie verwijzen we naar
debijlage (rapport 157vanBrouwer,TenCateenScholten, 1996,hoofdstuk 5).
In devolgendeparagrafen beschrijven wedebelangrijkste kenmerken van deklei-en
zandgronden en van de toevoegingen voorzoverre ze niet beschreven zijn in rapport
35: De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Land van Maas en Waal
(Scholten et al., 1990). Voor een overzicht van de oppervlakteverdeling van de
eenheden opdebodemkaart verwijzen wenaaraanhangsel 1.

4.1 KIeigronden
De oppervlakte Heigronden bestaat uit 70,5% (348 ha) van de gekarteerde
oppervlakte. Het zijn rivierkleigronden die tot de holocene afzettingen van de Rijn
behoren.Opgrond vanbodemvorming enhydromorfe kenmerken zijn dekleigronden
onderverdeeld in:
- tuineerdgronden;
- poldervaaggronden;
- ooivaaggronden.
Voor debeschrijving van de gronden in dit gebied verwijzen we naar rapport 35:De
bodemgesteldheid vanhetlandinrichtingsgebied Land vanMaasenWaal (Scholtenet
al., 1990).Wijken degronden indituitbreidingsgebied af vande gronden beschreven
in rapport 35, dan geven we dat in dit rapport aan. Tuineerdgronden (EK15A) en
poldervaaggronden Rn75A zijn nieuwe legenda-eenheden van de uitbreiding. Bij de
overigeonderscheidingen onderscheiden wehierstrandjes (s)enrabatten(r).
4.1.1

Tuineerdgronden

Tuineerdgronden zijn dikke eerdgronden (kleieerdgronden) met een minerale
eerdlaag diedikkerisdan50cm.Detuineerdgronden EK15Aiseen nieuwe legendaeenheid. Deze eenheid komt niet voor op de bodemkaart van het Land van Maas en
Waal (rapport 35 van Scholten et al., 1990). In het gebied komt slechts 1kaartvlak
voor.
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EK15A:Tuineerdgronden; lichtezavel,homogeenenkalkrijk
Verbreiding: BijDruten
Oppervlakte: 0,4ha=0,1%
Profielopbouw: De donkergrijze bovengrond is 0-80 cm dik, bestaat uit lichte zavel
(8-17,5% lutum) en is kalkrijk. Het organische-stofgehalte in deze minerale
bovengrond varieert van 5-10%. De meeste gronden zijn tot circa 80 cm - mv. iets
verwerkt (lijkt opophoging). Opveel plaatsen varieert deminerale eerdlaag in dikte.
Deondergrondbestaatuitmatiggrof zand(M50=ca.220urn).
Bodemgebruik: Weidebouw
Tabel2Profielschets vankaarteenheidEZ15A
Horizont

Diepte

Org.stof

Textuur
lutum
(%)

lAp

0- 20

3,0

11

lAal

20- 70

3,0

14

lAa2

70-120

2,0

23

lCu

120-180

M50
leem
(%)

4

Omschrijving

(urn)

220

matig humeuze, lichte
zavel;kalkrijk
matig humeuze, lichte
zavel;
kalkrijk;
wat
heterogeen
matig humusarme, zware
zavel;watheterogeen
leemarm,matiggrof zand

4.1.2 Poldervaaggronden en ooivaaggronden
Poldervaaggronden hebben geen duidelijke minerale eerdlaag maar bezitten wel
duidelijke roest- enreductievlekken binnen 50 cm -mv.Deze gronden komen in het
gehele gebied voor met verschillen in zwaarteklasse en profielopbouw
(profielverloop). De gronden zijn alle kalkrijk. De gronden, gelegen tussen de
zomerdijk en de rivier (Waal) zijn gelaagd met humeuze laagjes (vermoedelijk
kolenslib) en zandlaagjes. Hoe dichter naar de rivier toe hoe meer zand op de
bovengrond ligt.
Aan de voet van de winterdijk liggen gronden waarvan een laag klei is afgeticheld
voor o.a. dijkverzwaring. Hier ligt nu zware klei aan de oppervlakte; men heeft er
rabatten aangelegd. Voor deze kalkrijke zware kleigronden is een aparte legendaeenheid gemaakt, Rn75A. Deze eenheid komt niet voor op de bodemkaart van het
Land van Maas en Waal (rapport 35 van Scholten et al., 1990). In de Drutensche
Waarden komen deze gronden voor zonder dat zein rabatten liggen; hier zijn ze wat
begreppeld.
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Rn75A:Poldervaaggronden; matigzwareklei,homogeenen kalkrijk
Verbreiding: In de Drutensche Waarden en de Molenwaard bij Wamel (hier liggen
dezegrondenvoornamelijk oprabatten
Oppervlakte: 5,0ha= 1,0%
Profielopbouw:De donkergrijze bovengrond is circa 20 cm dik, bestaat uit matig
zware klei (35% tot minstens 50% lutum), is kalkrijk en bevat een organischstofgehalte van 5-10%. Op veel plaatsen varieert de minerale eerdlaag in dikte. De
gronden in de Drutensche Waarden zijn weinig of niet verwerkt, dit in tegenstelling
tot de gronden in de Molenwaard bij Wamel (liggen hier veel oprabatten). Hier zijn
de gronden 80tot 100cm -mv. verwerkt en deondergrond bestaat uit lichte klei.In
deDrutensche waardenbestaatdeondergronduitlichtezavel.
Bodemgebruik: Weidebouw enbosbouw
Tabel3Profielschets vankaarteenheidRn75A
Horizont
code

Diepte
(cm-mv.)

Org.stof
(%)

Textuur
lutum
(%)

lApg

0- 20

5,0

36

lCgl

20- 40

1,0

38

lCg2
lCg3
lC g 4
lCr

40- 70
70-130
130-170
170-180

2,0

16
30
16
16

Omschrijving
leem
(%)

M50
(Hm)
matig humeuze, matig
zwareklei; kalkrijk
zeer humusarme, matig
zwareklei; kalkrijk
lichtezavel;kalkrijk
lichteklei;kalkrijk
lichtezavel;kalkrijk
lichte zavel; bijna gerijpt;
kalkrijk

Aanvullingen opdebeschrijvingen vandegronden vanrapport35
Legenda-eenheid Rnl2A bestaatuitlichtezavelenmeestal eengelaagde ondergrond,
zoals is beschreven in het rapport 35, De bodemgesteldheid van het
landinrichtingsgebied LandvanMaasenWaal.
Legenda-eenheid Rn32Akomt verspreid voorinhet uitbreidingsgebied van hetLand
van Maas en Waal. In de ondergrond komt op sommige plaatsen matig grof zand en
zeer grof zand voor (toev. .../g), plaatselijk 'verrijkt' met grind. Veel gronden zijn
verwerkt.
Legenda-eenheid Rn52A komt verspreid voor in de uiterwaarden. Veel gronden zijn
verwerkt; het maaiveld is daarna weer vlakgemaakt. De gronden hebben veelal een
zeerscherpeovergang vandekleilaagnaardezandondergrond.
Legenda-eenheid Rnl5A komt verspreid voor in het uitbreidingsgebied. In de
bovengrond komt over het algemeen zandbijmenging voor. De gronden zijn
overwegend gelaagd met Tcolenslib'endunnezandlaagjes. Plaatselijk zijn degronden
verwerkt en hebben ze zoveel zand in het profiel dat de gronden dan tot de
zandgronden gerekendmoeten worden (Zn51A;par.4.2).
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Legenda-eenheid Rn35Akomtverspreid voor.Deze gronden zijn voorhet merendeel
verwerkt en in de ondergrond komt plaatselijk grof zand en/of grind voor. De
overgangnaarde(grof)zandige ondergrond gaaterg abrupt.
Legenda-eenheid Rn55A komt voor in de Drutensche Waarden, De Wamelsche
Waarden en in de Dreumelsche Waarden. Deze gronden zijn voor een groot deel
afgeticheld, verwerkt en opnieuw in cultuur gebracht. Vermoedelijk speelde de
zwaarte bij het aftichelen een nog belangrijker rol dan dat dit heden het geval is
(immerstegenwoordigheeft menmeermogelijkheden omtemengen).
De ooivaaggonden (Rdl5A) langs de Waal zijn kalkrijk, dit in tegenstelling tot de
ooivaaggronden in de uiterwaarden van de Maas. In dit gebied zijn de
ooivaaggronden vrij homogeen, op een dieptevan 80cm -mv.aflopend en gaan dan
vaak over in lutumrijk, matig fijn zand. Soms komt op een diepte van circa 50 cm mv. een zware zavellaag voor van circa 40 cm dikte.Deze ooivaaggronden zijn veel
minder gelaagd met laagjes kolenslib en zandbandjes dan depoldervaaggronden. Het
zijn (nog)nietafgetichelde gronden.
De ooivaaggronden met code Rd35A zijn eveneens vrij homogeen en (nog) niet
vergraven (afgeticheld).

4.2

Zandgronden

Een kleine oppervlakte (80,0 ha = 16,2%) van het gebied bestaat uit zandgronden
(rivierzandgronden) enwelvlakvaaggronden. Er komen alleen vlakvaaggronden voor
met code Zn51A. Voor debeschrijving van deze gronden verwijzen we naar rapport
35(Scholten etal., 1990).Devlakvaaggronden inhetuitbreiding vanhet gebiedLand
vanMaasenWaalzijn overwegend gelaagdmet "kolenslib"endunnezandlaag]es.

4.3

Toevoegingen

Detoevoegingen geveninformatie overkenmerken vandebodem diewenietkonden
ofwilden gebruiken alscriteriumbij hetindelen vandegronden.
Detoevoegingen staan opdebodemkaartmeteenraster of signatuur aangegeven.Om
de toevoegingen op de bodemkaart duidelijk en overzichtelijk over te laten komen,
hebben we ons beperkt tot een diepte van 1,20 m - mv., hoewel tot 1,80 m - mv. is
geboord. De informatie over de (afwijkende)samenstelling van de ondergrond dieper
dan 1,20 m -mv. is echter niet verloren, maar is, alspuntinformatie, terug te vinden
inhetboorstatenbestand. Wehebben intotaal 6toevoegingen (2voor debovengrond,
1 voor de ondergrond en 3 voor vergravingen) onderscheiden. Voor de beschrijving
vandetoevoegingen verwijzen wenaarrapport35 (Scholtenetal.,1990).
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4.4 Overige onderscheidingen
De overige onderscheidingen zijn eenheden op de bodemkaart die vanwege
uiteenlopende redenen niet zijn ondergebracht in de gangbare legenda-eenheden. Het
betreft intotaaleenoppervlaktevan65,7ha(= 13,3 %).
Bebouwing, wegen, enz.
Verbreiding: Verspreid inhetgebied
Oppervlakte: 3,2ha=0,7%
Toelichting: Vooraldevoormaligeenbestaande steenfabrieken methun aan verwante
behuizingvormendezealgemene onderscheiding.
Waterenmoeras
Verbreiding: Verspreid inhetgebied
Oppervlakte: 21,2ha= 4,3%
Toelichting: Het betreft vooral de diep afgetichelde plaatsen en enkele oude
stroomgeulen.
Sterkopgehoogdeterreinen
Verbreiding: Eenenkelperceel verspreid overhetgebied
Oppervlakte: 3,7ha=0,8%
Toelichting:Het betreft enkele terreinen en gronddepots, waarin het materiaal erg
heterogeen isen/of waarbij door de aanwezigheid vanpuin of ander afval het profiel
nietisuitteboren.
Rabatten
Verbreiding: Langsdevoetvandedijk bijWamel
Oppervlakte: 5,8ha= 1,2%
Toelichting: Rabatten legde men aan om de grond enigzins droog te maken, zodat er
onder andere bosbouw'kon worden bedreven. De rabatten gebruikt men nu ook om
een afwisseling van moerassig en minder moerassig gebied te verkrijgen; waterminnende planten zullen hierdoor naast minder waterminnendeplanten op zeer korte
afstand groeien,waardoor eenrijkgeschakeerde flora ontstaat.
Dijken
Verbreiding: Komenverspreidvoor
Oppervlakte: 14,1ha=2,9%
Toelichting: De dijken hebben een waterkerende functie. De winterdijken, in 1996
verbreed enverhoogd,moeten hethogewater vandeWaalkeren.In dit gebiedliggen
tal van lage'dijken die dienst doen als veepad en die de eerste watergolf tegen moet
houden. Ze bestaan uit opgehoogde grond dat uit allerlei zwaarteklassen en
materialenkanbestaan (puin,zand,klei).
Strandjes
Verbreiding: AandeoeversvandeWaal
Oppervlakte: 11,6ha= 2,3%
Toelichting: Deze strandjes zijn groter naarmate de waterstand in de rivier daalt. In
het voorjaar ennajaar gaathet zandvan deze strandjes wat verstuiven. Voorrecreatie
zijn zenauwelijks intrek.
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Geen toestemming
Verbreiding: TenwestenvanWamel
Oppervlakte: 23,4ha=4,7%
Toelichting: Het betreft twee grondeigenaren/-gebruikers die bodemkundig onderzoekophunpercelennietwildentoestaan.
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5 Overstromingsduren- en GLG-kaart

5.1 Materialen
Basis voor het onderzoek naar de overstromingsduur vormen gegevens over
hoogteligging,rivierregimeenhetinlaatbeleid vanbekadepolders.
Hoogteligging
Gegevens over de hoogteligging ontleenden wij aan een puntenbestand met
hoogtecijfers van Rijkswaterstaat, opgenomen en verwerkt in 1996-1997. Het
puntenbestand geeft informatie over de hoogteligging (t.o.v. NAP). In het
onderzoeksgebied vanca.900ha. liggen, min of meerregelmatig verspreid, ca. 7000
punten.
Rivierregime
Overhetrivierregime isbij Rijkswaterstaat statistische informatie aanwezig.Voordit
onderzoek zijn de overschrijdingsduren van waterstanden van belang, de zgn.
waterstandsduurlijnen. Deze waterstandsduurlijnen berusten op de volgende basisgegevens:
afvoer Bovenrijn 1901-1985;
afvoerverdeling Rijntakken 1986.1;
betrekkingslijnen 1986.0.
Een betrekkingslijn geeft de betrekking weer tussen de afvoer van de Bovenrijn bij
Lobith en de waterstand op een meetpunt langs een Rijntak, rekening houdende met
de looptijd van de afvoergolven. De overschrijdingsduren zijn berekend uit de
afvoeren bij Lobith over de periode 1901-1985. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat
(Veraart 1984) en uit de rapportage van een internationale commissie voor de
hydrologie van het stroomgebied van de Rijn (Commission Internationale de
l'Hydrologie du Bassin du Rhin 1977) is gebleken dat trendmatige veranderingen in
de afvoer van de Rijn bij Lobith niet aantoonbaar zijn. Hierdoor is het mogelijk
overschrijdingsduren te berekenen over de periode 1901-1985. De overschrijdingsduren zijn hieruitberekend opbasisvandehuidige afvoerverdelingen.
Inlaatbeleidvanbekadepolders
Gegevens over deinlaat indebekadepolders komen uithet SC-DLO-rapport nr. 166
(Mulderetal.1992).

5.2 Methode
Van de ca. 7000 punten met een hoogtecijfer is eerst een vlakkenkaart gemaakt. We
hebben voorhetvervaardigen vanvlakken hoogteklassen gedefinieerd metintervallen
van 25 cm. Hierbij gebruikten wij delineaire interpolatie-optie van ARC-INFO.Met
gebruikmaking van bovenstaande informatie (par. 5.1) is voor ieder vlak een
gemiddelde overstromingsduur te benaderen, in dagen per jaar. Dit is het criterium
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dat in onderzoek naar vegetatiezoneringen wordt gehanteerd (Jongman en Leemans
1982,enDeGraaf etal. 1990).Bij debepaling vandegemiddelde overstromingsduur
vaneenvlakineenuiterwaarddienthetvolgendetewordennagegaan:
Is er een vrije verbinding met het zomerbed van de rivier of is er sprake van een
ingesloten laagteofvaneenbekadepoldermeteen inlaatkunstwerk?
Watisdehoogtet.o.v.NAP?
Terhoogtevanwelkerivierkilometerligthetvlak?
Alsdeze drievragenbeantwoord zijn, kan degemiddelde overstromingsduur bepaald
ofbenaderd worden.Voorgebiedenmeteenvrije verbinding naarhetzomerbed,voor
ingesloten laagten en voor bekade polders zal de methode achtereenvolgens worden
toegelicht.
Vrijeverbindingmetzomerbed
Voor deze gebieden is de gemiddelde overstromingsduur eenvoudig te bepalen. Het
maaiveld meteenbepaaldehoogteheeft eengemiddelde overstromingsduur die gelijk
is aan de overschrijdingsduur van de waterstand met dezelfde hoogte. Door de
maaiveldhoogten aan te passen ten opzichte van het rivierverhang, met als
referentiepunt een meetpunt van Rijkswaterstaat waarvan de overschrijdingsduren
bekend zijn, is de gemiddelde overstromingsduur eenvoudig af te leiden. Het
rivierverhang vandeWaalis 11cmperkm.
Ingesloten laagten
Een ingesloten laagte wordt van de rivier geïsoleerd door de 'hoger liggende'
omgeving. Wanneer tijdens een hoogwater de omgeving overstroomd is, zal ook de
ingesloten laagte overstromen. Wanneer de omgeving na een hoogwater weer
droogvalt, blijft de ingesloten laagte nog enige tijd vol water staan, omdat het water
alleen via wegzijging in de bodem en door verdamping de laagte kan verlaten. Hoe
langdeze vertraagde droogval duurt, zalinhet veld waargenomen moeten worden.In
dit onderzoek zijn ingesloten laagten als gebieden met een vrije verbinding
beschouwd, aannemende dat het latere tijdstip van droogval wordt gecompenseerd
doorhetlaterebeginvandeoverstroming.
Bekadepolders
In dewinterperiode (1november-31maart)behoren bekadepolderstot het winterbed
vanderivier.Sluizen en andereinlaatkunstwerken zijn indezeperiode open.Doordat
hetwaterviaeensluisin depoldermoet stromen,zaldepoldertijdens een hoogwater
later overstroomd zijn dan een gebied meteen vrije verbinding. Doordat het water de
polder via dezelfde sluis moet verlaten, zal de polder langzamer droogvallen dan de
gebiedenmeteenvrije verbinding.
De overstromingsduren voor debekade polders langs de Waal zijn benaderd voor de
winterperiode. Verondersteld is dat de polders via de inlaatpunten als bakken
vollopen en het water pas de verhanglijn van de rivier zal volgen, wanneer ook de
kaden overstromen. De hoogtecijfers in polders, lager dan dekruin van de kade, zijn
daaromniet aangepastaanhet rivierverhang.
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Gedurendehet groeiseizoen (1april-31oktober) worden depolders tegen hoogwaters
beschermd door zomerkaden en afsluitbare kunstwerken, meestal sluizen. Wanneer
een waterstand wordt voorspeld die hoger is dan de zomerkaden, wordt water
ingelaten omdezomerkaden tebeschermen.
De maanden november en maart gelden als overgangsperiode. In deze maanden
wordt, afhankelijk van de omstandigheden, water ingelaten of omgekeerd. Deze
omstandigheden worden bepaald door de weersomstandigheden, de waterstanden en
delandbouwkundige belangen. Omeentecomplexebenaderingtevermijden, zijn de
maandennovember enmaartgerekendtotdewinterperiode.
Deisolijnen opdeoverstromingsdurenkaart zijn gekozen opbasisvanonderzoek naar
vegetatiezonering (DeGraaf etal.1990).

5.3

Resultaten

De ruimtelijke verdeling van de gemiddelde overstromingsduur hebben wij
weergegeven opdeoverstromingsduren- en GLG-kaart, schaal 1: 10000(bijlage2).

5.4

Discussie

De overstromingsdurenkaart kan worden gebruikt bij het aangeven van bestaande
relatiesenbij het aangeven vanpotentiële mogelijkheden voor vegetatieontwikkeling.
Het criterium "gemiddelde overstromingsduur" geeft geen informatie over de
verdeling van de overstromingsduur in de tijd. Deze verschilt tussen onbekade
uiterwaarden en bekade polders, en ook tussen de polders onderling (Mulder et al.
1992).
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6 Kleidiktekaart

Norm
Alhetmateriaal metmeerdan 8%lutumwordtklei genoemd. Dekleidiktekaart geeft
de dikte van de kleilagen weer tot een diepte van 2,50 m - mv. of tot de
zandondergrond of tot aan deGLG (meestal gereduceerde zone) alsdie ondieper dan
2,50m-mv.beginnen.
Kaart
Dekleidiktekaart (kaart 3) geeft allekleigronden (zavel enklei) aan die in dit gebied
voorkomen. De klei- en zavelgronden kunnen afgeticheld zijn (heterogene
profielopbouw; afgravingen voor o.a. de keramische industrie en dijkbouw), ze zijn
daarna meestal geëgaliseerd door de mens maar soms ook door sedimentatie. De
lijnen van de vlakken met de begindiepte en de laagdikte hebben we, daar waar
mogelijk, samen laten lopenmet debodemlijnen. Opveelplaatsen moesten echter de
lijnen tussen deboorpunten getrokken worden.
Legenda
In de legenda van de kleidiktekaart zijn een zevental onderscheidingen aangegeven.
Bij code (0) komt geen bruikbare klei voor, bij code zes (6) de dikste bruikbare
kleilaag.
Debegindiepte van debruikbare kleilaag,code 1,begint op20cm -mv.;delaag van
0-20 cm-mv. bestaat uit humeuze klei en is derhalve niet bruikbaar voor de
grofkeramische industrieende dijkbouw.
In de legenda van de kleidiktekaart zijn een zevental onderscheidingen aangegeven.
Bij code (0) komt geen bruikbare klei voor, bij code zes (6) de dikst bruikbare
kleilaag.
Delegenda begintdanookmetcode0alsergeenbruikbare klei voorkomt;metcode
lals er 20cmbruikbare klei voorkomt; bij 2en volgende komen delagen dikker den
40cm voor. Alsbijvoorbeeld in een vlakeen drie (3) staat, dan geeft deze codeeen
kleilaag weer die 80-120 cm dik kan zijn. Ook is er plaatselijk in een bepaald vlak
een raster van bijvoorbeeld puntjes ( | | ) in dit vlak aangegeven; de kleilaag begint
dan tussen 40 en 80cm -mv.Begint deklei tussen 0-40 cm -mv. dan is geen raster
aangegeven.
Besprekingvandekleivoorkomens
Over het algemeen komen in de Drutensche Waard geen belangrijke dikke kleilagen
voor.Door afticheling isdemeest geschiktekleireedsverdwenen.Ten oosten van het
Tielsefïetsveer treft mendikkelagenklei aan.Ookbij deDreumelscheWaard en ten
westen vanDreumel vindt men nog dikke kleilagen. Van Heerewaarden totFort Sint
Andrieskomenplaatselijk ookdikkekleilagen voor.Inhetgebied 'OverdeMaas'zijn
enkele percelen nog niet afgeticheld; hier komen kleilagen van meer dan 250 cm
diktevoor.
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Opdekaart staan tevens de boorpuntplaatsen vermeld, ingedeeld naar boordiepte van
1,80, 2,50 en4,00meter. Bij deboorpunten staan deboordiepten in dm's vermeld en
tevensincodehetmateriaal waarin deboring eindigt.
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7 Kaartmetbruikbarekleivoordegrofkeramische industrie

Norm
De grofkeramische industrie hanteert de volgende normen (Van Wijck, 1993 en
1995):
o hethumusgehalte moetlagerzijn dan2%;
n
de optimale leemfractie (< 10 urn) ligt tussen 35-60%;dit komt overeen met de
lutumfractie (<2urn)tussen22-37%;
° hetmateriaalmoetgerijpt zijn;
o ermogengeen (harde) schelpeninvoorkomen.
Kaart
Dezekaart geeft delocaties aanmet bruikbare klei voor degrofkeramische industrie.
De lijnen van de vlakken met de begindiepte en laagdikte hebben we, daar waar
mogelijk, samen laten lopen met de bodemlijnen. Op veel plaatsen moesten echter
lijnen tussen deboorpunten getrokken worden.
Legenda
In de legenda van de kaart voor de bruikbare klei voor de grofkeramische industrie
zijn een zevental onderscheidingen aangegeven. Bij code (0) komt geen bruikbare
kleivoor,bijcodezes(6)dedikstebruikbarekleilaag.
Debegindiepte van debruikbare kleilaag, code 1,begint op20cm -mv.;delaag van
0-20 cm-mv. bestaat uit humeuze klei en is derhalve niet bruikbaar voor de
grofkeramische industrieende dijkbouw.
In de legenda van de kleidiktekaart zijn een zevental onderscheidingen aangegeven.
Bij code (0) komt geen bruikbare klei voor, bij code zes (6) de dikst bruikbare
kleilaag.
Delegenda begintdan ookmetcode0alsergeenbruikbare kleivoorkomt;metcode
lalser 20cm bruikbare klei voorkomt; bij 2en volgende komen delagen dikker den
40 cm voor. Alsbijvoorbeeld in een vlak een drie (3) staat, dan geeft deze codeeen
kleilaag weer die 80-120 cm dik kan zijn. Ook is er plaatselijk in een bepaald vlak
een raster van bijvoorbeeld puntjes ( :| )in dit vlak aangegeven; de kleilaag begint
dan tussen 40 en 80cm -mv. Begint de klei tussen 0-40 cm-mv. dan is geen raster
aangegeven.
Bespreking vandekleivoorkomens
Begint de bruikbare klei tussen 0-40 cm - mv. en geeft de kaart bovendien een
laagdikte van maximaal 40 cm aan, dan moet errekening mee worden gehouden dat
debovenstelaag (Ap-horizont) veelorganische stofbevat.Delaagdiktevanbruikbare
klei wordt dan hooguit 20 à 30 cm. Lagen bestaande uit zand of humeus materiaal,
diedikkerzijn dancirca 20cm,tellennietmee.
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In de Drutensche Waard komt weinig materiaal voor dat bruikbaar is voor de
grofkeramische industrie.Hier is demeestekleireeds afgeticheld. In het noordoosten
bij devoormalige veeroversteeknaarOchtenkomteenlaagvoorvan 80-120cmdikte
die ongeveer aan maaiveld begint. Verder komt in de Wamelsche uiterwaarden
bruikbare klei voor die dieper begint naarmate we ons verder van de zomerdijk
richtingdeWaalbegeven.Delaagdiktewordtdan ookdunner. Dikkelagen bruikbare
klei liggen net iets ten oosten van het Tielse fietsveer. Vanaf hier tot Bato's Erf
(voormalige steenfabriek tussen Heerewaarden en Dreumel) komen weinig locaties
voormeteenbruikbare dikkekleilaag.Inhetgebied DverdeMaas'liggen nogenkele
niet-afgetichelde percelen met een bruikbaar kleipakket van meer dan 250 cm dikte.
Er is in dit gebied reeds veel materiaal afgeticheld. Van Heerewaarden tot Fort Sint
Andries komen in de uiterwaarden verspreid plaatsen voor met bruikbare klei van
meerdan250cm.
Opdekaart staantevensdeboorpuntplaatsen vermeld, ingedeeld naarboordiepte van
1,80, 2,50 en4,00meter. Bij deboorpunten staan deboordiepten in dm's vermeld en
tevensincodehetmateriaalwaarin deboring eindigt.
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8 Kaartmetbruikbarekleivoordedijkbouw

Algemeen
Klei wordt sedert eeuwen voor dijkbouw gebruikt. Met name wordt het toegepast als
deklaagmateriaal en als materiaal voor dekern van dijken. De goede eigenschappen
van klei zoals vormvastheid en erosiebestendigheid komen vooral tot uiting bij steile
taluds en als er water tegen het talud staat. Ook de relatief geringe doorlatendheid
speelt een belangrijke rol bij de keuze om klei in de dijkbouw toe te passen.
Bovendienisdekleiindedirekteomgevingbeschikbaar, (TAW,1996).
Norm
Dedijkbouw hanteert devolgendenormen:
n hethumusgehalte moetlagerzijn dan 3%;
° hetzandgehalte/korrelgrootte (fractie >63um),magmaximaal 40%bedragen;
a delutumfractie (fractie <2um)moettussende17,5%en40%bedragen;
° hetmateriaalmoet gerijpt zijn;
a ermogen geen (harde) schelpenin voorkomen.
Kaart
Deze kaart geeft de locaties aan met bruikbare klei voor de dijkbouw. De lijnen van
de vlakken met de begindiepte en laagdikte hebben we, daar waar mogelijk, samen
laten lopen met debodemlijnen. Opveelplaatsen moesten echter de lijnen tussen de
boorpunten getrokken worden.
Legenda
In de legenda van de kaart voor de bruikbare klei voor de grofkeramische industrie
zijn een zevental onderscheidingen aangegeven. Bij code (0) komt geen bruikbare
kleivoor,bijcodezes(6)dedikstebruikbarekleilaag.
Debegindiepte van debruikbare kleilaag,code 1,begint op20cm -mv.; delaagvan
0-20 cm-mv. bestaat uit humeuze klei en is derhalve niet bruikbaar voor de
grofkeramische industrieende dijkbouw.
In de legenda van de kleidiktekaart zijn een zevental onderscheidingen aangegeven.
Bij code (0) komt geen bruikbare klei voor, bij code zes (6) de dikst bruikbare
kleilaag.
Delegenda begint danookmetcode0alsergeenbruikbareklei voorkomt; metcode
lals er 20cmbruikbare klei voorkomt; bij 2en volgende komen delagen dikker den
40 cm voor. Als bijvoorbeeld in een vlakeen drie (3) staat, dan geeft deze codeeen
kleilaag weer die 80-120 cm dik kan zijn. Ook is er plaatselijk in een bepaald vlak
een raster van bijvoorbeeld puntjes ( | | ) in dit vlak aangegeven; de kleilaag begint
dan tussen 40en 80cm -mv.Begint dekleitussen 0-40 cm -mv. dan is geen raster
aangegeven.
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Besprekingvandekleivoorkomens
Begint de bruikbare klei tussen 0-40 cm - mv. dan moet er rekening mee worden
gehouden dat in de bovenste laag (Ap-horizont) overwegend teveel organische stof
aanwezig is.Lagen bestaande uit zand of humeusmateriaal, die dikker zijn dan circa
20cm,tellen nietmee.
In de Drutensche Waard komt weinig materiaal voor dat bruikbaar is voor de
dijkbouw; hierisdemeestekleireedsafgeticheld. Bijhetvoormalig veernaarOchten
is vanaf 120 cm - mv. nog een bruikbare kleilaag van 80-120 cm dikte aanwezig.
Verder komt in de Wamelsche uiterwaarden bruikbare klei voor; het overgrote deel
heeft een dikte van minder dan 80 cm. In de uiterwaarden ten westen van Dreumel
komt sporadisch een dikke bruikbare kleilaag voor. In het Over de Maas' gebied
liggen grote aaneengesloten percelen met bruikbare klei. Vanaf hier tot Bato's Erf
(voormalige steenfabriek tussen Heerewaarden en Dreumel) komen weinig locaties
voor met een bruikbare dikke kleilaag. Van Heerewaarden tot Fort Sint Andries
komen in de uiterwaarden nog verspreid locaties voor met bruikbare klei dikker dan
250cm.
Opde kaart staan tevens deboorpuntplaatsen vermeld, ingedeeld naar boordiepte van
1,80, 2,50 en 4,00 meter. Bij deboorpunten staan deboordiepten in dm's vermeld en
tevensincodehetmateriaal waarin deboringeindigt.
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9 Vlakkenkaartmetvolume-eenheden winbareklei

Erzijn tweevlakkenkaarten met volume-eenheden winbarekleivervaardigd, teweten
één vlakkenkaart ten behoeve van de grofkeramische industrie (kaart 4b) en één
vlakkenkaarttenbehoeve vandedijkbouw (kaart5b).Hetgaatomeenafgeleide kaart
van de kaart met bruikbare klei voor de grofkeramische industrie (kaart 4a) en een
afgeleide kaartvandekaartmetbruikbarekleivoordedijkbouw(kaart 5a).
Op de kaarten staan met een getal eenin vlak het aantal kubieke meters substraat
vermeld en daaronder het aantal kubieke meters winbare klei, afgerond in honderdtallen.
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Boorpuntenkaart

Opdeboorpuntenkaart staandenummersvandeboringenendeplaatsenvermeld.De
indeling van de nummers is als volgt: eerste twee cijfers geeft het nummer van het
LD-vakaan;dedaarop volgende tweecijfers gevenhet nummer vande veldkaart aan
endelaatstetweecijfers gevenhetnummervandeboringaan.
Deboringsplaatsen zijn GPS(GlobalPositioning System) vastgesteld.
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Aanhangsel 1 Oppervlakte (ha en %) van de eenheden op de bodemkaart,
schaal 1: 25000
Geen

Totaal

EK15A

0,4
0,1

0,4
0,1

Tuineerdgronden

0,4
0,1

0,4
0,1

bulb

Eenheid

Rn75A

bVao

0,6
0,1

bVbo

0,7
0,1

bVbd

bVIo

bVId

bVHd

2,2
0,5

1,5
0,3

5,6
1,1
1,6
0,3
0,3
0,1
22,3
4,5
38,7
7,8

41,8
8,4
4,0
0,8
7,3
1,5
53,0
10,7
3,0
0,6

16,2
3,3
12,0
2,4
1,2
0,2

5,0
1,0
7,5
1,5
58,7
11,9
36,0
7,3
23,8
4,8
94,1
19,0
78,3
15,8

70,7
14,3

109,0
22,1

40,7
8,2

303,4
61,4

3,9
0,8
9,4
1,9

15,3
3,1
16,1
3,3

19,2
3,9
25,5
5,2

13,4
2,7

31,3
6,3

44,7
9,0

6,0
1,2

44,2
8,9
11,6
2,3

68,5
13,9
11,6
2,3

11,6
2,3

80,0
16,2

14,1
2,9
3,7
0,8
3,2
0,7
23,4
4,7
21,2
4,3

14,1
2,9
3,7
0,8
3,2
0,7
23,4
4,7
21,2
4,3

65,7
13,3

65,7
13,3

77,2
15,6

494,2
100,0

Rnl2A
Rn32A
Rn52A

7,5
1,5
25,2
5,1

5,2
1,1

Rnl5A
Rn35A
2,3
0,5

2,9
0,6

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

Poldervaag- 2,3
gronden
0,5

3,5
0,7

12,6
2,5

Rn55A

3,0
0,6

6,2
1,3
21,1
4,3

4,5
0,9

60,0
12,1

Rdl5A
Rd35A

Ooivaaggronden

Zn51A

1,3
0,3

14,9
3,0

Vlakvaag- 1,3
gronden
0,3

bvnw

14,9
3,0

2,1
0,4

2,1
0,4

6,0
1,2

7,5
1,5
3,8
0,8

44,2
8,9

Dijk
Ophoog
Bebouw
Gm
Water

Diversen

Totaal

3,6
0,7

3,5
0,7

12,6
2,5

4,5
0,9

74,9
15,5

72,8
14,7

128,4
26,0

116,7
23,6
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Aanhangsel 2Vergelijking van de codering van de legendaeenheden op de bodemkaart van de uitbreiding van het Land van
Maas en Waal, schaal 1:25 000 (kaart 1), met die van de
BodemkaartvanNederland,schaal 1 : 50000

Naam

KLEIGRONDEN
Tuineerdgronden
Poldervaaggronden

Ooivaaggronden
ZANDGRONDEN
Vlakvaaggronden

Codeopde bodemkaart
vande uitbreiding
vanMaas en Waal

Codeopde Bodemkaart
Land van Nederland

EK15A
Rnl2A
Rn32A
Rn52A
Rnl5A
Rn35A
Rn55A
Rn75A
Rdl5A
Rd35A

EK19
Rn52A
Rn52A
Rn82A
Rnl5A
Rn95A
Rn95A
Rn45A
RdlOA
Rd90A

Zn51A

Zn50A
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Woord vooraf

Inopdracht vandeprovincialedienstenLandinrichting enBeheer landbouwgronden
voert DLO-Staring Centrum regelmatig bodemgeografisch onderzoek uit in
landinrichtingsgebieden. Het doel van dit onderzoek is onder andere:
- de bodemgesteldheid in kaart te brengen opde schalen 1:10 000 of 1 : 25 000;
- degrondentebeoordelen ophungeschiktheid vooréénofmeerbepaaldegebruiksvormen.
Deresultatenvanhetbodemgeografisch onderzoekwordenbeschreveninrapporten,
weergegeven opkaartenenopgeslagenindigitalebestanden vaneenORACLE-GISdatabase (BOPAK).In vrijwel iederrapport werdtot 1992aandacht besteed aande
bodemvorming en de methode van het bodemgeografisch onderzoek. In de
aanhangselsbijiederrapportwerdeenwoordenlijstgegeven,dietermenenbegrippen
in het rapport of op de kaarten verklaart.
Omtijd en kosten te besparen, heeft DLO-Staring Centrum de steeds terugkerende
facetten inderapportages (overbodemvorming,methodevanhet bodemgeografisch
onderzoek,debodemgeschiktheidsbeoordeling, dedigitaleverwerkingenopslag,en
de verklaring of definitie van termen en begrippen) gebundeld in rapport 157 van
1992.Dezetweede,gewijzigde drukbevateengrootaantalwijzigingen ten opzichte
van rapport 157 van 1992.Deze wijzigingen betreffen met name de hoofdstukken
overmethodevanhetbodemgeografisch onderzoek, bodemgeschiktheidsbeoordeling
endigitaleverwerking/manipulatie vanbodemkundigegegevens.Bij iederSC-DLOrapportoverbodemgeografisch onderzoekineenlandinrichtingsgebied zalditrapport
wordentoegevoegd.Indiennodig,zaleenderde,gewijzigde druktijdig verschijnen.
Inhoofdstuk 1 wordendebodemvormendefactoren endebodemvormendeprocessen
behandeld.Hoofdstuk 2beschrijft demethodevanhetbodemgeografisch onderzoek:
het veldwerk, de toetsing aan meetresultaten, de indeling van gronden en het
grondwaterstandsverloop, en de opzet van de legenda. Hoofdstuk 3 beschrijft hoe
debodemgeschiktheidsbeoordeling verloopt.Deaanmaakvandigitale bodemkundige
gegevens en deverwerkingsmogelijkheden methet gebruikersprogramma BOPAK,
wordenbeschreveninhoofdstuk 4.Tenslottezijninhoofdstuk 5termenenbegrippen
die in rapporten of op kaarten kunnen voorkomen, verklaard of gedefinieerd.
In dit rapport wordt regelmatig verwezen naar de Handleiding bodemgeografisch
onderzoek; richtlijnen en voorschriften. Deze handleiding, uitgegeven door DLOStaring Centrum als Technisch Document 19,bestaat uit de volgende 5 delen:
- TD19A : Bodem;
- TD19B : Grondwater;
- TD19C : Kaarttekenen, rapporteren en samenstellen digitale bestanden;
- TD19D : Interpretatie van bodemkundige gegevens voor diverse vormen van
bodemgebruik;
- TD19E : Bepalingsmethoden en meettechnieken.
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Dehandleiding issamengesteld dooreenprojectteam bestaandeuitJ.A.M,tenCate,
A.F.vanHolst, H.Kleijer enJ. Stolp opbasis vanbestaande documenten. Dedelen
TD19A,TD19B,TD19CenTD19Dzijn in 1995verschenen.DeelTD19Ezalin 1996
verschijnen.
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1 Bodemvorming

Het hoofdstuk bodemvorming is een samenvatting van een gedeelte uit het boek
'Bodemkunde van Nederland, deel 2' van H. de Bakker en W.P. Locher (1990).
Hetbegrip 'bodem' isnieteenduidig.Inderuimste zinwordtdaarmeehet bovenste
deel van de aardkorst aangeduid. In de bodemkunde wordt het begrip in beperkte
vorm gebruikt.Debodemisdebovenstelaag vandeaardkorst voorzoverdeze door
planten beworteld isof kan worden, of voor zoverdeze onder invloed van fysische,
chemische en biologische processen is veranderd. Vast gesteente en de natte,
ongerijpte ondergrond van losse sedimenten behoren dus bodemkundig gezien niet
tot de bodem.
De fysische, chemische en biologische processen die het bovenste deel van de
aardkorstveranderen,wordenbodemvormendeofpedogenetischeprocessen genoemd.
Hierdoor ontstaat naast een eventueel al aanwezige geogene gelaagdheid (een
gelaagdheid ontstaan door verschillen in afzettingsomstandigheden) een pedogene
gelaagdheid.Degeogeenenpedogeengevormdelagenwordenhorizonten genoemd.
Deverticale opeenvolging vanhorizonten heeteenbodemprofiel. Hoeeen dergelijk
profiel is ontstaan, is afhankelijk van factoren die de bodemvorming sterk
beïnvloeden. Deze factoren worden bodemvormende factoren genoemd. Door de
veelheid vanbodemvormendeprocessen envariatieinbodemvormendefactoren zijn
talloze (combinaties van) horizonten mogelijk.
Indevolgendeparagrafen wordendebodemvormendefactoren endebodemvormende
processen behandeld.

1.1 Bodemvormende factoren
In de bodemkunde worden vijf bodemvormende factoren onderscheiden: moedermateriaal, reliëf, klimaat, tijd en biologische factor. Laatstgenoemde wordt
onderverdeeld in: vegetatie, bodemfauna en de mens.
Doordat deze factoren elkaar sterk beïnvloeden, kunnen ze niet als onafhankelijke
variabelen beschouwd worden, zoals hierna zal blijken.

1.1.1 Moedermateriaal
Het moedermateriaal, ook wel uitgangsmateriaal genoemd, ishet materiaal waaruit
de bodem is gevormd, het verse sediment vóór de verandering door de bodemvorming. De aard van dit materiaal is bepalend voor de bufferende werking van de
grond tegen uitlogingsprocessen. Daarbij moetonderscheid worden gemaakt tussen
13

het effect van de textuur van de grond (lutum- en leemgehalte en grofheid van het
zand) en de mineralogische samenstelling.
Naarmate de grond kleiiger is, verloopt de uitspoeling trager omdat de adsorptiecapaciteit voor kationen hoger is. Een kleigrond 'veroudert' daardoor minder snel
dan een zandgrond. Er is dus een interactie tussen de bodemvormende factoren
moedermateriaal en tijd.
Demineralogische samenstelling isvooralvanbelanginverbandmetdehoeveelheid
'basen' (Ca,Mg, Na en K) die in de gemakkelijk verweerbare mineralen aanwezig
isen daardoor kan dienen ter vervanging van uitgespoelde kationen. Wanneer deze
aanvulling er niet, of niet meer voldoende is, verzuurt de grond en worden
humusbestanddelen getransporteerd.
Bijna alle minerale gronden in Nederland zijn gevormd in klastische sedimenten,
uiteenlopend van grove zanden tot zware kleien. Ze kunnen op de volgende wijze
afgezet zijn:
- eolisch, zoals loss en dekzand of de duinen langs de kust of het stuifzand;
- fluviatiel, zoals afzettingen van de Rijn, de Maas en hun zijrivieren;
- marien, zoals de Afzettingen van Calais en Duinkerke;
- glaciaal, zoals keileem en fluvioglaciaal zand.
Het enige losse materiaal dat in Nederland gevormd is uit vast gesteente, is het
verweringsmateriaal uit het Carboon, Trias, Jura en Krijt.
Het moedermateriaal van de veengronden loopt uiteen van het eutrofe bosveen tot
het oligotrofe veenmosveen; dit materiaal is ter plaatse ontstaan.

1.1.2 Reliëf
De invloed van het reliëf of topografie op de bodemvorming hangt in Nederland
vooralsamenmetdedieptevandegrondwaterstand endewaterbeweging indegrond.
Zoworden 'hooggelegen' grondenonderscheiden,diewordengekenmerktdoordiepe
grondwaterstanden eneenneergaandewaterbeweging en 'laaggelegen' gronden,die
worden gekenmerkt door hoge grondwaterstanden. Dit is het meest uitgesproken in
dezandgebieden, maarookindeanderegebiedenkomen verschillenin grondwaterstanden voor die samenhangen met het reliëf.
Bijhooggelegen gronden kantransport vanhumusenlutumplaatsgevonden hebben
vanuitdebovengrond naardiepergelegenlagen;doordediepere grondwaterstanden
reikt ook debiologische activiteit dieper en kan homogenisatie zijn opgetreden. In
zeerjonge gronden zijn deze gevolgen nog niet zichtbaar of meetbaar; hieruit blijkt
dat er een interactie is tussen de bodemvormende factoren reliëf en tijd. Ook zijn
voor deze processen organische stof en bodemleven nodig (interactie tussen de
bodemvormende factor reliëf en de biologische bodemvormende factor).
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Laaggelegen gronden hebben vaak een humusrijke, soms zelfs venige bovengrond
en door wisselende oxidatie-reductie-omstandigheden vertonen ze roestvlekken en
grijze vlekken; in de ondergrond hebben zulke gronden homogeen 'blauwige'
(donkergrijze) kleuren, de zogenaamde permanent gereduceerde ondergrond.
Laaggelegen gronden in zandgebieden vertonen soms kwel, waardoor een
opeenhoping van ijzerverbindingen is te zien in de vorm van oxiden, carbonaten,
fosfaten enzovoort.Daarnaast komen indezandgebieden laaggelegen gronden voor
die liggen in een inzijgingssituatie, waardoorjuist humus en ijzer zijn uitgespoeld.
Lage zandgronden in een kwelsituatie zijn vaak beek- en broekeerdgronden; in een
inzijgingssituatie zijn het overwegend gooreerd- en veldpodzolgronden.
Inhooggelegen gronden heeft hetbodemleveneenanderesamenstelling daninlaaggelegen gronden; in de rivierkleigronden hebben de hooggelegen gronden op de
stroomruggen een andere textuur dandelaaggelegen gronden indekommen (eerstgenoemdezijnlichter).Ditzijnvoorbeelden vanrespectievelijk eeninteractietussen
debodemvormende factor reliëfendebiologischebodemvormendefactor, entussen
de bodemvormende factoren reliëf en moedermateriaal.

1.1.3 Klimaat
Het klimaat speelt een grote rol in de bodemvorming. Op wereldschaal gezien, is
er een duidelijke samenhang tussen de klimaatzones en de bodemvorming.
Nederland heeft een vochtig, gematigd klimaat, Cfb in Koppen's classificatie (C:
gematigdregenklimaatmeteenlaagstemaandtemperatuurtussen-3en+18°C,f: een
min of meer gelijkmatige verdeling van de neerslag over hetjaar, en b:minstens 4
maanden per jaar boven 10°C).
InNederland iseenneerslagoverschot(neerslaggroterdanverdamping)indewinter
en een neerslagtekort (verdamping groter dan neerslag) in de zomer. Het neerslagoverschotisgroterdanhettekort;hetgemiddeldejaarlijkse neerslagoverschot iscirca
250 mm. Er is een fluctuerende grondwaterstand en een overwegend neergaande
waterbeweging indegrond.VeelgrondeninNederlandkunnendaardoor gekarakteriseerdwordenopuitspoelingsverschijnselen. Ditkanzoweldeinde bodemoplossing
aanwezige ionen en moleculen betreffen alsdecolloïdale lutum-en humusdeeltjes.
Behalve dewaterbalans (neerslag-verdamping) is ookdetemperatuur eenklimaatsfactor van belang. De temperatuur beïnvloedt zowel de chemische, fysische als
(micro)biologischeprocessen,onderanderedeproduktieenomzettingvanorganische
stof. Wat dat betreft wordt Nederland gekarakteriseerd door een matige produktie
van organische stof en een eveneens matige afbraak van organische stof op en in
de bodem. Dit is een voorbeeld van interactie tussen de bodemvormende factor
klimaat en de biologische bodemvormende factor.
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1.1.4 Tijd
De factor tijd is op zichzelf genomen geen bodemvormende factor; bedoeld wordt
dateenbepaaldecombinatie vandeanderebodemvormende factoren eerst zichtbaar
(meetbaar) wordt, als een zekere tijd is verlopen. Sommige processen verlopen
langzaam, andere snel.Een podzolgrond heeft meestal enige honderdenjaren nodig
voorzijn vorming;derijpingvanslap,gereduceerd sliktoteengeoxideerde, stevige
grond vergt na drooglegging slechts enige tientallen jaren.
Detijd speeltduseenbelangrijke rolbijdebodemvorming,directmaarookindirect,
doordat in de loop van de tijd de overige bodemvormende factoren kunnen
veranderen.Vooralhetingrijpen vandemensheeft deontwatering,het grondgebruik
en de vegetatie veranderd.
De directe invloed van de tijd blijkt bijvoorbeeld in de rivierkleigebieden. Bij de
jonge rivierkleigronden is de bovengrond niet ouder dan 1000 à 2000jaar, terwijl
hetmoedermateriaal vandemeesteouderivierkleigronden afgezet isopdeovergang
van het Pleistoceen naar het Holoceen, circa 10 000 jaar geleden. Door dit
tijdsverschil vertonendeouderivierkleigrondenbijeengoedeontwatering verschillen
in bodemvorming met de jonge rivierkleigronden (o.a. lage pH, verwering van
silicaten entransport van lutum).Dejonge gronden vertonen in deze situatie alleen
enige ontkalking.
Nietdeouderdomvandeafzetting isbepalend voorhetbeginvandebodemvorming,
maar de ouderdom vanhet oppervlak. Ditkan verduidelijkt worden met twee voorbeelden.Hetzand vandeVeluwseheuvelsismeerdan200 000jaargeleden afgezet
enzo'n 150000jaargeledendoorhetSkandinavischelandijs totheuvels opgestuwd.
In de laatste ijstijd is echter door solifluctie en erosie het tegenwoordige maaiveld
ontstaan en dit is dus niet veel ouder dan de oppervlakte van onze dekzanden (ca.
10000jaar).Hettweedevoorbeeld istevindenindedroogmakerijen. Door afgraving
oferosievanhetveenendedrooglegging vandedaardoorontstaneplassenenmeren
indelaatste200tot300jaar,liggendeAfzettingen vanCalais(enigeduizendenjaren
oud) aan het oppervlak. Hierin is debodemvorming na de droogmaking begonnen.
Ruwweg dehelft vanNederland heeft moedermateriaal van holocene ouderdom en
deanderehelft vanpleistocene ouderdom, in minderdan 1%ishet ouder. De grens
tussenhetHoloceen enhetPleistoceen isgesteld op 10 000jaar geleden,maarmeer
dan driekwart van deholocene sedimenten die aan de oppervlakte liggen, isjonger
dan 1000jaar. Dit geldt zeker voor de veengebieden. Veen dat aan het oppervlak
ligt, is doorgegroeid totdat de mens daaraan een eind maakte door ontwatering en
ontginning, en dat is niet veel langer dan zes- tot zevenhonderd jaar geleden
begonnen.
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1.1.5 Biologische factor
De biologische factor speelt een grote rol bij de bodemvorming, vanaf de microorganismen tot de mens.
Ook deze factor vertoont interacties met de andere bodemvormende factoren. Een
grond met hoge grondwaterstanden heeft een andere natuurlijke vegetatie dan een
grond waarin dit niet het geval is; een kleigrond heeft een ander bodemleven dan
een zandgrond, enzovoort.
De biologische factor wordt onderverdeeld in: vegetatie, bodemfauna en de mens.

Vegetatie
De vegetatie levert voorhet grootste deel het uitgangsmateriaal voorde organische
stof in de grond. De natuurlijke vegetatie is afhankelijk van de rijkdom van het
substraat (hetmoedermateriaal),namelijk detextuur,mineralogische samenstelling,
zout-enkalkgehalte.IndeNederlandseomstandigheden bestond devegetatie tijdens
de ontginning voornamelijk uit loofbos, met uitzondering van de boomloze hoge
venen en zoute getijdegebieden. In Nederland komt nu praktisch geen natuurlijke
vegetatie meer voor.
Oligotrofe,hogeveneneneengrootdeelvandemesotrofe venenhaddeneenkruidenvegetatie en vrijwel geen bomen. Alleen de eutrofe broek- en bosvenen droegen
moerasbos.
Dezand-enlössgebieden hebbeneenvegetatie-opeenvolging gehad vanaf het einde
van het Pleistoceen tot heden. Palynologen hebben deze opeenvolging bestudeerd
doorstuifmeelonderzoek inlagendieorganischestofbevatten.Elkeonderzoekerdie
zich bezig houdt met de bestudering van de invloed van de vegetatie op de
bodemvorming in deze gebieden, dient er rekening mee te houden dat de vegetatie
aanzienlijk veranderd is sinds het begin van de bodemvorming. Een belangrijke
verandering is de verdwijning van bos en het ontstaan van heidevelden.
Indezeekleigebieden zijndenieuwlandpolders bedijkt uit schorren ofkweldersmet
een zout-tolerante kruidenvegetatie, sommige polders zelfs uit kale slikken. De
grondenvandeZuiderzeepolders hadden oorspronkelijk geenvegetatiemaarhebben
gedurende enige jaren na de drooglegging een rietvegetatie gehad. In de
rivierkleigebieden heeft op diverse plaatsen bos gestaan.

Bodemfauna
Bodemdieren speleneenbelangrijke rolbij debodemvorming.Een opvallend voorbeeld hiervan is het bodemvormend proces homogenisatie (par. 1.2.9); hierbij
verdwijnt voornamelijk doorgravendebodemdieren deoorspronkelijke sedimentaire
gelaagdheid.
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Mens
Demensiseenzeerbelangrijke bodemvormendefactor.Eenvoorbeeldishetontstaan
van de enkeerdgronden. De dikke humushoudende bovengrond is ontstaan door
geleidelijke ophoging met plaggenmest die enig zand bevatte. De plaggen werden
onderandereopdeheidevelden gestoken,waardoorindirectgebiedenmet stuifzanden
ontstonden. Andere voorbeelden zijn waterhuishoudkundige ingrepen (ontwatering
en afwatering), bemesting, ontginning en herontginning, en bedijking.

1.2 Bodemvormende processen
Bodemvormende processen zijn alle gebeurtenissen die de kenmerken en eigenschappen van moedermateriaal veranderen.
In paragraaf 1.1 zijn de factoren genoemd die deze processen beïnvloeden; de
verschillende mate waarin deze factoren werken (of gewerkt hebben) en hun interactiesveroorzakeneenzeercomplex geheel.Sommigegedeeltenvan bodemvormende
processen zijn fysisch, andere gedeelten zijn chemisch. Het totaal van bodemvormende processen is meestal niet of nauwelijks te kwantificieren of met reactievergelijkingen te beschrijven.
De bodemvormende processen worden verdeeld in omzettingsprocessen en
verplaatsingsprocessen. Ondereerstgenoemde groepvallen alleveranderingen door
omzetting van het moedermateriaal zelf (ook nieuwvorming daarin en afbraak van
sommige componenten daarvan). Bij de tweede groep behoren alle veranderingen
doorverplaatsing vansommigebestanddelenbinnenhetmoedermateriaal (onderdeze
verplaatsing vallen ookaan-enafvoer vanbestanddelen en menging/homogenisatie
daarvan) en de anthropogene processen.
Deze tweedeling (tabel 1)wordt in de meeste handboeken toegepast, maar in feite
treden bij veel processen zowel omzettingen als verplaatsingen op.
Tabel 1 Overzicht van de twee groepen van bodemvormende processen
Omzettingsprocessen

Verplaatsingsprocessen

Humusvorming
Ontkalking
Silicaatverwering
Ferrolyse
Rijping
Kattekleivorming

Podzolering
Gleyvorming
Kleiverplaatsing
Homogenisatie
Anthropogene processen

1.2.1 Humusvorming
Een van de meest universele bodemvormende processen is de omzetting van
organische stof tot humus (humificatie) en de ophoping hiervan op en inde bovengrond. Bij maagdelijke, arme gronden (meestal kalkloze zandgronden) is deze
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omzetting gering en ontstaat er een ophoping op debovengrond (vorming vande
O-horizont) enwordt gesproken vanruwe humus. Indegrond wordt de gevormde
humusgemengdmetdemineralebestanddelen(vormingvandeAh-horizont).Ingoed
geäereerdekleigronden (xerokleigronden)wordtnietalleendeorganische stof vrijwel
geheelinhumusomgezet(doordegoedevoedingstoestand),maarisdemengingook
inniger.Demengingishetwerkvanbodemdieren, vooralregenwormen.Deontstane
humusvorm wordt muil genoemd. In zandgronden isde menging metde minerale
bestanddelen minderenkomtdehumus vooralslosseexcrementen van arthropoden
(geleedpotige dieren, zoals insecten, duizendpoten en spinnen), moder genoemd.
De bron vandeorganische stof isdevegetatie (eninmindere mate defauna).Ook
kaninitieelalorganische stofaanwezigzijn dietegelijkertijd metdeminerale delen
(synsedimentair =tijdens desedimentatie)isafgezet. Zoheeft recentafgezet marien
sediment meestal enige procenten organische stof die tijdens derijping (par.1.2.4)
vrijwel geheel verdwijnt.
Veenvorming isuiteraard ookeenophoping vanorganische stof, waarbij eveneens
factoren alstijd, klimaat, vegetatie enreliëf belangrijk zijn. Veenvorming wordtin
debodemkunde echter meer gezien alseenlithogeen danalseenpedogeen proces.
Naontginning enontwatering beginnen deeigenlijke bodemvormende processenin
het moedermateriaal. Een belangrijk proces is de omzetting van het veen in de
bovengrond tothumus,waarbij voornamelijk doordierlijke activiteitdeherkenbare
plantenstructuur verloren gaat. In veengronden wordt deze bijzondere vorm van
humificatiegewoonlijk veraardinggenoemd;alshetveenvrijwel alleendooroxidatie
is veranderd (in de laag onder de A-horizont), wordt ook wel van 'verwering'
gesproken. In het algemeen wordt deze term echter alleen voor de afbraak van
minerale delen gebruikt.
Veraarding en verwering vanveen gaat uiteraard ookgepaard metmaterieverlies,
doordat deorganische stof gedeeltelijk isgemineraliseerd totonder andere C 0 2 en
H 2 0; hierdoor zakt het maaiveld.

1.2.2 Ontkalking en silicaatverwering
Verwering vanmineralen isinonsklimaat eenzeer algemeen verschijnsel. Onder
verwering wordt dealdanniet volledige afbraak vandekristalstructuur vanzowel
primairealssecundairemineralen verstaan alsmededevormingvanlaatstgenoemde
mineralen.
De verwering vanvast gesteente wordt hierniet besproken. Hetresultaat hiervanis
losse grond bestaande uiteenmengsel vanzeer verschillende korrelgrootten. Blijft
ditmateriaalterplaatsevanzijn ontstaan liggendanwordtgesproken vanautochtoon
materiaal, ishetnazijn ontstaan opeenofandere manier verplaatst, danwordtdit
allochtoon materiaalgenoemd.Openkelehonderdenhectarenna(degrondeninZuidLimburg dieinafzettingen vanhetKrijt ontstaan zijn) bestaat het moedermateriaal
van de Nederlandse minerale gronden uit allochtoon materiaal.
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De mate van chemische verwering hangt samen met in de bodem aanwezige
mineralen die in thermodynamisch opzicht slechts stabiel zijn voor zover er een
evenwicht ismet debodemoplossing. Deze oplossing verandert echter voortdurend
van samenstelling door bijvoorbeeld:
- percolatie van de grond met regenwater (afvoer van oplosbare reactieprodukten);
- produktievananorganische(H2C03)enorganischezurendoorbodemflora en -fauna
(produktie van H+-ionen);
- produktievancomplexerende organischeverbindingen (complexering vanFeenAl);
- afwisseling vandrogeennatteperioden(oxidatie-reductieverschijnselen, produktie
van H+-ionen na oxidatie van Fe2+ tot Fe 3+ ).
Tussen demineralen diein debodem voorkomen, bestaan verschillen in oplosbaarheid.Vooralcalcium-enmagnesiumcarbonaten lossen gemakkelijker opdansilicaatmineralen. In de kalkhoudende gronden waarin deze carbonaten voorkomen, uit de
verwering zich vaak het eerst indevorm van ontkalking. Het onderinvloed vande
biosfeer optredende proces kan doorde volgende reactievergelijking worden weergegeven:
CaC0 3 + C0 2 + H 2 0 <=> Ca2+ + 2HC0 3
Zolangdegrondnogcalciumcarbonaat (kalk)bevat,blijft depHongeveer7.Wanneer
devrijkomende Ca2+(enMg2+)-ionen samenmetdeHCOj-ionen worden afgevoerd
door percolatie met regenwater, verdwijnen op deze manier de carbonaten.
Wanneereengrond geenkalkmeerbevat,dalenzoweldepHalsdebasenverzadiging
van de grond.
BV = Ca2+ + Mg 2+ + K+ + Na+ waarin:
CEC
BV = basenverzadiging;
Ca2+ = equivalent geads. Ca2+ per kg grond;
Mg2+ = equivalent geads. Mg 2+ per kg grond;
K+ = mol geads. K+ per kg grond;
Na+ = mol geads. Na+ per kg grond;
CEC = kationenuitwisselingscapaciteit (molgeadsorbeerde eenwaardigepluslading
per kg droge grond).
De 'basische' kationen (Ca2+, Mg2+, K+ en Na+) worden dan aan het adsorptiecomplex gedeeltelijk vervangen door H+- en/of Al3+(A10H2+)-ionen, waardoor de
basenverzadiging kleinerwordtdan 100%.DevervangingdoorAliseengevolgvan
desilicaatverwering dieopgangkomtnaontkalking.Desilicaten,alsgroep,bevatten
naast Si vooral Al en Fe, maar ook Ca, Mg, K en Na.
Andere kationen zoals Mn2+, Zn2+, Cu2+ zijn meestal slechts als sporenelementen
aanwezig.De 'basische' kationenwordengedeeltelijk geadsorbeerd,maarondervinden
bijlagepHveelconcurrentie vanAl3+-ionen.Verderkunnen zeinnieuwemineralen
worden ingebouwd, door de plant worden opgenomen of in het grondwater terecht
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komen. Vermoedelijk komt echter een belangrijk deel van deze ionen in het
grondwater terecht. Dit laatste geldt eveneens voor het vrijgekomen kiezelzuur.
Al3+-ionenkomenalleenindegrond voorbijlagepH's (<4,5gemetenin 1 Normaal
KCl). Door hun hoge lading worden ze echter sterk geadsorbeerd. Bij hogere pH's
komen eenkernige(bijv.A10H2+)enmeerkernigehydrolysecomplexen voor.Laatstgenoemde complexen worden vrijwel irreversibel geadsorbeerd. Transport van Al
doordebodemvindtdaardoorhoofdzakelijk plaatsviadecomplexenmethumuszuren
en andere organische verbindingen; dit geldt ook voor driewaardig ijzer, Fe3+.
Alsnevenprocesvandeverweringwordtverbruininggenoemd;eenroodkleuringzou
op tropische omstandigheden wijzen. De bruine kleur van de Bw-horizonten in
ooivaaggronden in de rivierkleigebieden is echter geheel aan homogenisatie toe te
schrijven. Deze gronden zijn nog kalkrijk of hebben op zijn minst nog een hoge
basenverzadiging;erkandusnoggeenverweringzijn opgetreden.Verweringgepaard
gaandemetverbruining (vrijkomen vanijzer) wordt gevonden inde Bw-horizonten
van vorstvaaggronden, zoals die onder andere in dekzand voorkomen.

1.2.3 Ferrolyse
De bij de gleyverschijnselen (par. 1.2.7) te bespreken afwisseling van oxidatie en
reductie kan de silicaatverwering versterken. Dit is het geval wanneer tijdens de
reductiefase het gereduceerde ijzer achterblijft endeoverigereactieprodukten (vnl.
HCO3) worden afgevoerd. In de oxidatiefase treedt respectievelijk oxidatie en
hydrolyse vanijzer op.Dedaarbij vrijkomende H+-ionenleidentot silicaatverwering;
dit deelproces wordt ferrolyse genoemd.

1.2.4 Rijping
Rijping, ookwelinitialebodemvorming genoemd,ishetprocesdatbegintnadrooglegging van een waterrijk sediment. De drooglegging bestaat uit inpoldering van
buitendijks land(j° n g e zeekleipolders),ondiepeplassenenmeren (droogmakerijen)
endevoormaligeZuiderzee(IJsselmeerpolders).Dedrooglegging wordtgevolgddoor
ontwateringenafwatering doormiddelvangreppelsen/ofdrainbuizenensloten.Het
waterrijke sedimentisindeuitgangstoestand eenwekegereduceerdemodderzonder
structuurelementen die door het rijpingsproces in een begaanbare, gescheurde en
geoxideerde cultuurgrond verandert. Dit proces is onder optimale omstandigheden
(goede ontwatering, geen kwel, geen potentiële katteklei) binnen enige decennia
voltooid, in de bovengrond eerder dan in de ondergrond. Daarna wordt niet meer
van initiale maar van voortgaande bodemvorming gesproken. De rijping is vooral
een fysisch proces, maar zij heeft ook chemische en biologische aspecten.
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Fysische rijping
De belangrijkste aspecten van de fysische rijping zijn de volumevermindering
(inklinking) en het steviger worden van de grond. Deze zijn beide het gevolg van
irreversibel waterverlies. De weke modder gaat hierdoor scheuren en er worden
structuurelementen gevormd. Omdat water voornamelijk aan lutum en organische
stof is gebonden, is het waterverlies des te groter naarmate de grond kleiiger en
humeuzer is (bij zand is de fysische rijping dan ook nauwelijks te meten; in de
classificatie wordt het als fysisch gerijpt beschouwd).
De snelheid van de fysische rijping is onder meer afhankelijk van de vegetatie (de
wateronttrekking doorplantewortelsisdebelangrijkste oorzaakvanhetwaterverlies),
de af- en ontwatering en het profielverloop.
De mate van fysische rijping kan redelijk goed aan de consistentie (mate van
stevigheid) worden beoordeeld. In de classificatie worden vijf rijpingsklassen
onderscheiden (zie woordenlijst).

Chemische rijping
Door de fysische rijping wordt de grond doorlatend en doorlucht; de chemische
veranderingen die hierdoor in het rijpende sediment ontstaan, worden chemische
rijping genoemd.
De belangrijkste veranderingen zijn:
- oxidatie van het gereduceerde slik;
- kattekleivorming (wordt in paragraaf 1.2.5 behandeld, maar valt strikt genomen
onder chemische rijping);
- oxidatie vanFe 2+ totFe 3+ en daardoor neerslaan van ijzerverbindingen in gangen
en langs scheuren;
- afbraak van en veranderingen in de organische stof;
- omzettingen bij deuitwisselbare kationen: Na+-enMg +-ionen aan hetadsorptiecomplex worden geleidelijk en gedeeltelijk vervangen door Ca + .

Biologische rijping
Altijdens deafzetting ontstaan biogenegangeninhet sediment,eenprocesdatzich
dusvoordebedijking afspeelt.Veranderingendietijdens derijpingdoorbiologische
oorzaken ontstaan, worden biologische rijping genoemd. Bodemvorming door
biologische rijping is echter gering, zeker als de pas bedijkte polder direct als
bouwland wordt gebruikt. Als de omstandigheden gunstig zijn, treden veel grotere
veranderingen door de vegetatie en de bodemfauna pas op na de voltooiing van de
rijping; dit proces behoort dan niet meer bij de initiale maar bij de voortgaande
bodemvorming en wordt homogenisatie genoemd (par. 1.2.9).
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1.2.5 Kattekleivorming
Behalvekalkrijke enkalklozekleien,komenookextreemzurekleienvoor,dienaast
roestvlekken ooktypische gele vlekken hebben. Deze afzettingen zijn beperkt tot
de zeekleigebieden. Dergelijke klei wordt katteklei genoemd.
Kattekleivorming iseenproces datzich tijdens de rijping afspeelt; strikt genomen
is heteenbodemvormend proces datonder derijping valt. Hetkomt in Nederland
zoveel voor dathetin een afzonderlijke subparagraaf besproken wordt.
Hetontstaanvankattekleiwordtverklaarduithetsedimentatiemilieu.Onderbepaalde
omstandighedenwordentijdensdesedimentatievanmarieneafzettingen aanzienlijke
hoeveelheden pyriet (FeS2)opgehoopt.Ditiseenrechtstreeks gevolgvandereductie
van sulfaat uit zeewater tot sulfide. Daar deze reductie door sulfaatreducerende
bacteriënwordtveroorzaakt,isdehoeveelheid pyrietafhankelijk vandetoevoervan
(gemakkelijk verteerbare)organische stof.Dehoogsteconcentraties wordendanook
niet aangetroffen inzoute,maarinbrakke gebieden waar zich eenrietvegetatiekon
ontwikkelen.Bijdrooglegging (inpoldering)vandergelijke gebieden oxideertpyriet
endaardoorontstaangelevlekkenvanbasischijzersulfaat (jarosiet)enbruinevlekken
van ijzeroxide. Het bij de pyrietoxidatie vrijkomende zwavelzuur lost in eerste
instantiedeaanwezigecarbonaten op.Alsdezenietmeeraanwezigzijn, wordenook
de silicaten -in deze gronden hoofdzakelijk kleimineralen- aangetast.
Zuur materiaal ontstaat ookwanneer pyriethoudend materiaal uitde gereduceerde
ondergrond naar boven wordt gebracht bijhetuitbaggeren van sloten, kanalen en
recreatievijvers.

1.2.6 Podzolering
Humus diein debovengrond vanarme, zure gronden is ontstaan (par. 1.2.1) valt
gemakkelijk uiteen (dispergeert), wordt alsdisperse humus (colloïdale oplossing)
uitgespoeld en slaat openige diepte weer neer opde zandkorrels. Dit humustype
wordt vanwege hetontbreken vanenige (met microscoop) waarneembare structuur
amorfe humus genoemd en ligt als huidjes rond dezandkorrels.
Amorfe humus komt hetmeest voor bij zandgronden alsgemakkelijk verweerbare
mineralen ontbreken, door verwering verdwenen zijn ofniet meervoldoende basen
naleveren.Deuitgespoeldehumuszuren(fulvo- enhuminezuren)hopenzichopenige
diepte weer op,samen metFeen/of Al.
Dit proces vanuitspoeling eninspoeling (precipitatie) vanhumus, AlenFewordt
podzolering genoemd. Hetis aleenoude term, vermoedelijk eenpraktijkterm die
door deRusDokuchaiev in devorige eeuw voor deze zonale bodem is ingevoerd
(Russ.pod=gelijkend op,enzola=as,naardelichtgrijze kleurdiedeuitspoelingshorizont,deE-horizont,kanhebben).Hetiseenbodemvormend procesdatuiteraard
alleen ineenklimaat kanvoorkomen waarin deneerslag deverdamping overtreft.
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Hierbij dienttewordenaangetekenddatditproceszichbij onsindewinter afspeelt.
Dit in tegenstelling tot de klassieke gebieden waar podzolgronden voorkomen op
de overgang van de loofhoutgordel naar de toendragordel.
Podzolering indebovenomschreven betekenis wordt inNederland alleen gevonden
in zandgronden, in bepaalde moerige gronden en veengronden. De zandgronden
dienen dan ook nog weinig lutum en leem te bevatten en bovendien mineralogisch
arm te zijn. In moedermateriaal met meer dan enige procenten lutum, of meer dan
enigetientallenprocentenleem,ofdatmineralogisch rijk is,treedt geenpodzolering
op.Indit 'rijke' moedermateriaal kunnen bruinegronden worden aangetroffen (o.a.
vorstvaaggronden). Ookveengronden en moerige gronden moeten armzijn, dat wil
zeggen oligotroof, wil erpodzolering optreden. In de veenkoloniën wordt onder de
zure restveenlaag vaak ingespoelde humus aangetroffen. Wanneer bij gebruik als
bouwland veen wordt aangeploegd en daardoor versneld wordt omgezet, treedt
humustransport op doordat er weinig binding ismet mineraal materiaal (ontbreken
van lutum).
Men zou verwachten dat podzolering alleen gevonden zou worden bij gronden met
diepe grondwaterstanden. Dit is beslist niet het geval. De hydropodzolgronden
(moerige podzolgronden, veld- enlaarpodzolgronden) vertonen zelfs een extremere
bodemvorming dan de xeropodzolgronden (haar- en kamppodzolgronden). Is uit
laatstgenoemde gronden het ijzer alleen uit de E-horizont verdwenen, in de
hydropodzolgronden isookdeB-horizontenhetbovenstegedeeltevandeC-horizont
ontijzerd.

1.2.7 Gleyverschijnselen
IJzer kan onder bepaalde omstandigheden veel beweeglijker in de grond zijn dan
aluminium.Fe3+kangereduceerd wordentotFe2+enFe2+-hydroxidenzijnveelbeter
oplosbaar dan Fe3+-oxiden. Voorwaarden voor de reductie zijn:
- continue of periodieke verzadiging met water;
- aanwezigheid van organische stof waardoor reductie mogelijk is;
- eentemperatuur waarbij hetdoormicro-organismen gekatalyseerde reductieproces
kan plaatsvinden.
Periodiek metwaterverzadigdehorizonten enlagen zijn vaakgekarakteriseerd door
een laag met een grijze matrix met bruine roestvlekken langs wortelgangen en
scheuren; daaronder is de grond homogeen donkergrijs zonder roestvlekken.
Langs de gangen en scheuren is lucht (zuurstof) naar binnen gedrongen die het uit
de grondmassa gemobiliseerde ijzer weer heeft geoxideerd waardoor het is neergeslagen. Deroestvlekken in de grijze matrix worden gleyverschijnselen genoemd.
Gleyverschijnselen komen vooral voorin de zone waarin het grondwater fluctueert
(of heeft gefluctueerd, fossiele gley).
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Lokaal kan zoveel ijzer afgezet zijn dat geen grijze matrix meer zichtbaar is en de
horizontgeheelroodgekleurd is.Meestalkomendanookdonkerbruine ofbruinrode
concretiesvoor,somszelfplaten.Dezeijzerverrijking wordtmoerasijzererts, ijzeroer,
rodoornofrodolmgenoemdenwordtvrijwel uitsluitendindebeekdalenvandezandgebieden gevonden. Tot voor enige decennia werd het commercieel gewonnen; het
wasdebasis van de ijzerindustrie indeAchterhoek. Ook werd het gebruikt voorde
zuivering van stadsgas.
Soms komt een afwijkend roestbeeld voor: een bruine, roestige matrix met grijs
gekleurdewandenvanstructuur-elementen enmetgrijsgekleurdegangenenscheuren.
Deze gleyverschijnselen worden aangetroffen in bovengronden waar percolerend
regenwatertijdelijk stagneert.Dezegleyverschijnselen wordenpseudogleygenoemd.

1.2.8 Kleiverplaatsing
Uitspoeling van fijne deeltjes uit de bovengrond en inspoeling daarvan in de
ondergrond wordt kleiverplaatsing genoemd. Er is voor de term kleiverplaatsing
gekozenennietlutumverplaatsing.Deverplaatstefijne deeltjes bestaan voornamelijk
uit kleimineralen uit de lutumfractie.
Uiteraardtreedtkleiverplaatsing alleenopinkleiigmoedermateriaal,datwilzeggen
inleem-,zavel-enkleigrondendiebovendienalvrijoudzijn.Hetverschijnsel wordt
danookvoornamelijk gevonden inlössgronden enouderivierkleigronden,maarhet
is ook waargenomen in jonge rivierkleigronden van pre-Romeinse ouderdom.
Inrijkerezandgrondenkandoorverweringnieuwvorming vankleimineralen optreden.
Deze gronden (meestal moderpodzolgronden) vertonen ook kleiverplaatsing. In
tegenstelling tot dekleiige gronden gebeurt dit niet in een aaneengesloten horizont
maar in dunnere of dikkere lagen.Deze variëren indikte van enige mmtot 10à20
cm; de dunnere worden fibers, de wat dikkere lagen worden banden genoemd. In
deze inspoelingslagen isdetextuurmeestal kleiig,zwak lemigzand met daartussen
kleiarm,leemarmzand.Ookinzanddatonderdunneloss,keileemofouderivierklei
ligt, kan klei-inspoeling in deze vorm ontwikkeld zijn.
Kleiverplaatsing kan slechts optreden alsdeklei gedispergeerd is.Bij een hogeCabezettingisditniethetgeval;voordatkleiverplaatsing kanoptreden moeteengrond
danooknietalleenontkalktzijn,maarookzijnbasenverzadigingmoetalwatgedaald
zijn. Ook hierop zijn weer uitzonderingen. Bij een hoge Na-bezetting is klei sterk
gedispergeerd (denk aan de instabiele structuur van met zeewater geïnundeerde
gronden) en kan klei gemakkelijk uitspoelen.
Vermoedelijk is dit de verklaring dat ook in bepaalde zeekleigronden (knip en
knippige zeekleigronden) plaatselijk kleiverplaatsing geconstateerd wordt. Een
knipkleigrond is een kalkarme, lichte tot zware kleigrond, met landbouwkundig
ongunstige eigenschappen. Hij onderscheidt zich van normale, kalkarme zeekleigronden onder andere door een wat afwijkende kleur, verdeling van de roest en
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andere vrij moeilijk te omschrijven kenmerken, zoals een grauwe vlekkerige kleur
onder de A-horizont en vaak een instabiele structuur. De knipkleigronden hebben
relatief veelMgaanhetadsorptiecomplex (eenlage calcium-magnesiumverhouding,
meestal beneden 10, soms zelfs beneden 3, in tegenstelling tot 'normale' zeeklei,
waarin deze verhouding wel boven de 20 ligt). Dit zou een relict kunnen zijn van
de oorspronkelijk hoge, Na- en Mg-bezetting. De combinatie van het gemakkelijk
uitwisselbare Na-ion, het moeilijk uitwisselbare Mg-ion en de kalkarmoede, levert
de huidige kationenbezetting op.
Bij een zure grond (pH-KCl <5) is deklei opnieuw weinig beweeglijk, omdat dan
uitwisselbare en vrije Al-ionen voorkomen die sterk coagulerend werken.
De gedispergeerde klei wordt met het regenwater naar beneden getransporteerd en
inporiënen scheuren alshuidjes afgezet. Ditgebeurtalséénofmeervande factoren
die de dispergering en het transport bevorderen, niet meer werkzaam zijn. De klei
kanuitvlokken alsdeconcentratievanCa-ionentoeneemt(debasenverzadiging stijgt)
en de poriën of scheuren kunnen doodlopen waardoor de suspensie mechanisch
uitgefilterd wordt.Zoals meerbodemvormende processen isookdit proces nogniet
geheel duidelijk.

1.2.9 Homogenisatie
Sommige lichte klei- en zavelgronden hebben een homogeen bruin gekleurde, niet
gelaagde ondergrond, waarin geen grijze vlekken of roestvlekken voorkomen. Ze
worden vrijwel uitsluitend gevonden op de van nature goed ontwaterde stroomruggrondeninderivierkleigebieden.Dezeverbruining isnietdoorverwering(par.1.2.2)
ontstaan omdat deze gronden nog kalkrijk zijn of ten minste nog een hoge basenverzadiging hebben.
Het proces, waarbij de oorspronkelijke sedimentaire gelaagdheid en eventueel
aanwezige grijze vlekken en roestvlekken door biologische menging verdwijnen,
wordt homogenisatie genoemd. Het proces treedt alleen op bij goede ontwatering
en hoge biologische activiteit; dit laatste ligt door de herhaalde grondbewerking in
bouwlandopeenveellagerniveaudanonderbosofgrasland.Gravende bodemdieren
(mollen en wormen) maar ook de vegetatie spelen een belangrijke rol bij dehomogenisatie.Devegetatieisnietalleenbelangrijk alshumusproducente maardeplantewortels kunnen ook mechanisch aan de verstoring van de gelaagdheid bijdragen.
Het is dan ook waarschijnlijk dat de homogenisatie van de gronden op de stroomruggen al voor de occupatie door de mens onder het natuurlijke ooibos tot stand
gekomen is.
Eenbijkomend effect vanhomogenisatie is landbouwkundige structuurverbetering.
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1.2.10 Anthropogene processen
Erkannietvanéénanthropogeenproceswordengesproken.Detotnutoebehandelde
processen worden alle door de mens in meerdere of mindere mate beïnvloed. Ze
kunnen versterkt, verzwakt, op gang gezet of zelfs gestopt of omgekeerd worden.
Een willekeurige opsomming: bekalking, bemesting (organisch en anorganisch),
drooglegging van meren en plassen, bedijking van schorren, kwelders en slikken,
beregening,ontginning vanheidevelden enveranderingen indeontwatering vandie
gebieden.
Als direct werkend anthropogeen proces kan grondverplaatsing worden genoemd:
ploegen, diepploegen en -woelen, egaliseren, afgraven, ophogen (opspuiten) en
bezanden.Eenduidelijk voorbeeld vaneen sterkeinvloed vandemensopdebodem
zijn degrondenvandeoudebouwlandcomplexen indezandgebieden (enken,engen,
essen of akkers genoemd). Deze zijn ontstaan door het eeuwenlang opbrengen van
potstalmest bestaande uit plaggen, zand en mest, op bouwland. Hierdoor werd het
bouwland geleidelijk opgehoogd en in plaats van een ontginningsbouwvoor van
ongeveer 20 cm dikte, ligt nu op deze gronden een humushoudende horizont van
50 cm dikte of meer. De bewortelbare diepte en het vochtleverend vermogen zijn
hierdoor aanzienlijk vergroot.
Een indirect werkend proces als gevolg van een sterke invloed van de mens zijn de
heide-ontginningen. De 500 000 ha, die sinds circa 1850 ontgonnen zijn uit heideterreinen,hebbendeplaggenbemesting nietofnauwelijks meergekend.Daarentegen
zijn ze veelalbekalkt enin toenemende mate bemest metkunstmest culminerend in
de huidige overbemesting.
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2 Methode van het bodemgeografisch onderzoek

2.1Bodemgeografisch onderzoek
We verstaan onder bodemgeografisch onderzoek:
- een veldbodemkundig onderzoek naar de variabelen die te zamen de bodemgesteldheid bepalen:
. profielopbouw (als resultaat van de geogenese en pedogenese):
1. dikte van de horizonten;
2. textuur van de horizonten (lutum- en leemgehalte, en zandgroflieid);
3. veensoort;
4. organische-stof gehalte van de onderscheiden lagen;
. bewortelbare diepte;
. doorlatendheid van de horizonten;
. grondwaterstandsverloop uitgedrukt in grondwatertrappen (Gt's);
- het determineren van de grond volgens De Bakker en Schelling (1989);
- hetruimtelijk weergeven van de verbreiding van deze variabelen in bodemkundige
eenheden op kaarten en de omschrijving ervan in de bijbehorende legenda.
Tijdens een bodemgeografisch onderzoek wordt met een grondboor per hectare circa
1 monster (voor kaarten, schaal 1 : 1 0 000) of circa 1 monster per 2 à 3 ha (voor
kaarten, schaal 1 : 25 000) van het gehele bodemprofiel genomen tot een diepte van
1,20, 1,50 of 1,80 m - mv. In het veld wordt elk bodemprofielmonster
(veldbodemkundig) onderzocht, dus van elk monster worden de hiervoor genoemde
variabelen geschat of gemeten, en wordt de profielopbouw gekarakteriseerd. De
resultaten van het veldonderzoek aan deze bodemprofielmonsters worden met een
veldcomputer (Husky Hunter) geregistreerd, en vastgelegd op veldkaarten.
Van een aantal bodemprofielmonsters worden deresultaten niet geregistreerd, maar
wordt alleen de plaats op de veldkaarten aangegeven. Deze profielmonsters worden
genomen om bodem- en Gt-grenzen nauwkeurig vast te stellen. De gegevens van de
geregistreerde bodemprofielmonsters, dezogenaamde boorstaten, worden opgeslagen
in een computerbestand, dat inprincipe alleen aan de opdrachtgever wordt verstrekt.
Plaatsen nummer (veldkaartnummer gevolgd door volgnummer) van de bodemprofielmonsters worden aangegeven op een boorpuntenkaart.
Eventueel bestaande gegevens van bodemprofielmonsters worden aangepast en
opgenomen in het computerbestand.
De verbreiding van bodemkundige verschillen wordt op veldkaarten ingetekend.
Hierbij wordt niet alleen uitgegaan van deprofielkenmerken, maar ook van veldkenmerken en van landschappelijke entopografische kenmerken, zoals maaiveldsligging,
reliëf, slootwaterstanden, vegetatie en bodemgebruik.
Indien nodig worden grondmonsters genomen, waaraan de schattingen van de textuur
en het humusgehalte worden getoetst (par. 2.2.1). De kartering van het grondwater-
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standsverloop die gelijktijdig metde opname van de andere variabelen plaatsvindt,
is gebaseerd op de veldschatting van GHG en GLG. Hiervoor worden profiel- en
veldkenmerken gebruiktdieveroorzaakt worden doorendievaninvloed zijn ophet
jaarlijks verloop van de grondwaterstand. Op basis van vooral de relatie tussen de
hydromorfeverschijnselen endeGHGenGLG,vastgesteld opplaatsenmet langjarige
meetgegevens (stambuizen), vindt extrapolatie plaats.
Dehydromorfe verschijnselen zoalsroest-en/ofreductievlekken en blekingsvlekken
zijn doorgaans sterk gerelateerd aan het GHG-niveau; de begindiepte van de totaal
gereduceerde zone (Cr-horizont) hangt veelal samen met het GLG-niveau. Door
verschillende ingrepen kunnen dehydromorfe verschijnselen minof meer vervaagd
zijn, ofkunnen niet meerop eenduidige wijze met deactuelehydrologische situatie
corresponderen. De veldschatting wordt hierdoor moeilijker; daarom worden meer
metingen gebruikt die in de opnameperiode als richtwaarden dienen.
Develdkenmerken zijn teontlenen aan defysische geografie vanhet gebied en aan
de vegetatie. Zij worden vooral gebruikt om de begrenzing van een gebiedsdeel
(kaartvlak) met eenzelfde (geschatte) grondwatertrap (= de tot één klasse samengenomen GHG-GLG combinaties) vast te stellen. De veldschattingen van GHG en
GLG worden getoetst aan berekende GHG en GLG-waarden afkomstig van buizen
en, indien mogelijk, gerichte opnamen (par. 2.2.2).
Deconclusies van het onderzoek naar debodemgesteldheid worden samengevat op
tweekaarten:debodemkaartendegrondwatertrappenkaart. Omdathetniet mogelijk
iseenkaarttemakendiede verbreiding vanzoweldebodemeenheden alsdegrondwatertrappen in kleuren weergeeft, worden op de bodemkaart alleen de bodemeenheden vankleuren voorzien. Omdeverbreiding van de grondwatertrappen weer
te geven wordt de grondwatertrappenkaart vervaardigd; deze kaart bevat dezelfde
informatie alsdebodemkaart,maarwordtalleennaargrondwatertrappen ingekleurd.
Binnen bijna ieder kaartvlak komen delen voor waarvan de profielopbouw en/of
grondwatertrapafwijkt vandeomschrijving dieindelegendavoorditkaartvlakwordt
gegeven.Zulkedelenwordenonzuiverheden genoemd.Dezedelenkunnendoorhun
geringe afmetingen of door de grote variatie op korte afstand bij de gebruikte
kaartschaal niet afzonderlijk worden weergegeven. Er wordt naar gestreefd
kaartvlakken af te grenzen met een gemiddelde zuiverheid van ten minste 70%
(Marsman en De Gruijter 1982).
Kaartschaalenboringsdichtheidbepalendehoeveelheidinformatie opeenkaart.Meer
ofgedetailleerdere informatie wordtnietverkregen doordekaarttevergroten, zoals
ten onrechte nogal eens wordt gedacht, maar alleen door een gedetailleerder
onderzoek.Bij vergroting neemt dewaarnemingsdichtheid pervierkante centimeter
af, en daarmee vermindert de nauwkeurigheid van de vergrote kaart sterk (Steur en
Westerveld 1965).
Indien de opdrachtgever dit wenst, worden de gronden op hun geschiktheid voor
akkerbouw, weidebouw,bosbouw,vollegrondsgroenteteelt, boomkwekerij,enzovoort
beoordeeld. Dit gebeurt door debodem- en grondwatertrappenkaart te interpreteren
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volgens hetWerksysteem Interpretatie Bodemkaarten(TenCateetal. 1995,TD19D
en hoofdstuk 3).
Voor het onderzoek naar de bodemgesteldheid verstrekt de opdrachtgever het
topografische kaartmateriaal.

2.2 Toetsing aan meetresultaten
Tijdens hetveldbodemkundigonderzoeknaardevariabelendiedebodemgesteldheid
bepalen, worden veel schattingen gemaakt. Het analyseren van elke variabele voor
allebodemprofielmonsters kostteveeltijd engeld.Omenighouvasttehebben vóór
de veldopname begint, worden analyse-uitslagen van grondmonsters (textuur en
humusgehalte)engrondwaterstandsmetingen (GHGenGLG)geïnventariseerd. Tijdens
de veldopname vinden aanvullende bemonsteringen en grondwaterstandsmetingen
plaats als controle en eventuele bijstelling op de schattingen.

2.2.1 Bemonstering en laboratoriumanalyse
Als controle op de schattingen van het percentage organische stof en de textuur
worden grondmonsters genomendiehetBedrijfslaboratorium voorGrond-enGewasonderzoek te Oosterbeek worden geanalyseerd. De bemonsteringsplaatsen worden
aangegevenopeensituatiekaart.Ookwordengrondmonstersuithetarchief vanDLOStaring Centrum gebruikt die verzameld zijn voor de Bodemkaart van Nederland,
schaal 1 : 50 000.
Deanalyseresultaten bieden, naast decontrole opde schattingen, een overzicht van
de verdeling van de minerale delen (granulaire samenstelling) in de verschillende
bodemeenheden en van het organische-stofgehalte in de bovengrond. De mediaan
van de zandfractie (M50) wordt berekend.

2.2.2 Grondwaterstandsmetingen
Om de veldschattingen van de gemiddeld hoogste grondwaterstand in de winterperiode (GHG)endegemiddeld laagstegrondwaterstand indezomerperiode (GLG)
te toetsen, worden meetgegevens gebruikt van:
- het Instituut voor Grondwater en Geo-energie-TNO (met een meetreeks van 6-8
jaar of meer; meetfrequentie 2keer per maand voor de stambuizen en 4 keer per
jaar voor de AP-buizen, archief-buizen);
- StaringCentrum-buizen (meteenmeetreeksvanminderdan6-8jaar; meetfrequentie
2 keer per maand);
- gerichte opnamen (op data die het GHG- en GLG-niveau benaderen).
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Voor gedetailleerde informatie over het grondwater en grondwaterstandsmetingen
wordt verwezen naar Ten Cate et al. (1995, TD19B).

2.2.2.1 Gemiddeld hoogste (GHG) en gemiddeld laagste grondwaterstand
(GLG)
Degrondwaterstand heeft gedurendehetjaareengolfvormig verloopmetindewinter
de hoogste en in de zomer de laagste standen. De verdamping die in het voorjaar
de neerslag gaat overtreffen, en de afvoer veroorzaken een daling van de
grondwaterstand. Dezedaling duurttot denazomer of de herfst. Het neerslagtekort
gaat dan over in een neerslagoverschot wat resulteert in een stijging van de
grondwaterstand. Uitzonderingen hierop komen bijvoorbeeld voor in gebieden met
sterke regionale kwel en met waterinlaat.
Dehoeveelheden neerslag enverdamping enhunverdelingoverhetjaarzijn elkjaar
verschillend.Ditwerkt doornaardegrondwaterstand waardoor defluctuatie van de
grondwaterstand elkjaar een ander verloop heeft. Bovendien verschillen daardoor
de tijdstippen waarop de hoogste en de laagste grondwaterstand voorkomen.
Naast meteorologische factoren bepalen ook de hydrologische situatie (afwatering,
ontwatering,kwel,wegzijging) endebodemgesteldheid (doorlatendheid, bergingsvermogen)degroottevandegrondwaterstandsfluctuatie. Dezekanworden gekarakteriseerd met de hoogste en laagste grondwaterstand. Met de hoogste grondwaterstand
wordtdewintergrondwaterstand gekarakteriseerd enmetdelaagste grondwaterstand
de grondwaterstand die aan het einde van het groeiseizoen mag worden verwacht.
De van jaar tot jaar verschillende fluctuaties moeten daartoe tot een gemiddelde
fluctuatie wordenherleid.Wanneerhiervooruitgegaanwordtvan grondwaterstanden
gemeten opeen vastedatumindewinter, ènin dezomer, wordteente geringe fluctuatiegevonden.Dehoogstestandenzullenimmersnietelkjaarophetzelfde tijdstip
vallen, evenmin de laagste standen.
Een beeld van de fluctuaties dat voor veel toepassingen geschikt is, ontstaat door
hoogste standen en ook laagste standen over elk hydrologisch jaar (april tot en met
maart)temiddelen.Door dezewaarden weertemiddelen kandegemiddeld hoogste
(GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) berekend worden.
Voor de GHG (GLG) geldt onderstaande definitie.
DeGHG(GLG)isgedefinieerdalsdestatistischeverwachtingswaarde vande HG3's
(LG3's)gegevenhetgrondwaterregime enhetklimaat.Deprecieze waardehiervan
zalindepraktijk uiteraardonbekendblijven,maardezewaardekangeschatworden
uit halfmaandelijkse waarnemingen over een aantal jaren, waarin het
grondwaterregime niet door ingrepen isgewijzigd.
Omdat het weer vanjaar totjaar sterk wisselt, wordt in de praktijk de GHG (GLG)
over een periode van ten minste 8jaar berekend.
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Aanvankelijk werd deGHG enGLG grafisch bepaald dooreen 'gemiddelde' lijn te
trekken door de toppen en de dalen van tijd-stijghoogtelijnen. Het niveau van de
gemiddelde toppen en dalen kwam ongeveer overeen met de gemiddelde waarden
van deHG3's enLG3's.Dekeuze vaneen gemiddelde van drie standen is arbitrair.
Dekeuze vanhet hydrologischjaar (april t/mmaart) inplaats van een kalenderjaar
heeft als achtergrond dat het begin hiervan ongeveer samenvalt met het tijdstip
waarop neerslag en verdamping met elkaar in evenwicht zijn. De hoge
grondwaterstanden vallen daardoor veelal voor het begin van een nieuwe
berekeningsperiode.

2.2.2.2 Nauwkeurigheid van de berekende GHG en GLG
Het aantaljaren met meetgegevens van de grondwaterstand is gewoonlijk beperkt.
De eerste systematische metingen dateren van omstreeks 1953.Gegevens over de
jaren daarvoorzijn nauwelijks beschikbaar.Eendeelvandemeetpunten isinmiddels
opgeheven ofis verplaatst. Ookzijn nieuwemeetpunten indeloopderjaren aanhet
net toegevoegd. De meetperioden variëren daardoor in lengte en hebben ook los
daarvan niet steeds betrekking op dezelfde jaren. Als gevolg van de beperkte
meetperiode is de berekende GHG (GLG) niet meer dan een benadering van de
werkelijke, maar onbekende GHG (GLG).De nauwkeurigheid van deze berekende
GHG (GLG) is niet voor alle meetpunten gelijk.
Indebeginperiode vanhetgebruikvangrondwatertrappen stondenmeetreeksenvan
hooguit achtjaar ter beschikking. Deze periode werd toen voor de berekening van
deGHG(GLG)als voldoende beschouwd, medeomdat vooreen aantal meetpunten
een langere periode nog slechts een geringe verandering in deberekende waarde te
zien gaf (Colenbrander 1970). De nauwkeurigheid hangt af van de lengte van de
meetperiode en van de variatie in de HG3's (LG3's). Door verschillen in
bergingsvermogen enverschilleninont-enafwateringstoestand isdezevariatieniet
voorallemeetpunten gelijk. Denauwkeurigheid vandeberekende GHGenGLGkan
met een betrouwbaarheidsinterval worden aangegeven (Oude Voshaar 1994). De
betrouwbaarheid wordt uitgedrukt in procenten.
Naar de huidige inzichten wordt de schatting van de GHG (GLG) als voldoende
nauwkeurig beschouwd, indien het80%-betrouwbaarheidsintervalnietgroterisdan
20 cm. Zowel voor de correlatie met profiel- en veldkenmerken als voor de keuze
van referentiepunten voor een gerichte opname van grondwaterstanden, komen
meetpunten met een klein 80%-betrouwbaarheidsinterval het eerst in aanmerking.
Uiteraard dienen dergelijke meetpunten ookeengoedeenrepresentatieve ligging te
hebben.
Uit onderzoek is gebleken dat hetklimaat in deperiode waarvan deHG3's (LG3's)
voordeberekening worden gebruikt, vaninvloed is.Omdenauwkeurigheid van de
GHG en GLG van stambuizen te verhogen, is recent een methode ontwikkeld om
voor weersinvloeden te corrigeren (Knotters en Van Walsum 1994).
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2.2.2.3 Schatting van GHG en GLG van (tijdelijke) buizen met korte
meetreeksen door regressie-analyse met stambuizen
Het landelijk meetnet van stambuizen (meetpunten met metingen op of omstreeks
de 14een28evanelkemaand) isvrij grofmazig. Voor eengebied zijn daarom vaak
weinig gegevens beschikbaar wanneer men zich beperkt tot de stambuizen. Een
verdichting vaninformatie kanbereiktwordendoorkortemeetreeksen van tijdelijke
peilbuizen te koppelen aan langjarige meetreeksen in stambuizen. Daartoe worden
tijdelijk (bijv. gedurende eenjaar) peilbuizen geplaatst enwordt opdezelfde dagde
grondwaterstand in de stambuizen en de tijdelijke peilbuizen gemeten. Voor zo'n
tijdelijke buis en een naburige stambuis zal het grondwater doorgaans gelijktijdig
stijgen en dalen,zodat een vrij sterkerelatie kan worden verondersteld tussen dein
beide buizen gemeten grondwaterstanden. Van deze relatie wordt gebruik gemaakt
bij het schatten van de GHG en GLG van de tijdelijke buis. De genoemde relatie
wordt vastgesteld via regressie-analyse (Oude Voshaar 1994). Door vervolgens in
de gevonden regressieformule de GHG (GLG) van de stambuis in te vullen, wordt
de geschatte GHG (GLG) van de tijdelijke buis gevonden.
In sommige gevallen vertoont de puntenwolk een 'banaanvormig' patroon. In die
situaties is een regressiemodel met een rechte lijn minder geschikt en wordt een
exponentiële curve gebruikt. In deoverblijvende gevallen vanniet-lineariteit wordt
een spline-funktie (een gladdecurvediezogoedmogelijk doordepuntenwolk gaat)
gebruikt.
In de praktijk is meestal een aantal stambuizen in de omgeving beschikbaar. Na
controle opde voorwaarden kan met elke geschikte stambuis een GHG en/of GLG
geschat worden. Het ligt dan voor de hand om deze schattingen te combineren
(middelen)zodatallebeschikbareinformatie gebruiktwordt.Erbestaateen Genstatprocedure (GTKORTEREEKS) waarmee de benodigde berekeningen eenvoudig
uitgevoerd kunnen worden (Ten Cate et al. 1995,par. 2.3.5).

Nauwkeurigheid vande via regressie geschatte GHG (GLG) in tijdelijke buizen
Twee componenten bepalen de (on)nauwkeurigheid van de via regressie geschatte
GHG (GLG) in een tijdelijke buis:
- onnauwkeurigheid van de regressielijn;
- onnauwkeurigheid van de GHG (GLG) van de stambuis.
De eerste component is duidelijk omdat immers de regressielijn geschat is uit
waarnemingen die gespreid liggenrond dezelijn; delijn bezitdaarom een bepaalde
onnauwkeurigheid. Detweede component komt voort uit hetniet exact bekend zijn
van de GHG (GLG) van de stambuis. Deze bezit een bepaalde onnauwkeurigheid
(se-stambuis).
Deze beide onnauwkeurigheden worden op een statistisch verantwoorde manier
gecombineerd om een schatting van de onnauwkeurigheid van de GHG (se(GHG))
vandetijdelijke buistekrijgen.Omdatdeformule voordezeonnauwkeurigheid nogal
ingewikkeldis,wordthiervoorverwezen naarTechnischDocument30(OudeVoshaar
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1996). Op dezelfde manier wordt ook een schatting van de onnauwkeurigheid van
de GLG (se(GLG)) verkregen.
Voorwaarden om de methode toe te kunnen passen
Omdat dezemethode nadrukkelijk gebaseerd is opeenregressiemodel, moetereen
sterke relatie bestaan tussen de grondwaterstanden in de tijdelijke buis en de voor
de schatting gebruikte stambuis.Dezewatvageeisistevertalen ineen aantal,meer
concrete voorwaarden. Sommige voorwaarden kunnen al gecontroleerd worden
voordat berekeningen worden uitgevoerd. Andere voorwaarden kunnen alleen
gecontroleerd worden, wanneer de berekening is uitgevoerd.
Een voorwaarde die vooraf gecontroleerd kan worden,isdatdetijdelijke buisende
stambuisopplekken staanmetvergelijkbarehydrologischeomstandigheden. Immers
dan zal het grondwater ingrote mate gelijktijdig stijgen en dalen en mageen sterke
relatietussendetweebuizenverondersteldworden.Ondervergelijkbare hydrologische
omstandigheden wordt verstaan:
- overeenkomst in bodemkundige opbouw van het gebied;
- vergelijkbaar peilbeheer (afwatering, bemaling);
- vergelijkbaar met betrekking tot kwel cq. wegzijging.
Uiteraardzalmenvooraf ookmoetennagaanofdegrondwaterstanden indestambuis
en in de tijdelijke buis op dezelfde dag zijn gemeten.
Andere voorwaarden zijn dat de relatie voldoende sterk is en met een lineaire,
exponentiële of spline functie is te beschrijven. Dit is achteraf te controleren. De
relatie wordt als voldoende sterk beschouwd als de verklaarde variantie (R2adjusted)
groter is dan 80%. Als deze kleiner is dan 80% zal de GHG te diep (en de GLG
te ondiep) worden geschat vanwege het verschijnsel 'regression to the mean': alle
schattingen worden dan naar het midden getrokken omdat de regressielijn vlakker
wordt naarmate de relatie zwakker is.
Bovendien moet de relatie goed kunnen worden vastgesteld. Dit houdt in dat er
voldoendemeettijdstippen (minstens 10enliever20)moetenzijn waaropbeidebuizen
gemeten zijn. Om de relatie goed tekunnen vaststellen, moeten de stambuizen aan
de volgende voorwaarden voldoen:
- er moeten voldoende waarnemingen zijn in de buurt van de GHG;
- er moeten voldoende waarnemingen zijn in de buurt van de GLG.
Onvoldoendewaarnemingen indebuurtvandeGHGleverteenonnauwkeurige schatting vandeGHGomdatderegressielijn dan wordtgeëxtrapoleerd.Evenzo geldtdit
voor de GLG. In de praktijk blijken vooral kortdurende meetreeksen (bijv. korter
dan 1 jaar) niet altijd aan beide eisen te voldoen, namelijk wanneer de meetreeks
geen drogeperiode of geen natteperiode bevat.Ermoet dan een afweging gemaakt
worden tussen:
- verlenging van de meetperiode;
- genoegen nemen met onnauwkeurige schatters.
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Meetreeksen korterdan 1 jaar zijn ookomeenandereredentewantrouwen.Hetkan
bijvoorbeeld voorkomen dat op één van beide plekken (tijdelijke buis of stambuis)
de bodemfysische eigenschappen in het voorjaar sterk verschillen van die in het
najaar. De grondwaterstanden vertonen dan in het voorjaar een andere relatie dan
inhetnajaar. Bijeenmeetreeks dieslechtseenhalfjaar bestrijkt, zullendegegevens
eenveeltesterkerelatie suggererenenbovendien zalderelatie systematisch tehoog
of te laag geschat worden.

Combinatie(middelen) vanschattingenuitmeerstambuizenleverteen betereGHG
enGLG
In de praktijk blijkt vaak een aantal stambuizen beschikbaar te zijn om via de
regressie-methode de GHG en GLG in de tijdelijke buis te schatten. Dit zou meer
danéénschatting opleveren.Tot 1995werdalleende 'beste' stambuisgebruikt voor
de voorspelling zonder gebruik temaken van de informatie van de overige buizen.
Hetisbeter omviaeen aantal 'goede' stambuizen GHGenGLGteschatten endeze
vervolgens te middelen. Deze middeling gebeurt met een weging waarbij de
nauwkeurigste schattinghetgrootstegewichtkrijgt.Zoalsveelalgebruikelijk is,zijn
dewegingsfactoren omgekeerd evenredig met de varianties van de schattingen. Bij
deze gecombineerde schatting moet men zichuiteraard beperken tot stambuizen die
voldoenaandevoorwaarden omdemethodetoetekunnenpassen.Degecombineerde
schatting isnauwkeuriger dande schatting opbasis vanéén stambuis,maar hoeveel
nauwkeurigerisnietexactaantegeven.Alsbenadering (OudeVoshaar 1996)wordt
hiervoordelaagstewaarden voorse(GHG)ense(GLG) vandestambuizen genomen
die meedoen in de gecombineerde schatting.

2.2.2.4 Benadering met gerichte opnamen
Bijdebenadering vandeGHGmetgerichteopnamen veronderstelde men voorheen,
dat de grondwaterstand in gronden met gelijke Gt's en fluctuatie van
grondwaterstanden overal ophetzelfde tijdstip ophet niveau vande GHG zou zijn.
Hettijdstip waaropdithetgevalwas,werdvastgesteld bij éénofenkele stambuizen.
Opdat tijdstip werd dan in een groot aantal, vooraf gereedgemaakte, boorgaten de
grondwaterstand opgenomen.Voorelkboorgatwasdegemetengrondwaterstand een
schatting van de GHG. Voor het vaststellen van de GLG werd een gerichte meting
op 'GLG-niveau' uitgevoerd. Met deze aanpak kan geen waarde gegeven worden
voor de nauwkeurigheid van de schattingen. Bij dekeuze van de als referentiebuis
te gebruiken stambuizen is als richtlijn aan te houden dat het stambuizen moet
betreffen met:
- een klein 80%-betrouwbaarheidsinterval (minder dan 20 cm);
- een fluctuatie dienaar verwachting overeenkomt met die van deboorgaten in het
onderzoeksgebied. Uiteraard mag op de meetdatum de grondwaterstand in de
stambuis niet te veel van de GHG of GLG afwijken.
Een zwak punt in deze methode was dat ervan uitgegaan werd dat het gebied
'hydrologisch homogeen' zou zijn, in die zin dat de grondwaterstanden zich overal
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gelijktijdig ophet niveau vandeGHGof deGLGbevonden. Dit veronderstelde dat
degrondwaterstandsfluctuatie binnenzo'n gebiedoveral synchroon verloopt.Echter
doorverschilleninbergingsvermogen,doorlatendheid,dichtheidvanhetontwateringssysteem, geo(hydro)logische opbouw van de ondergrond enzovoort, komen al op
relatief korte afstanden meer of minder grote verschillen in het
grondwaterstandsverloop voor. Zo hebben natte gronden een geringe berging en
doorgaans een dicht ontwateringssysteem. Hierdoor heeft het weer (neerslag en
verdamping)bijnattegrondenoverhetalgemeeneenveelgrotereendirectereinvloed
op de grondwaterstand dan bij drogere gronden. Dit betekent dat het uitgangspunt
vandegerichteopname,hetalomgelijktijdig bereikenvanhetGHG- (GLG)-niveau,
zich lang niet overal voordoet. Het resultaat van de gerichte opname was een
onzekere schatting.
Het is evenwel mogelijk met een wat aangepaste versie van de methode deGHGof
GLG te schatten. Hierbij gaat men uit van een set van referentiebuizen die de
belangrijkste variatie in hydrologische omstandigheden (geohydrologie en
ontwateringsniveau) representeren, anders gezegd die alle voorkomende Gt's
omvatten.
Deze gerichte opname wordt bij voorkeur uitgevoerd wanneer de grondwaterstand
in debuizen met eengemiddeld ontwateringsniveau ongeveer ophetGHG- (GLG-)
niveau is. Op dat tijdstip wordt de grondwaterstand in de boorgaten en in alle
referentiebuizen gemeten. Opbasis van de gegevens van dereferentiebuizen wordt
de samenhang vastgesteld tussen de grondwaterstand en de GHG (GLG) (via
regressie);eventueelwordtditpergeohydrologischdeelgebied(stratum) afzonderlijk
gedaan.Metdezesamenhang wordtvervolgensdeGHG(GLG)perboorgat geschat.
Bij deze aanpak van de gerichte opname kan tevens een indicatie van de
betrouwbaarheid vandeschattingenverkregenworden,mitshetaantalendespreiding
(natte en droge buizen) toereikend is (Te Riele 1994).
Door evenwel beidemetingen inéénregressiemodel tecombineren, is het mogelijk
debetrouwbaarheid vandeGHG-(GLG)-schattingen vandeboorgatentevergroten.
Voorwaardeisweldatdemetingen opbeidetijdstippen oppreciesdezelfde lokaties
verricht worden.In datgeval kan deGHG (GLG) van deboorgaten geschat worden
met eenmultiple regressie-model datisgebaseerd opde samenhang tussendeGHG
(GLG)endegemeten grondwaterstanden optweetijdstippen inde referentiebuizen
(Te Riele en Brus 1991).

2.2.2.5 Verkenning van de ontwateringstoestand in de winter
Op een eenvoudige en snelle wijze kan een globale indruk van de voorkomende
GHG's verkregen worden, wanneer in de winter een verkenning wordt uitgevoerd
van de ontwaterings- en afwateringssituatie. Het is doelmatig om dit voorafgaande
aanhetbodemgeografisch onderzoekuittevoeren.Tijdens deverkenning geeft men
op een kaart aan in welke mate wateroverlast geconstateerd wordt. Van belang is
het moment waarop deverkenning uitgevoerd wordt. Bij voorkeur wordt dit ophet
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tijdstip gedaan waarop de grondwaterstand ongeveer op het niveau van de GHG is
gekomen (controleren metstambuisgegevens) eneventueel deslootwaterstand weer
tot winterpeil is afgemalen. In alle gebieden met hoge slootwaterstanden is de
grondwaterstand ook hoog en de GHG bijgevolg ondiep. Het omgekeerde behoeft
uiteraardniethetgevaltezijn.Eendiepslootpeilvormtgeengarantievooreengoede
ontwatering (afvoer vanovertollig water uit degrond) en een diepe GHG.Ziet men
bij een goede afwatering veel plassen op het land of water in de bouwvoor van
geploegd land, wat niet het gevolg is van de structuur van de bovengrond
(verslemping), dan is de kans op een ondiepe GHG vrij groot. Over de tijdsduur
waarop zichhoge grondwaterstanden handhaven, kaneen indruk verkregen worden
door de verkenning na enige dagen te herhalen.

2.2.2.6 Veldschatting
Tervoorbereiding opeenbodemgeografisch onderzoek wordt een grondige analyse
uitgevoerd naar de beschikbare grondwaterstandsgegevens. In de praktijk komt dit
neer op het raadplegen van het archief van GG-TNO met behulp van OLGA en het
berekenen van GHG en GLG van de geselecteerde buizen. Daarnaast is het van
belang de aard en de omvang van de eventueel gerealiseerde ingrepen in de
waterhuishouding te kennen, terwijl ook informatie over grootte en plaats van
grondwateronttrekking doorpompstations onontbeerlijk is.Ookhetraadplegen van
dewaterstaatskaart, schaal 1 : 50 000,enincidenteelvanhoogtecijferkaarten, schaal
1 :10000,kanbijdragen ineen toename vandehydrologische voor-informatie. Bij
de start vandeopname bestaat eralduskennis overde grootte van defluctuatie van
degrondwaterstand, over devariatie van defluctuatie binnen het gebied aldan niet
gerelateerdaanhetvoorkomenvannatteendrogegrondenofaanbepaaldelandschappelijke eenheden.
Hetopeenveldkaart aangeven vangrondwatertrappen datgelijktijdig geschiedtmet
de opname van debodemeenheden, is gebaseerd op een veldschatting van de GHG
en de GLG. Voor de veldschatting wordt gebruik gemaakt van profiel- en
veldkenmerken. Profielkenmerken worden veroorzaakt door hetjaarlijkse verloop
vandegrondwaterstand.Veldkenmerken gevendeinvloedvanhetjaarlijkse verloop
van de grondwaterstand aan.
Met betrekking tot de fluctuatie van de grondwaterstand zijn in een bodemprofiel
drie zones te onderscheiden:
- de zone boven de hoogste grondwaterstand, waarin door voldoende aëratie
nauwelijks of geen reductieprocessen optreden. In gronden met hoge
grondwaterstanden is deze afwezig;
- de zone waarin zich de fluctuatie van de grondwaterstand afspeelt. In deze zone
met afwisselend oxidatie- en reductieprocessen ontstaan door herverdeling van
bepaaldeverbindingen (o.a.vanijzer)roest-en/ofreductievlekken.In ijzerhoudende
gronden zijn dit de klassieke gley-kenmerken, in ijzerloze gronden de
blekingsvlekken (kleurschifting). HetGHG-niveaubevindtzichindezezone,veelal
in het bovenste gedeelte;
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dezonebenedendediepstegrondwaterstand, waarindoorpermanente verzadiging
metwateroxidatieprocessen ontbreken(Cr-horizont).Debovenzijde vandezezone
correspondeertruwweg methetGLG-niveau.Bijprofielen meteengrotecapillaire
opstijging kan de GLG zelfs in de gereduceerde zone zitten.

GHG
Van de te gebruiken gleyverschijnselen en blekingsvlekken voor de veldschatting
vandeGHGis geen landelijk geldende morfometrische beschrijving tegeven.Hun
verschijningsvorm is te zeer afhankelijk van het moedermateriaal waarin zij zijn
gevormd en slechts eendeelvandeze verschijnselen heeft betrekking ophet actuele
grondwaterstandsverloop.Ingrepenindeontwaterings-enafwateringstoestand hebben
ingrotedelenvanNederlanddegrondwaterstand verlaagd.Profielkenmerken diebij
het vroegere grondwaterregime behoren en dus fossiel zijn, laten zich vaak niet
gemakkelijk van actuele kenmerken onderscheiden.

GLG
De veldschatting van de GLG geeft gewoonlijk minder problemen dan die van de
GHG. Het voornaamste profielkenmerk is de begindiepte van de Cr-horizont. Ook
voorhetGLG-niveau geldtdatditniet steedsmetdebovengrens vande Cr-horizont
samenvalt. De grootte van de noodzakelijke correctie kan worden gevonden door
profielstudie bij stambuizen.
Naast profielkenmerken bij de veldschatting van de GHG en GLG moet men ook
letten op veldkenmerken. Veldkenmerken zijn onder andere te ontlenen aan de
fysische geografie van het gebied (landschap,reliëf, dichtheid vanhet afwateringsenontwateringsstelsel, slootwaterstand, begreppeling,buisdrainageenbodemgebruik)
alsmedeaandevegetatie(vocht-endroogte-indicatoren).Develdkenmerken worden
tevensgebruikt omdebegrenzing vaneengebiedmeteenzelfde grondwatertrap vast
te stellen.
Gewoonlijk geeft geen van dekenmerken een ondubbelzinnige aanwijzing over het
GHG-enGLG-niveau.Slechtszeldeniseenkenmerkzouitgesprokendatgeen twijfel
behoeft te bestaan over de daaraan te ontlenen gevolgtrekking. De veldschatting is
meerdaneenuiteencombinatievankenmerken opgebouwdtotaalbeeld.Opdenduur
ontstaat door ervaring en gebiedskennis voor de GHG en GLG een zekere
verwachtingswaardedievoortdurend aankenmerken getoetstmoetwordenenzonodig
gecorrigeerd. Een hulpmiddel hierbij is dekennis van de GHG-GLG-fluctuatie per
grondwatertrap, zoals die in tabel 2 bij gemiddelde waarden van de GHG en GLG
is opgenomen.
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Tabel 2 Gemiddelde en variantie van het gemiddelde van GHG, GLG enGHG-GLG-fluctuatie
per Gt voor meetpunten inpleistocene zandgebieden, zeekleigebieden en duinen (naar Vander
Sluijs 1990)
Grondwatertrap
(Gt)

GHG1 in
cm - rav.

I
II nat
II droog
III nat
III*droog
IV
V nat
V droog
VI
VII droog
VII droog

-5 ±
7±
32 ±
17 ±
32 ±
56 ±
17 ±
32 ±
61 ±
101 ±
185 ±

4
3
7
1
3
3
3
3
1
2
3

GLG1 in
cm - mv.
38+7
66 ± 4
67 ± 1 1
103 ± 3
102 ± 4
104 ± 4
135 ± 5
142 ± 4
155 ± 2
190 ± 3
281 ± 4

GHG-GLGfluctuatie (cm)

Aantal
meetpunten

43 ± 5
60 ± 3
36 ± 1 0
86 ± 1 0
70 ± 3
49 ± 3
118 ± 4
110 ± 3
94 ± 2
90 ± 2
97 ± 3

14
34
5
54
33
45
30
42
151
99
50

1
Berekend voor het gehele hydrologischjaar
Let op: natter deel: GHG < 25 cm; droger deel Gt II:GHG 25-50 cm en van Gt III en V: 25-40cm;
droger deel Gt VII: GHG 80-140 cmen zeer droog deel Gt VII: GHG > 140

2.3 Indeling van de gronden
In het veld worden de gronden per boorpunt gedetermineerd volgens het systeem
van bodemclassificatie voor Nederland van De Bakker en Schelling (1989). Dit is
een morfometrisch classificatiesysteem: het gebruikt de meetbare kenmerken van
het profiel als indelingscriterium. Vervolgens worden de gronden in karteerbare
eenhedeningedeeld.Dezeeenhedenwordenindelegendaondergebracht, omschreven
en verklaard. De definities van de gebruikte begrippen, gehanteerd bij de
indelingscriteria, staan vermeld in hoofdstuk 5. De verschillende soorten gronden
worden indelegenda zodanig gegroepeerd datde wijze van indeling overzichtelijk
wordt weergegeven. Erwordt naar gestreefd dat de indeling vande gronden zoveel
mogelijk overeenkomt met die van de legenda van de Bodemkaart van Nederland,
schaal 1 :50 000.Voorhetdoelvanhetonderzoek(bodemkaarten,schaal 1:10 000
of 1 : 25 000) wordt op bepaalde punten van de landelijke indeling afgeweken en
de onderverdeling verfijnd. De gronden worden naar de grondsoort ingedeeld:
- veengronden;
- moerige gronden;
- zandgronden;
- zavel- en kleigronden;
- leemgronden.
De definities van deze gronden zijn als volgt:
- veengronden zijn gronden die tussen 0en 80cmdiepte voor dehelft of meervan
de dikte uit moerig materiaal bestaan.
- moerige gronden zijn gronden die tussen 0 en 80 cm diepte voor minder dan de
helft vandedikteuitmoerig materiaal bestaan dattevens voldoet aande definitie
van de moerige bovengrond of van de moerige tussenlaag.
- zandgronden zijn mineralegronden,waarvanhetniet-moerigedeeltussen 0en80
cm diepte voor de helft of meer van de dikte uit zand bestaat; indien een dikke
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A voorkomt, moet deze gemiddeld uit zand bestaan.
- zavel-enkleigronden zijn mineralegronden,waarvanhetniet-moerigedeeltussen
0 en 80cm diepte voor minder dan de helft van de dikte uit zand bestaat; indien
een dikke A voorkomt, moet deze gemiddeld zwaarder zijn dan de textuurklasse
zand.
- leemgronden zijn minerale gronden, waarvan het niet-moerige deel tussen 0 en
80cmdiepte voordehelft ofmeervandedikteuitleembestaat; indien een dikke
A voorkomt, moet deze gemiddeld uit leem bestaan.
Indevolgendesubparagrafen wordendehoofdklassen vandegrondenendeverdere
indeling, alsmede toevoegingen en vergravingen, en overige onderscheidingen
toegelicht. Tussen ( ) staat telkens de code voor een indelingscriterium. De
hoofdklassen van de gronden zijn:
- veengronden (code V);
- moerige gronden (code W);
- podzolgronden (code Y en H);
- brikgronden (code B);
- dikke eerdgronden (code EZ, EL en EK);
- kalkloze zandgronden (code Z);
- vaaggronden /'stuifzandgronden' (code Z);
- kalkhoudende zandgronden (code Z...A);
- kalkhoudende bijzonder lutumarme gronden (code S...A);
- niet gerijpte minerale gronden (code MO - zeeklei; RO - rivierklei);
- zeekleigronden (code M);
- rivierkleigronden (code R);
- oude rivierkleigronden (code KR);
- oude kleigronden (code K);
- leemgronden (code L);
- mengelgronden (code M);
- overige gronden.
Ophet laagsteniveau wordtbij veengronden ingedeeld naarveensoort (tabel3), bij
zand-enleemgronden naarzandgrofheidsklassen, leemgehalteenlutumgehalte (tabel
4), bij zavel- en kleigronden naar lutumgehalte en profielverlopen (tabel 5). Er is
een algemene indeling van de dikte van de humushoudende bovengrond (tabel 6),
een diepte-indeling voor de begindiepte van onder andere veen-, zand-, leem- of
kleiondergrond (tabel 7) en een indeling naar kalkverloop (tabel 8).
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Tabel3 Indeling naar veensoort bij veengronden
Code 1

Omschrijving

A

B
b

boveen

be

eutroof broekveen

b
s

veenmosveen

c

zeggeveen

er

rietzeggeveen

bm

mesotroof broekveen

s

c

r

rietveen

rc

zeggerietveen

d

veraard of verweerd veen

vv

verslagen veen

ov

overig veen (bijv. bagger, gyttja)

r

d

1

Kolom A gebruiken voor een ruime indeling van de veensoorten en
kolom B voor een gedetailleerde indeling, indien dit mogelijk is.

Tabel4 Indeling cijfercode bij zand-en leemgronden

Zandgrofheidsklassen bij zandgronden (eerste cijfer in het cijferdeel van de
legendacode)
Naam

M50 (in urn)

Code 1

uiterst fijn

50- 105

1

zeer fijn

105- 150

3

matig fijn

150- 210

5

matig

210- 420

7

zeer grof

420-2000

9

?.
fijn

4
6
8

grof
1

Deeerste kolom bevat de codes van de enkelvoudige klassen. Devolgende kolommen met even
getallen bevattende codes voor telkens twee samengevoegde enkelvoudige klassen.
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Leemgehalte bij zandgronden (tweede cijfer in het cijferdeel van de legendacode)
en leemgronden (enige cijfer)
leemarm zand

0

Code 1

% <2 um

% < 50 urn

Naam

- 10

1

- 17,5

3

2
zand

zwak lemig zand

10

sterk lemig zand

17,5 - 32,5

5

zeer sterk lemig zand

32,5 - 50

7

zandige leem

50

4

<8

6
- 85

5

leem

meestal > 8
siltige leem

85

-100

6

Voor zand: de eerste kolom bevat de codes van de enkelvoudige klassen. De volgende kolommen
met even getallen bevattende codes voor telkens twee samengevoegde enkelvoudige klassen.

Lutumgehaltebij dekalkhoudende zandgronden (tweede cijfer inhet cijferdeel van
de legendacode)
Naam

Code1

% < 2 urn
zeer kleiarm zand

0-3

1

matig kleiarm zand

3-5

3

5-8

5

kleiarm zand

2

zand

4
kleiïg zand
1

De eerste kolom bevat de codes van de enkelvoudige klassen. De volgende kolommen met even
getallen bevattende codes voor telkens twee samengevoegde enkelvoudige klassen.

Tabel 5 Indeling cijfercode bij zavel- en kleigronden

Lutumgehalte (eerste cijfer in het cijferdeel van de legendacode)
Naam

% < 2 jim
i

! zeer lichte zavel
lichte zavel

- 12

0

- 17,5

1

I

1

Jmatig lichte zavel

zavel

8

Code1

12

2

i

zware zavel

17,5 - 25

3

lichte klei

25

- 35

5

35

- 50

7

50

- 100

9

4
6
j matig zware klei

klei
zware klei

8

L_

r
1

zeer zware klei

i

De eerste kolom bevat de codes van de enkelvoudige klassen. De volgende kolommen met even
getallen bevattende codes voor telkens twee samengevoegde enkelvoudige klassen.
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Profielverlopen bij zavel- en kleigronden (tweede cijfer in het cijferdeel van de
legendacode)
Code

Omschrijving

0

geen indeling
la

op veen beginnend van 40-60 cm - mv.

lb

op veen beginnend van 60-80 cm - mv.

2a

op zand beginnend van 40-60 cm - mv.

2b

op zand beginnend van 60-80 cm - mv.

3a

met een tussenlaag van niet-kalkrijke zware klei beginnend ondieper dan 60 cm - mv.

3b

met een tussenlaag van niet-kalkrijke zware klei beginnend van 60-80 cm - mv.

4a

met een ondergrond van niet-kalkrijke zware klei beginnend ondieper dan 60 cm - mv.

4b

met een ondergrond van niet-kalkrijke zware klei beginnend van 60-80 cm - mv.

5a

aflopend, tussen 0-80 cm - mv. neemt het lutumgehalte af

5b

homogeen, tot 80 cm - mv. weinig variatie in het lutumgehalte

5c

oplopend, tussen 0-80 cm - mv. neemt het lutumgehalte toe

1

2

3

4

5

Tabel 6 Indeling van de dikte van de humushoudendebovengrond
Code

Dikte in cm
0-15

t

15-30

c

30-50
50-80

d
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>80

Tabel 7Diepte-indeling voor begindiepte van o.a. veen-,zand-, leem- of kleiondergrond,
verwerkingsdiepteenzovoort
Diepte in
cm - mv.

Basisindeling

0

Samengevoegde indeling

0

15

40

2
3a

60

3

3b
4

80

5a
100

5
5b

6

120
7
150

9a

180

8
9
9b

250
1

Dezeindeling is opgezet voor de legenda bij een afgeleide thematische kaart, bijvoorbeeld voorde
begindiepte van de zandondergrond. Voor dit type thematische kaarten zijn procedures ontwikkeld
om de begindiepte af te leiden. Om de algemene bodemkaart niet met (te)veel detailinformatie te
belasten, wordt aangeraden deze indeling spaarzaam te gebruiken.

Tabel 8 Indeling kalkverloop
Kalkverloop in het kaartvlak (volgens fig. 1)

Kalkverloopklasse
Kalkrijk
Kalkhoudend
Kalkloos

...A
...B
...C

a, a + b
a + b + c, b
b + c, c
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Kalkverloop

80-^
kalkrijk

kalkloos

t•*•;-*] kalkarm

Kalkverloop

kalkrijk

t ' ! ' l ' ] | kalkarm

E

kalkloos

I kalkrijkofkalkarm
I ofkalkloos

Fig. 1Schematische voorstelling van de kalkverlopen in verband met het verloop van het
koolzure-kalkgehalte

2.3.1 Veengronden (code V)
Veengronden hebben40cmofmeermoerigmateriaalbinnen 80cm-mv.Zeworden
onderverdeeld naar het al of niet voorkomen van een moerige eerdlaag of een
veenkoloniaal dek in eerdveengronden, rauwveengronden en veengronden met een
veenkoloniaal dek (tabel 9).
Eerdveengrondenzijn gerijpte veengronden meteengoedveraardemoerigeeerdlaag.
De veraarding kan eutroof zijn, meestal onder invloed van klei, stalmest of
slootbagger;demoerigeeerdlaagisdankleiig(hV.,hEV).Oligotrofe veraarding leidt
totkleiarmemoerigeeerdlagen (aV.,aEV.).Dezebevattenvaakveelzand.Veengronden met een dikke A (.EV.) zijn meestal door baggeren opgehoogd.
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Rauwveengrondenzijn veengrondenzondereenmoerigeeerdlaag.Rauwveengronden
zonder minerale bovengrond zijn zeer slap (Vo) of redelijk tot goed gerijpt en dus
stevig(er)(V.).Rauwveengronden metmineralebovengrondhebbeneenzanddek(zV.)
dan wel een zavel- of kleidek (kV.). Dit laatste wordt onderverdeeld naar het
voorkomenofontbreken vaneenduidelijk donkerebovengrond (mineraleeerdlaag).
Veengronden metmineraleeerdlaag(pV.)hebbeneenzavel-ofkleidekmeteenzeer
donkere,meestalhumusrijke ofzeerhumeuzebovengrond vantenminste 15 cmdikte
die binnen 40cm gewoonlijk geleidelijk overgaat in moerigmateriaal.Bij gronden
zondermineraleeerdlaag (kV.)isdehumushoudendebovengrond dunnerdan 15cm
en/of minder donker. Het minerale materiaal eronder is gewoonlijk grijs en matig
humeus of humusarm. Vaak is de overgang naar het veen (vrij) scherp.
Alshetmoerigemateriaal doorgaat tot tenminste 120cm-mv.,wordtdeveensoort
onderscheiden, volgens tabel 3. Bepalend is de veensoort die binnen 80 cm - mv.
overweegt (uitgezonderd in de veenkoloniën).
Begint binnen 120 cm - mv. een minerale ondergrond dan wordt de aard daarvan
(zand, zavel of klei) aangegeven. Daarbij wordt ook nog onderscheid gemaakt naar
hetaldannietvoorkomen vaneen(humus)podzol-B inhetzand.Eenpodzol-Bgaat
meestal samen met een oligotrofe veenontwikkeling (veenmos) erboven. De
onderverdeling naar de samenstelling van de minerale ondergrond en de
bodemvorming daarin is dan als volgt:
- zand zonder een humuspodzol-B (...z);
- zand met een humuspodzol-B (...p);
- zavel, klei of leem (...k).
Een aparte plaats nemen de veengronden met een veenkoloniaal dek (iV.) in. Ze
hebben in principe een bezandingsdek, maar dit is op de ene plaats moerig, elders
(vaak binnen één perceel) humusrijk of humeus. Ook de dikte ervan varieert, zelfs
binnen één perceel, van circa 10tot soms meer dan 20 à 25 cm. Om een veelheid
van (niet-karteerbare) onderscheidingen en daarmee een serie gecompliceerde,
samengestelde eenheden te vermijden, zijn eenheden meteenruimere omschrijving
van het zanddek gemaakt. Door grote verschillen in verveningsdiepte en dikte van
het teruggestorte veen (o.a. bolster) is een indeling naar dominerende veensoort
bezwaarlijk. Daarom ishier dediepste, meestal niet vergraven veensoort bepalend.
Veel percelen in het veenkoloniale gebied zijn verbeterd door diepwoelen, vaak
gepaard met selectief mengen van veen en zand.
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Tabel 9 Indeling, benaming en codering vande veengronden (code V)
Aard van de
bovengrond

Samenstelling en dikte van de bovengrond

met moerige eerdlaag
EERDVEENGRONDEN

kleiig (> 10% lutum op de grond)
15-30 cm dik
30-50 cm dik
KOOPVEENGRONDEN
kleiïg (> 10% lutum op de grond) > 50 cm dik
AARVEENGRONDEN
kleiarm (< 10% lutum op de grond)
15-30 cm dik
30-50 cm dik
MADEVEENGRONDEN

zonder moerige
eerdlaag
RAUWVEENGRONDEN

hEV

taV.
caV.

kleiarm (< 10% lutum op de grond) > 50 cm dik
BOVEENGRONDEN

aEV.

met niet-gerijpt materiaal binnen 20 cm - mv.
met niet-gerijpt materiaal vanaf maaiveld
VLIETVEENGRONDEN

Vo
oVo

met zavel- of kleidek, waarin minerale eerdlaag of humusrijke
bovengrond > 15 cm dik
WEIDEVEENGRONDEN
met zavel- of kleidek zonder minerale eerdlaag en/of humusrijke
bovengrond < 15 cm dik
WAARDVEENGRONDEN

met veenkoloniaal
dek
VEENGRONDEN

thV.
chV.

pV.

kV.

met een zanddek zonder minerale eerdlaag
met een zanddek met minerale eerdlaag
MEERVEENGRONDEN

zV.
pzV.

zonder zavel-, klei- of zanddek
met een weinig of niet veraarde bovengrond
VLIERVEENGRONDEN

V.
vV.

met humeus zanddek of moerige bovengrond 10-20 cm dik
VEENGRONDEN met veenkoloniaal dek

iV.

2.3.2 Moerige gronden (code W)
Moerigegrondenzijn mineralegrondenmeteenmoerigebovengrond ofeenmoerige
tussenlaag. Zevormen deovergang vandeveengronden naar de'normale' minerale
gronden.
De onderverdeling (tabel 10) geschiedt in de eerste plaats naar de textuur van de
ondergrond ende bodemvorming daarin. Bij zandondergronden wordt onderscheid
gemaakt naar het al dan niet voorkomen van een duidelijke humuspodzol-B (...zof
...p).Bij lutumrijke ondergronden wordt ingedeeld naar derijping (WoenWg).De
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moerigepodzolgronden (.Wp)endemoerige(zand)eerdgronden (.Wz)zijn onderverdeeldnaardeaardvandebovengrond.Voorgrondenmeteenveenkoloniaaldekzijn
aparte legenda-eenheden gemaakt (par. 2.3.1).
Tabel 10Indeling, benaming en codering vande moerige gronden (code W)
Aard van de ondergrond

Aard van de bovengrond

zand met duidelijke
humuspodzol-B
.Wp
MOERIGE
PODZOLGRONDEN

zavel- of kleidek
zavel - of kleidek waarin minerale eerdlaag

kWp
pkWp

zanddek waarin geen minerale eerdlaag
zanddek waarin minerale eerdlaag

zWp
pzWp

zand zonder duidelijke
humuspodzol-B
.Wz
MOERIGE
EERDGRONDEN

moerige bovengrond weinig of niet veraard
kleiarme moerige bovengrond
kleiïg moerige bovengrond

vWp
aWp
hWp

veenkoloniaal dek

iWp
kWz

zavel- of kleidek
zavel- of kleidek waarin minerale eerdlaag

pkWz

zanddek waarin geen minerale eerdlaag
zanddek waarin minerale eerdlaag

zWz
pzWz

moerige bovengrond weinig of niet veraard

vWz

kleiarme moerige bovengrond

aWz

kleiïg moerige bovengrond

hWz

veenkoloniaal dek

iWz

niet-gerijpte zavel of klei
PLASEERDGRONDEN

geen indeling (meestal moerig)

Wo

gerijpte zavel of klei
BROEKEERDGRONDEN

geen indeling (meestal moerig)

Wg

2.3.3 Podzolgronden (code Y en H)
Podzolgronden hebben een inspoelingslaag (B-horizont), waarin organische stof al
dannietsamenmetijzer-enaluminiumverbindingenisopgehoopt.Zezijn gebonden
aan een klimaat waarin de neerslag de verdamping overtreft, waardoor in een deel
vanhetjaareenneerwaartsewaterstromingindegrondplaatsvindt.Daardoorworden
stoffen uitdebovengrondopgelostennaarbenedenverplaatst.Eendeelspoeltgeheel
uit (o.a. kalk), een ander deel komt op geringe diepte weer tot afzetting, zoals de
genoemde organische stof, en ijzer- en aluminiumverbindingen.
Wileengrondeenpodzolgrond wordengenoemd,danmoetdeB-horizontaanzekere
eisen van kleur en dikte voldoen (duidelijke podzol-B-horizont). Gronden met een
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duidelijke podzol-B zijn echter niet tot de podzolgronden gerekend als ze:
een humushoudende bovengrond van 50 cm dikte of meer hebben. Ze worden
dan dikke eerdgronden genoemd (par. 2.3.5);
bedekt zijn met40cmof meermoerig materiaal, zavel ofklei,dan welzand.Ze
behorendanrespectievelijk totdeveengronden (par.2.3.1),dezeeklei-(par.2.3.
11) of rivierkleigronden (par. 2.3.12) of de kalkloze zandgronden (par 2.3.6);
eenmoerigebovengrond oftussenlaaghebben.Hetzijndanmoerigegronden(par.
2.3.2).
Hetmoedermateriaal vandepodzolgronden bestaatuitkalklooszandmeteengering
gehalte verweerbare mineralen. De verschillen in mineralogische rijkdom zijn de
oorzaak van de vorming van twee soorten podzolgronden (tabel 11): de
moderpodzolgronden (Y) en de humuspodzolgronden (H).
Moderpodzolgronden vindt men in mineralogisch rijke zanden met diepe
grondwaterstanden. Ze hebben een duidelijke podzol-B-horizont, waarvan de
organische stof overwegend uit moder bestaat die intensief gemengd is met de
minerale delen.Moder gaat steeds samen metdeaanwezigheid van ijzer als huidjes
op de zandkorrels en als fijn stof tussen de kwartskorrels. In moderpodzolgronden
zijn deovergangen tussen deverschillende horizonten meestal zeergeleidelijk. Een
uitgesprokenloodzandlaag(E-horizont)ontbreekt vaak.Moderpodzolgronden worden
onderverdeeld naar dedikte van dehumushoudende bovengrond. Dematig dikkeA
vandeloopodzolgronden (cY..) ismeestal ontstaan doorophoging met potstalmest.
Indeondergrond vanhorstpodzolgronden (Y..b)komteenenkelecentimeters dikke
banden-B voor. Deze gronden vormen de overgang naar de brikgronden.
Humuspodzolgronden zijn ontstaan in arm moedermateriaal. De organische stof in
de duideijke podzol-B-horizont is amorf en ligt als huidjes op de zandkorrels en
verbindtdezekorrelsdoorbruggetjes. Vaakzijn ookdeporiëngeheelof gedeeltelijk
metamorfehumusgevuld.Humuspodzolgronden zijnonderverdeeldnaar hydromorfe
kenmerken. De gronden zonder ijzerhuidjes (Hn..) zijn gevormd onder (periodiek)
sterkeinvloed vanwater.Daardoor ontstond eenreducerend milieu,waarin het ijzer
werd opgelost en afgevoerd. De ontijzerde C-horizont heeft daardoor een grauwe
kleur.Doorontwateringhebbenthansveelvandezegrondendiepere grondwaterstandendanovereenkomtmethunhydromorfe kenmerken.Degrondwatertrap (Gt) geeft
daarover uitsluitsel.
Soms is het moedermateriaal van nature ijzerarm, zoals in sommige'witte' zanden.
Afwezigheid vanijzerduidtdaarnietopbodemvorming ondernatte omstandigheden.
Vaak hebben deze gronden wel een dun ijzerbandje onder de B-horizont; vandaar
datzetotdehaarpodzolgronden (Hd..)wordengerekend.Humuspodzolgronden met
ijzerhuidjes (Hd..) zijn onder droge omstandigheden bij diepe grondwaterstanden
gevormd. In de bovenste 5 à 10 cm van de B-horizont heeft meestal een sterke
verrijking met amorfe humus plaatsgevonden, de zogenaamde Bhs-horizont.
Daaronder treft men soms een zeer dun ijzerbandje (Bs) aan. Het zand van de Chorizont heeft een geelblonde kleur, wat wijst opde aanwezigheid van ijzerhuidjes
op de zandkorrels. Vaak komt onder de A-horizont een grijze loodzandlaag (Ehorizont) voor. Aan de onderzijde van de B-horizont en in de C-horizont treft men
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dikwijls minof meer horizontaal verlopende bandjes vaningespoelde humusaan,
dezogenaamde fibers. Dehorizonten van dehumuspodzolgronden met ijzerhuidjes
zijn vaak aanbeide zijden scherp begrensd.
Deonderverdeling van allehumuspodzolgronden berust opdedikte vandehumushoudende bovengrond enopdetextuur. Dematig dikke A(cH..) isontstaan door
ophoging metpotstalmest, somsdooreenzeergeleidelijke opstuiving met enigszins
humushoudend materiaal.
Hetorganische-stofgehaltevandemoderpodzolgronden (holtpodzolgronden) neemt
naar beneden geleidelijk af. In de humuspodzolgronden, vooral in de
haarpodzolgronden, komt eenduidelijke topindeB-horizont voormeterboven een
veel humusarmere laag, deE-horizont.
Hetijzergehaltevandeholtpodzolgronden neemtvaakindeB-horizonten enigszins
toe. In de haarpodzolgronden is de ophoping van ijzer en aluminium zeer
uitgesproken. DeE-horizonten zijn zeer arm aanbeide metalen.
Tabel 11Indeling, benaming en codering van depodzolgronden (code Y en H)
Aard vande humus
in de duidelijke
podzol-B

Hydromorfe kenmerken

Dikte vande humushoudende
bovengrond

Voorkomen vaneenbanden-B in
de ondergrond

moder humus
.Y.
MODERPODZOLGRONDEN

nietvan
toepassing

dun: 0-30cm

zonder banden-B
HOLTPODZOLGRONDEN

Y..

Y..

met banden-B
Y..b
HORSTPODZOLGRONDEN

amorfe humus
.H.
HUMUSPODZOLGRONDEN

zonder
ijzerhuidjes

met
ijzerhuidjes

matig dik:30-50 cm
cY..
LOOPODZOLGRONDEN

geen indeling

dun: 0-30 cm
Hn..
VELDPODZOLGRONDEN

geen indeling

matig dik:30-50 cm
cHn..
LAARPODZOLGRONDEN

geen indeling

dun: 0-30 cm
Hd..
HAARPODZOLGRONDEN

geen indeling

matig dik: 30-50 cm
cHd..
KAMPPODZOLGRONDEN

geen indeling

Een zand-, zavel- of kleidek geven we bij de holtpodzolgronden, veldpodzolgronden en
haarpodzolgronden met een toevoeging aan, respectievelijk z... voor een zanddek en k... voor een
zavel- of kleidek
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2.3.4 Brikgronden (code B)
Brikgronden hebben een inspoelingslaag van lutumen ijzer diebinnen 80cm -mv.
moetbeginnen en dieaan verschillende andere eisenmoet voldoen, de zogenaamde
briklaag. Deze laag is ontstaan door kleiverplaatsing en komt voor in kalkloze
lutumrijke afzettingen van ten minste laat-pleistocene ouderdom, namelijk oude
rivierklei (Formatie van Kreftenheye) en loss (Formatie van Twente).
De brikgronden zijn onderverdeeld naar de aard van het moedermateriaal, de
begindieptevanroest-enreductievlekken, endeplaatsvandebriklaaginhet profiel
(tabel 12).
Tabel 12 Indeling, benaming en codering van de brikgronden (code B)
Aard van het
moedermateriaal

Hydromorfe kenmerken

eolisch
BL..
LEEMBRIKGRONDEN

met roest en grijze vlekken beginnend in de E- en B-horizont
KUILBRIKGRONDEN

BLn.

geen roest en grijze vlekken in de E-horizont, maar wel in de B-horizont BLh.
DAALBRIKGRONDEN
met roest en grijze vlekken beginnend dieper dan de B-horizont
RADEBRIKGRONDEN
met roest en grijze vlekken beginnend dieper dan de B-horizont en
met een briklaag beginnend aan of direct onder het oppervlak
BERGBRIKGRONDEN
fluviatiel
BK..
OUDEKLEIBRIKGRONDEN

met roest en grijze vlekken in de E- en B-horizont
KUILBRIKGRONDEN

BLd.

BLb.

BKn.

geen roest en grijze vlekken in de E-horizont, maar wel in de B-horizontBKh.
DAALBRIKGRONDEN

ZANDBRIKGRONDEN

BZ..

met roest en grijze vlekken beginnend dieper dan de B-horizont
RADEBRIKGRONDEN

BKd.

met roest en grijze vlekken in de E- en B-horizont
BEEMDBRIKGRONDEN

BZn..

geen roest en grijze vlekken in de E-horizont, maar wel in de B-horizont
en met of zonder duidelijke moderpodzol-B
DELBRIKGRONDEN
met roest en grijze vlekken beginnend dieper dan de B-horizont en met
of zonder duidelijke moderpodzol-B
ROOIBRIKGRONDEN
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BZh..

BZd..

2.3.5 Dikke eerdgronden (code EZ, EL en EK)
Dikkeeerdgronden hebbeneenhumushoudendemineralebovengrond van50cmdikte
of meer, een zogenaamde dikke A. Deze horizont is ontstaan door menselijke
activiteit, in veel gevallen ophoging met van elders aangevoerd materiaal, soms
gepaard gaand metdiepe grondbewerking.In een aantal gevallen moet alleen diepe
grondbewerking alsoorzaak wordenbeschouwd.Deeersteonderverdeling (tabel 13)
berust op de aard van het moedermateriaal, namelijk zand (enkeerdgronden, EZ..),
zavel of klei (tuineerdgronden, EK..) dan wel leem (tuineerdgronden, EL..).
De enkeerdgronden worden naar de grondwatertrap (Gt)ingedeeld in lage (.EZg..)
enhoge(.EZ.).Ditisgedaanomdatindezegrondenhydromorfe kenmerken moeilijk
zijn vasttestellen.Eenbezwaardaarvanis,datwijziging vandeGtdoorontwatering
een verandering van de legenda-eenheid met zich kan brengen. Bij de hoge
enkeerdgronden wordt onderscheid gemaakt in bruine en zwarte. Behalve in kleur
verschillen deze ook in humusgehalte en kwaliteit (C/N-verhouding) van de
organische stof.
Demeesteenkeerdgronden zijnontstaan doorgeleidelijke ophogingvaneeneenmaal
ontgonnengrondmetmateriaaluiteenpotstal.Bijdezevoormalige bemestingswijze
maaktemengebruik van stalmest gemengd met strooisel enzand.Ditmengsel werd
jaarlijks op een beperkte oppervlakte bouwland gebracht, waardoor het land
geleidelijk werdopgehoogd.InNoord-Brabant, Oost-GelderlandenTwentezijndeze
dekken somsmeer dan 1mdik.In Drenthe zijn zehetdunst en halen ze vaak geen
50 cm, zodat de oude bouwlanden daar dikwijls laarpodzolgronden zijn. In het
noorden zijn de humusgehalten het hoogst (soms wel tot 10%).Het fosfaatgehalte
is in het algemeen hoog (P-totaal > 100). Als stalstrooisel gebruikte men veel
heideplaggen, maar ook bosstrooisel en plaggen uit debeekdalen. Algemeen wordt
aangenomen dat de heideplaggen zwarte enkeerdgronden hebben gegeven en de
grasplaggen of het bosstrooisel bruine.
Een deel van de uitgestrekte, (zeer) diep humushoudende, bruine enkeerdgronden
in oostelijk Noord-Brabant en in Noord-Limburg is moeilijk te verklaren door
uitsluitend ophoging aan te nemen. Diepe grondbewerking gepaard met enige
ophoging via stalmest, ligt meer voor de hand.
Diepverwerkteendiephumushoudendegrondenindehetbloembollengebied voldoen
aan de eisen voor een dikke A. Ze zijn ontstaan door het diep omspitten van de
bollengrond (diepdelven). Een deel van deze gronden is kalkhoudend. Ze zijn
afzonderlijk onderscheiden als EZ..A. De voorkomende oppervlakte is zeer klein.
De overige enkeerdgronden zijn kalkloos. De overgrote meerderheid ligt in het
pleistocene zandgebied.
Tuineerdgronden in leem (EL..) zijn ontstaan door ophoging met humushoudende,
zandigelossdieviadepotstal ophetlandisgebracht,juistalsbijdeenkeerdgronden.
Het materiaal is kalkloos.
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Tuineerdgrondeninzavelofklei (EK..)zijn opgehoogd metmateriaaldatvan elders
is aangevoerd en/of terplaatse uitde sloten isgebaggerd enover hetland verspreid
is(zoals inhetWestland).Inhetkleigebied zijn hetcultuurgronden vanenkele oude
bewoningsplaatsen.
Tabel 13 Indeling, benaming en codering van de dikke eerdgronden (code EZ, EL en EK)
Aard van het
moedermateriaal

Ligging t.o.v. het
grondwater

Kleur van de minerale
eerdlaag

Dikte van de
eerdlaag

kalkloos zand .Z..
ENKEERDGRONDEN

laag (Gt III en .EZg..
lager)
LAGE
ENKEERDGRONDEN

zwart
zEZg..
LAGE ZWARTE
ENKEERDGRONDEN

50-80 cm zEZg..
> 8 0 c m dzEZg..

bruin
bEZg..
LAGE BRUINE
ENKEERDGRONDEN

50-80 cm bEZg..
> 80 cm dbEZg..

zwart
zEZ..
ZWARTE
ENKEERDGRONDEN

50-80 cm
> 80 cm

zEZ..
dzEZ..

bruin
bEZ..
BRUINE
ENKEERDGRONDEN

50-80 cm
> 80 cm

bEZ..
dbEZ..

hoog (Gt IV en
.EZ..
hoger)
ENKEERDGRONDEN

kalkhoudend EZ..
zand
ENKEERDGRONDEN

geen indeling

geen indeling

50-80 cm EZ..A
> 80 cm
dEZ..A

leem
EL.
TUINEERDGRONDEN

geen indeling

geen indeling

50-80 cm
> 80 cm

EL.
dEL.

zavel en klei EK..
TUINEERDGRONDEN

geen indeling

geen indeling

50-80 cm
> 80 cm

EK..
dEK..

2.3.6 Kalkloze zandgronden (code Z)
Kalklozezandgrondenbestaanbinnen 80cm-mv.voorminstens dehelft uitkalkloos
zand.Zandgronden meteenmoerigebovengrond of tussenlaag (par.2.3.2),meteen
duidelijke podzol-B (par. 2.3.3) en met een dikke A (par. 2.3.5) zijn in andere
hoofdklassen ondergebracht.
Er is onderscheid gemaakt (tabel 14)in gronden met een goed ontwikkelde donker
gekleurdebovengrond(eerdgronden, .Z..)engrondenzonderdezemineraleeerdlaag
(vaaggronden, Z..).
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Bij de eerdgronden zijn twee klassen met hydromorfe kenmerken (dus zonder
ijzerhuidjes) onderscheiden. Deze verschillen in de aanwezigheid of de verdeling
van de roest. Beekeerdgronden bevatten veel roest. Ze worden onder andere
aangetroffen in beekdalen. Gooreerdgronden zijn roestarm. Ze zijn beperkt tot de
bovenlopen vanbeekdalen; verder zijn hetvaak gronden meteenzwak ontwikkelde
(humus)podzol-B.Bij deeerdgronden metijzerhuidjes isdediktevandeA-horizont
bepalend. Akkereerdgronden hebben een mestdek, kanteerdgronden niet.
Bijdevaaggrondenzijn degrondenzonderijzerhuidjes (Zn..)inhetalluvialegebied
meestal zeezand- en strandvlaktegronden (soms met zavel- of kleidek); in het
pleistocene zandgebied zijn het lage gronden met een te dunne of te weinig
humushoudende bovengrond. In vlakke beekdalen komen vaaggronden voor
(moedermateriaalzand),waarinonderdebovengrondeenbeekeerdachtige ondergrond
voorkomt (beekvaaggronden, Zg..).Devaaggronden metijzerhuidjes zijn in tweeën
gedeeld. De duinvaaggronden (Zd..) hebben (vrijwel) geen bodemvorming; voor
verdere indeling zie vaaggronden / 'stuifzandgronden' (par. 2.3.7).Het zijn vooral
jonge stuifzanden en kalkloze duinen. De vorstvaaggronden (Zb..) vertonen tot op
enige diepte eenverbruining dielijkt opeen zwakke moderpodzol-B. Het zijn vaak
watoudere,mineralogischrijkere (stuif)zanden, zoalssommigerivier-enkustduinen.

2.3.7 Vaaggronden / 'stuifzandgronden' (code Z)
'Stuifzandgronden' bestaanbinnen 80cm-mv.voorminstens dehelft uit stuifzand.
Binnendehoofdklasse vaaggronden/ 'stuifzandgronden' zittenallegrondendiedoor
verstuiving ontstaan zijn (tabel 15). Zowel de uitgestoven laagtes, waar het
oorspronkelijke profiel verdwenen is,alsopgestoven heuvels horen daarbij. Vooral
voor de opgestoven en overstoven gronden geldt dat de stuifzanddikte sterk kan
wisselen, waardoor deze terreinen veel reliëf vertonen. Door de geringe ouderdom
van de afzettingen, waarin deze gronden voorkomen, is er nog geen of weinig
bodemvorming opgetreden.Plaatselijk kan alweleenbegin vanpodzolering te zien
zijn in de vorm van een micropodzol.
Afgestoven 'stuifzandgronden' zijn ontstaan doordat het oorspronkelijke profiel of
een deel ervan is weggestoven. Bij de opgestoven 'stuifzandgronden' is het
oorspronkelijke profiel ookweggestoven.Ineenlaterstadiumisopdeze afgestoven
grond weereenpakket stuifzand afgezet. Indien deverstuiving niet ver doorgegaan
is,kan plaatselijk nog een deel van het oorspronkelijke profiel aanwezig zijn onder
hetstuizandpakket(o.a.BC-horizont).Deoverstoven'stuifzandgronden' zijnontstaan
door het overstuiven van het oorspronkelijke profiel met een stuifzandpakket van
40 tot 180 cm dikte of meer.
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Tabel 14Indeling, benaming en codering van de kalkloze zandgronden (code Z)
Aard van de
bovengrond

Hydromorfe kenmerken

Kleur van de
minerale eerdlaag

Dikte van de minerale
eerdlaag

met minerale
eerdlaag
.Z..
EERDGRONDEN

zonder ijzerhuidjes
bij bruine minerale eerdlaag:
geen indeling naar roest;
bij zwarte minerale eerdlaag:
roest beginnend binnen 35 cm
en doorgaand tot 120 cm of
tot de Cr-horizont en
hoogstens over 30 cm
onderbroken
BEEKEERDGRONDEN .Zg..

zwart
.Zg..
ZWARTE
BEEKEERDGRONDEN

15-30 cm
30-50 cm

tZg..
cZg..

bruin
.bZg..
BRUINE
BEEKEERDGRONDEN

15-30 cm
30-50 cm

tbZg..
cbZg..

zonder ijzerhuidjes
geen roest of roest beginnend
op 35 cm of dieper, of
roest beginnend ondieper dan
35 cm en over meer
dan 30 cm onderbroken
GOOREERDGRONDEN .Zn..

geen indeling

15-30 cm
30-50 cm

tZn..
cZn..

met ijzerhuidjes

geen indeling

15-30 cm
KANTEERDGRONDEN

tZd..

30-50 cm
AKKEREERDGRONDEN

cZd..

zonder minerale
eerdlaag
Z..
VAAGGRONDEN
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zonder ijzerhuidjes
roest beginnend binnen 35 cm
en doorgaand tot 120 cm of
tot de Cr-horizont en
hoogstens over 30 cm
onderbroken
BEEKVAAGGRONDEN Zg..

geen indeling

zonder ijzerhuidjes
VLAKVAAGGRONDEN Zn..

geen indeling

geen indeling

met ijzerhuidjes; zonder
bruine laag in de positie
van een B-horizont
DUINVAAGGRONDEN Zd..

geen indeling

geen indeling

met ijzerhuidjes; met bruine
laag in de positie
van een B-horizont
VORSTVAAGGRONDENZb..

geen indeling

geen indeling

<15 cm

Zg-

Tabel 15 Indeling, benaming en codering van de vaaggronden/'' stuifzandgronden' (code Z)
Aard van de
bovengrond

Geogenese l

zonder minerale
eerdlaag
.Z..
VAAGGRONDEN

afgestoven

Z..

opgestoven .Z..

Organische-stofgehalte van het
gehele stuifzandpakket 2

Aard van de
ondergrond 3

Begindiepte van de
ondergrond

geen indeling Z..

geen indeling

geen indeling

a

z

aZ..z

m

aZ..m

p

aZ..p

v

aZ..v

40-100 cm
100-180 cm
40-100 cm
100-180 cm
40-100 cm
100-180 cm
40-100 cm
100-180 cm

aZ..z
daZ..z
aZ..m
daZ..m
aZ..p
daZ..p
aZ..v
daZ..v

z

bZ..z

m

bZ..m

p

bZ..p

v

bZ..v

40-100 cm
100-180 cm
40-100 cm
100-180 cm
40-100 cm
100-180 cm
40-100 cm
100-180 cm

bZ..z
dbZ..z
bZ..m
dbZ..m
bZ..p
dbZ..p
bZ..v
dbZ..v

z

cZ..z

m

cZ..m

p

cZ..p

v

cZ..v

40-100 cm
100-180 cm
40-100 cm
100-180 cm
40-100 cm
100-180 cm
40-100 cm
100-180 cm

cZ..z
dcZ..z
cZ..m
dcZ..m
cZ..p
dcZ..p
cZ..v
dcZ..v

b

c

overstoven .Z..

aZ..

bZ..

cZ..

a

aZ..

b
c

bZ..
cZ..

geen
indeling

aZ..

>180 cm

bZ..
cZ..

aZ..
bZ..
cZ..

afgestoven: bovenste deel van het oorspronkelijke profiel niet meer aanwezig; opgestoven: onder
het stuifzandpakket (binnen 180cm -mv.) nog het gehele of een herkenbaar deel van het
oorspronkelijke profiel aanwezig; overstoven: stuifzandpakket van 180cm of meer aanwezig,
a: uiterst en zeer humusarm; b:zeer en matig humusarm; c: matig humusarm en matig humeus
z: zand zonder duidelijke humuspodzol-B-horizont; p: zand met duidelijke
humuspodzol-B-horizont; m: zand met duidelijke moderpodzol-B-horizont; v:veen.

De 'stuifzandgronden' worden ingedeeld naar:
- de geogenese:
* afgestoven: hetbovenstedeelvandeoorspronkelijke bodemisdoorwinderosie
verdwenen; het resterende deel van de bodem kan bedekt zijn met een laag
stuifzand van minder dan 40 cm dikte;
* opgestoven:hetbovenstedeelvandeoorspronkelijke bodemisdoor winderosie
verdwenen; het resterende deel van de bodem is later bedekt met een laag
stuifzand van 40 cm dikte of meer;
* overstoven: de oorspronkelijke bodem isbedekt meteen laag stuifzand van40
cm dikte of meer;
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het organische-stofgehalte van het gehele stuifzandpakket (bij een dikte van 40
cm of meer):
* uiterst en zeer humusarm (a...);
* zeer en matig humusarm (b...);
* matig humusarm en matig humeus (c...);
de aard van de ondergrond:
* z: zand zonder duidelijke humuspodzol-B-horizont (...z);
* p: zand met duidelijke humuspodzol-B-horizont (...p);
* m: zand met duidelijke moderpodzol-B-horizont (...m);
* v: veen (...v);
* onbekend (de oorspronkelijke ondergrond begint op 180 cm - mv. of dieper;
de begindiepte van de ondergrond:
* 40-100 cm - mv. (geen code);
* 100-180 cm - mv. (d...);
* 180 cm - mv. of meer (geen code).

2.3.8 Kalkhoudende zandgronden (code Z...A)
Kalkhoudende zandgronden bestaan binnen 80 cm - mv. voor de helft of meer uit
zand,metuitzondering vankleiig uiterst fijn zand.Inelk gevalmoetbinnen 50cmmv.vrije koolzurekalkaanwezig zijn. Gewoonlijk zijn hetgeheelkalkrijke mariene
gronden;sporadisch komenkalkhoudenderivierzandgrondenvoor.Grondenmeteen
dikke A (par. 2.3.5) zijn van deze hoofdklasse uitgesloten.
Erisonderscheid gemaaktingronden (tabel 16)meteen goedontwikkelde, donkere
bovengrond (eerdgronden, .Z...A) en gronden zonder deze minerale eerdlaag
(vaaggronden, Z...A).
De eerdgronden zijn beperkt tot de zeezanden zonder ijzerhuidjes die roestig zijn
(beekeerdgronden, .Zg..A).Lokaalkunnenookgooreerdgronden voorkomen (.Zn..A).
Hetmeest komen vaaggronden voor, zowel met alszonder hydromorfe kenmerken.
Dezeezandgronden hebben geen ijzerhuidjes opde zandkorrels (vlakvaaggronden,
Zn..A),ookinbeekdalenkomen vaaggronden zonderijzerhuidjes opde zandkorrels
voor, waarin onder de bovengrond een beekeerdachtige ondergrond voorkomt
(beekvaaggronden,Zg..A).Deduinzandenhebbenwelijzerhuidjes opdezandkorrels
(duinvaaggronden,Zd..A).Openkeleplaatsenliggeninjongerivierzandenverbruinde
gronden met ijzerhuidjes op de zandkorrels (vorstvaaggronden, Zb..A).
Detextuurindeling wijkt watafvandegrotendeelspleistocene,kalkloze zandgronden.
Omdat de spreiding in de grofheid bij zee- en strandzand veel groter is dan bij
dekzand, is deklasse 'fijn zand' verder onderverdeeld. Voor deuiterstfijne zanden
geldtbovendiendathetlutumgehaltelagerdan5%moetzijn,teronderscheiding van
de bijzonder lutumarme gronden (par.2.3.9).
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Tabel 16Indeling, benaming en codering van de kalkhoudende zandgronden (code Z...A)
Aard van de
bovengrond

Hydromorfe kenmerken

Dikte van de
minerale eerdlaag

met minerale
eerdlaag
.Z..
EERDGRONDEN

zonder ijzerhuidjes; roest beginnend
binnen 35 cm en doorgaand tot 120 cm
of tot de Cr-horizont
.Zg..
BEEKEERDGRONDEN

15-30 cm
30-50 cm

tZg.
cZg.

15-30 cm
30-50 cm

tZn..
cZn..

Zg..

< 15 cm

Zg..

Zn..

geen indeling

zonder ijzerhuidjes; geen roest of roest
beginnend op 35 cm of dieper, of roest
beginnend ondieper dan 35 cm en over
meer dan 30 cm onderbroken
.Zn..
GOOREERDGRONDEN
zonder minerale
eerdlaag
Z..
VAAGGRONDEN

zonder ijzerhuidjes;
roest beginnend binnen 35 cm en
doorgaand tot 120 cm of tot de Crhorizont en hoogstens over
30 cm onderbroken
BEEKVAAGGRONDEN
zonder ijzerhuidjes
VLAKVAA'GGRONDEN

met ijzerhuidjes; zonder bruine laag in
de positie van een B-horizont
Zd..
DUINVAAGGRONDEN

geen indeling

met ijzerhuidjes; met bruine laag in de
positie van een B-horizont
Zb..
VORSTVAAGGRONDEN

geen indeling

Voor een verdere indeling van dekalkhoudende zandgronden zie tabel 15

2.3.9 Kalkhoudende bijzonder lutumarme gronden (code S...A)
Bijzonder lutumarme gronden zijn minerale gronden die binnen 80 cm -mv. voor
dehelft ofmeeruitkleiig (5-8%lutum),uiterstfijn (M50:50-105urn)zand bestaan.
Totnutoezijn alleenkalkhoudende (kalkrijke)grondenaangetroffen zonderminerale
eerdlaag en zonder ijzerhuidjes op de zandkorrels (tabel 17). Het zijn dus
vlakvaaggronden (Sn...A).
In de Noordoostpolder staat het materiaal bekend als 'lichte zavel A'. De gronden
worden apart onderscheiden als overgang tussen delichtezavel enhet zand. Vooral
bodemfysisch zijn ze nauw aan de zeer lichte zavels verwant.
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Tabel 17 Indeling, benaming en
(code S...A)

codering van de kalkhoudende bijzonder lutumarme gronden

Aard vande bovengrond

Hydromorfe kenmerken

zonder minerale eerdlaag
VAAGGRONDEN

S..

zonder ijzerhuidjes
VLAKVAAGGRONDEN

2.3.10 Niet-gerijpte minerale gronden (codeMO
rivierklei)

Sn..

zeeklei;RO

Niet-gerijpte mineralegrondenzijn zavelsenkleiendiebinnen20cm-mv.hoogstens
bijna gerijpt ofnog (veel)slapperzijn. Dezegronden moeten hetrijpingsproces nog
geheel often dele doormaken (par. 1.2.4).
De onderverdeling van deniet-gerijpte gronden berust opdemate van rijping inde
bovengrond (tabel 18). Hetonderscheid naar de begindiepte vanhetzand isvan
belang inverband met deinklinking. Als binnen 80cm -mv.zand voorkomt, is de
kans groot dat na rijping slechts zandgronden meteen zavel- of kleidek (fcZn..)
overblijven.Niet-gerijpterivierkleigronden(RO)komenalskaartvlakkenweinigvoor.
Tabel 18 Indeling, benaming en codering van de niet-gerijpte minerale gronden (code MOzeeklei; RO-rivierklei)
Rijpingstoestand vandebovenste 20 cm

Aard vanhet moedermateriaal
zeeklei
VAAGGRONDEN

rivierklei
VAAGGRONDEN

M..

R..

geheel of bijna ongerijpt
SLIKVAAGGRONDEN

MOo..

half of bijna gerijpt
GORSVAAGGRONDEN

MOo..

geheel of bijna ongerijpt
SLIKVAAGGRONDEN

ROo..

half of bijna gerijpt
GORSVAAGGRONDEN

ROo..

2.3.11 Zeekleigronden (codeM)
Zeekleigrondenzijn zavel-enkleigrondendieonderinvloedvan getijdenbewegingen
zijn afgezet. Uitgezonderd zijn niet-gerijpte gronden (par.2.3.10),gronden meteen
moerige bovengrond of tussenlaag (par. 2.3.2) en gronden meteendikke A (par.
2.3.5).
De zeekleigronden (tabel 19) hebben het rijpingsproces geheel of grotendeels
doorgemaakt.Hetzijn inhetalgemeen stevige(gerijpte) gronden,hoogstensmeteen
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niet-gerijpte ondergrond diebinnen 80cm-mv.begint.Veelzeekleigronden dietot
de Afzetting van Calais behoren, hebben niet-gerijpte ondergronden (met minerale
eerdlaag, .Mo...,zondermineraleeerdlaag,Mo...).OokzijndeAfzettingen vanCalais
in het zoute en brakke getijdengebied onder de bovengrond meestal fijnzandiger.
Veelzeekleigronden zijnkalkrijk vanafhetoppervlak.Daaromisgetrachtdekalkrijke
klasse zo zuiver mogelijk te houden. Voor toekenning van de term kalkrijk (...A)
is daarom alleen oppervlakkige ontkalking toegestaan. De overige zeekleigronden
worden ingedeeld naar het kalkverloop.
Een betrekkelijk klein deel van de zeekleigronden heeft een duidelijke donkere
bovengrond(mineraleeerdlaag).Ditzijndeeerdgronden.Deverdere onderverdeling
hangtsamenmetdeaardvandeondergrond,detextuurendeelsmethetkalkverloop.
Gronden zonder hydromorfe kenmerken zijn uitermate zeldzaam. De eerdgronden
komen onder andere voor in de droogmakerijen. De donkere bovengrond is daar
afkomstig van de organische stof die is bezonken op de piasbodem (meermolm).
Eldersisdedonkerebovengrond veelaleenoverblijfsel vaneenvroegere veenbedekking die door oxidatie vrijwel geheel is verdwenen.
Verreweg demeestezeekleigrondenzijn vaaggronden; daarvannemendepoldervaaggronden de grootste oppervlakte in. Ze zijn naar het kalkverloop onderverdeeld in
kalkrijk (Mn..A),kalkhoudend (Mn..B)enkalkloos(Mn..C).Delaatsteisnog verder
onderverdeeld in normale kalkloze (Mn..C), knippige (gMn..C) en knipgronden
(kMn..C).Ditonderscheid berust opde aanwezigheid en de mate van ontwikkeling
vanhetknipverschijnsel.HetFriesewoordknipwordtgebruiktomvoordezegronden
kenmerkende eigenschappen aan te geven, zoals een grauwe vlekkige kleur onder
de bovengrond, een afwijkende verdeling en kleur van de roest en een wat labiele
structuur. Deze kenmerken wijzen waarschijnlijk op een minder gunstige interne
drainage, bij lichte gronden op een geringe onderlinge samenhang van de minerale
delen.Vaakhebbengrondenmetknip(pige)kenmerkeneenlage Ca/Mg-verhouding
van het adsorptiecomplex. Bij normale, gerijpte zeekleigronden ligt deze boven 12
à 15;bij knipgronden en knippige gronden is deze lager en vaak beneden 5. Er is
geen verschil in kleimineralogische samenstelling.
Hetonderscheid tussen knippige gronden (gMn..C)enknipgronden (kMn..C) hangt
samen met de zwaarte, de structuur en de diepte van de ongunstige laag. Zware
gronden zijn meestal knip; de lichtere en de gronden met kniplagen dieper in het
profiel (knipgronden met een verjongingsdek) worden knippig genoemd.
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Tabel 19Indeling, benaming en codering vande zeekleigronden (code M)
Aard van de
bovengrond

Hydromorfe kenmerken

met minerale
eerdlaag
.M..
EERDGRONDEN

moerig materiaal beginnend
tussen 40 en 80 cm
.Mv..
LIEDEERDGRONDEN

zonder minerale
eerdlaag
M..
VAAGGRONDEN

Dikte van de
minerale eerdlaag

Aard van de
klei
geen indeling

15-30 cm
30-50 cm

tMv..
cMv..

niet-gerijpte minerale
ondergrond
.Mo..
TOCHTEERDGRONDEN

15-30 cm
30-50 cm

tMo..
cMo..

geen indeling

roest- en grijze vlekken
beginnend
binnen 50 cm

15-30 cm
tMn..
LEEKEERDGRONDEN

geen indeling

30-50 cm
cMn..
WOUDEERDGRONDEN

geen indeling

moerig materiaal beginnend
tussen 40-80 cm
Mv..
DRECHTVAAGGRONDEN

geen indeling

geen indeling

niet-gerijpte minerale
ondergrond
NESVAAGGRONDEN

geen indeling

geen indeling

geen indeling

normaal Mn..

.Mn..

Mo..

roest en grijze vlekken
beginnend
binnen 50 cm
Mn..
POLDERVAAGGRONDEN

knippiggMn..
knip

geen roest en grijze vlekken
binnen 50 cm
Md..
OOIVAAGGRONDEN

geen indeling

kMn..

geen indeling

2.3.12 Rivierkleigronden (code R)
Rivierkleigronden zijn gerijpte zavel-enkleigronden diedoormeanderende rivieren
zijn afgezet (tabel 20). De oudste afzettingen dateren uit het Atlanticum. In de
uiterwaarden gaat de sedimentatie nog voort. Ook zavel- en kleigronden in de
beekdalen van het (dek)zandgebied worden aangegeven met de eenheden van de
rivierkleigronden. Niet tot de rivierkleigronden worden gerekend:
- gronden met een moerige bovengrond of een moerige tussenlaag. Deze zijn
ondergebracht in de hoofdklasse moerige gronden (par. 2.3.2);
- gronden met een dikke A. Deze behoren tot de dikke (klei)eerdgronden (par.
2.3.5).
Omdat de rivierklei in een volledig zoet milieu isafgezet, komt maar (zeer) weinig
pyrietvoorenishetgehalteaanomwisselbaarnatriumaanhetadsorptiecomplex zeer
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laaginvergelijking metzeeklei.Dekleimineralogische samenstelling heeft eenhoge
kalifixatie tot gevolg. Zavels en lichte kleien hebben meestal (veel) 5% of meer
deeltjes groter dan 150|jm. Ook is het zand duidelijk grover dan zeezand. Door dit
'zandige karakter' onderscheiden de rivierkleigronden zich van de zeeklei. In het
overgangsgebiednaardezeekleiwordtditverschilalscriteriumvoorhetonderscheid
tussen rivierklei en 'zoete zeeklei' gebruikt.
Deeerdgronden(.R...)hebbeneenzeerdonkerebovengrond (mineraleeerdlaag)die
meestal humeus of humusrijk is.Deze gronden komen vrijwel uitsluitend langs een
deelvandeOudeRijnvoor.Erisgeenonderscheidnaarkalkverloop,maardemeeste
gronden zijn kalkloos.
De vaaggronden (R...) missen de minerale eerdlaag. Alle vaaggronden worden
onderverdeeld naar hetkalkverloop.Er zijn kalkrijke (...A),kalkhoudende (...B)en
kalkloze(...C)gronden.Stroomruggen,oeverwallen enuiterwaarden worden vooral
gekenmerkt door het voorkomen van ooivaaggronden (Rd...) en de lichte varianten
van de poldervaaggronden (Rn...) met profielverlopen 2 en 5. Bij het Rijnsysteem
zijn ze overwegend kalkrijk enkalkhoudend; die van deMaas tussen Roermond en
Heerewaarden kalkloos. De komgronden bestaan voornamelijk uit kalkloze
poldervaaggronden (Rn...);vooral inhet westen van het rivierengebied komen veel
kalkloze drechtvaaggronden (Rv...) voor.
Tabel 20 Indeling, benaming en codering van de rivierkleigronden (code R)
Aard van de
bovengrond
met minerale
bovengrond
EERDGRONDEN

Hydromorfe kenmerken

.R..

moerig materiaal beginnend tussen
40-80 cm
LIEDEERDGRONDEN
roest en grijze vlekken beginnend
binnen 50 cm

Dikte van de minerale
eerdlaag

.Rv..

.Rn..

15-30 cm
30-50 cm

tRv..
cRv..

15-30 cm
tRn..
LEEKEERDGRONDEN
30-50 cm
cRn..
WOUDEERDGRONDEN

zonder minerale
eerdlaag
VAAGGRONDEN

R..

moerig materiaal beginnend tussen
40-80 cm
DRECHTVAAGGRONDEN
niet-gerijpte minerale ondergrond
NESVAAGGRONDEN

geen indeling
Rv..

Ro..

roest en grijze vlekken beginnend
binnen 50 cm
POLDERVAAGGRONDEN

Rn..

geen roest en grijze vlekken
binnen 50 cm
OOIVAAGGRONDEN

Rd..

geen indeling

geen indeling

geen indeling
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2.3.13 Oude rivierkleigronden (code KR)
Ouderivierkleigronden zijn gerijptezavel-enkleigrondenmetveelalbinnen80cmmv. grindrijk, grof zand dat behoort tot de Formatie van Kreftenheye. Het zijn
overwegend pleistocene afzettingen van een verwilderd riviersysteem. Het
afzettingspatroon wordt gekenmerkt door talrijke zich vertakkende en weer
samenkomende geulen.HetzandisinhetLaat-glaciaal(LaatWeichselien)enVroegHoloceenbedektmeteenlutumrijke laag,deeigenlijke ouderivierklei.Eendeelvan
de oude rivierklei is van holocene ouderdom. In dat geval is er sprake van
hersedimentatie van elders geërodeerd materiaal.
Het onderscheid tussen oude en jonge rivierklei berust niet alleen op het verschil
in sedimentatiepatroon enouderdom.Er isook een duidelijk verschil in kenmerken
eneigenschappen, ondanks hetfeit datbeide afzettingen kleimineralogisch niet zijn
te scheiden.:
- oude rivierklei heeft een kleiner zwel- en krimpvermogen, een wat lagere
adsorptiecapaciteit en een geringer specifiek oppervlak dan jonge rivierklei;
ouderivierkleidiehoogbovenhetgrondwaterisafgezet, vertoontkleiinspoeling,
hoewel in veel gevallen niet voldoende om de gronden tot de brikgronden te
rekenen;
- de kleur van de hooggelegen oude rivierklei is roder dan die van de jonge
rivierklei;
- deroest in ouderivierkleigronden is geelbruin en oranje, injonge meestal bruin
tot roodbruin. Bovendien bevat oude rivierklei meer mangaanconcreties;
invergelijkbare hydrologische omstandigheden bevatten oude rivierkleigronden
minder humus dan jonge;
oude rivierkleigronden hebben een nauwere bewerkingsmarge, een geringere
structuurstabiliteit enzijn bij gelijke zwaarte lastiger tebewerken danjonge. Ze
zijn minder oogstzeker en moeilijk in het gebruik.
Deindelingvandeouderivierkleigronden (tabel21)berustopverschillen indeaard
en zwaarte van de bovengrond. Profielverloop en kalkverloop worden niet
onderscheiden. Degronden hebben meestal zand binnen 80cm -mv. Alle gronden
zijn kalkloos.
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Tabel 21 Indeling, benaming en codering vande oude rivierkle
Aard vande bovengrond

met minerale eerdlaag
EERDGRONDEN

zonder minerale eerdlaag
VAAGGRONDEN

igronden (code KR)

Hydromorfe kenmerken

.KR..

KR..

Dikte vande minerale
eerdlaag

met roest en grijze vlekken
beginnend binnen 50 cm

.KRn..

met roest engrijze vlekken
beginnend binnen 50 cm
POLDERVAAGGRONDEN

KRn..

geen roest en grijze vlekken
binnen 50 cm
OOIVAAGGRONDEN

KRd..

15-30cm
LEEKEERDGRONDEN

tKRn..

30-50cm
WOUDEERDGRONDEN

cKRn..

geen indeling

geen indeling

Dekalkcode C(= kalkloos) wordt bij de oude rivierkleigronden niet aangegeven.

2.3.14 Oude kleigronden (codeK)
Debelangrijkste oppervlaktebestaatuitgrondenmetzeerondiepekeileemeninveel
minderematemetpotklei (KX).Dedeklaag (meestalmatigfijndekzand ofkeizand)
moetdunnerzijn dan40cm.Keileembestaatoverwegenduitkalklozezandigezavel;
potklei is gewoonlijk (veel) zwaarder enbevat vaak enige koolzure kalk.
Deandere oudekleiafzettingen die eveneens binnen 40 cm-mv. moeten beginnen,
zijn zeer gevarieerd. Dekleine oppervlakten inhetoosten vanhetland bestaanuit
oligocène,miocèneenpliocenezeekleienuitschelpenkalk(Trias).InNoord-Brabant
komenopduikingen voorvaneenkalkloze afzetting uitdeFormatie vanTegelen die
in zwaarte varieert vanzaveltotzwareklei.Al deze oudekleien worden niet nader
gedifferentieerd enaangegeven met decode KT. Verspreid zijn hetookdoordun
dekzand overdekte losslagen.
Tabel 22 Indeling, benaming en codering vande oude kleigronden (code K)
Hydromorfe kenmerken

Aard vande bovengrond en moedermateriaal
met of zonder minerale eerdlaag; keileem of potklei
KEILEEMGRONDEN

KX

geen indeling

KX

met of zonder minerale eerdlaag; tertiaire klei
TERTIAIRE KLEIGRONDEN

KT

geen indeling

KT

Dekalkcode C (= kalkloos) wordt bij de oude kleigronden niet aangegeven.
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2.3.15 Leemgronden (code L)
Leemgrondenbestaanbinnen 80cm-mv.voordehelft ofmeeruiteolisch materiaal
met 50% leem of meer of 8% lutum of meer, waarin geen briklaag is ontwikkeld.
Gronden meteenmoerigebovengrond (par.2.3.2),eenduidelijke (moder)podzol-B
(par. 2.3.3) en een dikke A (par. 2.3.5) zijn uit deze hoofdklasse uitgesloten. Het
zijn colluviale (=verspoelde) lössgronden. Er is geen indeling naar kalkverloop.
Vrijwel alle gronden zijn kalkloos.
De leemgronden worden onderverdeeld naar de aard van de bovengrond en de
begindiepte vanroest-en/ofreductievlekken.Eenverdereonderverdeling vindtplaats
op basis van landschappelijke ligging (tabel 23).
Tabel 23 Indeling, benaming en codering van de leemgronden (code L)
Aard van de bovengrond

Hydromorfe kenmerken

Aard van de afzetting,
ligging in het terrein

met minerale eerdlaag
EERDGRONDEN

met roest en grijze vlekken beginnend
binnen 50 cm
pLn.
LEEK-AVOUDEERDGRONDEN

in situ

pL..

zonder minerale
eerdlaag
VAAGGRONDEN

met roest en grijze vlekken beginnend
binnen 50 cm
Ln.
POLDERVAAGGRONDEN

in situ

L..

colluviaal, in dal

colluviaal, in dal

pLn.
pLnd.
Ln.
Lnd.

colluviaal, in hellingvoet
of uitspoelingswaaier Lnc.
colluviaal, helling
met roest en grijze vlekken beginnend
van 50 tot 80 cm
Lh.
OOIVAAGGRONDEN

in situ
colluviaal, in dal

Lnh.
Lh.
Lhd.

colluviaal, in hellingvoet
of uitspoelingswaaier Lhc.
colluviaal, helling
met roest en grijze vlekken beginnend
vanaf 80 cm of dieper
Ld.
OOIVAAGGRONDEN

in situ
colluviaal, in dal

Lhh.
Ld.
Ldd.

colluviaal, in hellingvoet
of uitspoelingswaaier Ldc.
colluviaal, helling
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Ldh.

2.3.16 Mengelgronden (code M)
Mengelgronden vormen de overgang van de rivierkleigronden langs de IJssel naar
de(dek)zandgronden.Decomplexiteitwordtveroorzaaktdoorhetonregelmatigereliëf
vandezandondergrond endedaarmeesamenhangendeverschilleninbedekkingen/of
vermenging van het zand met rivierklei (tabel 24). In hogere gedeelten heeft
homogenisatieplaatsgevondendoordegrotebiologischeactiviteit,waardoormengsels
van zand en rivierklei zijn ontstaan. In de lagere delen is het zand meestal bedekt
door kalkloze zware klei van wisselende dikte.
Tabel 24 Indeling, benaming en codering van de mengelgronden (code M)
Aard van de bovengrond
met of zonder minerale eerdlaag
MENGELGRONDEN

.M.

Hydromorfe kenmerken

Dikte van het mengeldek

geen indeling

dun: 20-30 cm

M.

matig dik: 30-50 cm

cM.

dik: > 50 cm

dM.

De kalkcode C (= kalkloos) wordt bij de mengelgronden niet aangegeven.

2.2.17 Overige gronden
In deze hoofdklasse zijn gronden ondergebracht die overwegend in Zuid-Limburg
voorkomen (tabel25).Zehebben allezeer oudmoedermateriaal dat voor een klein
deel dateert uit het Vroeg-Pleistoceen, maar overwegend in het Tertiair en Krijt is
afgezet. Deouderdomvanhetmoedermateriaal zegtechternietsoverdebodemsdie
erin zijn ontwikkeld.Zozijn ergebieden waaruitkalksteen, ditzijn afzettingen uit
het Krijt die65 à 130miljoenjaar oud zijn, zeerdiepe sterk verarmde bodems zijn
ontstaan (o.a. vuursteeneluvium, KS).Door erosie isopandere plaatsen soortgelijk
moedermateriaal pas zeerrecent aanhet oppervlak komen teliggen, waardoor daar
nauwelijks bodemvorming is opgetreden (ondiepe kalksteenverweringsklei, KM).
Een grote afwisseling op korte afstand is vooral geconstateerd in de gebieden met
tertiaire, mariene afzettingen en met zeer oude, fluviatiele afzettingen. Rekening
houdend met deze feiten en omdat deze zeer oude bodems in het Systeem van
Bodemclassificatie voor Nederland (De Bakker en Schelling 1989) niet zijn
onderscheiden, hebben we een indeling samengesteld die is gebaseerd:
- op verschillen in moedermateriaal;
- waar mogelijk, op verschillen in bodemvorming;
- waar mogelijk en zinvol, op verschillen in granulaire samenstelling.
Deeenheden vandeoverigegrondenzijn opbasisvanhetmoedermateriaal alsvolgt
gegroepeerd:
- mariene afzettingen ouder dan het Pleistoceen (mineraal);
- fluviatiele afzettingen ouder dan Laat-Pleistoceen;
- kalksteenverweringsgronden.
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Hoewel kalksteen strikt genomen een (organogene) mariene afzetting is, zijn de
kalksteenverweringsgronden omhun bijzondere eigenschappen ineen aparte groep
onderscheiden ennietbijde(minerale)marieneafzettingen ouderdanhetPleistoceen
ondergebracht.
Tabel 25 Indeling, benaming en codering van de overige gronden
Moedermateriaal

Textuur

mariene afzettingen
ouder dan
Pleistoceen
M.

1

fluviatiele
afzettingen
ouder danLaatPleistoceen

F.

Kalksteen

K.

fijn
zand

fijn
zand
en
zavel

zavel
en
klei

MZz

MZk

MK

FK

grind
en
grof
zand

Aard
materiaal

Bodemvorming

glauconietklei

ondiepe
kalksteenverweringsklei

kleefaarde

vuursteeneluvium

KM

KK

KS

MA

FG 1

Op oudere uitgaven van de grootschalige bodemkaarten zijn grindgronden (Gl) onderscheiden.

2.3.18 Toevoegingen en vergravingen

Toevoegingen
Een aantal bodemkundigeverschijnselen kan niet gebruikt worden alscriteriumbij
de indeling vandegronden; hetaantal bodemeenheden zalonnodig groot worden.
Daaromwordendezeverschijnselen inkaart gebrachtindevormvan toevoegingen.
Toevoegingen geven extra informatie over de bodemeenheden.
Detoevoegingen wordenmeteenkleineletterinhetrapportenmeteenkleine letter
en/of signatuur opdekaart aangegeven.
Toevoegingen vóór de code hebben betrekking opde bovengrond; toevoegingen
achter de codehebben betrekking op verschijnselen onder debouwvoor en meestal
vanaf 40cm- mv.

Vergravingen
Met vergravingen zijn terreinen aangegeven die zijn verwerkt. De grond moet,
beginnend van20-40 cmdiepte, over tenminste 20cmheterogeen zijn, maarkan
nog welineennormale legenda-eenheid worden ondergebracht.
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Devergravingen worden inhetrapport meteen hoofdletter achter decode en opde
kaart met een schop-signatuur aangegeven.
Vooreengedetailleerdelijstmettoevoegingen envergravingen wordtverwezennaar
Technisch Document 19A, hoofdstuk 22 (Ten Cate et al. 1995).

2.3.19 Overige onderscheidingen
Overige onderscheidingen omvatten delen van een gebied die buiten het bodemgeografisch onderzoekzijngehouden,zoalsbebouwing,water,moeras,dijken,wegen
en sterk opgehoogde terreinen.
Voor een gedetailleerde lijst met overige onderscheideingen wordt verwezen naar
Technisch Document 19A, hoofdstuk 23 (Ten Cate et al. 1995).

2.4 Indeling van het grondwaterstandsverloop in grondwatertrappen
De grondwaterstand op een bepaalde plaats varieert in de loop van eenjaar. Doorgaans zal het niveau in de winter hoger zijn (neerslag groter dan verdamping) dan
in de zomer (verdamping groter dan neerslag). Bovendien verschillen grondwaterstandenookvanjaar totjaarophetzelfde tijdstip (VanHeesenenWesterveld 1966).
Hetjaarlijks wisselend verloop van de grondwaterstand op eenbepaalde plaats kan
gekarakteriseerd wordendooreengemiddeldhoogstewintergrondwaterstand,gecombineerdmeteengemiddeld laagstezomergrondwaterstand (GHGenGLG,par. 2.2.2).
De waarden die voor de GHG en de GLG worden gevonden, kunnen van plaats tot
plaats vrij sterk variëren. Daarom is de klasse-indeling die op basis van de GHG
endeGLGisontworpen, betrekkelijk ruimvanopzet (DeVriesenVan Wallenburg
1990). Elk van deze klassen, de grondwatertrappen (Gt's), is door een GHG- en
GLG-traject gedefinieerd (tabel 26).
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Tabel 26 Indeling van de grondwatertrappen bij een boordiepte van maximaal 180 cm - mv., met
kwalitatieve toevoegingen
Grondwatertrap
(Gt)

Gemiddeld hoogste
wintergrondwaterstand (GHG)
in cm- mv.

Ia
Ie
Ha
IIb
Ile

<25
>25
<25
25-40
>40
<25
25-40
40-80
>80
<25
<25
25-40
25-40
40-80
40-80
80-140
80-140
>140
>140

nia
Illb
IVu
IVc
Vao
Vad
Vbo
Vbd
VIo
VId
VIIo
Vlld
VIIIo
VHId

Gemiddeld laagste
zomergrondwaterstand (GLG)
in cm- mv.
<50
<50
50-80
50-80
50-80
80-120
80-120
80-120
80-120
120-180
> 180
120-180
>180
120-180
>180
120-180
> 180
120-180
> 180

Kwantitatieve
toevoegingen
(sedert1988)
w
b,w

b,w
b
b, s, w
b, s, w
s
b
b, s
b
b, s
b
b

Meteenlettervoordecodekaneenextraomschrijving vandegrondwatertrap worden
aangegeven bijvoorbeeld:
- b... buiten dehoofdwaterkering gelegen gronden enperiodiek overstroomd;
- s... schijngrondwaterstanden, het niveau van de GHG wordt bepaald door
periodiek optredende grondwaterstanden boveneen slechtdoorlatende laag,
waaronder weer een onverzadigde zone voorkomt. Deze letter wordt alleen
aangegeven bij gronden meteen grondwaterfluctuatie (GLG-GHG) van 120
cm of meer;
- w... water boven maaiveld gedurende een aaneengesloten periode van meer dan
1 maand tijdens de winterperiode (alleen bij gronden gelegen binnen de
hoofdwaterkering).
Met eenletter achter deGt-code iseengedetailleerdere aanduiding toegevoegd:

voorde GHG:
- ...a
0 - 2 5 cm- mv.;
- ...b 25- 40cm- mv.;
- ...u 40- 80cm- mv.;
- ...c 80- 120cm- mv.
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voor de GLG:
- ...o 120 - 180 cm - mv.;
- ...d
>180cm-mv.
Wanneeraaneenkaartvlakeenbepaaldegrondwatertrap istoegekend,wildatzeggen
datdeGHGenGLGvandegronden binnendatvlak,afgezien vanafwijkingen door
onzuiverheden,zullenliggenbinnendegrenzendievoordiebepaalde grondwatertrap
gesteld zijn. Daarmee wordt dusinformatie gegeven overdegrondwaterstanden die
er in de winter of zomer van een gemiddeld jaar mogen worden verwacht.

2.5 Opzet van de legenda
In de legenda's van de bodem- en grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 10 000 of
1 :25 000,wordendeverschilleninbodemgesteldheid weergegevenindevormvan:
- legenda-eenheden;
- toevoegingen en vergravingen;
- grondwatertrappen.
Legenda-eenheden bestaan voor ten minste 70% van hun oppervlakte uit gronden
meteengrootaantalovereenkomendekenmerkeneneigenschappen.Iederelegendaeenheid heeft een eigen code en wordt met een niet-onderbroken lijn omgrensd: de
bodemgrens. Op de bodemkaart wordt hun verbreiding in kleur weergegeven.
Toevoegingenenvergravingenwordengebruiktomeenbepaaldprofielkenmerk aan
tegevendatovereengedeelteofoverhetgeheleoppervlakvanéénofmeerlegendaeenheden voorkomt.Zeworden omgrensd meteenonderbroken lijn voorzover deze
niet samenvalt met een bodemgrens.
Grondwatertrappen geven de gemiddelde fluctuatie van het grondwater weer. Ze
wordenincodesopdebodem-engrondwatertrappenkaart aangegeven.Opdegrondwatertrappenkaart wordtdeverbreidinginkleurweergegeven.Zeworden omgrensd
meteenniet-onderbroken lijn dieopdebodemkaarteenblauweenopdegrondwatertrappenkaart een zwarte kleur heeft.
Een combinatie vanlegenda-eenheid +eventuele toevoeging +grondwatertrap heet
kaarteenheid.

Voorbeeld:
legenda-eenheid
toevoeging
grondwatertrap
kaarteenheid

cHn55
X

Vbd
cHn55/x-Vbd

Kaarteenheden vormen debeoordelingseenheid bij het vaststellen van debodemgeschiktheid(hoofdstuk 3).Bijelkelegenda-eenheid hoorttenminsteéénkaarteenheid,
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maarafhankelijk vanhetaantalcombinaties metgrondwatertrappen en toevoegingen
zullen er doorgaans meer kaarteenheden voorkomen.
Enkele,inhoofdzaak geografische, bijzonderheden worden opdebodem-en grondwatertrappenkaart vermeld als overige onderscheidingen. Deze onderscheidingen
kunnen verdeeld worden in vlak-, lijn- en puntgegevens.
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3 Bodemgeschiktheidsbeoordeling

Onderdebodemgeschiktheidvandegrondwordtverstaandematewaarindegrond
voldoet aan de eisen die er voor een bepaald bodemgebruik aan wordengesteld.
Uit de gegevens over de bodemgesteldheid kan niet direct worden afgeleid welke
geschiktheiddegrondenhebbenvooreenbepaaldbodemgebruik.De bodemkundige
gegevens moeten geïnterpreteerd worden. Hiervoor wordt een systeem gebruikt dat
landelijk wordt toegepast en waarvoor landelijke normen gelden (Ten Cate et al.,
TD19D, 1995).

3.1 Interpretatieprocedure
Interpretatie van bodemkaarten wordt gedefinieerd als het doen van uitspraken of
voorspellingen over het gedrag of de reactie van de grond bij een bepaalde
behandelingofeenbepaaldeingreep,enoverdedaaruitvoortvloeiende geschiktheid
van de grond voor een bepaalde gebruiksvorm. Met deze procedure wordt beoogd
we waarnemingen over de bodemgesteldheid pasklaar te maken voor een bepaalde
toepassing.
De basis voor de interpretatieprocedure (fig. 2) is de bodemkaart. Aan de hierop
voorkomende kaarteenheden worden via de legenda en de bij de kaart behorende
toelichting gegevens ontleend over bodemeigenschappen en/of kenmerken zoals
organische-stofgehalte,textuurengrondwatertrap.Vervolgenswordendezekenmerken
indoelgerichtecombinaties bijelkaargebrachttotzogenaamde beoordelingsfactoren.
Het niveau of de grootte van een door een beoordelingsfactor aangeduid proces of
gedragsaspect van de grond wordt meestal aangegeven met een waarderingscijfer,
gradatie genoemd.
Voor elkbodemgebruik is het meestal een beperkt aantal beoordelingsfactoren dat
debodemgeschiktheid bepaalt.Eencombinatievangradaties vandezebeoordelingsfactoren leidt via een sleutel tot een bepaalde bodemgeschiktheidsklasse. In tabel
27wordenvoorbodemgebruiksvormendieinlandinrichtingsprojecten voorbeoordelingaandeordezijn geweest,debeoordelingsfactoren gegeven.De bodemgeschiktheidsbeoordeling vangrondenvoorrecreatiefbodemgebruikishiernietopgenomen.
Daarvoor wordt verwezen naar Ten Cate et al., 1995 (TD19D).
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Opname
bodemkaart

Kaarteenheid

Bodemeigenschappen
Klimaatenandere
ecologischefactoren
Gradatiesvangebruikte
beoordelingsfactoren
Eiseni.v.m.
bodemgebruik
Niet insleutelsgebruikte
beoordelingsfactoren

Aflezeninsleutelsvoor
bodemgeschiktheid

1'
Bodemgeschilctheidin
Hoofdklassen
Klassen

Fig.2 Schema van de interpretatieprocedure

3.2 Beoordelingsfactoren
Beoordelingsfactoren vormenbijdebodemgeschiktheidsbeoordelingdekernvande
interpretatieprocedure.
Een beoordelingsfactor is een met de grond samenhangendefactor, waarmee een
voor het bodemgebruik belangrijk proces, een gedragsaspect van de grond of een
groeiplaatsomstandigheid, wordt gekarakteriseerd en het niveau ervan wordt
beschreven (Haans red. 1979).
Voorbeelden vanbeoordelingsfactoren zijnhetvochtleverend vermogenendestevigheidvandebovengrond (tabel27).Eenbeoordelingsfactor berustopeencombinatie
vanbodemeigenschappen.Zowordtdebeoordelingsfactor stevigheid vandebovengrond (die het gedrag van de grond karakteriseert bij het betreden en berijden)
bepaald dooreigenschappen alstextuur, dichtheid en organische-stofgehalte vande
bovengrond, en drukhoogte van het bodemvocht bij GHG en GVG na een periode
metweinigneerslag.Somswordenerookniet-bodemkundigefactoren inbetrokken,
zoalsbijdebeoordelingsfactor vochtleverend vermogen,waaropnietalleenbodemkundige factoren, maar ookklimaatsfactoren (neerslag enverdamping) van invloed
zijn.
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Het niveau of de grootte van een door een beoordelingsfactor aangeduid proces of
gedragsaspect van een grond wordt meestal aangegeven met een waarderingscijfer,
gradatie genoemd. Er zijn beoordelingsfactoren met drie en met vijf gradaties,
aangeduid met de cijfers 1t/m 3en 1t/m 5. Delage cijfers geven een gunstige, de
hogecijfers eenongunstigeomstandigheid aan.Eenaantalbeoordelingsfactoren zoals
'reliëf' en 'nachtvorstgevoeligheid' wordennietmetgradatiesaangegeven, maarmet
een + (plusteken) om aan te geven dat ze invloed hebben op de beoordeling.
In de paragrafen 3.2.1 t/m 3.2.16 wordt een korte toelichting op de afzonderlijke
beoordelingsfactoren gegeven (vooruitvoerigerinformatie wordtverwezennaarTen
Cate et al. 1995, TD19D).
Tabel 27 De beoordelingsfactoren

en het bodemgebruik waarvoor ze worden toegepast
Bodemgebruik

Beoordelingsfactor

akker- weide- bos- tuinfruitbouw bouw bouw bouw ' i

boom- akker-• aspergeteelt
kwe- bouw

bloemteelt 3

bollen+
ontwateringstoestand
vochtleverend vermogen
+
stevigheid van de
bovengrond
+
+
verkruimelbaarheid
+
slempgevoeligheid
stuifgevoeligheid
+
voedingstoestand
zuurgraad
storing in de verticale
waterbeweging
reliëf
(+)
bewortelbare diepte
samenstelling van de
bovengrond
profielopbouw
dikte van de bovengrond
homogeniteit
overige beoordelingsfactoren:
nachtvorstgevoeligheid (+)
stenigheid
(+)
erosiegevoeligheid
(+)
vroegheid
-

kerij

(v.g.t.) 2

teelt

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
-

+
+

+
+
(+)
-

+
(+)
-

+
+
+
+

+
+
(+)
-

(+)
-

+
+
+

(+)
-

-

+
(+)
-

+
(+)
(+)

(+)
(+)
-

+
(+)
+

(+)
+

+
(+)
-

-

-

(+)

(+)

+
+
(+)

+
(+)

+
(+)

+
(+)

-

-

(+)
(+)
(+)
(+)

(+)
(+)
(+)
-

(+)
-

(+)
(+)
(+)
(+)

(+)
(+)

+
-

+ bij genoemd bodemgebruik altijd van toepassing
- bij genoemd bodemgebruik niet van toepassing
(+)bij genoemd bodemgebruik alleen van toepassing onder bijzondere omstandigheden
1
tuinbouw onder glas en in de volle grond
2
akkerbouwmatige vollegrondsgroenteteelt, inclusief wortelgewassen in zeekleigronden
3
aspergeteelt in dekzandgebieden
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3.2.1 Ontwateringstoestand
Begripsomschrijving
Deontwateringstoestand isnietalleeneenaanduiding voordeontwatering,maarook
voor de luchthuishouding van een grond. De ontwateringstoestand geeft daardoor
ookinformatie overdezuurstofvoorziening vanplantewortelsenoverde wijzigingen
die zich hierin in de loop van het jaar voordoen onder invloed van neerslag,
verdamping en afvoer. Het gaat vooral omdebovenste 50tot 100cmvan de grond
waarinzichdemeesteplantewortels bevindenenwaarinzichhetbodemleven afspeelt.
Degrondwaterstand bepaalt inbelangrijke matehet lucht- (en water)gehalte vande
grondinsamenhangmetdeporiënfractie endeporiëngroottteverdeling.Daaromwordt
voordeze beoordelingsfactor de gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand (GHG)
als voornaamste maatstaf voor de indeling gebruikt.

Gradaties
Er zijn vijf gradaties in de ontwateringstoestand onderscheiden (tabel 28).
Tabel 28 Gradatie in ontwateringstoestand
Gradatie
code

benaming

1
2
3
4
5

zeer diep
vrij diep
matig diep
vrij ondiep
zeer ondiep

als afhankelijke van de

grondwatertrap

Grondwatertrap

GHG-referentie-

(Gt)

waarde (cm - mv.)

VIc, VIIo, VIM, VIIIo, VlIId
lic, IVu, Vlo
Ie, IIb, Illb, Vbo, Vbd
IIa, lila, Vao, Vad, soms Ia
Ia soms Ha

>80
40-80
25-40
15-25
< 15

3.2.2 Vochtleverend vermogen
Begripsomschrijving
Het vochtleverend vermogen van de grond duidt op de hoeveelheid vocht die een
grond in een groeiseizoen van 150dagen (1 april-1 september) en in een droogjaar
(zgn. 10%droogjaar) aan deplantewortels kan leveren. Een 10%droogjaar is een
jaar, waarvan aangenomen wordt dat de potentiële verdamping tijdens het
groeiseizoen de neerslag met meer dan 200 mm overtreft. Deze situatie komt
statistisch eens in de 10jaar voor. De hiervoor benodigde gegevens zijn afkomstig
vanhetKNMI-stationDeBiltengeldenvooreenfictief gewas(bijbenaderinggras).
Tabel 29 Gemiddeld neerslagtekort (mm) vanaf 1 april in een groeiseizoen
van 150 dagen in een 10% droog jaar (Buishand, 1982)
Periode
1 april-1 mei
1 april-1 juni
1 april-1 juli
1 april-1 augustus
1 april-1 september
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Neerslagtekort
20
65
115
165
200

Het vochtleverend vermogen van de grond is afhankelijk van:
- de aard en opbouw van het bodemprofiel; belangrijk zijn vooral de dikte, het
vochthoudend vermogen van de wortelzone en het capillair geleidingsvermogen
van de ondergrond (kritieke z-afstand). In hoog boven het grondwater gelegen
grondenwordthetvochtleverend vermogen voornamelijk bepaalddoordehoeveelheid beschikbaar water in de wortelzone; het capillair aangevoerd water draagt
weinig of niets bij aan het vochtleverend vermogen (hangwaterprofiel). In laaggelegen gronden is de vochtvoorziening vanuit het grondwater vrijwel onbeperkt
(grondwaterprofiel). Ingrondendietussenhoogenlaagliggen,ishet vochtleverend
vermogen sterk afhankelijk van de aanvulling vanuit het grondwater, die weer
afhankelijk is van het capillair geleidingsvermogen. De aanvulling is bij deze
gronden slechts gedurende een deel van het groeiseizoen voldoende (tijdelijk
grondwaterprofiel);
- het grondwaterstandsverloop; hiervan zijn vooral de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG)endegemiddeldlaagstegrondwaterstand ineen 10%droogjaar
(LG3) van betekenis. De GVG is de gemiddelde grondwaterstand op 1april.

Gradaties
Er worden vijf gradaties in vochtleverend vermogen onderscheiden (tabel 30). De
millimeters vocht achter iedere gradatie duiden de orde van grootte van het
vochtleverend vermogen aan.
Tabel 30 Gradatie in vochtleverend vermogen als afhankelijke van de hoeveelheid vocht
Gradatie

Hoeveelheid vocht (mm)
in 10% droog jaar

code

benaming

1
2
3
4
5

zeer groot
vrij groot
matig
vrij gering
zeer gering

> 200
150-200
100-150
50-150
< 750

3.2.3 Stevigheid van de bovengrond
Begripsomschrijving
Destevigheid vandebovengrond duidtophetweerstandsvermogen vaneenmetgras
begroeidebovengrondtegenbetredendoorveeenberijden met landbouwwerktuigen.
Een voldoende stevigheid van de bovengrond is voor weidebouw van belang voor:
- het op het juiste tijdstip toedienen van de eerste stikstofgift;
- de lengte van de weideperiode;
- de planning van beweiding en voederwinning;
- de beweiding zelf: beweidingsverliezen door vertrapping en berijding kunnen
worden vermeden;
- hetregelmatigkunnenuitrijden vandrijfmest waardoordeopslagcapaciteit kleiner
kan zijn.
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Bijakkerbouw geeft voldoendestevigheidvandebovengrond minder moeilijkheden
bij grondbewerking en oogstwerkzaamheden.
Een maat voorde stevigheid vandebovengrond isdeindringingsweerstand die met
een penetrometer met conusoppervlakte van 5 cm2 en een tophoek van 60° wordt
gemeten (Van Wallenburg en Hamming 1985). Indringingsweerstanden worden
gemeten na een periode met droog weer en bij een grondwaterstand op ongeveer
het niveau van de GHG (omstreeks februari - maart). Bij zwellende en krimpende
gronden mogen dezemetingen alleenwordenuitgevoerd alsdevoorafgaande zomer
en herfst niet extreem droog zijn geweest.

Gradaties
Voor weidebouw worden vijf gradaties (tabel 31)envoor akkerbouw drie gradaties
(tabel 32) onderscheiden.
Tabel 31 Gradatie in stevigheid van de bovengrond voor weidebouw als afhankelijke van de
indringingsweerstand (MPa) bij GHG en GVG, en de gevoeligheid voor vertrapping bij
beweiden en voor insporing bij berijden per seizoen
Gradatie

Indringingsweerstand

Gevoeligheid

code

benaming

GHG

GVG

winter

lente

zomer

herfst

1
2
3
4
5

zeer groot
vrij groot
matig
vrij gering
zeer gering

>0,6
> 0 , 3 - 0,6
> 0 , 3 - 0,6
<0,3
<0,3

>0,6
>0,6
> 0,3-0,6
>0,3
<0,3

1
2
2
3
3

0
1
2
2
3

0
0
0
1
2/3

0
0
1
2
3

0 = niet; 1 = weinig of niet; 2 = matig; 3 = sterk gevoelig

Tabel 32 Gradatie in stevigheid van de bovengrond voor akkerbouw
als afhankelijke van de indringingsweerstand (MPa) bij GHG
Gradatie
code

benaming

1
2
3

zeer groot
vrij groot tot matig
gering

Indringingsweerstand

>0,6
0,3-0,6
<0,3

3.2.4 Verkruimelbaarheid
Begripsomschrijving
De verkruimelbaarheid geeft een aanduiding vanhet gemak waarmeede bouwvoor
zich laat verkruimelen envandebreedte vanhetvochtgehaltetraject waarbinnen dit
mogelijk is.Verkruimelbaarheid wordthierbeschouwd alseenhoedanigheid vanhet
bodemmateriaal zelf.
Gradaties in verkruimelbaarheid kunnen worden afgeleid uit textuur, organischestofgehalte enkoolzurekalkvandebouwvoor,zoalsisaangegevenintabel32.Deze
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tabel isafgeleid uitdetiendelige schaal voor bewerkbaarheid uithetwaarderingssysteem vanDeVries (1974) dieontleend isaanderesultaten vanhet onderzoek
van Boekei (1972).Ofeen bouwvoor hetvoor verkruimeling vereiste vochtgehalte
bezit (inhetvoorjaar bijdegrondbewerking eninhet najaar bijhetoogsten), hangt
af van deontwateringstoestand envanhetweer indevoorafgaande periode.

Gradaties
Er worden drie gradaties onderscheiden (tabel33).
Tabel 33 Gradatie in verkruimelbaarheidals afhankelijke van de samenstelling vande bouwvoor
Gradatie
code

benaming

1

gemakkelijk

Vochtgehaltetraject

breed

Samenstelling van de bouwvoor
textuur
klasse

org.-stof
(%)

koolzure
kalk (%)

-

moerig

-

zand
zandige leem
lichte zavel

-

-

zware zavel

>2

>0,5
2

tamelijk
gemakkelijk

betrekkelijk
breed

<0,5
<2

-

lichte klei
siltige leem

_

_

zware klei

>5

>0,5
3

moeilijk

nauw

<0,5
<5

-

3.2.5 Slempgevoeligheid
Begripsomschrijving
De slempgevoeligheid duidt aaninhoeverre bodemaggregaten bestand zijn tegen:
- uiteenuiteenvallen inmicro-aggregaten ofafzonderlijke korrelsonderinvloed van
de neerslag;
- vervloeien bijhoge vochtgehalten.
Doorslempwordtdeaëratievandegrondongunstigbeïnvloed,waardoordezuurstofvoorziening vandeplantewortels in gevaar kankomen. Ookneemt de infiltratiecapaciteit enhetwaterbergend vermogen van degrond af.Eenslemplaag of-korst
heeft nadelen vooronder andere deakkerbouw entuinbouw: degrond droogtinhet
voorjaar langzaam op,dezuurstofvoorziening vaningezaaide gewassen komtinhet
gedrang en vooral bijfijnzadige gewassen kandekiem beschadigen.
Alsalleenhetbodemoppervlak verslempt,wordtgesprokenvanoppervlakkigeslemp;
bij opdrogen ontstaat daneenslempkorst. Zakt degehele bouwvoor inelkaar,dan
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wordtgesproken vaninterneslemp.Ofslempopeenslempgevoelige grond werkelijk
zal optreden, hangt onder meer af van de neerslag, de ontwateringstoestand en de
begroeiing.
Degevoeligheid voorverslemping iseenhoedanigheidvanhetbodemmateriaalzelf,
diekanworden afgeleid uithetgehalteaanlutum,leem, organische stof enkoolzure
kalk van de bouwvoor. Deze factoren zijn dan ook gebruikt in tabel 34.

Gradaties
De indeling is gebaseerd op het onderzoek van Albers (1980) en het waarderingssysteemvanDeVries(1974).Opgrondenmetgradatie 1 treedtgemiddeld inminder
dan 1vande 10jaren oppervlakkige en/of interne verslemping op.Opgronden met
gradatie 2treedt in 1 tot5vande 10jaren duidelijk oppervlakkige enweinig interne
slemp op. Gronden met gradatie 3 zijn in meer dan 5 van de 10jaren onderhevig
aan sterke oppervlakkige en veelal ook aan interne slemp.
Tabel 34 Gradatie in slempgevoeligheid als afhankelijke van de samenstelling van de bouwvoor
Gradatie

Samenstelling van de bouwvoor

code

benaming

textuurklasse

org.-stof
(%)

koolzure
kalk (%)

1

gering

-

moeng

-

leemarm zand
klei

-

-

zware zavel

-

>0,5
2

<0,5

matig
siltige leem

-

-

>3
>0,5
lichte zavel
3

<3
<0,5

groot
zandige leem

Voor lemig zand zijn nog geen richtlijnen opgesteld; afhankelijk van de fijnheid van het zand en het
lutumgehalte komt gradatie 2 of 3 voor.
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3.2.6 Stuifgevoeligheid
Begripsomschrijving
De stuifgevoeligheid duidt op het risico van verstuiven van de (boven)grond.
Verstuiven treedt vooral op in een droog voor- of najaar, wanneer de grond
(gedeeltelijk) kaal is;deonderlinge binding vandegronddeeltjes vandebouwvoor
is dan te gering om de eroderende kracht van de wind te weerstaan als de
bescherming door het gewas ontbreekt.
Verstuiven leidt tot afname van het organische-stofgehalte, de vochthoudendheid,
de chemische bodemvruchtbaarheid en de biologische activiteit. Verder kunnen
ziekten en onkruiden zich verbreiden, kiemende zaden en zelfs aardappelen
blootstuiven,jongeplantjes onderstuiven ofbeschadigd worden ensloten plaatselijk
dichtstuiven.

Gradaties
Een methode omdegevoeligheid voor verstuiven van de grond temeten ontbreekt.
Vaststelling vandegradatiesberustopervaringskennis.Belangrijk zijn: korrelgrootte
vanhetzandenvochtgehaltevandebovengrond.Verderspelen bodemeigenschappen
alslutum-,leem-enorganische-stofgehalte eenrol.Deindeling ingradatiesisvoornamelijk gebaseerd ophetonderzoek vanBooij (Bodemkaart 1978),Brussel (1980)
en Zuur (1948). De gradaties gelden bij vlakke, open ligging.
Er worden drie gradaties onderscheiden (tabel 35).
Tabel 35 Gradatie in stuifgevoeligheid als afhankelijke van lutum- en leemgehalte van de
bouwvoor
Samenstelling bouwvoor

Gradatie
code

benaming

lutum
(%)

gering

>5
3-5
<3

2 17,5
â 32,5

matig

3-5
<3

< 17,5
10 - 32,5

groot

<3

leem
(%)

2: 10
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3.2.7 Voedingstoestand
Begripsomschrijving
De voedingstoestand duidt op de vruchtbaarheid (gehalte aan voor de boomgroei
noodzakelijke voedingsstoffen) van een grond, die voorkomt wanneer deze grond
ten minste de laatste 10-15 jaar met bos of met een half-natuurlijke vegetatie is
begroeid en in die periode niet (meer) is bemest of bekalkt. De voedingstoestand
wordt alleen gebruikt bij de bodemgeschiktheidsbeoordeling voor bosbouw.

Gradaties
Er worden vijf gradaties onderscheiden (tabel 36).
Tabel 36 Gradatie in voedingstoestand
Gradatie
code

benaming

1
2
3
4
5

zeer hoog
vrij hoog
matig
vrij laag
zeer laag

De voedingstoestand wordt niet rechtstreeks aan de grond waargenomen, maar
afgeleid uit de bodem, het bodemgebruik en eventueel de spontane vegetatie. De
procedure waarmee een gradatie voor de voedingstoestand wordt toegekend, staat
uitvoerig beschreven in Technisch Document 19D (Ten Cate et al. 1995).
Bij de toekenning van de gradaties is onderscheid gemaakt tussen gronden die een
agrarisch bodemgebruik hebben en gronden onder bos of in natuurterreinen.

3.2.8 Zuurgraad
Begripsomschrijving
De zuurgraad geeft een aanduiding over de zuurgraad in de bewortelbare zone van
een gronddietenminste 10-15jaar metbosofhalf-natuurlijke vegetatieisbegroeid
en in die periode niet (meer) isbekalkt of bemest. We gebruiken deze factor alleen
voor de bodemgeschiktheidsbeoordeling voor bosbouw.
De zuurgraad is van betekenis voor de groei van bomen. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat bij naaldboomsoorten (metuitzondering vanPinus nigra) op gronden
met pH-KCl >4,5 à 5 storingen in de voedingsstoffenhuishouding optreden die op
denduurhunweerslagopdegroeihebben.Opsterkzuregronden(pH-KCl<ca. 3,5)
kandegroeivanloofboomsoorten, vooralpopulierenes,ernstig wordenbelemmerd.
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Gradaties
Inhetalgemeen kan gesteld worden datkalkrijke gronden gradatie 1 hebben. Kalkloze (voor zover geen katteklei) enkalkarme zeeklei- enrivierkleigronden en een
deel vandebeekeerdgronden, leemgronden en oudekleigronden hebben gradatie2.
Deoverigegronden(dekalklozepleistocenezandgrondenenveelveengrondenzonder
zavel- ofkleidek) hebben gradatie 3.Hoewel hetniet is voorgeschreven, kan het
nuttig zijn gronden metpH-KCl < 3,5 te signaleren
Er worden drie gradaties onderscheiden (tabel37).
Tabel 37 Gradatie in zuurgraad als afhankelijke van de pH(KCl)
Gradatie
code

benaming

1
2
3

neutraal
zwak zuur
sterk zuur

pH(KCl)

>6,5
4,5-6,5
<4,5

3.2.9 Storing inde verticale waterbeweging
Begripsomschrijving
Storing indeverticale waterbeweging wordt gebruikt alsfactor omgronden afte
kunnen zonderen, waarvan dewateroverlast niet ofniet uitsluitend door verlaging
vandegrondwaterstand kan wordenopgeheven.Bij debepalingvandegradatievan
de ontwateringstoestand kunnen dan wateroverlast en tijdelijke schijngrondwaterspiegels tengevolgevaneenslechtdoorlatendelaagbuitenbeschouwing blijven.
Deze beoordelingsfactor geeft eenaanduiding voor:
- eenlangzameverticalewaterbeweging doorhetprofieldeel bovenhetniveauvan
de ontwateringsdiepte. Waterstagnatie bevordert bij vruchtbomen, met name
appelbomen, hetoptreden vankanker (Nectria galligena);
- een trage capillaire aanvoer van water in en boven de storende laag bij
grondwaterprofielen entijdelijke grondwaterprofielen;
- een gebrekkig wortelstelsel door te grote dichtheid van de storende laag,
waterstagnatie erboven enmoeilijke bereikbaarheid eronder.

Gradaties
Er worden gewoonlijk geen gradaties in deze beoordelingsfactor onderscheiden.
Alleenbij die gronden, waarindebovenste 80cm vanhet profiel lagen voorkomen
met een verzadigde doorlatendheid kleiner dan circa 1cm per etmaal, kanditin de
beoordelingstabellen doortoevoeging vaneen+(plusteken) wordenaangegeven.Bij
onderzoekvoorgrootschaligebodemkaartenkunnenvoorspecifieke gebruiksdoelen
zonodignadereindelingen gemaaktwordennaardiepte,dikteendoorlatendheid van
de lagen.
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Bij de geschiktheid van gronden voor tuinbouw onder glas en in de vollegrond in
geaccidenteerde gebieden(dekzand-enlössleemlandschappen) wordteendriedeling
toegepast.Dereden hiervoorisdatopzandgronden eenlichte storinginde verticale
waterbeweging al een belangrijk teeltrisico geeft, vooral voor kasteelten. De drie
gradaties zijn:
- geen;
+ licht;
++ ernstig.

3.2.10 Reliëf
Begripsomschrijving
Onder reliëf worden verschillen in hoogteligging van het aardoppervlak verstaan.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
- micro-reliëf;
- meso-reliëf;
- macro-reliëf.
Bij micro-reliëf gaat het om geringe hoogteverschillen over horizontale afstanden
vanééntotenkelemeters.Dehoogteverschillen kunnenmeestaldoorploegen worden
weggewerkt.Dezeverschillen wordenbuitenbeschouwing gelaten.Belangrijker zijn
het meso-, en in mindere mate het macro-reliëf. Bij het meso-reliëf gaat het om
hoogteverschillen van 75 à 250 cm over afstanden van enkele tientallen meters tot
tenhoogste 100m. Als dehelling meerdan 2à3% bedraagt, wordt gesproken over
macro-reliëf.
Het meso-reliëf is met name bij tuinbouw (in de volle grond en onder glas) in
geaccidenteerde terreinen een niet te verwaarlozebn factor (Ten Cate et al. 1995,
TD19D).
Gradaties
Erwordengeengradatiesinreliëf onderscheiden.Bodemeenhedendieeenbeperking
hebben vanwege reliëf, zijn in de beoordelingstabel met een + (plusteken)
aangegeven.

3.2.11 Bewortelbare diepte
Begripsomschrijving
Debewortelbarediepteisdediepte,totwaarhetprofiel beworteld kanworden.Voor
groentegewassen, waarvanhetwaardevolledeeluitdeverdiktewortelbestaat,evenals
voor asperges, bepaalt deze beoordelingsfactor mede de geschiktheid.
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Gradaties
Erworden driegradaties onderscheiden (tabel38).Hetaantalcentimeters dat achter
iedere gradatie isaangegeven, duidt deordevan grootte van debewortelbare diepte
vanaf maaiveld aan.
Tabel 38 Gradatie in bewortelbare diepte als afliankelijke
van het aantal centimeters vanaf maaiveld
Gradatie

Bewortelbare diepte

code

benaming

1
2
3

groot
matig
gering

>70
50-70
<50

3.2.12 Samenstelling van de bovengrond
Begripsomschrijving
Eenrendabeleteeltvanwortelgewassenisalleenmogelijk opgronden,waarvanlange,
gladde,regelmatiggevormde,verdiktewortelsmetdunnezijwortels geoogstkunnen
worden, zonder vertakkingen. Wortelgewassen stellen daarom hoge eisen aan de
bovenlaag van de grond als groeimilieu.
Met behulp van de beoordelingsfactoren ontwateringstoestand, vochtleverend
vermogen, storing indeverticale waterbeweging, slempgevoeligheid, bewortelbare
diepteenverkruimelbaarheid kunnenwedegrondenmetruimemogelijkheden voor
wortelgewassen onvoldoendeafzonderen vandegrondenmetbeperkingen.Ditgeldt
met name voor de zwaardere en humusrijkere varianten van de gronden, waarvoor
deverkruimelbaarheid geenbeperking vormt.Dezwaarderevariantendrogentehard
op voor een goede vorm; de humusrijkere en moerige varianten doen afbreuk aan
andere kwaliteitseisen. Daarom is de beoordelingsfactor 'samenstelling van de
bovengrond' toegevoegd.

Gradaties
Voordevaststellingvandegradatieszijn debijDLO-StaringCentrum gebruikelijke
leem-, lutum- en humusklassen gebruikt (tabel 4, 5 en 6).De leemklasse 17,5-32,5
omvat voor de gradatie een te groot traject en is daarom in tweeën gedeeld. Met
behulp van de profielbeschrijvingen is deze tweedeling bij de interpretatie door te
voeren.Erworden vijf gradaties onderscheiden zowel voor vollegrondsgroenteteelt
inclusief wortelgewassen in zeekleigebieden (tabel 39) als voor aspergeteelt in
dekzandgebieden (tabel 40).
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Tabel 39 Gradatie in samenstelling van de bovengrond als afhankelijke van het lutum- en
leemgehalte en de organische-stofklasse voor vollegrondsgroenteteelt, inclusief wortelgewassen
in zeekleigebieden
Gradatie

Gehalte in % aan
lutum

Organische-stofklasse

code

benaming

(< 2 um)

leem
(< 50 um)

1
2
3
4
5

zeer ruim
ruim
beperkt
zeer beperkt
gering

0 - 8
8 - 12
12 - 17,5
17,5 - 25
overige gronden

0 - 17,5
17,5 - 25
25 - 32,5
32,5 - 50
overige gronden

humusarm en humeus
humeus
humeus en humusrijk
humeus en humusrijk

Tabel 40 Gradatie in samenstelling van de bovengrond als afhankelijke van het leem- en
lutumgehalte en de organische-stofklasse voor aspergeteelt
in dekzandgebieden
Gradatie

Gehalte in % aan

Organische-stofklasse

benaming

leem
(< 50 urn)

lutum

code
1
2
3
4
5

zeer ruim
ruim
beperkt
zeer beperkt
gering

0 - 17,5
17,5 - 25
25 - 32,5
32,5 - 50
overige gronden

<3
<5
<8
<8
overige gronden

(< 2 jim)

humusarm en humeus
humusarm en humeus
humeus tot humusrijk
humeus tot humusrijk

3.2.13 Profielopbouw
Begripsomschrijving
Voordebodemgeschiktheidvoormeerjarige bloembollenteelt isdegrondsoort,vooral
die van de bovengrond, een belangrijke factor. De aard van de bovengrond heeft
namelijk groteinvloed ophetaantalsoortenbloembollen datmetsucceskanworden
geteeld, en daarmee op de vruchtwisselingsmogelijkheden. De beoordelingsfactor
profielopbouw maakt het mogelijk gronden met een zandige, kleiïge en moerige
bovengrond van elkaar te scheiden.
Gradaties
Er worden vijf gradaties (tabel 41) voor de bloembollenteelt onderscheiden.
Tabel 41 Gradatie in profielopbouw
Code

Omschrijving

1

Zandgronden die tot dieper dan 120 cm - mv. bestaan uit zeer kleiarm en leemarm, matig fijn
of grof zand
Zandgronden die vanaf het maaiveld bestaan uit zeer kleiarm en leemarm, matig fijn of grof
zand met een storende tussenlaag of ondergrond die 3% lutum of meer en/of 10% leem of
meer bevat en/of humusrijk of moerig is
Overige zandgronden zonder klei- of moerig dek
Overige gronden met een minerale bovengrond
Overige gronden met een moerige bovengrond
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3.2.14 Dikte van de bovengrond
Begripsomschrijving
Voor de boomkwekerij is de dikte van de bovengrond (= humushoudend dek;
A-horizont) van belang omdat bij de afvoer van kluitgoed tevens een hoeveelheid
teelaarde wordt afgevoerd.

Gradatie
Er is een tweedeling gemaakt in dedikte van debovengrond: dikker endunner dan
30 cm.

3.2.15 Homogeniteit
Begripsomschrijving
Homogeniteit van gronden is vooral van belang voor teelten onder glas en in de
vollegrond waar beregening wordt toegepast. Als er over het oppervlak grote
verschillen voorkomen infysische en/of chemische eigenschappen is een efficiente
beregening nietmogelijk. Heterogeniteitkanzijn oorzaakvindeningroteverschillen
in samenstelling van zowel boven- als ondergrond.

Gradaties
Erwordengeengradatiesinhomogeniteit onderscheiden.Dekaarteenhedenwaarvan
de homogeniteit van de ondergrond of de bovengrond een beperking vormt bij de
beoordeling, zijn in de beoordelingstabel als volgt aangegeven:
- homogeniteit van de ondergrond: +;
- homogeniteit van de bovengrond: ++.

3.2.16 Overige beoordelingsfactoren
Beoordelingsfactoren (nachtvorstgevoeligheid, stenigheid, erosiegevoeligheid en
vroegheid) die niet in de sleutels zijn opgenomen en waarvoor beperkte richtlijnen
bestaan, worden in deze subparagraaf in het kort besproken. Deze factoren kunnen
de geschiktheid naar een wat lager niveau schuiven en daardoor soms van grote
betekenis zijn bij de bodemgeschiktheidsbeoordeling.

Nachtvorstgevoeligheid
De nachtvorstgevoeligheid van een grond hangt af van de profielopbouw, de
terreinvormenhetvochtgehalte vandebovengrond. Deaardendiktevandetoplaag
speelt een belangrijke rol.Bij gronden met veel organische stof in de bovengrond,
speciaalbij moerigegrondenenveengronden, isdekans opnachtvorstschade groot.
Een droge toplaag van veen is het meest gevoelig voor nachtvorst. Naarmate de
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genoemde gronden een dikker zanddek hebben, neemt de kans op schade door
nachtvorst af. Bij een zelfde bodemopbouw en vochtgehalte zijn laagliggende
gedeelten gevoeliger voor nachtvorst dan hogere.Er wordt onderscheid gemaakt in
nachtvorstgevoeligheid alsgevolg vandeterreinvorm(laag deel)en alsgevolg van
deprofielopbouw. Erwordengeengradatiesonderscheiden.Komtnachtvorstgevoeligheid voor, dan wordt dit met een + (plusteken) aangegeven.

Stenigheid
Over stenigheid van de grond wordt gesproken wanneer in debovenste 20à30 cm
dieptezoveelstenenvoorkomen,datgrondbewerking enoogst(bijv. van aardappels)
bemoeilijkt worden en machines snel verslijten, breuk vertonen of vaker vastlopen.
Dat doet zich voor bij een aantal van meer dan circa 10 stenen (diameter > 6 cm)
per m .Er worden geen gradaties onderscheiden. Komt stenigheid voor, dan wordt
dit met een + (plusteken) aangegeven.
Erosiegevoeligheid
Debeoordelingsfactor erosiegevoeligheid kentnoggeengradaties,isinontwikkeling
enkannognietgebruiktwordenbijdebodemgeschiktheidsbeoordeling.Alsattenderingsfactor wordt de erosiegevoeligheid met een + (plusteken) aangegeven.

Vroegheid
Debeoordelingsfactor vroegheid kentnoggeen gradaties,isinontwikkeling enkan
nog niet gebruikt worden bij de bodemgeschiktheidsbeoordeling. Als attenderingsfactor wordt de vroegheid met een + (plusteken) aangegeven.

3.3 Bodemgeschiktheidsclassificatie en randvoorwaarden voor diverse
vormen van bodemgebruik
Bij de bodemgeschiktheidsclassificatie worden de gronden gegroepeerd naar hun
geschiktheid voor een bepaald bodemgebruik in een beperkt aantal geschiktheidsklassen. Elke vorm van bodemgebruik heeft een eigen bodemgeschiktheidsclassificatie. Deze bestaat uit drie hoofdklassen, die elk in een klein aantal, gewoonlijk
twee tot vier, klassen worden onderverdeeld (tabel 42).
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Tabel 42 Schema van de bodemgeschiktheidsclassificatie
bodemgebruik
Hoofdklassen

voor de verschillende vormen van
Klassen

1 Gronden met ruime mogelijkheden

1.1
1.2
1.3
enz.

2 Gronden met beperkte mogelijkheden

2.1
2.2
2.3
enz.

3 Gronden met weinig mogelijkheden

3.1
3.2
3.3
enz.

In de volgorde 1, 2 en 3 geven de hoofdklassen een afnemende geschiktheid aan.
De volgorde binnen de klassen kan, maar hoeft geen volgorde in geschiktheid aan
te geven. Een klasse kan onderverdeeld worden naar de aard van de beperking(en)
van de grond en kan eventueel uitgebreid worden met een letter, bijv. 1.2n (n =
verbetering van de ontwateringstoestand).
Of de met de bodemgeschiktheidsklasse aangegeven mogelijkheden voor het
genoemde bodemgebruik ook werkelijk verwezenlijkt kunnen worden, hangt niet
alleen van de bodemgesteldheid af. Factoren als landinrichtingssituatie,
bedrijfsinrichting, bedrijfsvoering en graad van mechanisatie zijn mede van groot
belangvoordetebehalenresultaten.Dezeaspectenwordennietbeoordeeld.Erwordt
bijdegeschiktheidsbeoordeling veronderstelddatdergelijketechnische,economische
ensociale 'niet-bodemfactoren' aanbepaaldevoorwaardenvoldoen.Zijwordenvoor
iederevormvanbodemgebruik onderhethoofd 'randvoorwaarden' opgesomd.Voor
devaststelling vandegeschiktheid is voorelkevormvanbodemgebruik één sleutel
opgesteld die voor het gehele land geldig is.

Vaststellen van de bodemgeschiktheid
Behalve deactuelegeschiktheid, datisdegeschiktheid diegeldt voordebestaande
bodemgesteldheid (afgeleid uit de gradaties van debeoordelingsfactoren), kan ook
bepaaldwordenwelkegeschiktheid degrondenzullenhebbennabepaaldeingrepen,
bijvoorbeeld verbeterde ontwatering.Alsgevolgvanzo'ningreepzullendegradaties
vansommigebeoordelingsfactoren veranderenendaarmeedegeschiktheid.Erwordt
dan gesproken van geschiktheid voor (metnaam genoemdegebruiksvorm) na(met
naamgenoemdeingreep),kortweg:geschiktheidnaingreep. De geschiktheidsclassificatie na ingreep geeft geen informatie over de kosten verbonden aan de ingreep,
maar wel een antwoord op de vraag wat de geschiktheid zal zijn na de realisering
van een nieuwe bodemkundige en hydrologische situatie.
Voor informatie over de sleutels en het gebruik ervan (voor de vaststelling van
hoofdklassen enklassen) wordt verwezen naarTechnischDocument 19D(TenCate
et al. 1995).
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3.3.1 Akkerbouw
Randvoorwaarden
De bodemgeschiktheidsclassificatie voor akkerbouw gaat uit van een zuiver
akkerbouwbedrijf van ten minste 30 ha (150-190 standaardbedrijfseenheden, sbe),
meteenbouwplan van40%ofmeerhakvruchten enverder granen.Voorzovergeen
gebruikwordtgemaaktvanloon-ofcombinatiewerkisdemechanisatiegraad zodanig,
datmeteenminimumaanmankrachtdewerkzaamheden aanbodemengewaskunnen
worden uitgevoerd. Verkaveling en ontsluiting maken het mogelijk de gewassen in
eenheden vangroteoppervlaktetetelen.Debodemvruchtbaarheid heeft hetvoorde
bodemkundige situatie gewenste niveau en het bedrijf wordt goed geleid. Iedere
kaarteenheid wordt beoordeeld alsof het gehele bedrijf uit grond van die eenheid
bestaat.

Vaststelling van de bodemgeschiktheid
Debodemgeschiktheid wordtafgeleid vandegradatiesvoorde beoordelingsfactoren:
- ontwateringstoestand;
- vochtteverend vermogen;
- stevigheid van de bovengrond;
- verkruimelbaarheid;
- slemp- of stuifgevoeligheid.

Bodemgeschiktheidsclassificatie
Intabel43wordendehoofdklassen enklassen weergegeven dielandelijk geldig zijn.
In tabel 44 worden normen gegeven voor een 'hoog' opbrengstniveau.
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Tabel 43 Bodemgeschiktheidsklassen
1

voor akkerbouw

Gronden met ruime mogelijkheden
1.1 Kleivruchtwisseling l; hoog opbrengstniveau 3 ; weinig teeltrisico; goed berijdbaar en
bewerkbaar
1.2 Kleivruchtwisseling l; matig tot hoog opbrengstniveau; enig teeltrisico; ten dele beperkt
berijdbaar en bewerkbaar
1.3 Zandvruchtwisseling 2; hoog opbrengstniveau 3; weinig teeltrisico; goed berijdbaar en
bewerkbaar
1.4 Zandvruchtwisseling ; matig tot hoog opbrengstniveau; enig teeltrisico; ten dele beperkt
berijdbaar; goed bewerkbaar
Gronden met beperkte mogelijkheden
2.1 Vrij groot teeltrisico; veelal beperkt berijdbaar
2.2 Vrij groot teeltrisico; beperkt bewerkbaar
2.3 Vrij groot teeltrisico; vochttekort
Gronden met weinig mogelijkheden
3.1 Zeer groot teeltrisico; zeer beperkt bewerkbaar of berijdbaar
3.2 Zeer groot teeltrisco; groot vochttekort
3.3 Zeer groot teeltrisico; overstromingsgevaar
kleivruchtwisseling; met op klei-, zavel- en leemgronden gebruikelijke gewassen zoals
wintertarwe, zomergranen, aardappelen, suikerbieten, peulvruchten en handelsgewassen
zandvruchtwisseling; met op moerige gronden en veengronden en zandgronden gebruikelijke
gewassen: zomergranen, aardappelen, suikerbieten en maïs
zie tabel 44

Tabel 44 Normen voor 'hoog' opbrengstniveau (kg.ha1 )(PAGV, 1986)
Gewas

wintertarwe
zomertarwe
zomergerst
consumptie-aardappelen
suikerbieten
maïs (droge stof)

Vruchtwisseling
klei

zand

> 8 000
> 6 000
> 5 500
> 4 5 000
> 55 000

> 6 500
> 5 000
> 4 500
> 40 000
> 4 5 000
> 13 000

3.3.2 Weidebouw
Randvoorwaarden
Debodemgeschiktheidsclassificatie voor weidebouw gaatuitvaneen weidebedrijf,
gericht op de melkveehouderij, met een oppervlakte van 20 ha of meer (150-190
standaardbedrijfseenheden, sbe) en een bezetting van circa 2,5 grootvee-eenheden
(gve)perhagrasofperhagrasplusgroenvoedergewassen (snijmaïs).Hetveewordt
in grote koppels (enkele tientallen) geweid. Gedurende de weideperiode gaan deze
koppelstweemaal daagsnaardecentrale melkstal.Drijfmest wordtuitgereden over
het land op tijdstippen die voor de bedrijfsvoering en de grasgroei zo gunstig
mogelijk zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de periode waarvoor een
uitrijverbod geldt.Erwordt stikstof indevormvankunstmest gegeven (100-400kg
N per ha). Voor de verzorging van het grasland, de winning van ruwvoer en het
uitrijden van mest worden meestal zware werktuigen gebruikt. Verkaveling en
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ontsluiting zijn zodanig, dat het mogelijk is verschillende beweidingssystemen toe
tepassen (Overvest enLaeven-Kloosterman, 1984).Debodemvruchtbaarheid heeft
het voor debodemkundige situatie gewenste niveau.Het bedrijf wordt goed geleid.
Iedere kaarteenheid wordt beoordeeld, alsof het gehele bedrijf uit grond van die
eenheid bestaat.
Vaststelling van de bodemgeschiktheid
Debodemgeschiktheid wordtafgeleid vandegradatiesvoorde beoordelingsfactoren:
- ontwateringstoestand;
- vochtleverend vermogen;
- de stevigheid van de bovengrond.

Bodemgeschiktheidsclassificatie
Intabel45wordendehoofdklassen enklassenweergegevenvoorsommigegrootschaligebodemkaarten.Ditbetreft bodemkaarten waarbij vijf gradatiesvoordestevigheid
van de bovengrond zijn vastgesteld. Bij het gebruik van drie gadaties voor de
stevigheid van debovengond wordt verwezen naarTechnisch Document 19D(Ten
Cate et al. 1995).
Tabel 45 Bodemgeschiktheidsklassen

voor weidebouw voor sommige grootschalige

bodemkaarten

1

Gronden met ruime mogelijkheden
1.1 Hoge bruto-produktie; weinig beweidingsverliezen; ten dele beperkt berijdbaar in de winter
1.2 Hoge bruto-produktie; weinig beweidingsverliezen, behalve in natte jaren; beperkt berijdbaar
in de winter en ten dele ook in het voorjaar
1.3 Hoge bruto-produktie, behalve in droge jaren; weinig beweidingsverliezen; ten dele beperkt
berijdbaar in de winter
1.4 Hoge bruto-produktie, behalve in droge jaren; weinig beweidingsverliezen, behalve in natte
jaren; enigszins beperkt berijdbaar in de winter en ten dele ook in het voorjaar

2

Gronden met beperkte mogelijkheden
2.1 Hoge bruto-produktie; matige beweidingsverliezen; beperkt berijdbaar in de winter en
overwegend ook in het voorjaar
2.2 Matige bruto-produktie in droge jaren; weinig beweidingsverliezen; ten dele beperkt berijdbaar
in de winter
2.3 Matige bruto-produktie in droge jaren; matige beweidingsverliezen; beperkt berijdbaar in de
winter en overwegend ook in het voorjaar
2.4 Hoge bruto-produktie; matige tot grote beweidingsverliezen; zeer beperkt berijdbaar in de
winter en beperkt in het voorjaar

3

Gronden met weinig mogelijkheden
3.1 Matige of hoge bruto-produktie; grote beweidingsverliezen; zeer beperkt berijdbaar
3.2 Lage of matige bruto-produktie; weinig beweidingsverliezen; goed berijdbaar
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3.3.3 Bosbouw
Randvoorwaarden
Debeoordeling vandegeschiktheid van de gronden voor bosbouw geschiedt zeker
in delaatste jaren in toenemende mate tegen deachtergrond vande meervoudige
functies vanhetbosendedaaruit voortvloeiende doelstelling vandebosbouw.Naast
de produktiefunctie onderscheiden wederecreatiefunctie endenatuurfunctie.Met
de methodiekontwikkeling, gericht opgeschiktheidsbeoordeling voor beide laatste
aspecten, is tot nu toe veel minder ervaring opgedaan dan met die voor de
produktiefunctie. Voorlopig wordt er vanuitgegaan dat het bos beter aan de
meervoudige doelstelling beantwoordt, naarmatehet snellertotvollewasdomkomt
en deboomsoorten-samenstelling gevarieerder is. Volgens dituitgangspunt wordt
een grond voor bosbouw hoger aangeslagen, naarmate hetaantal boomsoortendat
er opkangroeien groter endegroei van diebomen beter is. Waarschijnlijk wordt
met deze benadering, die nog volledig aansluit op een produktiegericht
beoordelingssysteem, meer recht gedaan aan deproduktieve enrecreatieve functie
dan aande natuurbehoudsfunctie.
Debeoordeling geldtvoorbosdatgoedwordtbeheerdendatbestaatuit ongemengde
gelijkjarige opstanden.
Vaststelling vande bodemgeschiktheid
Debodemgeschiktheid wordtafgeleid vandegradatiesvoorde beoordelingsfactoren:
- ontwateringstoestand;
- vochtleverend vermogen;
- zuurgraad;
- voedingstoestand.
De geschiktheid wordt aangegeven naar de mate van groei van een aantal
gidsboomsoorten.Intabel46wordtaangegevenwatondergoede,normaleen slechte
groei verstaan wordt. Deze tabel is opgesteld in nauw overleg metIBN-DLOen
Staatsbosbeheer.
Tabel 46 Gemiddelde aanwas bij goede, normale en slechte groei van gidsboomsoorten
Boomsoorten

Gemiddelde aanwas (m3.ha"1.j" l)
goede groei

Populier (Robusta)
Zomereik
Beuk
Groveden
Douglasspar
Japanse larix
Fijnspar

> 17,0
> 6,5
> 6,8
> 6,6
> 13,5
> 11,9
> 12,3

normale groei
12,5- 17,0
3,5- 6,5
3,4- 6,8
4,2- 6,6
8,8- 13,5
7,2- 11,9
7,6- 12,3

slechte groei
< 12,5
< 3,5
< 3,4
< 4,2
< 8,8
< 7,2
< 7,6
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Bodemgeschiktheidsclassificatie
Intabel47wordendehoofdklassen enklassenweergegeven dielandelijk geldig zijn.
Tabel 47 Bodemgeschiktheidsklassen

voor bosbouw

1

Gronden met ruime mogelijkheden
(goede groei van ten minste 3 gidsboomsoorten ')
1.1 Goede groei van 6 à 7 gidsboomsoorten
1.2 Goede groei van 4 à 5 gidsboomsoorten
1.3 Goede groei van 3 gidsboomsoorten

2

Gronden met beperkte mogelijkheden
(goede groei van ten hoogste 2 gidsboomsoorten of normale groei van ten minste 3
gidsboomsoorten)
2.1 Goede groei van 1 à 2 gidsboomsoorten
2.2 Normale groei van 5 à 7 gidsboomsoorten
2.3 Normale groei van 3 à 4 gidsboomsoorten

3

Gronden met weinig mogelijkheden
(normale groei van ten hoogste 2 gidsboomsoorten)
3.1 Normale groei van 1 à 2 gidsboomsoorten
3.2 Slechte groei van alle gidsboomsoorten

1
Gidsboomsoorten: Populier (Robusta), Zomereik, Beuk, Grove den, Douglasspar, Japanse larix en
Fijnspar

3.3.4 Tuinbouw
Randvoorwaarden
De randvoorwaarden bij de bodemgeschiktheidsbeoordeling voor tuinbouw onder
glas en in de volle grond zijn:
- debedrijven zijn modern ingericht van voldoende grootte enworden goed geleid;
- de percelen hebben een goede verkaveling en ontsluiting;
- de tuinbouw onder glas betreft grondgebonden teelten en geen substraatteelten;
- debodemvruchtbaarheid heeft hetvoordebodemkundigesituatiegewensteniveau;
- iedere kaarteenheid wordt beoordeeld, alsof het gehele bedrijf uit grond van die
eenheid bestaat.
Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse kan woprden toegevoegd:
- voor beregening is voldoende geschikt oppervlaktewater en/of grondwater
beschikbaar;
- de afvoer van water uit drainreeksen levert geen problemen op;
- degrondheeft eenbeteregeschiktheidnaarmatede vruchtwisselings-mogelijkheden
groter zijn;
- degrondenzijnvrijvanschadelijkebodemorganismen enstoffen diebodemziekten
en bodemmoeheid kunnen veroorzaken;
- de te velde staande gewassen ondervinden weinig of geen schade van wild of
vogels.
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Vaststelling vande bodemgeschiktheid
Debodemgeschiktheid wordtafgeleid vandegardatiesvoorde beoordelingsfactoren:
- ontwateringstoestand;
- vochtleverend vermogen;
- verkruimelbaarheid;
- slempgevoeligheid;
- storing in de verticale waterbeweging.

Bodemgeschiktheidsclassificatie
Intabel48wordendehoofdklassen enklassenweergegevendielandelijk geldig zijn.
Tabel 48 Bodemgeschiktheidsklassen

voor tuinbouw

1

Gronden met ruime mogelijkheden
1.1 Weinig teeltrisico. Weinig of geen tekortkomingen. Vele vormen van tuinbouw kunnen op
deze gronden met succes worden uitgeoefend.
1.2 Weinig teeltrisico voor enkele vormen van tuinbouw; voor de overige een matig teeltrisico
door een minder goede bewerkbaarheid of slempgevoeligheid. Voor de teelt van pit- en
steenvruchten is dit niet bezwaarlijk, voor vele andere vormen daarentegen wel.
Gronden met een storing in de verticale waterbeweging behoren ook tot deze klasse.

2

Gronden met beperkte mogelijkheden
2.1 Matig teeltrisico door wateroverlast in natte jaren, enig vochttekort in droge jaren. Tot deze
klasse behoren ook gronden met een storing in de verticale waterbeweging, slempgevoeligheid
of een minder goede bewerkbaarheid.
2.2 Matig teeltrisico voor enkele vormen van tuinbouw; voor de overige vormen zeer groot teeltrisico. Tot deze klasse behoren ook gronden met meer dan een storing in de verticale waterbeweging, slempgevoeligheid of een minder goede bewerkbaarheid.

3

Gronden met weinig mogelijkheden
Zeer sterk beperkt door wateroverlast of een (groot) vochttekort.

3.3.5 Fruitteelt
Debodemgeschiktheidsclassificatie voorfruitteelt betreft zowel deteelt vanpit-en
steenvruchten als van klein fruit, met uitzondering van aardbeien.

Randvoorwaarden
Randvoorwaarden bij de bodemgeschiktheidsbeoordeling zijn:
- debedrijven zijn moderningericht, vanvoldoendegrootteenwordengoed geleid;
- de percelen hebben een goede verkaveling en ontsluiting;
- debodemvruchtbaarheid heeft hetvoordebodemkundigesituatiegewensteniveau;
- degrondheeft eenbeteregeschiktheidnaarmatede vruchtwisselings-mogelijkheden
groter zijn;
- iedere kaarteenheid wordt beoordeeld, alsof het gehele perceel uit grond van die
eenheid bestaat.
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Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse kunnen we toevoegen:
- voor beregening is voldoende geschikt oppervlaktewater en/of grondwater
beschikbaar;
- de afvoer van water uit drainreeksen levert geen problemen op;
- degrondenzijn vrijvanschadelijkebodemorganismen enstoffen diebodemziekten
en bodemmoeheid kunnen veroorzaken;
- de rijpende vruchten ondervinden weinig schade door vogels.

Vaststelling van de bodemgeschiktheid
Debodemgeschiktheids wordtafgeleid vandegradaties voorde beoordelingsfactoren:
- ontwateringstoestand;
- vochtleverend vermogen;
- verkruimelbaarheid;
- storing in de verticale waterbeweging.

Bodemgeschiktheidsclassificatie
Intabel49wordendehoofdklassen enklassen weergegeven dielandelijk geldig zijn.
Tabel 49 Bodemgeschiktheidsklassen

voor fruitteelt

1

Gronden met ruime mogelijkheden
1.1 Weinig teeltrisico; geen noemenswaardige tekortkomingen.
1.2 Enig teeltrisico; kans op groeivertraging. Geen noemenswaardige tekortkomingen.

2

Gronden met beperkte mogelijkheden
2.1 Matig teeltrisico; beperking t.a.v. de ontwateringstoestand.
2.2 Matig teeltrisico; beperking t.a.v. het vochtleverend vermogen.
2.3 Matig teeltrisico; grote kans op groeivertraging.
2.4 Matig teeltrisico; beperkingen t.a.v. ontwateringstoestand, vochtleverend vermogen en/of
verkruimelbaarheid en/of storing in de verticale waterbeweging.

3

Gronden met weinig mogelijkheden
3.1 Zeer groot teeltrisico; sterke mate van wateroverlast.
3.2 Zeer groot teeltrisico; groot vochttekort.
3.3 Zeer groot teeltrisico; zeer beperkt t.a.v. ontwateringstoestand, vochtleverend vermogen en/of
storing in de verticale waterbeweging.

3.3.6 Boomkwekerij
De bodemgeschiktheidsclassificatie voor boomkwekerij heeft betrekking op de
geschiktheid van grondenvoordevermeerdering enhet opkweken van hout-achtige
gewassen, bestemd voor de verkoop.
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Randvoorwaarden
Bij de interpretatie wordt uitgegaan van een modern uitgerust, goed geleid boomkwekerijbedrijf:
- met goede ontsluiting en verkaveling;
- met voldoende water van goede kwaliteit;
- met een uniforme bodemgesteldheid (we veronderstellen dat het fictieve bedrijf
in zijn geheel op de te beoordelen eenheid ligt).
Bij de beoordeling wordt ervan uitgegaan dat de geschiktheid van een grond voor
boomkwekerij groteris,naarmate demogelijkheden vooreengevarieerd assortiment
ruimer zijn en de tijd, waarbinnen een produkt geteeld kan worden, korter is.

Vaststelling van de bodemgeschiktheid
Bij de geschiktheidsbeoordeling van gronden voor boomkwekerij volgens de
gevestigdeteeltmethode wordtaanhetvochtleverend vermogen vanhetprofiel groot
gewicht toegekend. Hoewel een beregeningsinstallatie op het doorsnee
boomkwekerijbedrijf tot de standaarduitrusting behoort, valt het effect van een
kunstmatige beregening op de groei van een gewas soms tegen.
Debodemgeschiktheid wordtafgeleid vandegradatiesvoorde beoordelingsfactoren:
ontwatering
ntwateringstoestand;
- vochtleverend vermogen
- verkruimelbaarheid;
- slempgevoeligheid;
- stuifgevoeligheid;
- zuurgraad;
- dikte van de bovengrond

Bodemgeschiktheidsclassificatie
In tabel 50 zijn de hoofdklassen en klassen voor boomkwekerij weergegeven die
landelijk geldig zijn.
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Tabel 50 Bodemgeschiktheidsklassen

voor boomkwekerij

Gronden met ruime mogelijkheden
1.1 Goed ontwaterd, groot vochtleverend vermogen en een goed bewerkbare bovengrond > 30 cm
zonder vrije koolzure kalk (pH < 6,5).
1.2 Goed ontwaterd, groot vochtleverend vermogen en een goed bewerkbare bovengrond < 30 cm
zonder vrije koolzure kalk (pH < 6,5).
1.3 Goed ontwaterd, groot vochtleverend vermogen en een goed bewerkbare bovengrond > 30 cm
zonder vrije koolzure kalk (pH > 6,5).
1.4 Goed ontwaterd, groot vochtleverend vermogen en een goed bewerkbare bovengrond < 30 cm
zonder vrije koolzure kalk (pH > 6,5).
Gronden met beperkte mogelijkheden
2.1 Bovengrond > 30 cm; matig teeltrisico door tekortkomingen in: of ontwatering of
vochtleverantie, of slemp- of stuifgevoeligheid.
2.2 Bovengrond < 30 cm; matig teeltrisico door tekortkomingen in: of ontwatering of
vochtleverantie, of slemp- of stuifgevoeligheid.
2.3 Bovengrond > 30 cm: matig teeltrisico als gevolg van tekortkomingen in èn vochtleverantie
èn ontwatering of vochtleverantie en/of ontwatering in combinatie met slemp- of
stuifgvoeligheid of een te hoge pH (pH-KCl > 6,5).
2.4 Bovengrond < 30 cm: matig teeltrisico als gevolg van tekortkomingen in èn vochtleverantie
èn ontwatering of vochtleverantie en/of ontwatering in combinatie met slemp- of
stuifgvoeligheid of een te hoge pH (pH-KCl > 6,5). Tot deze klasse rekenen we ook de goed
bewerkbare kleigronden.
Gronden met weinig mogelijkheden
Dit zijn gronden met ernstige beperkingen t.a.v. de verkruimelbaarheid al dan niet in
combinatie met beperking in ontwateringstoestand en/of vochtleverend vermogen.

3.3.7 Akkerbouwmatige vollegrondsgroenteteelt, inclusief wortelgewassen
in zeekleigebieden
Met akkerbouwmatige vollegrondsgroenteteelt wordt de teelt aangeduid van
groentegewassen, waarvan de teelt en vooral de oogst sterk gemechaniseerd zijn.
Hierdoor kunnen deze teelten ook in het bouwplan van akkerbouwers voorkomen.
Tot de akkerbouwmatige groenteteelt worden gerekend spinazie, doperwten,
stamslabonen,tuinbonen,uien,prei,kroten,diversekoolsoorten en wortelgewassen.
Onderwortelgewassen wordtverstaangroentenwaarvanhetwaardevolledeeluitde
verdikte wortel bestaat, de zogenaamde penwortel. Hiertoe behoren waspeen,
winterwortelen, witlofpennen en schorseneren.

Randvoorwaarden
Randvoorwaarden bij de bodemgeschiktheidsbeoordeling zijn:
- modern ingerichte, goed geleide bedrijven van voldoende grootte;
- percelen met een goede verkaveling en ontsluiting;
- bodemvruchtbaarheid heeft het voor de bodemkundige situatie gewenste niveau;
- iedere kaarteenheid wordt beoordeeld alsof het gehele bedrijf uit grond van die
eenheid bestaat.
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Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse kan worden toegevoegd:
- voldoende geschikt oppervlaktewater en/of grondwater is beschikbaar voor
beregening;
- de afvoer van water uit drainreeksen levert geen problemen op;
- degrondheeft eenbeteregeschiktheid naarmatede vruchtwisselings-mogelijkheden
groter zijn;
- degrondenzijnvrijvanschadelijkebodemorganismenenstoffen diebodemziekten
en bodemmoeheid kunnen veroorzaken;
- de te velde staande gewassen ondervinden weinig of geen schade van wild of
vogels.

Vaststelling vande bodemgeschiktheid
Debodemgeschiktheid wordtafgeleid vandegradatiesvoorde beoordelingsfactoren:
- ontwateringstoestand;
- vochtleverend vermogen;
- verkruimelbaarheid;
- slempgevoeligheid;
- storing in de verticale waterbeweging;
- bewortelbare diepte;
- samenstelling van de bovengrond.

Bodemgeschiktheidsclassificatie
In tabel 51 worden de hoofdklassen, klassen en subklassen voor akkerbouwmatige
vollegrondsgroenteteelt, inclusief wortelgewassen (waspeen, schorseneren,
winterwortelen enwitlofpennen) inzeekleigebiedenweergegevendielandelijk geldig
zijn.
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Tabel 51 Bodemgeschiktheidsklassen
wortelgewassen in zeekleigebieden

voor de akkerbouwmatige vollegrondsgroenteteelt,

inclusief

1

Gronden met ruime mogelijkheden
1.1 Weinig teeltrisico of geen tekortkomingen voor de meeste gewassen.
1.1a Als klasse 1.1 doch met lichte beperkingen t.a.v. de zwaarte van de bovengrond en/of
de bewortelingsdiepte voor waspeen en schorseneren.
1.1b Als klasse 1.1 doch met beperkingen t.a.v. de zwaarte van de bovengrond en/of de
bewortelingsdiepte voor waspeen, schorseneren, winterwortelen en witlofpennen.
1.2 Weinig teeltrisico voor enkele groentegewassen, voor de overige matig teeltrisico; lichte beperkingen t.a.v. de bewerkbaarheid of slempgevoeligheid of een storing in de verticale waterbeweging.
1.2a Als klasse 1.2 doch tevens met lichte beperkingen voor waspeen en schorseneren.
1.2b Als klasse 1.2 doch tevens met beperkingen voor waspeen, schorseneren, winterwortelen en witlofpennen.

2

Gronden met beperkte mogelijkheden
2.1 Matig teeltrisico, matige tekortkomingen t.a.v. de ontwaterings-toestand en/of het vochtleverend vermogen of storing in de verticale waterbeweging, gecombineerd met slempgevoeligheid
of een minder goede bewerkbaarheid.
2.2 Matig teeltrisico voor enkele vormen van tuinbouw; voor de overige vormen ernstig teeltrisico. Met twee of meer tekortkomingen t.a.v. de ontwateringstoestand en/of het vochtleverend
vermogen of storing in de verticale waterbeweging, gecombineerd met slemp-gevoeligheid of
een minder goede bewerkbaarheid.

3

Gronden met weinig mogelijkheden
Zeer beperkt t.a.v. de ontwateringstoestand en/of het vochtleverend vermogen en/of de verkruimelbaarheid.

3.3.8 Aspergeteelt in dekzandgebieden
Randvoorwaarden
Randvoorwaarden bij de bodemgeschiktheidsbeoordeling zijn:
- degrondenzijn vrijvanschadelijkebodemorganismen enstoffen diebodemziekten
en bodemmoeheid kunnen veroorzaken;
- debodemvruchtbaarheid heeft hetvoordebodemkundigesituatiegewensteniveau;
- voor beregening is voldoende geschikt oppervlaktewater en/of grondwater
beschikbaar;
- de afvoer van water uit drainreeksen evenals grondwaterstandsverlaging in de
omgeving levert geen problemen op;
- iedere kaarteenheid wordt beoordeeld alsof het gehele perceel uit grond van die
eenheid bestaat.

Vaststelling van de bodemgeschiktheid
Debodemgeschiktheid wordtafgeleid vandegradatiesvoorde beoordelingsfactoren:
- ontwateringstoestand;
- vochtleverend vermogen;
- bewortelbare diepte;
- samenstelling van de bovengrond.
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Bodemgeschiktheidsclassificatie
In tabel 52 zijn de hoofdklassen en klassen voor de aspergeteelt weergegeven.
Tabel 52 Bodemgeschiktheidsklassen

voor aspergeteelt in dekzandgebieden

1 Gronden met ruime mogelijkheden
1.1 Weinig teeltrisico
1.2 Enig teeltrisico
2 Gronden met beperkte mogelijkheden
2.1 Lichte bovengrond; matig teeltrisico
2.2 Te zware bovengrond; weinig teeltrisico
2.3 Te zware bovengrond; enig teeltrisico
2.4 Te zware bovengrond; matig teeltrisico
3 Gronden met weinig mogelijkheden

3.3.9 Bloembollenteelt
Randvoorwaarden
Randvoorwaarden bij de bodemgeschiktheidsbeoordeling zijn:
- een modern intensief bloembollenbedrijf;
- het bedrijf wordt goed geleid;
- de bodemgesteldheid op het bedrijf is overal gelijk;
- de percelen hebben een goede verkaveling en ontsluiting;
- het planten en het rooien zijn verregaand gemechaniseerd;
- de grond heeft een betere geschiktheid naarmate meer soorten bloembollen en
bijgoed met succes kunnen worden geteeld.

Vaststelling vande bodemgeschiktheid
Debodemgeschiktheid wordtafgeleid vandegradatiesvoorde beoordelingsfactoren:
- ontwateringstoestand;
- vochtleverend vermogen;
- verkruimelbaarheid;
- slempgevoeligheid;
- zuurgraad;
- storing in de verticale waterbeweging;
- profielopbouw.

Bodemgeschiktheidsclassificatie
Intabel53wordendehoofdklassen, klassenensubklassenweergegevendie landelijk
geldig zijn.
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Tabel 53 Bodemgeschiktheidsklassen

voor continue of periodieke

bloembollenteelt

1

Gronden met ruime mogelijkheden
1.1 Weinig teeltrisico voor continue bloembollenteelt met uitzondering van narcissen; goed te
beheersen gunstige grondwaterstanden (kalkrijk, humus- en kleiarm duinzand tot > 120 cm mv.).
1.2 Weinig teeltrisico voor continue bloembollenteelt met uitzondering van hyacinten; redelijk te
beheersen gunstige grondwaterstanden (kalk-, klei- en leemarm matig fijn of matig grof zand
tot > 120 cm - mv.).
1.3 Enig teeltrisico voor bloembollenteelt; enige tekortkomingen t.a.v. de water- en/of luchthuishouding.
1.3.1 Bovendien extra teeltrisico voor narcissen.
1.3.2 Bovendien extra teeltrisico voor hyacinten.
1.3.3 Bovendien extra gevoeligheid voor te grote dichtheid van de wortelzone.
1.4 Enig teeltrisico door vochttekort en slechts periodieke mogelijkheden voor tulpenteelt en
enkele bijgewassen, zoals gladiolen en bolirissen; hoog opbrengstniveau; niet gemakkelijk
mechanisch rooibaar i.v.m. kluiten en huidbeschadiging (goede zavelgronden en recent gescheurde, zeer humeuze tot humusrijke zwaardere kleigronden).

2

Gronden met beperkte mogelijkheden
2.1 Matig teeltrisico voor continue bloembollenteelt met zeer ruime vruchtwisseling (matige tekortkomingen door wateroverlast en/of vochttekort).
2.2 Matig teeltrisico voor continue bloembollenteelt met ruime vruchtwisseling (matige tekortkomingen door wateroverlast en/of vochttekort).
2.3 Matig teeltrisico voor bloembollenteelt (matige tekortkomingen door wateroverlast en/of
vochttekort, of de profielopbouw).
2.4 Matig teeltrisico voor periodieke tulpenteelt en enkele bijgewassen, zoals gladiolen
en bolirissen (matige tekortkomingen door wateroverlast en/of vochttekort). Tot deze
klasse behoren ook gronden met een storing in de verticale waterbeweging,
slempgevoeligheid en wat te zware gronden.

3

Gronden met weinig mogelijkheden
Dit zijn gronden met ernstige beperkingen door wateroverlast en/of vochttekort, de
verkruimelbaarheid of de profielopbouw met betrekking tot de kwaliteit van het geoogste
produkt.
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4 Digitale bestanden van bodemgeografïsch onderzoek en het
gebruikersprogramma BOPAK

4.1Aanmaak van digitale bestanden
Bijhetbodemgeografïsch onderzoekwordteenveldcomputer(HuskyHunter)gebruikt
om de gegevens van een boring direct digitaal op te slaan. De voorlopige grenzen
vanbodemtypenengrondwatertrappen, endelocatiesvandeboringenworden daarbij
in het veld op veldkaarten ingeschetst. Op kantoor worden deze locatiegegevens
naderhand in definitieve vorm op kaarten vastgelegd die vervolgens worden
gedigitaliseerd tot ARC/INFO-bestanden.
De ARC/INFO-bestanden bevatten naast de topologische gegevens (lijnen en
puntlocaties) beperkte informatie over de inhoud (INFO) bij de lijnen en punten.
Deze informatie is beperkt tot een (koppel-)nummer, waarmee verbinding wordt
gelegd naarinformatie in (hierna tebespreken)BOPAK-ORACLE-tabellen van het
BOPAK-datamodel.
De ARC/INFO-bestanden worden aangemaakt voor elk landinrichtingsgebied
afzonderlijk. AandezebestandenwordtindemeestegevalleneenARC/INFO-bestand
van de topografische kaart van het landinrichtingsgebied gevoegd (DIGTOP). Aan
elk bestand wordt het 'Centrale Registratienummer' (CR_NR) van het
landinrichtingsproject toegewezen.
Gelijktijdig methetdefinitief makenvandebodem-engrondwatertrappenkaart wordt
eengegevensbestand opgebouwdmetinformatie overkaarteenhedenenmet specifieke
informatie over kaartvlakken. Hierbij worden de (gecontroleerde) bestanden van
boorpuntgegevens uitdeHuskyHunterintensief geraadpleegd.Tenslottewordende
bestanden met boorpuntgegevens en vlakgegevens doorgevoerd naar de definitieve
opslag in ORACLE-tabellen van het BOPAK-datamodel.
AndersdandeARC/INFO-bestandendieperlandinrichtingsproject zijn opgebouwd,
zijn deboorpunt- envlakgegevens vanelklandinrichtingsproject opgenomen in het
integrale BOPAK-datasysteem. Dit houdt in dat gegevens van een nieuw landinrichtingsproject aan debestaande tabellen worden toegevoegd. Omdat elk gegeven
altijd voorzien is van het CR_NR is het unieke voorkomen in het bestand
gegarandeerd. Voorhetgebruik indepraktijk komt heterop neer dat gegevens van
een project gerubriceerd worden na opgave van het CR_NR in BOPAK en dan met
de ARC/INFO-bestanden beschikbaar zijn voor verwerking.
Een overzicht van het volledige BOPAK-ORACLE-datamodel staat in de
gebruikershandleiding voorBOPAK versie2.1 (Technisch Document 3,Stolpetal.
1995).
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4.2 BOPAK
Het programmapaket BOPAK (samenstelling uit BOdemkundig PAKket) is een
gezamenlijke ontwikkeling van DLO-Staring Centrum (SC-DLO) en de dienst
Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (LBL). Sinds medio 1995 is BOPAK
versie2.1beschikbaar. Indezeparagraaf wordteenkortebeschrijving gegeven van:
- definitie applicatie BOPAK;
- beschikbare informatie in BOPAK-datasysteem;
- mogelijkheden met BOPAK versie2.1;
- omgeving voor het werken met BOPAK.

4.2.1 Applicatie BOPAK
BOPAK is een computerprogramma, een applicatie, waarmee het mogelijk is de
gegevens van het bodemgeografisch onderzoek in een landinrichtingsproject
(de'bodemkartering') intezien, te selecteren, optevragen en alskaart of overzicht
te presenteren. Het principe is dat in de BOPAK-database de selectie wordt
uitgevoerd, de gegevens vervolgens worden overgebracht naar de ARC/INFOomgevingengekoppeldwordenaanderelevantetopologische gegevens.Deverdere
afwerking tot tabellen of kaarten vindt plaats met ARC/INFO. De voor de hand
liggende voorwaarde is dat de betreffende gegevens in BOPAK-bestanden zijn
opgeslagen.
Aanhangsel 1 geeft een overzicht van de landinrichtingsprojecten met digitale
bodemkundige informatie naardetoestandper31oktober 1995metvermelding van
het Centrale Registratienummer. Hierbij is ook een tabel aanwezig met nadere
gegevensoverdeprojecten zoalsprojectnaam, oppervlakte, schaal,tijdsstip opname,
enzovoort.

4.2.2 Beschikbare informatie in BOPAK
In BOPAK-bestanden zijn basisgegevens en afgeleide gegevens beschikbaar over
boorpunten,horizonten,kaartvlakken enkaarteenhedenintabellen.Elketabelbevat
elementendieeeneigenschap ofkenmerkvoorstellen.Devierbelangrijkste tabellen
binnenBOPAKendeelementen diedaartoebehoren,zijn opgenomeninaanhangsel
2. Hiermee is een overzicht beschikbaar van de elementen die de basisgegevens
beschrijven
Indiverselandinrichtingsprojecten isaanvullendophetbodemgeografisch onderzoek,
ook opdracht verleend tot het uitvoeren van een bodemgeschiktheidsbeoordeling
voor bepaalde vormen van bodemgebruik. Als dit gebeurd is volgens het WIBclassificatiesysteem, zijn de resultaten in de BOPAK-bestanden opgenomen. In de
tabel bij aanhangsel 1 is aangegeven voor welke landinrichtingsprojecten
bodemgeschiktheidsbeoordelingen zijn uitgevoerd.
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Het is ook mogelijk om zogenaamde 'afgeleide gegevens' te gebruiken. Dit zijn
gegevenszoalsdebegindieptevandezandondergrond, deveendikteofdeschattingswaarde van een kaarteenheid. Bij diverse landinrichtingsprojecten is standaard de
begindiepte van de zandondergrond als afgeleid gegeven beschikbaar. De tabel bij
aanhangsel 1 geeft hiervaneenoverzicht.Andereafgeleide gegevenszijn opverzoek
toe te voegen.
Omdatvaniederboorpunt enkaartvlak delocatie/liggingookinBOPAKisopgenomen(ARC/INFO-bestanden),ishetmogelijk omgegevenstepresenterenopkaarten.
De landinrichtingsprojecten waarvoor ook een digitale ondergrond (topografische
gegevens) beschikbaar is, staan vermeld in de tabel van aanhangsel 1.

4.2.3 Mogelijkheden met BOPAK versie 2.1
Werkenmet deelgebieden
BOPAK werktmetdeBOPAK-bestanden vaneenlandinrichtingsproject naopgave
van hetCR_NR daarvan. Het isook mogelijk ombinnen een landinrichtingsproject
deelgebieden aantemaken endaarmee tewerken.Indat gevalhebben selectie, verwerkingenpresentatievangegevensalleenbetrekking ophetingestelde deelgebied.

Bladeren, gegevens inzien
Met de optie bladeren zijn gebiedseigen gegevens van het bodemgeografisch
onderzoek ineenlandinrichtingsproject (dezgn.project-afhankelijke gegevens) via
het scherm teraadplegen. Daarbij kunnen ook voorwaarden aande selectie worden
gesteld zodat alleen specifieke gegevens worden getoond. Het bladeren heeft
betrekkingopallegegevensvanhetlandinrichtingsproject. Ookwanneerisingesteld
op een deelgebied (en in feite slechts een deel vande gegevens relevant is) worden
alle gegevens erin betrokken.
Met de optie bladeren zijn ook de project-onafhankelijke gegevens te raadplegen.
De project-onafhankelijke gegevens bevatten achtergrondinformatie, zoals de
omschrijving vanafgeleide gegevens,deomschrijving vandebodemgebruiksvormen
en beoordelingsfactoren voor de bodemgeschiktheidsbeoordeling, alsmede de
verklaring voor de codes van de geologische informatie, veensoort, enzovoort.
Aanhangsel 2van de 'Gebruikersdocumentatie BOPAK' geeft eenoverzicht vande
tabellen met hun elementen (Technisch Document 3, Stolp et al. 1995).

Koppeling met BODEP
BOPAK 2.1 is gekoppeld aan het programma BODEP, een programma waarmee
opbrengstveranderingen als gevolg van wijzigingen in de grondwaterstand kunnen
worden berekend. Daarbij wordtuitgegaan vandeHELP-tabel.Dekoppeling houdt
indatBOPAKeeninvoerbestand voorBODEPaanlevert,metBODEPdepressieberekeningen wordenuitgevoerd,endeuitkomsten weerteruggaannaarBOPAK.Daarna
zijn de resultaten van de BODEP-berekeningen met BOPAK te presenteren. Voor
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uitgebreideinformatie overBODEPwordtverwezennaarde 'Gebruikershandleiding
BODEP' (LBL/H.Voet 1995).Vermeld moetwordendatdekoppeling alleen wordt
uitgevoerd voor deelgebieden.
Standaardkaarten
BOPAK 2.1 heeft opties voor verschillende standaardkaarten. Dit zijn
voorgedefinieerde kaarten waarvan de aanmaak automatisch plaatsvindt. De
kaartschaal daarbij is naar keuze 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000 of 1:50 000.De
volgende standaardkaarten zijn beschikbaar:
Boorpunt
: boornrs., Gt, GHG, GLG, bewortelbare diepte;
Kaartvlak
: vlaknrs., GHG, GLG, bewortelbare diepte, dikte humushoudende
bovengrond;
Kaarteenheid : Gt, HELP-code, GHG, GLG, bewortelbare diepte, dikte
humushoudende bovengrond, aard bovengrond, bodemtypen,
kaarteenheden;
WIB-tabellen : geschiktheid, ontwateringstoestand, vochtleverend vermogen,
stevigheid bovengrond, verkruimelbaarheid, slempgevoeligheid,
stuifgevoeligheid, voedingstoestand, zuurgraad, storend verticale
waterbeweging, nachtvorstgevoeligheid, hellingklasse, stenigheid,
Gt na ingreep.
Uiteraard kan alleen een standaardkaart worden gemaakt als daarvoor ookde gegevens beschikbaar zijn. Met name de WIB-tabellen zijn niet in alle landinrichtingsprojecten ingevuld.

Selecteren
Met de optie selecteren zijn selecties uit te voeren op de beschikbare gegevens.
Vanuit een bepaalde vraagstelling definieert de gebruiker zelf het te selecteren
element endevoorwaarden voordeselectie,daarbij geldtdatiederevolgende voorwaardehetaantalgeselecteerde itemskleinermaakt.Ditkomtdoordatdevoorwaarden aan elkaar gekoppeld zijn met een 'AND'-constructie. Als dit leidt tot een
'blanco' resultaat dan geeft BOPAK een melding. De geselecteerde gegevens zijn
vervolgens teclassificeren entepresenteren. Ookishetmogelijk een samenvattend
overzicht van de geselecteerde gegevens te maken.

Classificeren en wijzigen legenda
Voorhetclassificeren zijneenaantalgegevensalsstandaardclassifïcaties beschikbaar
(aanhangsel 3 en 4 van de 'Gebruikersdocumentatie BOPAK', Stolp et al. 1995).
Daarbij wordt geclassificeerd volgens voorgedefinieerde klassegrenzen. Ook kan
worden gekozen voor vrije classificatie en beperkt vrije classificatie. Bij het
classificeren kent BOPAK kleuren toe voor de presentatie als kleurenkaart. Het is
mogelijk omdezekleurentoekenning naareigeninzichttewijzigen. Alleen wanneer
de selectie geclassificeerd is,ishetmogelijk eenkaart inkleur tekiezen in de optie
uitvoer.
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Uitvoer
De uitvoer van BOPAK bestaat uit kaarten, coverages en/of overzichten. Kaarten
gevendegeselecteerdegegevensgrafisch weer.EenmetBOPAKaangemaaktekaart
is op het beeldscherm te bekijken en/of op een raster- of penplotter uit te draaien.
BijcoverageswordendegeselecteerdegegevensinARC/INFO-bestandenuitgevoerd,
zodat ze buiten BOPAK met andere gegevens zijn te combineren. De overzichten
zijn tabellen waarin de geselecteerde gegevens naar klasse- of aantallenverdeling
worden gepresenteerd. Overzichten zijn op het beeldscherm te bekijken, en/of uit
te printen.

Omgeving voor het werken met BOPAK
BOPAK iseenmenugestuurd programma. Omvanalle opties van BOPAK gebruik
te kunnen maken, dient BOPAK te draaien op een grafisch werkstation. Wanneer
BOPAKwordtgedraaidopeengewone(niet-grafische) VAX-terminalisslechtseen
beperkt aantal opties te gebruiken. Voor een gebruiker van BOPAK ishet gewenst
enig inzicht te hebben in de menustructuur van BOPAK en in de structuur waarin
degegevens worden bewaard. Bijgebruik vaneengrafisch werkstation isookenige
kennis van DEC-windows gewenst.
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5 Begrippen

Rapport en kaarten over bodemgeografisch onderzoek in landinrichtingsgebieden
bevatten termen die wellicht enige toelichting behoeven. In deze lijst, die een
alfabetische volgorde heeft, vindt ude gebruikte termen verklaard of gedefinieerd.
In De Bakker en Schelling (1989) wordt soms veel dieper op de betekenis van een
termingegaan.Enkeledefinities zijn overgenomenuitdeverklarende hydrologische
woordenlijst van de Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO (1986).
afwatering: afvoer vanwaterdooreenstelselvanopenwaterlopennaareenlozingspunt van het afwateringsgebied
A-horizont: bovengrond van mineraal of moerig materiaal, aan het oppervlak ontstaan,relatief donkergekleurd;deorganischestofisgeheelofgedeeltelijk biologisch
omgezet(dikkeA:eenniet-vergravenA-horizontdie50cmofdikkeris;matigdikke
A: een niet-vergraven A-horizont die 30-50 cm dik is; een dunne A: een nietvergravenA-horizontdiedunnerdan30cmisofeenvergravenbovengrond ongeacht
de dikte).
AB-horizont: geleidelijke overgang van een A- naar een B-horizont
AC-horizont: geleidelijke overgang van een A- naar een C-horizont
AE-horizont: geleidelijke overgang van een A- naar een E-horizont
...a-horizont:horizontdieuitvaneldersaangevoerd materiaalbestaat.Deaanduiding
wijst op de invloed van de plaggenbemesting in bijv. de enkeerdgronden en op de
invloed van het opbaggeren in de tuineerdgronden (a = anthropos).
banden-B: serieoranjebruine tot geelbruine,massieve banden metingespoeld ijzer
en lutum, waarvan de bovenste binnen 120 cm diepte ligt en 5-15 cm dik is. De
bandenbevattentenminste3% lutum(oflutum+ijzer) meerdanhet tussenliggende
C-materiaal.
bewortelbare diepte:bodemkundigemaatvoordedieptewaaropdeplantenwortels
kunnen doordringen in degrond.Limiterend zijn: depH,aëratie endeindringingsweerstand (Ten Cate et al. 1995, TD19D).
bewortelingsdiepte:diepte waaropeenéén-oftweejarig volgroeid gewasnogjuist
voldoende wortels in een 10%droogjaar kan laten doordringen om het aanwezige
vocht aan de grond te onttrekken, ook wel'effectieve bewortelingsdiepte' genoemd
(Ten Cate et al. 1995, TD19D).
B-horizont:
1 inspoelingshorizont; eenhorizontwaaraan doorinspoeling uiteenhoger liggende
horizont stoffen (humus, humus +sesquioxiden, lutum of lutum + sesquioxiden)
zijn toegevoegd.
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2 (bijna) volledig gehomogeniseerde horizont met zodanige veranderingen dat:
- nieuwvorming van kleimineralen is opgetreden en/of;
- sesquioxiden zijn vrijgekomen, of;
- een blokkige of samengesteld prismatische structuur is ontstaan.
BC-horizont: geleidelijke overgang vaneenB-naareen C-horizont; typerend voor
vele hydropodzolgronden
...b-horizont: horizont die na de bodemvorming met een sediment of met een
opgebrachte laag (bijv. Aa) bedekt is geraakt (b = begraven)
bodemprofiel (kortweg profiel): verticale doorsnede van de bodem die de opeenvolging vandehorizonten laatzien;indepraktijk vanDLO-Staring Centrummeestal
tot 120, tot 150 of tot 180 cm beneden maaiveld
bodemprofielmonster: monster van een bodemprofiel dat in het veld met een
grondboor uit de bodem wordt genomen en ter plekke veldbodemkundig wordt
onderzocht
bodemvorming: verandering van moedermateriaal onder invloed van uitwendige
factoren, waarbij horizonten ontstaan
bovengrond: bovenste horizont van hetbodemprofiel die meestal een relatief hoog
gehalte aanorganische stof bevat.Komtbodemkundig inhetalgemeen overeen met
de A-horizont, landbouwkundig met de bouwvoor.
briklaag: textuur-B die:
- ten minste 15 cm dik is;
- in het zwaarste gedeelte (de Bt) ten minste 10% lutum bevat;
- inspoelingshuidjes van lutum (en ijzer) op sommige wanden van de structuurelementen en van de poriën heeft.
Debriklaagheeft eenblokkigeofprismatische structuur.Bovendienishij donkerder
van kleur en heeft hij een vastere consistentie dan de A- en de C-horizont.
bruine minerale eerdlaag: minerale eerdlaag waarin binnen 25cmdiepte een laag
van ten minste 10 cm dikte begint die bruin is
C-horizont: minerale of moerige horizont die weinig of niet is veranderd door
bodemvorming,waarbijeenO-,A-,E-ofB-horizontwordtgevormd.Doorgaans zijn
de bovenliggende horizonten uit soortgelijk materiaal ontstaan.
...c-horizont: horizont die extreem ijzerrijk is met 40 volumeprocenten of meer
roestvlekken, roestconcreties of ijzerverkittingen
doorlatendheid: (maat voor) het vermogen van de grond om water door te laten.
In de verzadigde doorlatendheid (K)worden landelijk vier gradaties onderscheiden
(zie volgende tabel; ontleend aan het Cultuurtechnisch Vademecum).
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Tabel 54 Gradatie in verzadigde doorlatendheid
Code

Naam

K(m/dag)

1
2
3
4
5
6

zeer slecht doorlatend
slecht doorlatend
matig doorlatend
vrij goed doorlatend
goed doorlatend
zeer goed doorlatend

<0,01
0,01- 0,10
0,10- 0,50
0,50- 1,00
1,00-10,00
>10,00

droogjaar,10%:eenjaar meteenneerslagtekort inhetgroeiseizoen dat gemiddeld
één keer indetien jaar voorkomt of overschreden wordt
duidelijkehumuspodzol-B-horizont:duidelijke podzol-B-horizont,waarinbeneden
20cmdiepte eenophoping van ingespoelde organische stof voorkomt, ofwaarvan
de bovenste 5-10cm (of meer) amorfe humus bevat, dieals disperse humus is
verplaatst
duidelijkemoderpodzol-B-horizont:duidelijkepodzol-B-horizont, waarinbeneden
20cmdiepte geen ophoping van ingespoelde organische stof voorkomt; dehumus
wordtinniet-amorfe vormaangetroffen, enwelbijna steedsalsmoder;dezehorizont
bevat steeds duidelijk ijzer, datalshuidjes omdezandkorrels voorkomt of samen
met fijne minerale delen tussen dezandkorrels ligt.
duidelijke podzol-B-horizont: horizont met een podzol-B, waarin beneden 20 cm
diepte:
- eenbijna zwarte laag voorkomt vantenminste 3cmdikte (Bh), of:
- deBhe, BhsofBws voldoende kleurcontrast heeft metdeC-horizont. Naarmate
de Bhe, BhsofBws dikker zijn, maghetkleurcontrast minder zijn,
of:
- eenduidelijk teherkennen B-horizont totdieper dan 120cmdoorgaat, of:
- eenvergraven grondbrokkenB-materiaalbevatwaarvandekleurgoedcontrasteert
met dievande C-horizont.
eerdgronden: moerige grondenenminerale gronden met een minerale eerdlaagen
binnen 40cm geen vast gesteente datten minste 40%CaC0 3 bevat. AlsdeAhorizontdunnerisdan50cm,magergeenduidelijkepodzol-B-horizont voorkomen.
Als deA-horizont dunner isdan80cm,mager geen briklaag voorkomen.
E-horizont:uitspoelingshorizont; mineralehorizontdielichtervankleurisenmeestal
ook een lager lutum- of humusgehalte heeft dande boven- en/of onderliggende
horizont dieverarmd is door verticale (soms laterale) uitspoeling vanFe-en Al(hydro)oxyden (sesquioxiden)
EB-horizont: geleidelijke overgang van eenE-naar eenB-horizont. Deze horizont
ontbreekt indemeeste podzolgronden enistyperend voor de meeste brikgronden.
...e-horizont: aanduidingbij:
- B-enC-horizonten metkenmerken vanontijzering.Wordtgebruiktbijnietvolledig
gereduceerdeB-enC-horizonten inzandalsdezegeenijzerhuidjes en geen roest111

vlekken bevatten.
- Bh-horizonten, als de BC- of C-horizont onder de Bh-horizont ook de lettertoevoeging e heeft (bij hydropodzolgronden);
- het bovenste deel van de Bh-horizont, wanneer in het onderste deel een sterke
concentratie van ingespoeld ijzer zichtbaar is (bij haarpodzolgronden);
- moedermateriaal dat van nature ijzerarm is, waarin geen ontijzering heeft plaatsgevonden.
eolisch: door de wind gevormd, afgezet
...f-horizont: aanduiding bij O-horizonten, waarin plantedelen worden afgebroken
tot ruwe humus of moder, maar waarin nog steeds herkenbare plantefragmenten
aanwezig zijn
fluctuatie: zie grondwaterstandsfluctuatie
fluviatiel: door beek- of rivierwater afgezet
gerichtewaarneming:intijdig ingereedheid gebrachteenoverhetgebied verspreid
liggende boorgaten wordt de grondwaterstand gemeten ophet moment dat inéénof
meer van degeselecteerde meetpunten degrondwaterstand deGHGof GLGbereikt
(Van der Sluijs 1982)
GHG (gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand): De GHG is gedefinieerd als
destatistische verwachtingswaarde vandeHG3's gegeven hetgrondwaterregime en
hetklimaat.Depreciezewaardehiervanzalindepraktijkuiteraardonbekend blijven,
maardezewaardekangeschatworden uithalfmaandelijkse waarnemingen overeen
aantal jaren, waarin het grondwaterregime niet door ingrepen is gewijzigd.
...g-horizont: horizont met roestvlekken (g = gley)
gleyverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen
GLG(gemiddeldlaagstezomergrondwaterstand):DeGLGisgedefinieerd alsde
statistischeverwachtingswaarde vandeLG3's gegevenhetgrondwaterregimeenhet
klimaat. De precieze waarde hiervan zal in de praktijk uiteraard onbekend blijven,
maardezewaardekangeschat wordenuithalfmaandelijkse waarnemingen overeen
aantal jaren, waarin het grondwaterregime niet door ingrepen is gewijzigd.
grind, grindfractie: minerale delen met een korrelgrootte > 2000 um
grondwater:waterdatzichbeneden degrondwaterspiegel bevindtenalleholtenen
poriën in de grond vult
grondwaterklasse (Gk):eenadhocvastgestelde klassediegedefinieerd wordtdoor
eenGHGen/of GLG-traject datnietovereenkomt meteentraject vande grondwatertrappen.
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grondwaterspiegel (= freatisch vlak): denkbeeldig vlak waarop de druk in het
grondwatergelijk isaandeatmosferische, enwaarbeneden dedrukinhet grondwater
neerwaarts toeneemt (bovenkant van het grondwater).
grondwaterstand (= freatisch niveau): diepte waarop zich de grondwaterspiegel
bevindt, uitgedrukt in m of cm beneden maaiveld (of een ander vergelijkingsvlak,
bijv. NAP)
grondwaterstandscurve: grafische voorstelling van grondwaterstanden die op
geregelde tijden op een bepaald punt zijn gemeten
grondwaterstandsfluctuatie: het stijgen en dalen van de grondwaterstand. Soms
wordt deze term inkwantitatieve zin gebruikt alshet verschil tussen GLGen GHG.
grondwaterstandsverloop: verandering van de grondwaterstand in de tijd
grondwatertrap (Gt): klasse die gedefinieerd wordt door een zeker GHG- en/of
GLG-traject
grondwaterverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen
guanotrofiëring: eutrofiëring van een voedselarm milieu door uitwerpselen van
vogels
GVG(gemiddeldevoorjaarsgrondwaterstand): langjarig gemiddeldevandegrondwaterstand op 1 april
gyttja: bagger, ontstaan uit resten van organismen die leven in voedselrijk water
(diatomeëen)
HG3:hetgemiddeldevandehoogstedriegrondwaterstandendieineenwinterperiode
(1 oktober-1 april) zijn gemeten. Hierbij wordt uitgegaan van metingen op of omstreeks de 14e en 28e van elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte.
...h-horizont: horizont met een ophoping van organische stof bij:
- O-horizonten met een compacte laag omgezette organische stof die van het
bodemoppervlak losgetrokken kan worden;
- A-horizonten die niet-bewerkt zijn;
- B-horizonten die ingespoelde humus bevatten.
hoog,middelhoog,laagenzeerlaag(gelegen):indebodemkundehebbendezeaanduidingenbetrekkingopdeliggingvanhetmaaiveldtenopzichtevanhetgrondwater.
horizont: laag indegrond metkenmerken eneigenschappen dieverschillen van de
erbovenen/oferonderliggendelagen;inhetalgemeen ligteenhorizontminofmeer
evenwijdig aan het maaiveld.
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humus,-gehalte,-klasse:kortheidshalve krijgt hetwoordhumusvaakde voorkeur,
terwijl organische stof (eenruimer begrip) wordt bedoeld (zieook: organische stof
en organische-stofklasse).
hydromorfe kenmerken:
1 Voor de podzolgronden:
- een moerige bovengrond of;
- een moerige tussenlaag en/of;
- geen ijzerhuidjes opdezandkorrels onmiddellijk onderdeBh,Bhe,BhsofBws.
2 Voor de brikgronden:
- in een grijze E en in deBt komen roestvlekken en mangaanconcreties voor.
3 Voor de eerdgronden en de vaaggronden:
- een Cr-horizont binnen 80cm diepte beginnend en/of;
- een niet-gerijpte ondergrond en/of;
- een moerige bovengrond en/of;
- een moerige laag binnen 80cmdiepte beginnend;
- bijzandgronden meteenAdunnerdan50cm:geenijzerhuidjes opdezandkorrels
onder de A-horizont;
- bij zavel- en kleigronden met een A dunner dan 50 cm: roest- en/of
reductievlekken beginnend binnen 50cmdiepte.
hydromorfe verschijnselen:verschijnselen doorperiodiekeverzadigingvandegrond
met water veroorzaakt. Inhetprofiel zijn deze verschijnselen waarneembaar inde
vorm van blekings- en gleyverschijnselen, roest- en'reductie'-vlekken en een
totaal'gereduceerde' zone. In ijzerhoudende gronden worden deze verschijnselen
meestal gley of gleyverschijnselen genoemd.
hydropodzol-, -brik-, -eerd-, -vaaggronden: podzol-, brik-, eerd-, vaaggronden
ontstaan binnendeinvloedssfeer vangrondwater, hetgeen waarneembaar isdoordat
er hydromorfe verschijnselen aanwezig zijn.
...i-horizont: aanduidingbijC-horizonten voorhalf ofminder gerijpte zavelofklei
ijzerhuidjes: hetvoorkomen vanijzerhuidjes opdezandkorrels onmiddelijk onder
de Bh-horizont (bij podzolgronden) of boven indeC-horizont (bij eerd- en vaaggronden)duidtopeenontstaanswijze vandezegrondenbuitendeinvloedssfeer van
grondwater. Het ontbreken van ijzerhuidjes is bij bovengenoemde gronden een
hydromorf kenmerk.
jarosiet: gele vlekken van basisch ijzersulfaat ontstaan door oxidatie van pyriet
...j-horizont: horizont metjarosietvlekken (katteklei)
kalkarm, -loos, -rijk: bij het veldbodemkundig onderzoek wordt het koolzurekalkgehaltevangrondgeschataandematevanopbruisen metverdundzoutzuur(10%
HCl). Er zijn drie kalkklassen:
1 kalkloos materiaal: geen opbruising; overeenkomend metminder dancirca0,5%
CaC0 3 ,analytischbepaald,d.w.z.degeanalyseerdehoeveelheid C0 2 , omgerekend
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in procenten CaC0 3 op de grond.
2 kalkarm materiaal: hoorbare opbruising: overeenkomend met circa 0,5-1 à 2%
CaC0 3 .
3 kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising: overeenkomend met circa 1-2% CaC0 3
of meer.
kalkloze zware kleitussenlaag: een niet-kalkrijke laag met mineraal materiaal dat
ten minste 35%lutumbevat, liggend onder een zavel- of lichtekleibovengrond. De
kalkloze zware kleitussenlaag begint:
- of binnen 25 cm en loopt door tot ten minste 40 cm;
- of tussen 25 en 80 cm en is ten minste 15 cm dik en rust op een lichtere en/of
kalkrijke ondergrond die:
- of binnen 80 cm diepte begint en ten minste 40 cm dik is;
- of 80 cm of dieper begint en doorloopt tot 120 cm of dieper.
kalkverloop: het verloop van het kalkgehalte in het bodemprofiel
katteklei: extreem zure kleien die naast roestvlekken ook typische gele vlekken
hebben (zie ook:jarosiet en ...j-horizont)
klastisch sediment: sediment ontstaan doorafbraak van oudere gesteenten, samengesteld uit delen en mineralen van het moedergesteente.
klei: mineraal materiaal dat 8% lutum of meer bevat (zie ook: textuurklasse).
kleiarmemoerigeeerdlaag:eenmoerigeeerdlaagwaaringeenlutumvanbetekenis
voorkomt
kleifractie: minerale delen met een korrelgrootte < 2 urn
kleigronden: minerale gronden, waarvan het niet-moerige deel tussen 0 en 80 cm
diepte voor minder dan de helft van de dikte uit zand bestaat. Indien een dikke A
voorkomt, moet deze gemiddeld zwaarder zijn dan de textuurklasse zand.
kleiige moerige eerdlaag: een moerige eerdlaag waarin lutum voorkomt
LG3:hetgemiddeldevandelaagstedriegrondwaterstanden dieineen zomerperiode
(1 april-1 oktober) zijn gemeten. Hierbij wordt uitgegaan van metingen op of omstreeks de 14e en 28e van elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte.
leem:
1 mineraal materiaal dat 50% of meer leemfractie bevat
2 kortweg gebruikt voor leemfractie
leemfractie: minerale delen met een korrelgrootte < 50 urn. Wordt in de praktijk
vrijwel uitsluitend gebezigd bij lutumarm materiaal (zie ook: textuurklasse).
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leemgronden: leemgronden zijn minerale gronden, waarvan het niet-moerige deel
tussen 0en 80cmdiepte voordehelft of meer van dedikte uit leembestaat; indien
een dikke A voorkomt, moet deze gemiddeld uit leem bestaan
...1-horizont:aanduidingbijO-horizontenvoorverse,nauwelijks aangetastebladeren
en naalden
licht(er):grondwordtlicht(er)genoemdals(naarmate)hetgehalteaan siltenlutum
laag is (afneemt).
lutum: kortweg gebruikt voor lutumfractie
marien: onder invloed van getijdenbewegingen afgezet
meerbodem:bruin, sterktotzeersterk lemig,venig slik, gevormdopdebodemvan
een plas
mineraal: zie: mineraal materiaal; zie: organische-stofklasse
mineraalmateriaal:grondmeteenorganische-stofgehalte vanminderdan 15%(bij
0% lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: organische-stofklasse.
minerale delen: het bij 105 °C gedroogde, over de 2 mm zeef gezeefde deel van
eenmonsternaaftrek vandeorganische stofendekoolzurekalk.Determ 'minerale
delen' iseigenlijk minderjuist, want dekoolzure kalk,hoewel vaak van organische
oorsprong, behoort tot het minerale deel van het monster.
minerale eerdlaag:
1 Ah- ofAp-horizont vantenminste 15cmdikte,dieuit mineraal materiaal bestaat
dat:
- humusrijk is of;
- matig humusarm of humeus, maar dan tevens aan bepaalde kleureisen voldoet.
2 dikkeA-horizontvanmineraalmateriaal.Voor 'humusrijk', 'matighumusarm' en
'humeus' zie: organische-stofklasse.
minerale gronden:gronden die tussen 0en 80cmdiepte voor dehelft of meervan
die dikte uit mineraal materiaal bestaan.
mineralogischarm,rijker:arm,rijkeraanopgelostestoffen, inhetbijzonder stoffen
die uit bodemmineralen in oplossing gaan (zoals Ca, Na, K, Cl, Fe)
moerig: zie: moerig materiaal en organische-stofklasse
moerigebovengrond:bovengronddiemoerigis(ooknaeventueelploegentot20 cm
diepte) en binnen 40 cm diepte op een minerale ondergrond ligt
moerigeeerdlaag:moerigeAh-horizontvantenminste 15cmdikte(ofmoerigeAp,
ongeacht de dikte) waarin de volumefractie planteresten met een herkenbare
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weefselopbouw hoogstens 10-15%mag bedragen. Voor de betekenis van 'moerig'
zie: organische-stofklasse.
moerige gronden: gronden die 0 en 80 cmdiepte voor minder dan dehelft van de
dikteuitmoerigmateriaalbestaandattevensvoldoetaandedefinitie vandemoerige
bovengrond of van de moerige tussenlaag
moerige tussenlaag: een laag moerig materiaal die ondieper dan 40 cm beneden
maaiveld begint en die 15-40 cm dik is
moerig materiaal: grond met een organische-stofgehalte van 15%of meer (bij 0%
lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: organische-stofklasse.
M50 (eigenlijk M50-2000): mediaan van de zandfractie. Het getal dat die korrelgrootteaangeeft waarbovenenwaarbenedendehelft vandemassavande zandfractie
ligt (zie ook: textuurklasse).
niet-gerijpte ondergrond:bijna gerijpte laagbinnen 50cmdiepteen/of half ofnog
mindergerijpte laagbinnen 80cmdiepte,voorkomendondereengerijpte bovengrond
dikker dan 20 cm. Zie: rijpingsklasse.
O-horizont: een moerige horizont die bestaat uit in een aëroob milieu opgehoopte
planteresten (strooisellaag) en die ligt boven een A- of een E-horizont
ondergrond: horizont(en) onder de bovengrond
ontwatering: afvoer van water uit eenperceel, over endoor de grond en eventueel
door greppels of drains
organische stof: al het levende en dode materiaal in de grond dat van organische
herkomst is. Hoofdzakelijk van plantaardige oorsprong en variërend van levend
materiaal (wortels) tot planteresten in allerlei stadia van afbraak en omzetting. Het
min of meer volledig omgezette produkt is humus.
organische-stofklasse: berust opeen indeling naar demassafractie organische stof
en lutum, beide uitgedrukt in procenten van de bij 105 °C gedroogde en over de
2 mmzeef gezeefde grond. Devolgende tabellen geven weerhoe gronden naar het
organische-stofgehalte worden ingedeeld.
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Tabel55 Indeling van lutumarmegronden naar het organische-stofgehalte
Organische stof
(%)

Naam

Samenvattende namen

0 0,751,5 -

0,75
1,5
2,5

uiterst humusarm zand
zeer humusarm zand
matig humusarm zand

humusarm

2,5 5 -

5
8

matig humeus zand
zeer humeus zand

humeus

8

-

15

humusrijk zand

15 - 22,5
22,5 - 35
35 - 100

moerig
materiaal

venig zand
zandig veen
veen

Tabel 56 Indeling van

lutumrijke gronden naar het

Organische stof
(%)

Naam

0- 2,5 à

5

à 10
à 16

matig humeuze klei
zeer humeuze klei

à 16- 15

à 30

humusrijke klei

15 à 30- 22,5 à 45
22,5 à 45- 35
à 70
35 à 70-100

organische-stofgehalte
Samenvattende namen

humusarme klei

2,5 à 5- 5
5 à 10- 8
8

mineraal
materiaal

venige klei
kleiig veen
veen

mineraal materiaal
humeus

moerig materiaal

Bij deze indeling zijn de klassegrenzen afhankelijk van het lutumgehalte met dien verstande, dat hoe
hoger het lutumgehalte is,hoe hoger ook het vereiste organische-stofgehalte moet zijn omeen grond in
een bepaalde organische-stofklasse te handhaven.

...p-horizont:recent doordemensbewerkte A-horizonten, zoals debouwvoor (Ap,
p=ploegen).Diepbewerktegrondenleverenmeestaleenmenging van verschillende
horizonten op, aangeduid bijv. alsA/B/C.
podzol-B-horizont:B-horizont inminerale gronden, waarvan het ingespoelde deel
vrijwel uitsluitend uit amorfe humus, uit amorfe humus en sesquioxiden, ofuit
sesquioxiden alleen bestaat
podzolering: het proces, waarbij uitloging van sesquioxiden, en/of neerwaartse
verplaatsing vanhumus eninspoeling vandeze stoffen indiepere lagen optreden
podzolgronden:moerigeenmineralegrondenmeteenduidelijke podzol-B-horizont
en eenA-horizont dunner dan50 cm
'reductie'-vlekken: door de aanwezigheid van tweewaardig ijzer neutraal grijs
gekleurde, in 'gereduceerde' toestand verkerende vlekken

118

R-horizont: vast gesteente
...r-horizont: geheel gereduceerde horizont
rijping: proces waarbij na drooglegging uit een weke, structuurloze, gereduceerde
moddereenbegaanbare,gescheurdeengeoxideerdecultuurgrond ontstaat.Hetproces
heeft driebelangrijke aspecten: eenfysisch, een chemisch eneen biologisch aspect.
Hetmeest in het oog springende fysische aspect is deblijvende volumeverandering
van de grond, die ontstaat door een irreversibel vochtverlies (inklinking). Rijping
treedt alleen op bij zwaardere sedimenten. De volgende tabel toont de indeling in
rijpingsklassen naar de consistentie van het materiaal.
Tabel 57 Rijpingsklassen als afhankelijke van de consistentie
Naam
geheel ongerijpt
bijna ongerijpt
half gerijpt
bijna gerijpt
gerijpt

Consistentie
zeer slap; loopt tussen de vingers door
slap; loopt bij knijpen zeer gemakkelijk tussen de vingers door
matig slap; loopt bij knijpen nog goed tussen de vingers door
matig stevig; kan met stevig knijpen nog juist tussen de vingers door
worden geperst
stevig; niet tussen de vingers door te persen

rodoornig: metijzer verrijkte lagen (rood- of okerbruin vankleur) aan ofnabij het
oppervlak (Fe203-gehalte 5-50%, meestal 10% of meer)
roestvlekken:doorde aanwezigheid vanbepaalde ijzerverbindingen bruintot rood
gekleurde vlekken
sesquioxiden: verbindingen van Fe/Al met OH"
...s-horizont: aanduiding bij B-horizonten met ingespoelde sesquioxiden. Bij Bwhorizonten komt toevoeging ...s alleen voor, als de bovenliggende horizonten
kenmerken van ontijzering vertonen in de vorm van afgeloogde zandkorrels. Bhhorizonten krijgen toevoeging ...s,wanneer op de zandkorrels direct onder de Bhhorizontijzerhuidjes aanwezigzijn.DitgeldtnietvoorhetbovenstedeelvandeBhhorizont, wanneer in het onderste deel een sterke concentratie van ingespoeld ijzer
zichtbaar is.
siltfractie: 'tussenfractie' tussen de lutum- en de zandfractie; de minerale delen
hebben een korrelgootte van 2-50 [im
textuur: korrelgroottesamenstelling van de grondsoorten; zie ook: textuurklasse
textuur-B:B-horizont inmineralegronden,waarinlutumoflutummet sesquioxiden
is ingespoeld
textuurklassen: berust op een indeling van grondsoorten naar hun korrelgroottesamenstelling in massaprocenten van de minerale delen. Niet-eolische en eolische
afzettingen (zowel zand als zwaarder materiaal) worden naar het lutum- of leemgehalte ingedeeld, en de zandfractie naar de M50 (zie de volgende tabellen).
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Tabel 58 Indeling niet-eolische afzettingen
Lutum(%)
0
5
8
12

Naam

- 5
- 8

kleiarm zand
kleiig zand

- 12
- 17,5

zeer lichte zavel
matig lichte zavel

17,5 - 25

zware zavel

25

-35

lichte klei

35
50

-50
-100

matig zware klei
zeer zware klei

1

l

naar het lutumgehalte
Samenvattende namen

lichte
zavel

zand

lutumarm materiaal

zavel

lutumrijk materiaal (wordt
in zijn geheel t.o.v. 'zand'
ook wel met 'klei' aangeduid)

klei
zware
klei

zowel zand als zwaarder materiaal

Tabel 59 Indeling eolische afzettingen ' naar het leemgehalte
Leem(%)
0

- 10

Naam

zwak lemig zand
sterk lemig zand
zeer sterk lemig zand

50
85

zandige leem
siltige leem

1
2

zand 2

leemarm zand

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

Samenvattende namen

lemig
zand

leem

zowel zand als zwaarder materiaal
tevens minder dan 8% lutum

Tabel 60 Indeling van de zandfractie naar de M50
M50 (um)
50
105
150

-105
-150
-210

210 -420
420 -2000

Naam
uiterst fijn zand
zeer fijn zand
matig fijn zand
matig grof zand
zeer grof zand

Samenvattende namen
fijn zand

grof zand

...t-horizont: textuur-B-horizont of briklaag (t van het duitse Ton), waarin lutum
ingespoeld is
...u-horizont: toevoeging aan decode vooreenhoofdhorizont zonder andere lettertoevoeging (u = unspecified)
vaaggronden:mineralegrondenzonderduidelijkepodzol-B-horizont,zonderbriklaag
en zonder minerale eerdlaag
veengronden: gronden die tussen 0 en 80 cm - mv. voor de helft of meer van de
dikte uit moerig materiaal bestaan
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vergravengronden: gronden waarin een vergraven laag voorkomt, dietussen 0en
40 cm diepte begint, tot grotere diepte dan 40 cm doorloopt en 20 cm of meer dik
is
waterstand: zie: grondwaterstand
...w-horizont: aanduiding bij:
- geheel ofnagenoeg geheel gehomogeniseerde B-horizonten voor nieuwgevormde
kleimineralen en/of vrijgekomen sesquioxiden (vnl.ijzer) of voor eenblokkigeof
samengestelde prismatische structuur;
- C-horizonten die uit zavel of klei bestaan voor een blokkige of samengestelde
prismatische structuur;
- C-horizonten in zand, leem of silt voor nieuwgevormde kleimineralen en/of
vrijgekomen sesquioxiden;
- C-horizonten met sterk verweerd moerig materiaal.
...y-horizont: aanduiding bij C-horizonten in zand met ijzerhuidjes
zand:mineraal materiaaldatminderdan 8%lutum-enminderdan50% leemfractie
bevat
zandbovengrond: eenuitsluitend inbrikgronden voorkomende bovengrond dietot
een grotere diepte dan 20 cm uit zand bestaat
zanddek: mineralebovengrond dieminderdan 8%lutumfractie enminderdan50%
leemfractie bevat (ook na eventueel ploegen tot 20cm) endie binnen 40cm diepte
ligt op moerig materiaal, opeen podzolgrond of opeen kleilaag die 40cm of meer
dik is
zandfractie: minerale delen met een korrelgrootte van 50-2000 urn (zie ook:
textuurklasse)
zandgronden: minerale gronden, waarvan hetniet-moerigedeel tussen 0en 80cm
diepte voor de helft of meer van de dikte uit zand bestaat. Indien een dikke A
voorkomt, moet deze gemiddeld uit zand bestaan.
zavel: zie textuurklasse
zavel- en kleigronden: minerale gronden, waarvan het niet-moerige deel tussen 0
en 80cm diepte voor minder dan dehelft van de dikte uit zand bestaat. Indien een
dikke A voorkomt, moet deze gemiddeld zwaarder zijn dan de textuurklasse zand.
zavel- of kleidek: minerale bovengrond die 8% lutumfractie of meer of 50%
leemfractie of meer bevat (ook na eventueel ploegen tot 20 cm) en die binnen 40
cm diepte ligt op moerig materiaal, op een podzolgrond of op een zandlaag die 40
cm of meer dik is
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zonder roest:
1 geen roest of;
2 roest ondieper dan 35 cm beneden maaiveld beginnend of;
3 roest ondieper dan 35cmbeneden maaiveld beginnend, maar over 30cmof meer
onderbroken.
zwaar(der): grond wordt zwaar(der) genoemd als (naarmate) het gehalte aan silten lutumfractie hoog is (toeneemt).
zwartemineraleeerdlaag:mineraleeerdlaag,dienietaandecriteriavoordebruine
voldoet
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Aanhangsel 1 Landinrichtingsprojecten waarvoor BOPAKbestanden beschikbaar zijn

Verklaring vande cijfers in de kopregel van het overzicht
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

provincie
nummer van het landinrichtingsproject (centraal registratienummer)
naam van het landinrichtingsproject
oppervlakte van het landinrichtingsproject
schaal van het bodemgeografisch onderzoek
jaar waarin het bodemgeografisch onderzoek is gestart
jaar van oplevering van het bodemgeografisch onderzoeksrapport
rapportnummer
aanwezigheid van bestand met digitale topografische ondergrond
vormen van grondgebruik waarvoor bodemgeschiktheidsclassificatie is
uitgevoerd (WIB)
afgeleide gegevens

Afkortingen in het overzicht
Kolom10(WIB; WerksysteemInterpretatie Bodemkaarten):bodemgebruiksvormen
AK
akkerbouw
BO
bosbouw
BB
bloembollenteelt
BK
boomkwekerij
FR
fruitteelt
MS
maisteelt
TG
tuinbouw onder glas
TV
tuinbouw in de volle grond
WE
weidebouw

Kolom 11Afgeleide gegevens
ZDBE begindiepte zandondergrond (cm - mv.) voor punten
ZDKL traject van begindiepte zandondergrond (klasse) voor vlakken
TDBE begindiepte oude klei-ondergrond (cm - mv.) voor punten
TDKL traject van begindiepte oude-kleiondergrond (klasse) voor vlakken
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Overzichtvanlandinrichtingsprojecten waarvoorBOPAK-bestanden beschikbaar
zijn
(Stand van zakenper 31 oktober 1995)
prov., cr-nr naam
(1) (2) (3)

opp. schaal start oplev. rap.nr.
(4) (5) ( :6) (7) ( :s)

topi WIB
(9) (10)

GR
GR

5199 Haren
5185 Lutjegast-Doezum

4649 10000 1987 1989 1991
2527 10000 1985 1986 1868

J
J

-

ZDBE, ZDKL
ZDBE, ZDKL

FR
FR

5152 Doniawerstal
5250 Swette-de Burd

4583 10000 1980 1983 1507
2270 10000 1994 1995 375

J

-

ZBDE, ZDKL
-

DR

5179 Roden-Norg

14452 10000 1983 1985 1733

-

AK, WE

ZDBE, ZDKL

OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV

5251 Enschede-noord
5231 Enschede-zuid
5218 Enter
5256 Losser-noord
5245 Olst-Wesepe
5208 Rijssen
5161 Rossum-oost/Volthe
5171 Rouveen
5200 Saasveld-Gammelke
5232 Stadsrand Zwolle

3846
5573
4433
3350
4110
3438
1436
6000
2999
1460

1994 329
1992 148
1990
88
1995 400
1993 248
1990
88
1983 1596
1985 1661
1991
20
1991 161

J
J
J
J
J
J
J
J

AK, WE
AK, WE
WE, MS
WE
WE, MS
BO

ZDBE, ZDKL
ZDBE, ZDKL
-

GE

5189 Duiven-Westervoort

2665 10000 1986 1987 1913

J

GE
GE

5234 Halle-Wolfersveen
5195 Hupsel-Zwolle

2892 10000 1993 1995
4695 10000 1993 1993

331
328

J
J

GE
GE
GE
GE

5209 Land van Maas en Waal
5222 Nijkerk-Putten
5233 Ochten-Opheusden
5186 Ooypolder

8826
5589
2539
4852

350
54
165
215

J
J
J
J

ZDBE, ZDKL
AK, WE,
BO, TV, TG
ZDBE, ZDKL
TDBE, TDKL
ZDBE, ZDKL
FR, BK
ZDBE, ZDKL
AK, WE,
TV, FR

UT
UT

5247 Groenraven-oost
5187 Noorderpark

3982 10000 1992 1993 249
5540 10000 1985 1987 1887

J
J

WE

ZDBE, ZDKL

NH
NH

5248 Bergen-Schoorl
5165 Gouw, de

5079 10000 1993 1995 324
7085 10000 1981 1982 1597

J
-

BB, WE
WE, TV,
BB

ZDBE, ZDKL

ZH

5174 IJsselmonde

5546 10000 1982 1985 1662

-

ZDBE, ZDKL

ZH
ZH
ZH

5182 Krimpenerwaard
12975 25000 1984 1986 1736
5203 Leidschendam-Nootdorp 5105 25000 1987 1990 220
5211 Oude Leede
3022 25000 1987 1990
22

J
J

AK, WE,
BO, TV
WE
WE, BO
WE, BO

ZE

5259 Inkel

3433 10000 1994 1995

410

J

FR

-

NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB

5261 Agger
5158 Goirle
5159 Hilver, de
5235 Leijen-oost, de
5241 Leijen-west, de
5210 Rosmalen-Empel
5190 Teteringen
5204 Ulvenhout-Galder
5183 Weerijs

4582
1032
9580
6323
6116
2925
1187
2644
4951

405
1500
1503
1450
2140
2036
1905
1981
1737

J
J
J
J
J
J
-

AK, WE
AK, WE
TV
TV
WE
WE, TV

ZDBE, ZDKL
-
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10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000

25000
10000
10000
10000

10000
10000
10000
25000
25000
10000
10000
10000
15000

1993
1990
1989
1994
1992
1988
1981
1982
1987
1990

1988
1989
1990
1986

1994
1980
1980
1990
1991
1989
1986
1987
1984

1990
1990
1991
1992

1995
1981
1982
1991
1992
1990
1988
1989
1986

afg.geg
(11)

-

Vervolg
prov. cr-nr naam
(1) (2) (3)
LI

5194 Beek

LI

5205 Centraal Plateau

LI

5188 Mergelland-oost

opp. schaal start oplev. rap.nr. top WIB
(4) (5)
(6) (7)
(8)
(9) (10)

afg.geg.
(11)

652 10000 1986 1988 1994 J

AK, WE, FR
6995 25000 1987 1988 1994 J AK, WE, BO, FR
8712 10000 1985 1988 1889 J AK, WE, BO
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Aanhangsel 2 BOPAK-gegevens in de tabellen boorpunt,
horizont, kaartvlak en kaarteenheid
Hierna volgen viertabellen uithetBOPAK-ORACLE-databestand. Elketabelbevat
de namen enomschrijvingen vandeelementen, waaronder de waarden vanbodemeigenschappen en -kenmerken worden opgeslagen. Met een (*) is aangegeven welk
element ook in een andere tabel voorkomt (koppel-element).
Tabel boorpunt
algemene informatie van boorpunten
CR_NR
nummer van het landinrichtingsproject
BOOR_NR
(*) nummer van het boorpunt (veldkaart+volgnummer)
PUNT_ID
uniek nummer voor het punt (CR_NR+BOOR_NR)
VLAK_NR
(*) nummer voor een vlak (LD-vaknummer+volgnummer)
TKRT_C
bladnummer van de topografische kaart 1 : 25 000
KARTEERDER initialen van de karteerder
JAAR
jaar waarin de boring is uitgevoerd
MAAND
maand waarin de boring is uitgevoerd
KROON
boring typerend voor de kaarteenheid
HOOGTE
hoogteten opzichte vanNAPvanhetmaaiveld nabij het boorpunt
BODEM_C
codevoorhetbodemgebruik ofcultuurtoestand nabij hetboorpunt
STPC_VOOR standaardpuntencode:toevoegingvoor(kenmerkvandebovengrond)
STPC_SUB
standaardpuntencode: subgroepdeel (subgroep bodemclassificatie)
STPC_CIJF
standaardpuntencode: cijferdeel (textuur, profielverloop, veen)
STPC_KALK standaardpuntencode: kalkverloop
STPC_ACHT standaardpuntencode:toevoegingachter(kenmerkindeondergrond)
STPCJVERG standaardpuntencode: vergravingen (E, F, G en H)
GHG
geschatte GHG
GLG
geschatte GLG
STPC_GT
standaardpuntencode: Gt
BEW
geschatte bewortelbare diepte in cm - mv.
KOLOM_A
code aanvullend gegeven
KOLOM_B
code aanvullend gegeven

TabelHORIZONT
informatie over de horizonten
CR_NR
nummer van het landinrichtingsproject
BOOR_NR
(*) nummer van het boorpunt
LAAG_NR
laagnummer van een horizont
BOVENGRENS bovengrens van een horizont
ONDERGRENS ondergrens van een horizont
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HOR_CODE
MENGVERH
ORG_STOF
AARD_ORG
VEEN_C
LUTUM
LEEM
M50
KALK
RIJPING
GEO_FOR_C
K_VERZ
KOLOM_C
KOLOM_D
OPMERKING

code van een horizont
getal voor het aandeel van de horizont in de vergraven laag
geschat percentage organische stof
aardvandeorganischestofbijhumushoudendezandbovengronden
code van de veensoort
geschat percentage lutum
geschat percentage leem
geschatte mediaan van de zandfractie
aanduiding kalkhoudendheid
rijpingsklasse
code voor geologische informatie
geschatte verzadigde doorlatendheid
code voor aanvullend gegeven
code voor aanvullend gegeven
opmerking bij een horizont

TabelKRTVLAK
informatieper kaartvlak

CR_NR
VLAK_NR
VLAKJD
KE_NR
VLAK_OPP
LAND_AO
LAND_GO
LAND_OV
VLAK_GHG
VLAK_GLG
VLAK_BEW
VLAKBOVGR

nummer van het landinrichtingsproject
(*) nummer voor het vlak (LD-vaknummer+volgnummer)
uniek nummer voor het vlak (CR_NR+VLAK_NR)
(*) nummer van de kaarteenheid van het kaartvlak
oppervlakte van het kaartvlak
percentage van de oppervlakte in gebruik als bouwland
percentage van de oppervlakte in gebruik als grasland
percentagevandeoppervlaktenietingebruikalsgras-ofbouwland
GHG berekend uit GHG op boorpunten in het kaartvlak
GLG berekend uit GLG op boorpunten in het kaartvlak
bewortelbare diepte berekend uit BEW op boorpunten in het
kaartvlak
dikte van de humushoudende bovengrond

TabelKRTEENHEID
informatieper kaarteenheid
CR_NR
KE_NR
KEPR_VOOR
KEPR_LET
KEPR_CIJF
KEPR_KALK
KEPR ACHT
132

nummer van het landinrichtingsproject
(*) nummer van de kaarteenheid
kaarteenheidcode: toevoeging voor
kaarteenheidcode: letterdeel
kaarteenheidcode: cijferdeel
kaarteenheidcode:kalkverloopklasse
kaarteenheidcode: toevoeging achter

KEPR_VERG
KEPR_GT
KE50_VOOR
KE50_LET
KE50_CIJF
KE50_KALK
KE50_ACHT
KE50_VERG
KE50_GT
KE_OPP
HELP_CODE
AFW_HELP
GHG
MIN_GHG
MAX_GHG
GHG
MIN_GLG
MAX_GLG
BEW
MIN_BEW
MAX_BEW
BOVGR
MIN_BOVGR
MAX_BOVGR
ORG
LUTUM
LEEM
M50
KALK
AARD_BOV
LAND_AO
LAND_GO
LAND OV

kaarteenheidcode: vergraving
kaarteenheidcode: Gt
kaarteenheidcode 1 50 000: toevoeging voor
kaarteenheidcode 1 50 000: letterdeel
kaarteenheidcode 1 50 000: cijferdeel
kaarteenheidcode 1 50 000: kalkverloopklasse
kaarteenheidcode 1 50 000: toevoeging achter
kaarteenheidcode 1 50 000: code vergraving
kaarteenheidcode 1 50 000: Gt
oppervlakte van de kaarteenheid
HELP-bodemcode
aanduiding voor gebruik van correctiefactoren in BODEP
geschatte GHG
ondergrens van de geschatte GHG
bovengrens van de geschatte GHG
geschatte GLG
ondergrens van de geschatte GLG
bovengrens van de geschatte GLG
geschatte bewortelbare diepte
ondergrens van de geschatte bewortelbare diepte
bovengrens van de geschatte bewortelbare diepte
dikte van de humushoudende bovengrond
ondergrens van de dikte van de humushoudende bovengrond
bovengrens van de dikte van de humushoudende bovengrond
percentage organische stof van de humushoudende bovengrond
geschat percentage lutum in de humushoudende bovengrond
geschat percentage leem in de humushoudende bovengrond
geschatte mediaan van de zandfractie in de humush. bovengrond
aanduiding kalkhoudendheid
aanduiding aard van de bovengrond
percentage van de oppervlakte in gebruik als bouwland
percentage van de oppervlakte in gebruik als grasland
percentagevandeoppervlaktenietingebruikalsgras-ofbouwland
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