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Kaart
De bodem- en grondwaterklassenkaart van het herinrichtingsgebied Kust West
Zeeuwsch-Vlaanderen, schaal 1 : 10 000

Woord vooraf

In opdracht van de dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (LBL) van
de provincie Zeeland te Goes heeft DLO-Staring Centrum een bodem- en
grondwaterklassenkaartvanhetherinrichtingsgebiedKustWestZeeuwsch-Vlaanderen
vervaardigd en een reeks van standaardprofielen opgesteld.
Het onderzoek is uitgevoerd door G. Pleijter van mei tot november 1995. De
organisatorische leiding van het project had het hoofd van de afdeling
Veldbodemkunde, drs. J.A.M ten Cate.
Met medewerkers van de dienst LBL van de provincie Zeeland te Goes is van tijd
tot tijd overleg gevoerd over opzet, voortgang en resultaten van het onderzoek.
DLO-Staring Centrum is dank verschuldigd aan de grondeigenaren en
grondbeheerders inhetgebieddietoestemming verleendenomhungrondtebetreden
en er onderzoek te verrichten.

Samenvatting

In opdracht van de dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden van de
provincie Zeeland te Goes heeft DLO-Staring Centrum een bodem- en
grondwaterklassenkaart, schaal 1:10 000,vanhet herinrichtingsgebied Kust West
Zeeuwsch-Vlaanderen vervaardigd. Hiervoor zijn bestaande gegevens bewerkt en
geactualiseerd;teraanvullingvandezegegevenszijninhetveldgegevensverzameld
over de begindiepte van het zand in de ondergrond en over de diepte en fluctuatie
van het grondwater. Ook is van bijna alle kaarteenheden een representatief
bodemprofiel in het veld uitgezocht en beschreven. Tezamen vormen deze
bodemprofielen (in totaal 41 stuks) de reeks van standaardprofielen.
Hetbodemkundig-hydrologischonderzoekisuitgevoerd vanmeitotnovember1995.
Deresultaten vanhet onderzoek zullen gebruikt worden bijdeplanvorming envoor
de vaststelling van de agrarische ruilwaarde van de gronden.
Het gebied ligt in westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen in hetWaterschap Het Vrije van
Sluisenressorteert onderdegemeenten OostburgenSluis.Deoppervlakte bedraagt
circa 5050 ha.
Deafzettingen dieinditgebiedaanofnabijdeoppervlaktevoorkomen,zijn gevormd
onder invloed van de zee in het Holoceen.
Bijhetonderzoekisgebruik gemaaktvanbestaandebodemkaartenendehoogtekaart.
Tijdens hetveldonderzoekzijn,afhankelijk vandecomplexiteitvanhetbodempatroon
eneventueleingrepen indebodem,verspreid overhet gebiedboringen verricht.De
boringsdiepte varieerde van 100-220 cm - mv. Bij de profielbeschrijving is vooral
gelet op de aard en samenstelling van de ondergrond. Bij iedere boring is de
gemiddeld hoogste (GHG) en gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) geschat.
Met behulp van deze resultaten is de bodem- en grondwaterklassenkaart, schaal
1 : 10 000, samengesteld.
Erzijnintotaal23legenda-eenheden onderscheiden.Inhetgebiedkomenuitsluitend
mariene gronden voor. Bij de indeling is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
bestaande,inZeeland bekende,benamingen.Demarienegronden bestaanuitzavelen kleigronden, zandgronden en moerige gronden. De zavel- en kleigronden zijn
verder onderverdeeld in plaatgronden, schorgronden en kreekbeddinggronden.
De 5 grondwaterklassen (Gk) geven bij benadering de diepte en fluctuatie van het
grondwater weer.

1 Inleiding

In opdracht van de dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden van de
provincie Zeeland te Goes is van mei tot november 1995 een bodemkundighydrologisch onderzoekuitgevoerdinhetherinrichtingsgebied KustWestZeeuwschVlaanderen. Het doel van het onderzoek was:
- de bodemgesteldheid in kaart te brengen op schaal 1:10 000;
- op basis van de bodemgesteldheid een reeks van standaardprofielen samen te
stellen.
Deresultaten vanditonderzoek zullengebruiktwordenvoordeplanvorming tijdens
de voorbereidingsfase en voor de vaststelling van de agrarische ruilwaarde van de
gronden tijdens de uitvoeringsfase.
In 1988/89heeft SC-DLO een bodemkaart, schaal 1 : 10000, van geheel westelijk
Zeeuws-Vlaanderen vervaardigd (Pleijter, 1989). Dit was een bewerking van de
bodemkaart, schaal 1 : 16 667, waarvoor de gegevens in de periode 1951-1953in
het veld zijn verzameld (Ovaa, 1957). Voor de kaart van 1989 is geen veldwerk
verricht. Op deze kaart ontbreken gegevens over de diepte en fluctuatie van het
grondwater.
Bij het veldbodemkundig onderzoek zijn gegevens verzameld over de
bodemgesteldheid dooraanbodemprofielmonsters deprofielopbouw vastte stellen.
Verder is bij dit onderzoek het grondwaterstandsverloop geschat. De puntsgewijs
verzamelde resultaten endewaargenomen veld- en landschapskenmerken, alsmede
detopografie, stelden onsin staatinhetveld deverbreiding van degronden inkaart
te brengen.
Methode,resultatenenconclusiesvanonsonderzoekzijnbeschrevenof weergegeven
inhet rapport enopéénkaart.Rapport enkaart vormen een geheel envullen elkaar
aan. Het is daarom van belang rapport en kaart gezamenlijk te raadplegen.
Dit rapport geeft een toelichting op de methode en behandelt de criteria die in de
legenda zijn gebruikt om de gronden en het grondwaterstandsverloop in te delen
(hoofdstuk 2).Inhoofdstuk 3staandebelangrijkste kenmerkenvandevoorkomende
grondenbeschreven.Deaanhangselsbijditrapportbevatteneenwoordenlijst, waarin
gebruiktetermenwordenverklaard(aanhangsel 1),endereeksvan standaardprofielen
met hun ligging (aanhangsel 2).
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Fig. 1 Ligging van het herinrichtingsgebied
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Top. krt. schaal 1: 50000,blad47,48 West, 53en 54West

2 Methode van onderzoek

2.1 Ligging en oppervlakte
Hetonderzoeksgebied, deherinrichting KustWestZeeuwsch-Vlaanderen,omvatde
kuststrook vandegemeenten OostburgenSluis(fig.l). Waterstaatkundig ressorteert
het gebied onderhetWaterschap HetVrije van Sluis.Deoppervlakte bedraagt circa
5050 ha.

2.2 Gebruikte gegevens en veldonderzoek
Bij het vervaardigen van de bodemkaart is gebruik gemaakt van bestaande
bodemkaarten,hoogtekaarten, alsmedevandegeomorfologische kaart(Brus,1987).
Debelangrijkste bron wasdebodemkaart van westelijk Zeeuws-Vlaanderen, schaal
1 : 10 000 (Pleijter, 1989).Deze kaart is een bewerking van de circa 30jaar oude
bodemkaart, schaal 1:16 667,vanOvaa(1957),waarvoordegegevensindeperiode
1951-1953inhetveld zijn verzameld. Nadien zijn af- enontwateringswerken inhet
gebied uitgevoerd met als gevolg een dieper niveau van het grondwater. Ook zijn
doorgrondwerken plaatselijk laagtes vankreken geheelofgedeeltelijk opgevuldmet
grondvanaanliggendepercelen.Dooraldezeingrepenkomendehiervoor genoemde
bodemkaartennietgeheelmeerovereenmetdeactuelebodemkundige situatie.Verder
stemmen de indelingen van de legenda's van de hiervoor genoemde bodemkaarten
nietgeheelmetelkaarovereenenisdeinformatie metnameoverdezandondergrond
onvoldoende aangegeven. Tevens ontbreken gegevens over de diepte en fluctuatie
van het grondwater.
Het veldonderzoek is uitgevoerd aandehand van bestaande bodemkaarten (Pleijter
1989; Pleijter en Van Wallenburg 1994; Bodemkaart van Nederland 1967). Met
behulp van deze kaarten en hydrologische en geomorfologische terreinkennis is de
plaats van de boringen bepaald. Afhankelijk van de complexiteit van de
bodemgesteldheid zijn over het gehele gebied fragmentarisch boringen tot 120
cm - mv. of zonodig tot GLG-diepte (maximaal 220 cm diep) verricht. Van de
bodemprofielen zijn van elke laag het humus- en lutumgehalte, en het gehalte aan
koolzure kalk geschat, en in voorkomende gevallen de grofheid van het zand. Van
de zavel- en kleilagen is de mate van de fysische rijping geschat. Een belangrijk
gegeven voor de geschiktheid of waarde van de grond is de diepte waarbinnen het
grondwater fluctueert. Daarom is per boorpunt de gemiddeld hoogste en laagste
grondwaterstand (GHG en GLG) geschat.
In het veld zijn gebieden met overeenkomstige bodemkundige kenmerken, de
kaartvlakken, zonodig gewijzigd aan de hand van de resultaten van het nieuwe
veldonderzoek. De grenzen van deze kaartvlakken zijn niet alleen verkregen uit de
13

gegevens van de boringen, maar ook is gebruik gemaakt van veldkenmerken, zoals
reliëf, aard en afwisseling van de vegetatie en slootwaterstanden. Daarna is de bodemen grondwaterklassenkaart, schaal 1 : 1 0 000, getekend.

2.3 Opzet van de legenda
Bij de indeling van de bloklegenda op de bodem- en grondwaterklassenkaart is
uitgegaan van een zodanig opzet, dat de onderlinge samenhang van de gronden
duidelijk naar voren komt en tevens de regionale benaming een plaats krijgt.
Op de vroegere bodemkaarten lag bij de indeling van de gronden de nadruk op een
fysiografische benadering, dat wil zeggen ontstaanswijze (o.a. plaatgronden en
schorgronden) en ouderdom (o.a. Oudland, Middelland en Nieuwland) van de gronden
stonden voorop. In de huidige bodemkunde wordt veel meer de nadruk gelegd op
de bodemvorming (pedogenese) en worden de differentiërende criteria met behulp
van meetbare kenmerken gedefinieerd.
In de legenda van debodem- en grondwaterklassenkaart van het herinrichtingsgebied
Kust West Zeeuwsch-Vlaanderen zijn beide aspecten met elkaar verbonden. Enerzijds
is in de benaming aangesloten op de fysiografische indeling, anderzijds zijn
kwantitatieve criteria gehanteerd. Dit betekent dat de benamingen van de
fysiografische indeling die regionaal ingeburgerd zijn, nu zijn gedefinieerd aan de
hand van meetbare criteria.

Op de bodem- en grondwaterklassenkaart zijn onderscheiden:
legenda-eenheden;
toevoegingen;
grondwaterklassen;
overige onderscheidingen;
algemene onderscheidingen.
Legenda-eenheden verwijzen naar één of meer kaartvlakken met gronden die een
groot aantal overeenkomstige kenmerken en eigenschappen gemeen hebben. Iedere
legenda-eenheid draagt een afzonderlijke code (bijv. Ms35A) en wordt begrensd door
een bodemgrens (niet-onderbroken lijn).
De grondwaterklassen (Gk) geven bij benadering in klassen de diepte en fluctuatie
van het grondwater weer. Elke Gk is aangeduid met een letter (a t/m e). Op de
bodem- en grondwaterklassenkaart valt de begrenzing ervan vaak samen met de
bodemgrens, zo niet dan wordt ze begrensd door een onderbroken lijn.
Enkele (bodemkundige) verschijnselen konden we niet gebruiken als criterium bij
de indeling van de gronden. Daarom hebben we deze verschijnselen in kaart gebracht
in de vorm van toevoegingen. Ze worden begrensd met een onderbroken lijn
voorzover deze niet samenvalt met een bodemgrens.
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Overige onderscheidingen omvatten in het algemeen de niet in het onderzoek
betrokken terreingedeelten waarvan wel een schattingswaarde moet worden
vastgesteld. Ditismeestal niet het geval metdealgemene onderscheidingen: water,
bebouwing enzovoort.
Eencombinatievanlegenda-eenheid+eventueletoevoeging +grondwaterklasse heet
kaarteenheid (bijv. Mz 32dA-b). Kaarteenheden kunnen dienen als
beoordelingseenheid bijhetvaststellen vandebodemgeschiktheid ofhetbepalenvan
de agrarische ruilwaarde vande gronden.

2.4 Indeling vande gronden
Naar de aard vanhetmateriaal datbinnen 80cm diepte overwegend voorkomt,en
naar degenese vandeafzettingen zijn degronden alsvolgt ingedeeld:
- plaatgronden;
- schorgronden;
- kreekbeddinggronden;
- zandgronden;
- moerige gronden.
Van deplaatgronden metzand beginnend tussen 30en 50cm-mv. behoren de
gronden met zand binnen 40 cm - mv.volgens deindelingscriteria vanhet systeem
vanbodemclassificatie voorNederlandtotdezandgronden (DeBakkerenSchelling,
1989).Delegenda vandebodemkaart van Pleijter (1989) kent degrens van40 cm
niet, daarom hebben wealle plaatgronden bijdezavel- enkleigronden ingedeeld.
Wel zijn de mariene gronden die geheel of bijna geheel uitzand bestaan, totde
zandgronden gerekend. Dezand-, zavel-en kleigronden zijn onderverdeeld naarde
textuur vandebovengrond (tabel 1)ende zavel- enkleigronden tevens naarhet
profielverloop (tabel 2).De indelingen van zowel naar zwaarte van debovengrond
als naar profielverloop wijken enigszins af van de tegenwoordig gebruikelijke
indelingen. Deafwijkende indeling naarzwaarte vandebovengrond houdt verband
met devroegere indeling dieuitging vanafslibbaarheid (hetgehalte aanminerale
delen < 16urn).Dezeindelingisvertaald in lutumklassen (hetgehalte aan minerale
delen <2 urn).

Tabel 1Indeling van de bovengrond naar zwaarteklassen
Code

Benaming

0
1

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

2
3
4
5

Lutumgehalte
(«)
<6
6 -10
10 -17,5
17,5 -25
25 -35
35 -50

Afslibbaar
(%)
<10
10-15
15-25
25-35
35-45
45-75
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Het profielverloop geeft informatie over de profielopbouw van de ondergrond tot
80 cm diepte, meestal in vergelijking met de bovengrond.
Tabel 2 Indeling van het profielverloop bij de zavel- en Heigronden
Code

Benaming

0
2z

geen indeling
matig ondiep zand

2d

diep zand

5

homogeen, af- of oplopend

Omschrijving
mineraal materiaal (alleen bij kreekbeddinggronden)
zand beginnend tussen 30 en 50 cm - mv. en
doorlopend tot ten minste 80 cm - mv.
zand beginnend tussen 40 en 60 cm - mv. en ten
minste 25 cm dik
zavel of klei die in zwaarte naar beneden gelijk blijft,
dan wel lichter of zwaarder wordt

Let op: profielverloop 1, 3 en 4 komen in dit gebied niet voor

In de grond kunnen lagen met een verschillend (koolzure-) kalkgehalte voorkomen.
In dit gebied zijn alle gronden van boven naar beneden kalkrijk.

2.5 Indeling van het grondwaterstandsverloop
De bodem- en grondwaterklassenkaart biedt ook informatie over de diepte en
fluctuatie van het grondwater. Het grondwater vormt een variabel deel van de bodem
en is van invloed op de water- en zuurstofvoorziening van de gewassen.
De grondwaterstand op een bepaalde plaats varieert in de loop van een jaar.
Doorgaans zal het niveau in de winter hoger zijn dan in de zomer. Bovendien
verschillen grondwaterstanden ook vanjaar totjaar op hetzelfde tijdstip. Het jaarlijks
wisselende verloop van de grondwaterstand op een bepaalde plaats kan gekarakteriseerd worden door een gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand (GHG),
gecombineerd met een gemiddeld laagste zomergrondwaterstand (GLG). De GHG
wordt op perceelsniveau in dit gebied met name bepaald door de ontwatering in de
vorm van drainage of door het ontbreken ervan. De GLG wordt meer bepaald door
de afwatering van het gebied en zal over het algemeen minder worden beïnvloed
door detailontwatering.
We hebben voor dit gebied een grondwaterklasse-indeling ontworpen die gebaseerd
is op de geschatte GLG-waarden en die past bij het doel van het onderzoek (tabel
3). De GHG-waarden van de lage, natte gronden met grondwaterklasse (Gk) d en
e zijn, alsnauwelijks door ontwateringsmaatregelen te beïnvloeden, wel inde indeling
opgenomen. Er zijn 5klassen onderscheiden; bij deklassen ben cis met een asterisk
(*) respectievelijk het ondiepere deel van 120-140 cm - mv. en 80-100 cm - mv.
aangegeven.
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Tabel 3 Indeling van de grondwaterklassen
Grondwaterklasse

(Gk)

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
(GHG) in cm - mv.

Gemiddeld laagste grondwaterstand
(GLG) in cm - mv.

niet ingedeeld
niet ingedeeld
niet ingedeeld
0-25
0- 15

>180
120- 180*
80- 120*
50- 80
<50

*ondieper deelvandeklasse bencmetrespectievelijk eenGLGvan 120-140cm - mv.en80-100cm - mv.

tegenwoordige kustlijn,
8
inclusief dievande Braakman %
o

rijksgrens
waterlopen en kanalen

Fig. 2 Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen

omstreeks 1300 (Gottschalk, 1955)
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3 Beschrijving van de gronden

3.1 Inleiding
De bodemkundige opbouw van het gebied kan niet los worden gezien van de
geogenetische ontwikkeling. Informatie hierover geeft de Geologische kaart van
Nederland, schaal 1: 50 000, bladen Zeeuwsch-Vlaanderen West en Oost (Van
Rummelen, 1965).Ook Ovaa (1958) heeft veel aandacht besteed aan het ontstaan
van westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. Voorafgaande aan de beschrijving van de
gronden volstaan wij meteenbeknopt overzicht vandegeogenetische ontwikkeling
van het gebied.

3.2 Geogenese
Het herinrichtingsgebied Kust West Zeeuwsch-Vlaanderen maakt deel uit van
westelijk Nederland dat onder invloed van de zee is ontstaan.
Rond het begin van dejaartelling vormden Holland en Vlaanderen één uitgestrekt
enaaneengesloten veenmoeras.Aandekust washetgebied dooreen strandwal van
dezeeafgesloten. Slechtsenkeleveenstromen, waaronderdeSchelde,zorgden voor
deafvoer vanovertolligwaternaarzee.DezogenaamdeRomeinseSchelde stroomde
toen ten noorden van deBevelanden. Waarschijnlijk, bewijzen hiervoor ontbreken,
was ookHetZwin (Sinclaf) reeds als veenstroom ontstaan. Deopeningen van deze
veenstromen in dekustwal waren voor de zee de aangrijpingspunten om dit gebied
te overstromen. Reeds tijdens de eerste inbraak, in de Romeinse tijd, moet de
veenstroominHetZwin veranderd zijn ineeninbraakgeul dietotAardenburg liep.
Beperkten de vroege overstromingen zich aanvankelijk tot lokale gebeurtenissen,
vanaf circa 300tot 700na Chr. zijn eruitgebreide overstromingen in heel Zeeland.
Doordewerking vanhetzeewater vond afbraak vanhet veenland enopslibbing van
klei, Afzettingen van Duinkerke II, plaats. Bodemkundigen zoals onder andere
Bennema en Van der Meer (1952), noemen deze afzettingen "Oudland". Latere
afzettingen, deAfzettingen van Duinkerke UIA en IIIB, noemen ze respectievelijk
Middelland enNieuwland.Dezenamenhebbeneensterkgeologisch- bodemkundige
betekenis, omdat ze hoofdzakelijk zijn bepaald door de veronderstelde ouderdom
van de afzettingen, het koolzure-kalkgehalte en het kalkverloop. Een probleem is
dat het onderscheid niet altijd duidelijk is. Zo is bijvoorbeeld de relatie koolzurekalkgehalte en ouderdom van de afzetting minder stringent dan door hen werd
verondersteld. Daaromzijn dezebenamingen verlatenengeven wedevoorkeuraan
de bodemgeografische benaming van kernland en aan- en opwassen. Met kernen
bedoelenweinhetzeekleigebied vanZeelanddepoldersdieindelateMiddeleeuwen
zijn bedijkt. Daarnazijn de "op-enaanwassen" bedijkt. Opwassen zijn min of meer
rond vanvormenzijn ontstaan alsplaten temidden vangetij-geulen. Een voorbeeld
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Kadzand
volgens een copie van
een kaart uit 1660

I Oudelandse polder
I l Vierhonderd polder
I I I Zuidzande polder
I V Strijdersgat polder

I t/m I V oude bedijkingen
1 t/m 43 jongere bedijkingen
Schaal van300 Brugse roeden

Fig. 3 Oude en jongere bedijkingen van de opwas "Cadesand" (Gottschalk, 1955)

hiervan is het eiland "Cadesand", bedijkt als een kleine opwas; vervolgens ging men
over tot het bedijken van de aanwas. Ook de Polder Zuidzande, ontstaan tussen de
armen van Het Zwin, is als opwas bedijkt (fig.2). Aanwassen zijn in het algemeen
herkenbaar aan hun langgerekte vorm en aan een afname in zwaarte van de
bovengrond vanaf de bestaande oude dijk in de richting van de nieuwe dijk.
Tijdens de Duinkerke II-transgressie is onder andere de monding van Het Zwin
aanmerkelijk verbreed. Van daaruit drongen verscheidene kreken het veenland binnen;
daarbij werd langs deoevers van dekreken zand en zavel gesedimenteerd en verderop
de zwaardere afzettingen. Ook dekreken verlandden gedeeltelijk door opvulling met
zand afgedekt met klei. Op deze wijze ontstond het kenmerkende patroon van
kreekruggen en poelen.
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Na de verlanding lag het gebied open voor bewoning door de mens. Bekend is dat
in 690 na Chr. Willebrord op het toenmalige onbedijkte eiland Wulpen (fig. 2) is
geweest.
Tijdens deDuinkerkeIIIA-transgressievanaf omstreeks 900,isdoordezeeveelvan
deeerdere afzettingen opgeruimd. Buiten het onderzoeksgebied, ten westen van de
lijn Sluis-Groede, komt nog kernland met Duinkerke II afzettingen in de ondiepe
ondergrond voor.
Omstreeks 1000gingen debewoners ertoe over omzichte weerte stellen tegen de
zee. Door de aanleg van de Yevendijk werd het hele gebied ten zuiden van de lijn
Sluis-Groede-Schoondijke beschermd. Deze dijk komt nu nog onder de naam
"Barendijk" voor.
Spoedig gingmenovertotbedijking vannieuweop-enaanwassen.Alseerstewordt
in de literatuur het eiland "Cadesand" genoemd, het tegenwoordige Cadzand. Het
bijzondere van deze bedijking is dat deze als eerste offensieve bedijking wordt
beschouwd (fig.3).Eenanderebelangrijke opwaslagtussendearmenvanHetZwin
en is als Polder Zuidzande ingepolderd. In de loop van de 13e eeuw werden hoog
opgeslibte schorren tegen deYevendijk als aanwassen bedijkt. Indezetijd zijn ook
aanwasseningepolderdlangsdeZwinoeversenheteilandWulpen.Tennoordoosten
vanWulpenwasnogeenopwasgelegennamelijk Koezanddiewaarschijnlijk in1243
is bedijkt.
Dankzij delandaanwinningswerkenboodhetgebiedmogelijkheden vooreengestaag
groeiendebevolking.Aanheteindvande 13eeeuwwarengrotedelenvanhetWestZeeuwsche landopdezeeveroverd enincultuurgebracht. De landbouwactiviteiten
op hun beurt zorgden voor stimulering van handel en huisvlijt. Door deze
economische ontwikkeling ontstond een bescheiden welvaart.
Vanaf het begin van de 14eeeuw ging het minder goed; doorpolitieke instabiliteit
raakte het gebied spoedig in verval. Slecht dijkonderhoud was hiervan het gevolg
en in de tweede helft van de 14e eeuw moesten grote delen van Wulpen en geheel
Koezand aan de zee worden prijsgegeven. Met name in 1394 voltrok zich een
catastrofe toenhetgebieddooreenzwarestormvloed werdgetroffen envelepolders
ten onder gingen.
Ook in de volgende eeuwen zou nog veel land verloren gaan; vooral na de St.
Elisabethsvloed van 1404 was het gebied zwaar aangeslagen. Uiteraard vond ook
herstelplaats,maaralsnelvolgdeeennieuweramp:deoorlogsinundatie van 1583/84.
Nadat de vrede van de 80ejarige oorlog was getekend, kon het algehele herstel van
de dijken een aanvang nemen.Aan heteind van de 17eeeuw zijn reeds grote delen
herwonnen en breekt een nieuwe bloeiperiode aan.
Nu de dijken opdeltahoogte zijn gebracht, is dekans dat de zee door inbraken het
land opnieuw zal aantasten gering.
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3.3 Mariene gronden
Alle gronden in het onderzoeksgebied bestaan uit mariene afzettingen. De gronden
zijn opgebouwd uit materiaal (zand, zavel en klei) dat onder invloed van de
getijdenbeweging is afgezet. De sedimentatie heeft in een overwegend zout milieu
plaats gevonden. De zavel en klei zijn tot ten minste 80 cm diepte gerijpt, behalve
plaatselijk de laaggelegen gronden in de voormalige kreekbeddingen en andere laagtes
(b.v. afgravingen), waar chemisch en fysisch minder goed gerijpte ondergronden
kunnen voorkomen. De mariene gronden bestaan uit zavel- en kleigronden,
zandgronden en moerige gronden.

3.3.1 Zavel- en kleigronden
Binnen de zavel- enkleigronden zijn devolgende 3groepen gronden onderscheiden;
de benaming is ontleend aan lokaal gangbare termen en sluit aan bij de bodemkaart
van Pleijter (1989) en Ovaa (1957):
- plaatgronden
Mz...
- schorgronden
Ms...
- kreekbeddinggronden
Mb...
De onderverdeling van deze gronden berust op de zwaarteklasse van de bovengrond
en de opbouw van de ondergrond (profielverloop).
De kreekbeddinggronden onderscheiden zich van de andere gronden door hun
karakteristieke lage ligging in het terrein.
Plaatgronden (Mz...)
Deprofielopbouw van deplaatgronden wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van
een ondergrond van zeezand die binnen 80 cm diepte begint. Plaatselijk komen
gronden voor met een zandtussenlaag van circa 20 à 40 cm dikte die eveneens tot
de plaatgronden behoren.
Binnen de plaatgronden is een verdere onderverdeling gemaakt naar de begindiepte
van de zandondergrond:
- zeezand beginnend tussen 30 en 50 cm - mv. (profielverloop 2z);
- zeezand beginnend tussen 50 en 80 cm - mv. (profielverloop 2d).
Omdat het verloop van de diepte van de zandondergrond nogal grillig verloopt, is
de begrenzing ervan minder exact aan te gegeven.
De zwaarte van de plaatgronden loopt uiteen van zeer licht (7 à 8% lutum) tot matig
zwaar (40 à 45% lutum).
De landbouwkundige geschiktheid van een grond wordt in grote mate bepaald door
de hoeveelheid vocht die gedurende het groeiseizoen beschikbaar is.Omdat het zand
niet bewortelbaar is, betekent dit dat de vochtleverantie van de plaatgronden in de
meeste gevallen wordt bepaald door de dikte van het kleidek; de capillaire stijghoogte
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van het zand is beperkt. Bij diepe grondwaterstanden zijn deze gronden
droogtegevoelig.
Eengedeeltevandeplaatgronden,meteenzandondergrond tussen30en50cm - mv.
(code Mz...) behoort volgens de indelingscriteria van het systeem van
bodemclassificatie voorNederland (DeBakkerenSchelling, 1989)totdezandgronden
(plaatgronden waar het zand binnen 40cm - mv.begint).Wehebben deze gronden
echter toch bij de zavel- en kleigronden ondergebracht.
Plaatgronden met een grote oppervlakte komen voor bij Sluis in de Kleine Plas-of
Waesberghepolder endeZwinpolder, enverderinenkelepoldersbij Retranchement,
Nieuwvliet en Groede.
Schorgronden (Ms...)
De gronden bestaande uit zavel- en/of klei tot ten minste 80cm diepte behoren tot
de schorgronden. Een deel van deze gronden, met name de gronden met klei in de
bovengrond, hebbenaflopende profielen (dezwaarteneemtnaarbenedentoeaf).De
grondenkunnenooktotcirca80cmdieptegelijkinzwaarteblijven enpasdaaronder
lichter worden of overgaan in een zwaardere laag.Schorgronden zijn altijd kalkrijk
enmeerofminderroestig.Zezijn goedbewortelbaarendegrondwaterstroming wordt
niet verstoord.
Het lutumgehalte van de schorgronden loopt uiteen van 7 à 8% (zeer lichte zavel)
tot50%(matigzwareklei).Dezavelgronden domineren inhetoostelijke deelvanaf
Nieuwvliet.Inhetwestelijk deelvanhetgebiedvaltdegroteoppervlakte kleigronden
op, speciaal de matig zware kleigronden in de polders rond Cadzand.
Het organische-stofgehalte van debouwvoor bedraagt nietmeerdan 1-3%, waarbij
de zwaardere gronden de hoogste percentages organische stof hebben.
Kreekbeddinggronden (Mb...)
Resten vankrekenkronkelen alsduidelijk zichtbare laagten doorhetland.Vanwege
hun lageligging zijn zeineen aparte groep ondergebracht. Dedifferentiatie binnen
deze gronden is groter dan uit de bodemkaart blijkt. Met name kunnen in de
ondergrond op korte afstand grote verschillen voorkomen. Voor landbouwkundig
gebruik zijn deze verschillen niet zo van belang, omdat de opbrengst van deze
gronden voornamelijk wordt bepaald door de (geringe) diepte van het grondwater.
Daarom hebben we geen onderverdeling naar profielverloop gemaakt.
Demeestekreekbeddinggronden zijnalsgraslandingebruik,alkomtookbouwland
voor. Het laatste is metname het geval indien de laagtes gedeeltelijk zijn opgevuld
met grond uit de directe omgeving.
In de Strijdersgatpolder ligt een brede, gedeeltelijk verlande kreekbedding;
deZwartegatsche Kreek met zijn lage oevers iseen ander opvallend element in het
landschap. Smalle restgeulen zijn met een symbool op de kaart aangegeven.
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3.3.2 Zandgronden en moerige gronden
Zandgronden
Tot de mariene zandgronden behoren de gronden die geheel uit (zee)zand bestaan
of die een zavel- of kleidek van maximaal 30 cm hebben. Ze komen onder andere
voor in de Zandpolder bij Retranchement en verspreid in kreekbeddingen.
Moerige gronden
De mariene gronden met een moerige bovenlaag (venig zand) zijn tot de moerige
gronden gerekend. Het zijn laag en nat gelegen gronden aan de rand van Het Zwin
in de Willem-Leopoldpolder.

3.4 Toevoegingen
Op een beperkt aantal plaatsen is klei of zand afgegraven. Deze gronden hebben als
toevoeging: ..JA (op de kaart een verticaal schopje). De gronden met deze toevoeging
zijn lager gelegen en ook natter dan de omringende gronden. We treffen deze gronden
onder andere aan in de Zandpolder ten noorden van Retranchement (zand afgegraven)
en langs de Zeedijk waar klei voor de dijkverzwaring is gebruikt.
Lokaal zijn plaatgronden gemengfreesd om een diepere beworteling te
bewerkstelligen. Deze gronden hebben als toevoeging: .../F (op de kaart een
horizontaal schopje).
Met de toevoeging n... is zoute kwel aangegeven.
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Aanhangsel 1 Woordenlijst
Rapport enkaartenkunnentermenbevattendiewellichtenigetoelichting behoeven.
Indezestandaardlijstdieeenalfabetische volgordeheeft, vindtudegebruiktetermen
verklaard of gedefinieerd. InDeBakkerenSchelling (1989)wordt somsveel dieper
op de betekenis van een term ingegaan. Enkele definities zijn overgenomen uit de
verklarende woordenlijst van de Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO
(1986).
afwatering: afvoer van water door een stelsel van open waterlopen naar een
lozingspunt van het afwateringsgebied
A-horizont: bovengrond van mineraal of moerig materiaal, aan het oppervlak
ontstaan, relatief donker gekleurd; de organische stof is geheel of gedeeltelijk
biologisch omgezet (dikke A:een niet vergraven A-horizont die 50cm of meer dik
is; matig dikke A: een niet-vergraven A-horizont die 30-50 cm dik is; een dunne
A: een niet vergraven A-horizont die dunner dan 30 cm is of een vergraven
bovengrond ongeacht de dikte).
...a-horizont:horizontdieuitvaneldersaangevoerdmateriaalbestaat.Deaanduiding
wijst op de invloed van de plaggenbemesting in bijv. de enkeerdgronden en op de
invloed van het opbaggeren in de tuineerdgronden (a = anthropos).
bewortelbare diepte:bodemkundigemaat voor dediepte waarop de plantewortels
kunnen doordringen in degrond. Limiterend zijn: depH, aëratie ende indringingsweerstand (Van Soesbergen et al., 1986).
bewortelingsdiepte:dieptewaaropeeneen-oftweejaars,volgroeidgewasnogjuist
voldoende wortels in een 10%-droogjaar kan laten doordringen om het aanwezige
vochtaandegrondteonttrekken; ookwel 'effectieve bewortelingsdiepte' genoemd
(Van Soesbergen et al., 1986).
bodemprofiel: (kortweg profiel): verticale doorsnede van de bodem die de
opeenvolging vandehorizonten laatzien;indepraktijk van DLO-Staring Centrum
meestal tot 120, tot 150 of tot 180 cm beneden maaiveld
bodemprofielmonster: monster van een bodemprofiel dat in het veld met een
grondbooruitdebodemwordtgenomenenterplekkeveldbodemkundig wordtonderzocht.
bodemvorming: verandering van moedermateriaal onder invloed van uitwendige
factoren, waarbij horizonten ontstaan
bovengrond: bovenste horizont vanhetbodemprofiel diemeestal een relatief hoog
gehalte aanorganische stofbevat.Komtbodemkundig inhet algemeen overeen met
de Ap-horizont, landbouwkundig met de bouwvoor.
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C-horizont: minerale of moerige horizont die weinig of niet is veranderd door
bodemvorming, waarbij een O-, A-, E- of B-horizont wordt gevormd. Doorgaans
zijn de bovenliggende horizonten uit soortgelijk materiaal ontstaan.
doorlatendheid: (maat voor) het vermogen van de grond om vloeistof of gas door
te laten. In de verzadigde doorlatendheid (K) worden landelijk vier gradaties
onderscheiden (zie volgende tabel; ontleend aan het Cultuurtechnisch Vademecum,
1988).
Gradatie in verzadigde doorlatendheid
Code

Naam

1
2
3
4

slecht doorlatend
matig doorlatend
vrij goed doorlatend
goed doorlatend

K(m/dag)
0,01-0,10
0,10-0,50
0,50-1,00
>1,00

droogjaar, 10%:eenjaar met een neerslagtekort in het groeiseizoen dat gemiddeld
één keer in de tien jaar voorkomt of overschreden wordt.
drooglegging: het hoogteschil tussen de waterspiegel in een waterloop en het
grondoppervlak.
eerdgronden: moerige gronden en minerale gronden met een minerale eerdlaag en
binnen 40 cm geen vast gesteente dat ten minste 40%CaCo 3 bevat. Als de A-horizont
dunner is dan 50 cm, mag er geen duidelijke podzol-B-horizont voorkomen. Als de
A-horizont dunner is dan 80 cm, mag er geen briklaag voorkomen.
eolisch: door de wind gevormd, afgezet
fluctuatie: zie grondwaterstandsfluctuatie
fluviatiel: door beek- of rivierwater afgezet
gerichte waarneming: in tijdig in gereedheid gebrachte en over het gebied verspreid
liggende boorgaten wordt de grondwaterstand gemeten op het moment dat in één of
meer van de geselecteerde meetpunten de grondwaterstand de GHG of GLG bereikt
(Van der Sluijs, 1982).
GHG (gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand): het gemiddelde van de HG3
over ongeveer acht jaar. Komt overeen met de waarde voor de grondwaterstand,
afgelezen bij de top van de gemiddelde grondwaterstandscurve.
...g-horizont: horizont met roestvlekken (g = gley)
gleyverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen
GLG (gemiddeld laagste zomergrondwaterstand): het gemiddelde van deLG3 over
ongeveer achtjaar. Komt overeen met de waarde voor de grondwaterstand, afgelezen
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bij het dal van de gemiddelde grondwaterstandscurve.
grondwater:waterdatzichbeneden degrondwaterspiegel bevindtenalleholtenen
poriën in de grond vult.
grondwaterspiegel (=freatisch vlak):denkbeeldigvlakwaaropdedrukinhetgrondwatergelijk isaandeatmosferische,enwaarbenedendedrukinhetgrondwaterneerwaarts toeneemt, de 'bovenkant' van het grondwater.
grondwaterstand (= freatisch niveau): diepte waarop zich de grondwaterspiegel
bevindt, uitgedrukt in m of cm beneden maaiveld (of een ander vergelijkingsvlak,
bijv. NAP).
grondwaterstandscurve: grafische voorstelling van grondwaterstanden die op
geregelde tijden op een bepaald punt zijn gemeten.
grondwaterstandsfluctuatie: hetstijgen endalen vandegrondwaterstand. Somsin
kwantitatieve zin gebruikt: het verschil tussen GLG en GHG.
grondwaterstandsverloop: verandering van de grondwaterstand in de tijd
grondwaterklasse (Gt):eenadhocvastgesteldeklassediegedefinieerd wordtdoor
een zeker GHG- en/of GLG-traject.
grondwaterverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen
GVG(gemiddeldevoorjaarsgrondwaterstand): langjarig gemiddelde vandegrondwaterstand op 1 april
HG3:hetgemiddeldevandehoogstedriegrondwaterstanden dieineen winterperiode
(1 oktober-1 april) zijn gemeten. Hierbij wordt uitgegaan van metingen op of
omstreeks de 14een 28 evan elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 mlengte.
...h-horizont: horizont met een ophoping van organische stof bij:
- 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: laaginde grond metkenmerken eneigenschappen die verschillen vande
erboven en/of eronderliggendelagen;inhetalgemeen ligteenhorizontminofmeer
evenwijdig aan het maaiveld.
humus,-gehalte,-klasse:kortheidshalve krijgt hetwoordhumus vaakdevoorkeur,
terwijl organische stof (eenruimer begrip) wordt bedoeld. Zie ook: organische stof
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en organische-stofklasse.
hydromorfe kenmerken: (1)Voor depodzolgronden: (a)een moerige bovengrond
of: (b) een moerige tussenlaag en/of: (c) geen ijzerhuidjes op de zandkorrels
onmiddellijk onder deBh,Bhe,Bhsof Bws. (2)Voor de brikgronden: in een grijze
E en in de Bt komen roestvlekken en mangaanconcreties voor. (3) Voor de eerdgronden endevaaggronden: (a)eenC-horizont binnen 80cmdiepte beginnend en/of
(b) een niet-gerijpte ondergrond en/of: (c) een moerige bovengrond en/of: (d) een
moerige laag binnen 80cmdiepte beginnend; (e)bij zandgronden meteenA dunner
dan 50 cm: geen ijzerhuidjes op de zandkorrels onder de A-horizont; (f) bij zavelen kleigronden met een A dunner dan 50 cm: roest- of reductievlekken beginnend
binnen 50 cm diepte.
hydromorfe verschijnselen: door periodieke verzadiging van de grond met water
veroorzaakte verschijnselen. In hetprofiel waarneembaar in de vorm van blekingsen gleyverschijnselen, roest- en 'reductie'-vlekken eneentotaal 'gereduceerde' zone.
In ijzerhoudende gronden meestal gley of gleyverschijnselen genoemd.
...i-horizont: aanduiding bij C-horizonten voor half of minder gerijpte zavel of klei
kalkarm, -loos, -rijk: bijhetveldbodemkundig onderzoek wordt hetkoolzure-kalkgehalte van grond geschat aan de mate van opbruisen met verdund zoutzuur (10%
HCl). Er zijn drie kalkklassen:
1 kalkloos materiaal: geen opbruising; overeenkomend met minder dan ca.0,5%
CaC0 3 , analytisch bepaald, d.w.z. degeanalyseerde hoeveelheid C0 2 , omgerekend
in procenten CaC0 3 (op de grond) (c).
2 kalkarm materiaal: hoorbare opbruising; overeenkomend metca. 0,5-1à2% CaCo 3
(b).
3 kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising; overeenkomend metmeer danca. 1à2%
CaCo 3 (a).
kalkverloop: het verloop van het kalkgehalte in het bodemprofiel
Indeling naar het kalkverloop (per vlak)
Kalkverloop-eenheid
Zeekleigronden
...A kalkrijke zeekleigronden
...C kalkarme zeekleigronden

Kalkverloop
a; aenb
b;benc;c

katteklei (-vlekken): gele vlekken vanhet mineraal jarosiet in extreem zure kleien
(pH <4)
klei: mineraal materiaal dat ten minste 8% lutum bevat. Zie ook: textuurklasse
kleigronden: minerale gronden (zonder moerige bovengrond ofmoerige tussenlaag)
waarvan het minerale deel tussen 0 en 80 cm diepte voor de helft of meer van de
dikteuitklei bestaat. Indien eendikke A l voorkomt, moet deze gemiddeld zwaarder
zijn dan de textuurklasse zand.
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LG3:hetgemiddelde vandelaagstedriegrondwaterstanden dieineen zomerperiode
(1 april-1 oktober) zijn gemeten. Hierbij wordt uitgegaan van metingen op of
omstreeks de 14een 28evanelke maand in geperforeerde buizen van 2-3 mlengte.
licht(er): grond wordt licht(er) genoemd als (naarmate) het gehalte aan silt- en
lutumfractie laag is (afneemt).
lutum: kortweg gebruikt voor lutumfractie
lutumfractie: minerale delen kleiner dan 2 urn. Zie ook: textuurklasse
marien: door zeewater afgezet
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
een monster na aftrek van de organische stof en de koolzure kalk. Deze term is
eigenlijk minderjuist,wantdekoolzurekalk,hoewelvaakvanorganischeoorsprong,
behoort tot het minerale deel van het monster.
minerale eerdlaag: (1) Ah- of Ap-horizont van ten minste 15 cm dikte die uit
mineraal materiaal bestaat dat (a) humusrijk is of (b) matig humusarm of humeus,
maardantevensaanbepaaldekleureisenvoldoet.(2)DikkeAl-horizontvanmineraal
materiaal.Voor 'humusrijk', 'matighumusarm' en 'humeus' zie: organische-stofklasse
minerale gronden:gronden die tussen 0en 80cmdieptevoor dehelft of meer van
de 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; zie organische-stofklasse
moerige bovengrond: bovengrond die moerig is (ook na eventueel ploegen tot 20
cm diepte) en binnen 40 cm diepte op een minerale ondergrond ligt.
moerige eerdlaag: moerige Ah-horizont met een dikte van 15 cm of meer (of
moerige Ap, ongeacht de dikte), waarin de volumefractie planteresten met een
herkenbare weefselopbouw tenhoogste0,10-0,15 magbedragen.Voorde betekenis
van 'moerig' zie: organische-stofklasse
moerige gronden: gronden die tussen 0 en 80 cm diepte voor minder dan de helft
vande dikteuitmoerigmateriaal bestaan dat tevens voldoet aandedefinitie van de
moerige bovengrond of moerige tussenlaag.
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moerige tussenlaag: een laag moerig materiaal die ondieper dan 40 cm beneden
maaiveld begint en 15-40 cm dik is.
moerig materiaal: grond met een organische-stofgehalte van meer dan 15%(bij 0%
lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: organische-stofklasse
M50 (eigenlijk M50-2000): mediaan van de zandfractie. Het getal dat die
korrelgrootte aangeeft waarboven en waarbeneden de helft van de massa van de
zandfractie ligt. Zie ook: textuurklasse
niet-gerijpte ondergrond: bijna gerijpte laag binnen 50 cm diepte en/of half of nog
minder gerijpte laag binnen 80cm diepte, voorkomend onder een gerijpte bovengrond
met een dikte van 20 cm of meer. Zie: rijpingsklassen
ondergrond: horizont(en) onder de bovengrond
ontwatering: afvoer van water uit een perceel, over en door 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 op een indeling naar de massafracties organische stof
en lutum, beide uitgedrukt in procenten van de bij 105 °C gedroogde en over de 2
mm zeef gezeefde grond. De volgende tabel geeft voor lutumrijke gronden aan hoe
deze naar het organische-stofgehalte worden ingedeeld.
Indeling van lutumrijke gronden naar het organische-stofgehalte
Organische stof
(%)
0 -

Naam
2,5 à

Samenvattende naam

5 humusarme klei

2,5 à 5 5
à 10 -

5
8

à 10 matig humeuze klei
à l 6 zeer humeuze klei

à 16 -

15

à 30 humusrijke klei

15
à 30 - 22,5 à 45 venige klei
22,5 à 45 - 35 à 70 kleiig veen
35
à 70 - 100
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 om een grond ineen bepaalde organische-stofklasse
te handhaven.
...p-horizont: door de mens bewerkte horizont, zoals debouwvoor of Ap (p=ploegen).
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Diep bewerkte gronden leveren meestal een menging van verschillende horizonten
op, aangeduid bijv. als A/B/Cp.
'reductie'-vlekken: door de aanwezigheid van tweewaardig ijzer neutraal grijs
gekleurde, in 'gereduceerde' toestand verkerende vlekken
...r-horizont: geheel gereduceerde horizont
rijping: proces waarbij na drooglegging uit een weke, structuurloze, gereduceerde
modder een begaanbare, gescheurde engeoxideerde cultuurgrond ontstaat.Het proces
heeft drie belangrijke aspecten: een fysisch, een chemisch en een biologisch aspect.
Het meest in het oog springende fysische aspect is de blijvende 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.
Rijpingsklassen als afhankelijken van de consistentie
Naam

Consistentie

geheel ongerijpt
bijna ongerijpt
half gerijpt
bijna gerijpt

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;kanmet stevigknijpen nogjuist doordevingers worden
geperst
stevig; niet tussen de vingers door te persen

gerijpt

roestvlekken: door de aanwezigheid van bepaalde ijzerverbindingen bruin tot rood
gekleurde vlekken
textuur: korrelgroottesamenstelling van de grondsoorten; zie ook: textuurklasse
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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Indeling niet-eolische afzettingen naar het lutumgehalte
Lutum (%)

Naam

Samenvattende namen
zand

lutumarm materiaal

zavel

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

0
5

-

5
8

kleiarm zand
kleiig zand

8

-

12

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

lichte
zavel

klei
zware
klei

Zowel zand als zwaarder materiaal
Indeling van de zandfractie naar de M50
M50 (um)

Naam

Samenvattende naam

50
105
150

-

105
150
210

uiterst fijn zand
zeer fijn zand
matig fijn zand

fijn zand

210
420

- 420
- 2000

matig grof zand
zeer grof zand

grof zand

...u-horizont: toevoeging aan de code voor een hoofdhorizont zonder andere lettertoevoeging (u van unspecified)
vaaggronden: minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-horizont, zonder briklaag
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.
vergraven gronden: gronden waarin een vergraven laag voorkomt die tussen 0 en
40 c m diepte begint, tot grotere diepte dan 4 0 cm doorloopt en dikker is dan 20 cm.
waterstand: zie: grondwaterstand
zand: mineraal materiaal dat minder dan 8% lutumfractie en minder dan 5 0 %
leemfractie bevat.
zandfractie: minerale delen met een korrelgrootte van 50 tot 2000 urn. Zie ook:

34

textuurklasse
zandgronden: minerale gronden waarvan het niet-moerige deel tussen 0en 80 cm
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- of kleidek: minerale bovengrond die meer dan 8% lutumfractie of meer dan
50% leemfractie bevat (ook na eventueel ploegen tot 20 cm) en die binnen 40 cm
diepte ligt op moerig materiaal, op een podzolgrond of opeen zandlaag die dikker
is dan 40 cm.
zonder roest: (a) geen roest of (b) roest dieper dan 35 cm beneden maaiveld
beginnend, of (c)roestondieperdan 35cmbeneden maaiveld beginnend,maar over
meer dan 30 cm onderbroken.
zwaar(der): grond wordt zwaar(der) genoemd als (naarmate) het gehalte aan silten lutumfractie hoog is (toeneemt).
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Aanhangsel 2 De standaardprofielen en hun ligging (met 1tabel
en 1 figuur)
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Top.krt. schaal 1: 50000,blad47,48West, 53en 54West

Tabel4 Overzicht vande standaardprofielen
Profielnr.
Zandgronden
1
2
3
4
5
6
7
8
Moerige gronden
9
Plaatgronden
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Schorgronden
31
32
33
34
35
36
37
Kreekbeddinggronden
38
39
40
41
42
43
44

Kaarteenheid

Ligging (plaats of polder)

ZnOA a
ZnOA b
ZnOA c
ZnOAd
ZnOA e
ZnlA a
ZnlAd
Zn2A a

Retranchement
't Zwin
Tienhonderdpolder
Retranchement
Proostpolder
Zandpolder
Retranchement
Zandpolder

vWz e

't Zwin

Mzl2zA a
Mzl2zA b
Mzl2zA/A c*
Mz22zA/A b
Mz32zA a
Mz32zA b
Mz32zA b*
Mz52zA a
Mz52zA b
Mz52zA b*
Mzl2dA/F a
Mz22dA a
Mz22dA b
Mz22dA b*
Mz22dA/A/F c*
Mz32dA b
Mz32dA b*
Mz32dA d
Mz52dA b
Mz72dA a
Mz72dA b

Zandpolder
Nieuwvliet-Bad-West
Zandpolder
Gouverneurpolder
Zwinpolder
Kleine Plas-of Waesberghepolder
Nieuwvliet-Bad-Oost
Zwinpolder
Heerenpolder
Nieuwvliet-Bad-Oost
Kleine Plas-of Waesberghepolder
Groede
Nieuwvliet-Bad-West
Nieuwvliet-Bad-Oost
Zandpolder
Groede
Nieuwvliet-Bad-Oost
Zandpolder
Heerenpolder
Zwinpolder
Heerenpolder

Msl5A a
Ms25A a
Ms35A a
Ms35A/A c*
Ms55A b*
Ms75A a
Ms75A b*

Tienhonderdpolder
Proostpolder
Terhofstede
Sluis
Vierhonderdpolder
Cadzand
Zuidzandepolder

MblOA d
MblOA c
nMb20A e
Mb30A c
Mb50A c*
Mb70A c*
Mb70A d

's Gravenpolder
Tienhonderdpolder
Breskens
Breskens
Cadzand-Bad
Strijdersgatpolder
Strijdersgatpolder
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ZANDGRONDEN

Profielnr.
Kaarteenheid

ZnOA a

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

120 cm - mv.
220 cm - mv.
30 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30

30-100
100-120

Omschrijving

Humus Lutum

(%)
donkergrijs, humusarm
kalkrijk, kleiarm, zeer fijn
zeezand
grijs, kalkrijk, kleiarm,
zeer fijn zeezand
grijs, kalkrijk, kleiarm,
zeer fijn zeezand

1,5

*) ++ = kalkrijk

SITUATIESCHETS

tkWc^«**^-

40

(%)

M50

Kalk*

(urn)
140

++

140

++

140

++

Profïelnr.
Kaarteenheid

ZnOAb

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

70 cm - mv.
150 cm - mv.
30 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0-15
15- 30
30- 60
60-120

Omschrijving
donkergrijs, humusarm,
kalkrijk, kleiarm, zeer
fijn zeezand
grijs, humusarm, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand
grijs, zwak roestig, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand
grijs, kalkrijk, kleiarm, zeer
fijn zeezand

Humus Lutum M50

Kalk*

(%)

(%)

(m)

1,5

2

140

++

2

140

++

2

140

++

2

140

++

*) ++ = kalkrijk
SITUATIESCHETS
-Zxnrc\
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Profielnr.
Kaarteenheid

ZnOA c

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

50 cm - mv.
110 cm - mv.
30 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 15

15- 30
30-110
110-120

Omschrijving

Humus
(%)

donkergrijs, matig humeus,
kalkrijk, kleiarm, zeer fijn
zeezand
grijs, humusarm, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand
zwak roestig, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand
blauwgrijs, kalkrijk, kleiarm
zeer fijn zeezand

*) ++ = kalkrijk

SITUATIESCHETS

G*W^

42

^op\

Lutum
(%)

M50
(urn)

Kalk*

3,0

2

140

++

1,0

2

140

++

2

140

++

2

140

++

Profielnr.

Profielopbouw
Omschrijving
Diepte
(cm - mv.)
donkergrijs, humusarm,
0- 25
kalkrijk, kleiig, matig fijn
zeezand
grijs, kalkrijk, kleiarm,
25- 70
matig fijn zeezand
grijs, kalkrijk, kleiarm
70-120
matig fijn zeezand

Kaarteenheid

ZnOA d

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

10 cm - mv.
70 cm - mv.
25 cm - mv.

Humus Lutum M50 Kalk*
(%)
(%)
(Mm>

2,5

6

160

++

4

160

++

2

160

++

*) ++ = kalkrijk
SITUATIESCHETS

fyinasna&maJnx.
• —5o-
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Profielnr.
Kaarteenheid

ZnOA e

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

0 cm - mv.
45 cm - mv.
30 cm - mv.

Profïelopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 25

25- 45
45- 60
60-120

Omschrijving
donkergrijs, humusarm,
kalkrijk, kleiarm, zeer fijn
zeezand
grijs, kalkrijk, kleiarm,
zeer fijn zeezand
grijsblauw, kalkrijk, kleiarm
zeer fijn zeezand
blauwgrijze, kalkrijke, halfgerijpte, zware zavel

") ++ = kalkrijk

SITUATIESCHETS

44

Humus
(%)

1,0

M50
(urn)

Kalk*

4

140

++

4

140

++

4

140

++

Lutum
(%)

20

++

Profielnr.
ZnlA a

Kaarteenheid
GHG
GLG
Bewortelbare diepte
Profïelopbouw
Diepte
Omschrijving
(cm - mv.)
donkergrijs, humusarme,
0- 30
kalkrijke, zeer lichte zavel
grijs, kalkrijk, kleiarm,
30-120
zeer fijn zeezand

100 cm - mv.
220 cm - mv.
30 cm - mv.

Humus Lutum M50 Kalk*
(%)
(%)
(Mm)
2,0

++

11
2

140

++

*) ++ = kalkrijk
SITUATIESCHETS

45

Profielnr.
Kaarteenheid

ZnlA d

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

25 cm - mv.
80 cm - mv.
30 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30

30- 60
60-120

Omschrijving
donkergrijs, humusarm,
kalkrijk, kleiarm, matig
fijn zeezand
grijs, kalkrijk, kleiarm,
zeer fijn zeezand
blauwgrijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand

Humus

Lutum
(%)

M50
(urn)

Kalk*

(%)

10

160

++

2

140

++

2

140

++

1,5

*) ++ = kalkrijk

SITUATIESCHETS

^
S-nsm

hï

46

••

faVlPJft.Oïi.n

Profielnr.
Kaarteenheid

Zn2A a

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

100 cm - mv.
220 cm - mv.
30 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)

Omschrijving

0- 30

30-120

donkergrijze, humusarme,
kalkrijke, matig lichte
zavel
grijs, kalkrijk, kleiarm,
matig fijn zeezand

Humus Lutum M50 Kalk*
(%)
(%)
(urn)

2,0

15
2

++
160

++

*)++ = kalkrijk

SITUATIESCHETS

47

MOERIGE GRONDEN

Profielnr.

9

Kaarteenheic [

vWz e

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

0 cm - mv.
50 cm - mv.
15 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 15
15- 50
50-120

Omschrijving
grijszwart, venig zand
zwak roestig, grijs, kalkrijk
kleiarm, matig fijn zeezand
grijsblauw, kalkrijk, matig
fijn zeezand

*) ++ = kalkrijk

SITUATIESCHETS

48

Humus

Lutum

(%)

M50
(Hm)

Kalk*

(%)

2

160

++

2

160

++

15-30

PLAATGRONDEN

Profielnr.

10

Kaarteenheid

Mzl2zA a

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

90 cm - mv.
190 cm - mv.
40 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 40
40- 90
90-120

Omschrijving
zeer donkere, matig humeuze,
kalkrijke, zeer lichte zavel
heterogene, zwak roestige,
kalkrijke, zeer lichte zavel
zwak roestig, grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand
roestige, grijze, kalkrijke,
lichte klei

Humus Lutum
(%)
(%)
4,0

M50 Kalk*
(urn)

8

++

8

++

2
28

140

++
++

*) ++ = kalkrijk
SITUATIESCHETS

49

Profielnr.

11

Kaarteenheid

Mzl2zA b

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

50 cm - mv.
150 cm - mv.
40 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 40
40-120

Omschrijving

Humus Lutum
(%)
(%)

donkere, humusarme, kalkrijke,
zeer lichte zavel
zwak roestige, kalkrijke,
zeer lichte zavel
zwak roestig, grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand

•=)++ = kalkrijk

SITUATIESCHETS

CcVTfLOVt\c\ Tca/i

a

• a

.ortuurt-

I

a
IS

50

0,7

M50
(urn)

10

Kalk*

++
++
140

++

Profïelnr.

12

Kaarteenheid

Mzl2zA/Ac*

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

40 cm - mv.
90 cm - mv.
40 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 25
25- 40
40- 90
90-120

Omschrijving
heterogene, verwerkte, donkere,
humusarme, kalkrijke, zeer lichte
zavel
verwerkte, zwak roestige, donkergrijze, kalkrijke, zware zavel
zwak roestig, grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand
blauwgrijze, kalkrijke, sterk
gelaagde, zware zavel

Humus Lutum M50 Kalk*
(%)
(%)
(urn)

0,7

10

++

20
2
20

++
140

++
++

*) ++ = kalkrijk
SITUATIESCHETS
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Profielnr.

13

Kaarteenheid

Mz22zA/A b

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

70 cm - mv.
150 cm - mv.
40 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 40
40- 80
80-120

Omschrijving
donkere, humusarme, kalkrijke
matig lichte zavel
zwak roestig, kalkrijke,
zeer lichte zavel
zwak roestig, grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand
zwak roestig, grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand

•=)++ = kalkrijk

SITUATIESCHETS

52

Humus
(%)
1,5

Lutum
(%)

M50
(um)

Kalk*

15

++

10

++

4

140

++

2

140

++

Profielnr.

14

Kaarteenheid

Mz32zA a

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

100 cm - mv.
180 cm - mv.
40 cm - mv.

Profïelopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 40
40-120

Omschrijving
donkere, humusarme, kalkrijke,
zware zavel
zwak roestige, kalkrijke, zeer
lichte zavel
zwak roestig, grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand

Humus

Lutum

(%)

(%)

1,5

M50
(Hm)

Kalk*

20

++

11

++

2

140

++

*) ++ = kalkrijk
SITUATIESCHETS

VTTTiTn

53

Profielnr.

15

Kaarteenheid

Mz32zA b

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

70 cm - mv.
160 cm - mv.
40 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 40
40-120

Omschrijving
donkere, humusarme, kalkrijke,
zware zavel
zwak roestige, kalkrijke, zeer
lichte zavel
zwak roestig, grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand

*) ++ = kalkrijk

SITUATIESCHETS

54

Humus Lutum
(%)
(%)
1,5

M50
(urn)

Kalk*

22

++

14

++

2

140

++

Profïelnr.

16

Kaarteenheid

Mz32zA b*

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

50 cm - mv.
140 cm - mv.
40 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 40
40-120

Omschrijving
donkere, humusarme, kalkrijke,
zware zavel
zwak roestige, kalkrijke, zeer
lichte zavel
zwak roestig, grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand

Humus

Lutum

(%)

(%)

2,5

M50 Kalk*
(urn)

22

++

8

++

4

140

++

*) ++ = kalkrijk
SITUATIESCHETS

l

&t!La^p&àoOi»-

»

WuJAXlcuUlutXUvk.

DDnoöon/

—25-
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Profielnr.

17

Kaarteenheid

Mz52zA a

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

100 cm - mv.
180 cm - mv.
40 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 40
40-120

Omschrijving
donkere, humusarme, kalkrijke,
lichte klei
zwak roestige, kalkrijke,
matig lichte zavel
zwak roestig, grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand

Humus Lutum
(%)
(%)
2,5

M50
(urn)

Kalk*

32

++

14

++

2

140

0 ++ = kalkrijk

SITUATIESCHETS

u;

56

'WW^cJWaA

++

Profielnr.

18

Kaarteenheid

Mz52zA b

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

80 cm - mv.
160 cm - mv.
40 cm - mv.

Profïelopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 25
25- 40
40-120

Omschrijving
donkere, humusarme, kalkrijke,
lichte klei
zwak roestige, kalkrijke,
zeer lichte zavel
zwak roestig, grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand

Humus

Lutum

(%)

(%)

2,5

M50 Kalk*
(urn)

30

++

10

++

4

140

++

*) ++ = kalkrijk
SITUATIESCHETS

57

Profielnr.

19

Kaarteenheid

Mz52zA b*

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

50 cm - mv.
140 cm - mv.
40 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 40
40-120

Omschrijving
donkerbruingrijze, humusarme,
kalkrijke, lichte klei
roestige, kalkrijke, zeer
lichte zavel
zwak roestig, grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand

Humus Lutum
(%)
(%)
2,5

30

Kalk*

++
++
140

*) ++ = kalkrijk

SITUATIESCHETS

1

58

M50
(urn)

++

Profïelnr.

20

Kaarteenheid

Mzl2dA/F a

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

90 cm - mv.
190 cm - mv.
65 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 65
65-120

Omschrijving

Humus Lutum M50 Kalk*

(%)
heterogene, verwerkte, donkere,
humusarme, kalkrijke, zeer
lichte zavel
zwak roestig, donkergrijze,
kalkrijke, heterogene, vermengde
zeer lichte zavel
roestarm, grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand

1,0

(%)

(urn)

10

++

8

++

2

140

++

*) ++ = kalkrijk
SITUATIESCHETS

59

Profielnr.

21

Kaarteenheid

Mz22dA a

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

90 cm - mv.
190 cm - mv.
65 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 25
25- 40
40- 65
65-120

Omschrijving
donkere, humusarme, kalkrijke,
matig lichte zavel
roestarme, grijze, kalkrijke,
matig lichte zavel
roestarme, grijze, kalkrijke,
zeer lichte zavel
grijs, kalkrijk, kleiarm, zeer
fijn zeezand

Humus Lutum
(%)
(%)
1,5

SITUATIESCHETS
Uoo-uAuHQ

QtoecU.

60

n

Kalk*

14

++

14

++

10

++

4

) + + = kalkrijk

M50
(urn)

130

++

Profielnr.

22

Kaarteenheid

Mz22dA b

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

50 cm - mv.
150 cm - mv.
65 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 40
40- 65
65-120

Omschrijving
donkere, humusarme, kalkrijke,
matig lichte zavel
roestarme, grijze, kalkrijke,
zware zavel
roestarme, grijze, kalkrijke,
matig lichte zavel
grijs, kalkrijk, kleiarm,
matig fijn zeezand

Humus Lutum M50 Kalk*
(%)
(%)
(urn)
1,5

16

++

22

++

14

++

2

160

++

*)++ = kalkrijk
SITUATIESCHETS

hdcnüjïc

61

Profielnr.

23

Kaarteenheid

Mz22dA b*

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

50 cm - mv.
130 cm - mv.
65 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 25
25- 40
40- 65
65-120

Omschrijving
donkere, humusarme, kalkrijke,
matig lichte zavel
zwak roestige, grijze, kalkrijke,
zware zavel
zwak roestige, grijze, kalkrijke,
zeer lichte zavel
grijs, kalkrijk, kleiarm, zeer
fijn zeezand

*) ++ = kalkrijk

SITUATIESCHETS

62

Humus Lutum
(%)
(%)
1,5

M50
(urn)

Kalk*

16

++

20

++

10

++

2

140

++

Profïelnr.

24

Kaarteenheid

Mz22dA/A/Fc*

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

40 cm - mv.
90 cm - mv.
70 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 25
25- 70
70- 90
90-120

Omschrijving
heterogene, verwerkte, donkere,
humusarme, kalkrijke, matig
lichte zavel
zwak roestige, donkergrijze,
kalkrijke, heterogene, verwerkte,
zware zavel
grijs, kalkrijk, kleiarm, matig
fijn zeezand
blauwgrijs, kalkrijk, kleiarm,
matig fijn zeezand

Humus

Lutum

M50 Kalk*
(urn)

(%)

(%)

1,0

15

++

24

++

2

160

++

2

160

++

•=) ++ = kalkrijk
SITUATIESCHETS

63

Profielnr.

25

Kaarteenheid

Mz32dA b

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

90 cm - mv.
180 cm - mv.
65 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 40
40- 65
65-120

Omschrijving
donkerbruingrijze, humusarme,
kalkrijke, zware zavel
zwak roestige, kalkrijke, zware
zavel
zwak roestige, kalkrijke, zware
zavel
zwak roestig, grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand

b

) ++ = kalkrijk

SITUATIESCHETS

64

Humus
(%)
2,0

Lutum
(%)

M50

Kalk*

(|jm)

22

++

22

++

22->8

++

2

140

++

Profïelnr.

26

Kaarteenheid

Mz32dA b*

GHG
GLG
Bewortelbare diepte
Profielopbouw
Omschrijving
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
donkerbruingrijze, humusarme,
kalkrijke, zware zavel
30- 65
zwak roestige, kalkrijke,
zware zavel
65-120
zwak roestig, grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand
*) ++ = kalkrijk

50 cm - mv.
130 cm - mv.
70 cm - mv.

Lutum

(%)

(%)

2,5

22

++

22

++

2

M50
(urn)

Kalk*

Humus

140

++

SITUATIESCHETS

BctCUftblb

.aoom •

65

Profielnr.

27

Kaarteenheid

Mz32dA d

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

25 cm - mv.
80 cm - mv.
70 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 50
50- 70
70- 80
80-120

Omschrijving
donkerbruingrijze, humusarme,
kalkrijke, zware zavel
roestige, verwerkte, kalkrijke,
lichte klei
zwak roestig, grijs, kalkrijk,
kleiig, matig fijn zeezand
zwak roestig, grijs, kalkrijk,
kleiarm, matig fijn zeezand
lichtgrijs, kalkrijk, kleiarm,
matig fijn zeezand

Humus Lutum
(%)
(%)

Kalk*

1,5

20

++

0,5

28

++

0,3

6

160

++

2

160

++

2

160

++

•=)++ = kalkrijk

SITUATIESCHETS

\xsi-n

66

M50
(urn)

Profielnr.

28

Kaarteenheid

Mz52dA b

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

70 cm - mv.
160 cm - mv.
65 cm - mv.

Profïelopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 50
50- 65
65-120

Omschrijving
donkerbruingrijze, humusarme,
kalkrijke, lichte klei
roestige, verwerkte, kalkrijke
zware zavel
zwak roestige, grijze, kalkrijke,
matig lichte zavel
zwak roestig, grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand

Humus

Lutum

(%)

(%)

2,0

M50
(urn)

Kalk*

30

++

22

++

14

++

2

140

++

*) ++ = kalkrijk
SITUATIESCHETS

67

Profielnr.

29

Kaarteenheid

Mz72dA a

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

100 cm - mv.
210 cm - mv.
65 cm - mv.

Profielopbouw
Omschrijving

Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 45
45- 65

65-120

donkerbruingrijze, humusarme,
kalkrijke, matig zware klei
roestige, kalkrijke, lichte
klei
zwak roestige, grijze, kalkrijke, zware zavel aflopend
naar matig lichte zavel
zwak roestig, grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand

*) ++ = kalkrijk

SITUATIESCHETS

68

Humus Lutum
(%)
(%)
3,0

M50
(urn)

Kalk*

40

++

28

++

20->14

++
125

++

Profielnr.

30

Kaarteenheid

Mz72dA b

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

70 cm - mv.
160 cm - mv.
65 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 50
50- 65
65-120

Omschrijving

Humus Lutum M50 Kalk*
(%)
(%)
(urn)

donkerbruingrijze, humusarme,
kalkrijke, matig zware klei
roestige, kalkrijke, matig
zware klei
zwak roestige, grijze, kalkrijke, zware zavel aflopend
naar zeer lichte zavel
zwak roestig, grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand

2,0

40

++

40

++

20->8

++
140

++

*) ++ = kalkrijk
SITUATIESCHETS

\.^^^J-' ' '

' ' " " "-

W^Luen^

69

SCHORGRONDEN

Profielnr.

31

Kaarteenheic 1

Msl5A a

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

120 cm - mv.
220 cm - mv.
80 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 50
50- 80
80-120

Omschrijving
donkergrijsbruine, humusarme,
kalkrijke, zeer ichte zavel
roestige, grijze, kalkrijke,
zeer lichte zavel
roestige, grijze, kalkrijke,
matig lichte zavel
roestige, grijze, kalkrijke,
lichte klei

*)++ = kalkrijk
SITUATIESCHETS

70

Humus
(%)
2,5

Lutum
(%)

M50
(urn)

Kalk*

10

++

8

++

14

++

30

++

Profîelnr.

32

Kaarteenheid

Ms25A a

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

100 cm - mv.
220 cm - mv.
80 cm - mv.

Profîelopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 50
50- 60
60-100
100-120

Omschrijving
donkergrijze, humusarme, kalkrijke, matig lichte zavel
roestige, grijze, kalkrijke,
matig lichte zavel
roestige, grijze, kalkrijke,
zware zavel
roestige, grijze, kalkrijke,
lichte klei
roestige, grijze, kalkrijke,
zware zavel

Humus

Lutum

M50
(Mm)

Kalk*

(%)

(%)

2,5

14

++

16

++

20

++

30

++

22

++

*) ++ = kalkrijk
SITUATIESCHETS

i

so
• •s

J1,

cfc

.VU*.<3 /
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Profielnr.

33

Kaarteenheid

Ms35A a

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

100 cm - mv.
210 cm - mv.
100 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 60
60-120

Omschrijving
donkergrijze, heterogene, humusarme, kalkrijke, zware zavel
zwak roestige, kalkrijke, matig
lichte zavel
roestige, kalkrijke, zeer lichte
zavel

*) ++ = kalkrijk

SITUATIESCHETS

72

Humus Lutum
(%)
(%)
2,0

22

M50
(urn)

Kalk*

++

16

++

10

++

Profîelnr.

34

Kaarteenheid

Ms35A/A c*

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

40 cm - mv.
90 cm - mv.
70 cm - mv.

Profîelopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 25
25- 65
65-100
100-120

Omschrijving
donkergrijze, heterogene, humusarme, kalkxijke, zware zavel
zwak roestige, heterogene,
verwerkte, kalkrijke, lichte klei
roestige, grijze, kalkrijke,
lichte klei
grijsblauwe, kalkrijke, bijna
gerijpte, zware zavel

Humus

Lutum

(%)

(%)

M50
(Hm)

Kalk*

2,5

22

++

0,4

28

++

28

++

22

++

*) ++ = kalkrijk
SITUATIESCHETS

73

Profielnr.

35

Kaarteenheid

Ms55A b*

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

50 cm - mv.
130 cm - mv.
80 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 40
40- 55
55- 80
80-100
100-120

Omschrijving
donkergrijze, humusarme, kalkrijke, lichte klei
zwak roestige, kalkrijke, matig
lichte zavel
zwak roestige, kalkrijke, matig
lichte zavel
zwak roestige, kalkrijke, zeer
lichte zavel
roestige, grijze, kalkrijke,
matig lichte zavel

Humus
(%)
3,5

*) ++ = kalkrijk

SITUATIESCHETS

EÜt^W,

74

Lutum
(%)

M50

Kalk*

Om)

30

++

34

++

16

++

10

++

16

++

Profielnr.

36

Kaarteenheid

Ms75A a

GHG
GLG
Bewortelbare diepte
Profielopbouw
Diepte
Omschrijving
(cm - mv.)
donkergrijze, humusarme, kalk0- 30
rijke, matig zware klei
30- 50
zwak roestige, kalkrijke,
lichte klei
50- 90
roestige, grijze, kalkrijke,
zware zavel
90-120
zwak roestige, kalkrijke,
matig lichte zavel

Humus

Lutum

(%)

(%)

3,5

50 cm - mv.
180 cm - mv.
80 cm - mv.

M50
(|nm)

Kalk*

40

++

30

++

22

++

16

++

*) ++ = kalkrijk
SITUATIESCHETS

^'luwAouiwsoiai.'nanJL

7K
XÄtäiBtpÄu^DU-JH34,

-as-
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Profielnr.

37

Kaarteenheid

Ms75A b*

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

50 cm - mv.
130 cm - mv.
80 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30-100
100-120

Omschrijving
donkergrijze, humusarme, kalkrijke, matig zware klei
zwak roestige, kalkrijke,
zware zavel
roestige, grijze, kalkrijke,
lichte klei

*) ++ = kalkrijk

SITUATIESCHETS

76

Humus Lutum
(%)
(%)
3,5

M50
(urn)

Kalk*

40

++

24

++

32

++

KREEKBEDDINGGRONDEN

Profielnr.

38

Kaarteenheid

MblOA d

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

10 cm - mv.
60 cm - mv.
20 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 7
7- 60
60-100
100-120

Omschrijving
zeer donkergrijze, zeer humeuze,
kalkrijke, zeer lichte zavel
zwak roestig, grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand
roestige, donkere, kalkrijke,
lichte klei verdicht
grijs, kalkrijk, kleiarm, zeer
fijn zeezand

Humus

Lutum

(%)

(%)

6,0

8
2

M50
(Mm)

++
140

28
2

Kalk*

++
++

140

++

H

) ++ = kalkrijk

SITUATIESCHETS

77

Profielnr.

39

Kaarteenheid

MblOA c

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

50 cm - mv.
110 cm - mv.
40 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 40
40-110
110-120

Omschrijving
zeer donkergrijze, humeuze,
kalkrijke, zeer lichte zavel
bontgrijze, kalkrijke, zeer
lichte zavel
zwak roestig, grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand
blauwgrijs, kalkrijk, kleiarm,
zeer fijn zeezand

*) ++ = kalkrijk

SITUATIESCHETS

78

Humus
(%)
3,0

Lutum
(%)

M50
(um)

Kalk*

10

++

10

++

2

140

++

2

140

++

Profielnr.

40

Kaarteenheid

nMb20A e

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

0 cm - mv.
50 cm - mv.
15 cm - mv.

Profielopbouw
Omschrijving

Diepte
(cm - mv.)
0-15
15- 50
50-120

donkergrijze, matig humeuze,
kalkrijke, matig lichte zavel
grijze en blauwe reductiekleuren,
kalkrijke, zeer lichte zavel
grijsblauw, kleiig, zeer fijn
zeezand

Humus Lutum

M50

(%)

(Jim)

6,0

(%)

Kalk*

14

++

10

++

6

125

++

*) ++ = kalkrijk

SITUATIESCHETS
Jf(

tffftff//,

/ ,,

LLL

H^
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Profîelnr.

41

Kaarteenheid

Mb30A c

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

30 cm - mv.
100 cm - mv.
70 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 10
10- 40
40-100
100-120

Omschrijving
zeer donkerbruingrijze, matig
humeuze, kalkrijke, zware zavel
roestige, grijze, kalkrijke,
zware zavel
roestige, grijze, kalkrijke,
lichte klei
grijsblauwe, bijna gerijpte,
gereduceerde, zware zavel

Humus
(%)
4,0

H

) ++ = kalkrijk

SITUATIESCHETS

QuXMê. \)

80

Lutum
(%)

M50
(urn)

Kalk*

18

++

18

++

28

++

22

++

Profîelnr.

42

Kaarteenheid

Mb50A c*

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

20 cm - mv.
90 cm - mv.
60 cm - mv.

Profîelopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 3
3- 70
70- 80
80-120

Omschrijving
zeer donkerbruingrijze, matig
humeuze, kalkrijke, lichte klei
zwak roestige, grijze, kalkrijke,
lichte klei
blauwgrijze, kalkrijke, zware
zavel
grijsblauwe, half gerijpte,
gereduceerde, zware zavel

Humus

Lutum

M50
(urn)

Kalk*

(%)

(%)

4,0

30

++

30

++

24

++

24

++

*) ++ = kalkrijk

SITUATIESCHETS

81

Profielnr.

43

Kaarteenheid

Mb70A c*

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

20 cm - mv.
90 cm - mv.
60 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 12

12- 70
70-100
100-120

Omschrijving
zeer donkerbruingrijze, zeer
humeuze, kalkrijke, matig zware
klei
zwak roestige, grijze, kalkrijke,
matig zware klei
blauwgrijze, kalkrijke, matig
zware klei
grijsblauwe, half gerijpte,
gereduceerde, matig zware klei

Humus Lutum

M50

(%)

(%)

(urn)

8,0

40

++

40

++

40

++

40

++

*) ++ = kalkrijk

SITUATIESCHETS

U*a>UicrvuWA£»titnAi|lC

82

Kalk*

Profielnr.

44

Kaarteenheid

Mb70A d

GHG
GLG
Bewortelbare diepte

10 cm - mv.
70 cm - mv.
60 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 5
5- 70
70- 90
90-120

Omschrijving
zeer donkerbruingrijze, zeer
humeuze, kalkrijke, matig zware
klei
zwak roestige, grijze, kalkrijke,
matig zware klei
blauwgrijze, kalkrijke, matig
zware klei
grijsblauwe, half gerijpte,
gereduceerde, matig zware klei

Humus Lutum M50

Kalk*

(%)

(%)

10

40

++

40

++

40

++

40

++

(jim)

*)++ = kalkrijk
SITUATIESCHETS

aaxa-CatóaKQtyt
Üuxi\owaoxA.i
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