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Woord vooraf

In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht heeft DLO-Staring Centrum de
bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Poortvliet in kaart gebracht. Het
bodemgeografïsch onderzoek werd in 1993 en 1994 uitgevoerd.
Het onderzoek werd verricht door J.M.J. Dekkers die tevens projectleider was.
Deorganisatorischeleidingvanhetprojecthadhethoofd vandeafd.Veldbodemkunde,
drs. J.A.M. ten Cate.
DLO-Staring Centrum is dank verschuldigd aan ing. K. Dekker van de afdeling OntwikkelingenEvaluatievandeLandinrichtingsdienst ZeelandteGoesvoorhetvantijd
tot tijd gevoerde overleg over opzet, voortgang en resultaten van het onderzoek, en
aan de grondeigenaren en grondbeheerders inPoortvliet die toestemming verleenden
om hun grond te betreden en er onderzoek te verrichten.

Samenvatting

In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht heeft DLO-Staring Centrum de
bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Poortvliet in kaart gebracht en een
reeks van standaardprofielen opgesteld. De resultaten hiervan zijn vastgelegd op de
bodem-engrondwaterklassenkaart entoegelichtinditrapport.Het bodemgeografisch
onderzoek is uitgevoerd in 1993 en 1994.
De resultaten van het onderzoek zullen gebruikt worden voor de vaststelling van de
ruilwaarde van de gronden. Dit vindt plaats op basis van het natuurlijk producerend
vermogen van de grond. De kwaliteit of geschiktheid die de waarde van een grond
bepaalt,hangt samen metdeprofielopbouw, endediepteenfluctuatie vanhet grondwater.
Het gebied omvat het zuidelijk deel van het eiland Tholen en ressorteert onder de
gemeente Tholen. De gekarteerde oppervlakte bedraagt ca. 2945 ha.
Er isgemiddeld één boringper ha verricht toteendiepte van 1,20 cm -mv.Vanalle
boringen iseenprofielbeschrijving gemaakt ende aard vanhetmateriaal vastgesteld.
Bij iedereboring isdelaagdiktebepaald eniseen schatting gemaaktvanhethumus-,
lutum-enkalkgehalteeninvoorkomende gevallen vandezandgrofheid. Verder is bij
iedereboring degemiddeld hoogste (GHG)endegemiddeld laagste grondwaterstand
(GLG) geschat.
Binnen hetjonge zeekleilandschap zijn de sublandschappen Oudland, Middelland en
Nieuwland onderscheiden. Veruit de grootste oppervlakte van het gebied wordt
ingenomen door Oudland en Middelland. Binnen deze twee landschapstypen komen
de volgende gronden voor: zandgronden, plaatgronden, kreekruggronden, kleiplaatgronden, overgangsgronden, poelkleigronden, kreekbeddinggronden en een
aanzienlijke oppervlakte poelveengronden. Deze gronden worden vooral gekenmerkt
door een sterk wisselend kalk- en lutumgehalte van de bovengrond. Voor een groot
deelisdezeheterogeniteitveroorzaaktdooregalisatiewerkzaamheden.Hierdoorisook
deoorspronkelijke topografie sterkgewijzigd. Degrondenmetveenbeginnendbinnen
60cm-mv.hebben eenmatigetot slechteontwateringstoestand. Deoverigegronden
hebben een redelijke tot goede ontwateringstoestand.
TothetNieuwlandbehorendeGeertruipolder, KlaasvanSteenlandpolderendeNieuwStrijenpolder.Dehiervoorkomendegrondenbehorentotdeschorgronden.Dezegronden
zijn vrij uniform van opbouw, tot grote diepte kalkrijk en meestal goed ontwaterd.
Erzijnintotaal42legenda-eenheden en5grondwaterklassen onderscheiden.Vanelke
legenda-eenheid is een representatief profiel opgesteld voor de zgn. reeks van
standaardprofïelen.

1 Inleiding

InopdrachtvandeLandinrichtingsdienst teUtrechtisvanjuni 1993 totenmetaugustus
1994eenbodemkundig onderzoekuitgevoerdinhetruilverkavelingsgebied Poortvliet.
Het doel van het onderzoek was:
- de bodemgesteldheid in kaart te brengen op schaal 1 : 10000;
- op basis van de bodemgesteldheid een reeks standaardprofielen samen te stellen.
De resultaten van het onderzoek zullen gebruikt worden voor de vaststelling van de
ruilwaarde van de gronden. Dit vindt plaats op basis van het natuurlijk producerend
vermogen van de grond. Anders gezegd: dekwaliteit of geschiktheid, die de waarde
van de grond bepaalt, hangt samen met de profielopbouw, en de diepte enfluctuatie
vanhetgrondwater.Tijdens hetbodemkundig onderzoekzijndaaromvooralgegevens
verzameld over de variabelen die voor de vaststelling van de ruilwaarde van belang
zijn.
Bij ons onderzoek hebben we gebruik gemaakt van reeds eerder verzamelde bodemkundige gegevens:
- Bodemkaart van Nederland, schaal 1 :50 000, blad 48 Oost, Middelburg en blad
49 West, Bergen op Zoom (1987);
- Eenbijdrage tot dekennisvan debodemvan Schouwen-Duiveland enTholen naar
de toestand vóór 1953 (Kuipers, S.F., 1960).
Bijhetveldbodemkundigonderzoekzijngegevensverzameldoverdebodemgesteldheid
dooraanbodemprofielmonsters deprofielopbouw vandegrondenvasttestellen.Verder
isbijdit onderzoek het grondwaterstandsverloop geschat.Depuntsgewijs verzamelde
resultaten endewaargenomen veld-enlandschapskenmerken, alsmedede topografie,
stelden ons in staat in het veld de verbreiding van de gronden in kaart te brengen.
Methode,resultatenenconclusies vanonsonderzoekzijn beschreven ofweergegeven
in het rapport en op één kaart. Rapport en kaart vormen een geheel en vullen 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).In hoofdstuk 3staan debelangrijkste kenmerken van de voorkomende
gronden beschreven.Hoofdstuk 4behandelt demethode vande bodemgeschiktheidsbeoordelingdiedebasisvormtvoordevaststellingvanderuilwaarde.Hoofdstuk 5gaat
inopderandvoorwaarden endevaststelling vanderuilwaarde.Deaanhangsels bijdit
rapportbevatteneenwoordenlijst,waaringebruiktetermenwordenverklaard(aanhangsel
1), en de reeks van standaardprofielen met hun ligging (aanhangsel 2).
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Fig. 1 Ligging van het ruilverkavelingsgebied

Blad49W,Top.kaart, schaal 1:50000

2 Methode van onderzoek

2.1 Ligging en oppervlakte
Het onderzoeksgebied, de ruilverkaveling Poortvliet, omvat een deel van het eiland
Tholen(fig. 1)enressorteertonderdegemeenteTholen.Hetgebiedisca.2945hagroot
en maakt waterstaatkundig deel uit van het waterschap Tholen.

2.2 Gebruikte gegevens en veldonderzoek
Bijhetvervaardigen vandebodem-engrondwaterklassenkaart isgebruikgemaaktvan
bestaandebodemkaartenenhoogtekaarten,alsmedevandebestaandepolderpeilenkaart
en geomorfologische kaart.
De belangrijkste bron is de bodemkaart van Kuipers (1960) geweest. Deze kaart is
opgenomenin 1945/48engeeft debodemgesteldheidweervanvóórdewatersnoodramp
van 1953.Alsgevolgvandeinundatieszijninditgebiedgeenaltegroteveranderingen
opgetreden. De daaropvolgende herverkaveling heeft wel tot belangrijke wijzigingen
van bodem en landschap geleid. Plaatselijk zijn enkele oude kreken en laagtes
gedeeltelijk opgevuld (egalisatie)enookishierendaardegronddiepomgezet.Verder
is in het gebied een bijna geheel nieuw stelsel van wegen en waterlopen aangelegd.
Tegelijkertijd is ook depercelering aan de nieuwe omstandigheden aangepast. Grote
gevolgenvoordegebruikswaardevandegrondenheeftdeverlagingvanhetgrondwater
als gevolg van de verbeterde ont- en afwatering gehad. Door al deze ingrepen komt
debodemkaart van Kuipers niet meer overeen metde actuele bodemkundige situatie.
Daar komt nog bij dat indertijd bij het bodemkundig onderzoek het accent vooral op
de genese van het landschap lag en minder op demorfometrische kenmerken van de
bodem.OmdatdekaartvanKuipersgrotewaardeheeft voordegenesevanhetgebied,
is deze kaart als basiskaart bij de opname van de nieuwe bodemkaart gebruikt. Van
recentere datum is het kaartblad 49 West van de Bodemkaart van Nederland, schaal
1 :50 000 (1987).Door dekleine schaal levert deze kaart slechts globale informatie
over het onderzoeksgebied.
Aandehand vandeze gegevens,enhydrologische engeomorfologische terreinkennis
hebben weper ha gemiddeld 1boring tot 120cm - mv. verricht. Van de bodemprofielmonsterszijnvanelkelaaghethumus-enlutumgehalte,enhetgehalteaankoolzure
kalk geschat en in voorkomende gevallen de grofheid van het zand. Verder is de
veensoort vastgesteld. Eenbelangrijk gegeven voordegeschiktheid of waardevande
grond is de diepte waarbinnen het grondwater fluctueert. Daarom is per boorpunt de
gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand (GHG en GLG) geschat. Al deze
profielgegevens zijn vastgelegd metbehulp van develdcomputer, deHuskey Hunter,
en opgeslagen in het computerbestand van DLO-Staring Centrum te Wageningen.
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Inhetveldzijn degebieden metovereenkomstige bodemkundige kenmerken afgegrensd.
Degrenzen vandezekaartvlakken zijn nietalleenverkregen uitgegevens van boringen,
maar ook is gebruik gemaakt van veldkenmerken, zoals reliëf, aard en afwisseling van
de vegetatie, en slootwaterstanden. Daarna is de bodem- en grondwaterklassenkaart,
schaal 1: 10 000, getekend.

2.3 Opzet van de legenda
Bij de indeling van de bloklegenda op de bodemkaart (zie ook fig. 2) is uitgegaan van
een zodanige opzet, dat de onderlinge samenhang van de gronden duidelijk naar voren
komt en waarbij tevens de regionale benaming een plaats krijgt.
Op de bodemkaart van Kuipers (1960) lag bij de indeling van de gronden de nadruk
op een fysiografische benadering d.w.z. ontstaanswijze (o.a. plaatgronden en
schorgronden) en ouderdom (o.a.Oudland, Middelland enNieuwland) van de gronden
stonden bij de indeling voorop. In de huidige bodemkunde wordt veel meer de nadruk
gelegd op de bodemvorming (pedogenese) en worden de differentiërende criteria met
behulp van morfometrische kenmerken gedefinieerd.
In de legenda van de bodemkaart zijn beide aspecten met elkaar verbonden. Enerzijds
is in de benaming aangesloten op de fysiografische indeling, anderzijds zijn
kwantitatieve criteria gehanteerd. Ditbetekent dat debenamingen van de fysiografische
indeling,dieregionaal ingeburgerd zijn, nu zijn gedefinieerd aandehand van meetbare
criteria.
Op de bodemkaart zijn onderscheiden:
- legenda-eenheden;
- grondwaterklassen;
- toevoeging;
- overige onderscheidingen;
- algemene onderscheidingen.
Legenda-eenheden verwijzen naaréén of meerkaartvlakken met gronden dieeen groot
aantal overeenkomstige kenmerken en eigenschappen gemeen hebben. Iedere legendaeenheid draagt een afzonderlijke code (bijv. Msl5A) en wordt begrensd door een
bodemgrens (niet-onderbroken lijn).
De grondwaterklassen (Gk) geven bij benadering in klassen de diepteligging en de
fluctuatie van het grondwater weer. Elke Gk is aangeduid met een letter (a, b, c, d, en
e). Op de bodemkaart valt de begrenzing ervan vaak samen met de bodemgrens, zo
niet dan wordt ze begrensd door een onderbroken lijn.
Om delegenda onnodig uitgebreid temaken hebben we de gemoerde gronden met een
raster opdebodemkaart aangegeven.In hetrapportworden debetreffende kaarteenheden
aangeduid met de letter m achter de legenda-eenheid (bijv. Pvl72Am).
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Overigeonderscheidingenomvatteninhetalgemeendenietinhetonderzoekbetrokken
terreingedeelten waarvan weleenschattingswaarde moet worden vastgesteld. Dit is
meestal niet hetgeval met dealgemene onderscheidingen: water, bebouwing enz.
Eencombinatievanlegenda-eenheid+grondwaterklasseheetkaarteenheid(bijv.Msl5A
a). Kaarteenheden dienen als beoordelingseenheid bij het vaststellen van de
bodemgeschiktheid ofinditgeval bij het bepalen van deruilwaarde vandegronden.

2.4 Indeling vande gronden
Naarde aard vanhet materiaal datbinnen 80cmdiepte voorkomt, ennaar de genese
van deafzettingen zijn 9groepen vangronden onderscheiden:
- zandgronden;
- plaatgronden;
- schorgronden;
- kreekruggronden;
- kleiplaatgronden
- overgangsgronden;
- poelkleigronden;
- kreekbeddinggronden;
- poelveengronden.
Alle gronden zijn verder onderverdeeld naar de zwaarte vandebovengrond (tabel1)
en naar hetprofielverloop, samenstelling van deondergrond (tabel2).
Tabel1Indelingvande bovengrond naar zwaarte/dassen
Code

Benaming

Lutumgehalte
(%)

Afslibbaar
(%)

a
0
1
3
5
7

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

5
8
12
17,5
25
35

8
12
18
25
37,5
50

- 8
-12
- 17,5
-25
-35
-50

-12
-18
-25
- 37,5
-50
-75
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MARIENE GRONDEN
Naam

Zwaarteklasse (% lutum) of aardvande bovengrond
5-8
8-12
12-17,5 17,5-25
25-35
(a)
(0)
(1)
(3)
(5)

venige klei
(vk)

Kalkklasse:
A isoverwegend kalkrijk; Bisoverwegend kalkarm;C is
ZANDGRONDEN
(Zn..)

venig S
(v)

Profielopbouwvan deondergrond
tot 120cm-mv

•calkarm

ZnalA
1: Kleiigzand

ZnalB

ZAVEL-ENKLEIGRONDEN

Mz02A

Mz12A

2:Zeezand beginnend tussen
40 en60 cm-mv.

Plaatgronden
(Mz...)
Schorgronden
(Ms.5.)
Kreekruggronden
(Mk.5.)

Ms15A

Ms35A

Mk05A

Mk15A

Mk35A

Mk05B

Mk15B

Mk35B

5:Zavelof klei, homogeen,
op- of aflopend

Ms55A

5:Zavelof klei, homogeen,
op- of aflopend
Mk55C

Kleiplaatgronden
(Mk.4..)

Mk34C

Overgangsgronden
(Mk.8.)

Poelkleigronden
(Pv.71.)

4:Zware kleitussenlaag beginnend
binnen 80 cm- mvop lichte
zavelof kiei

Mk18A

Pv071A

Mk18B

Mk38B

Mk18C

Mk38C

FV171A

Pv371A

8:Zware klei inde ondergrond
beginnend binnen 80 cm-mv.;
overwegend veen binnen
120 cm-mv.

Mk58C

71:Veen beginnendtussen
60 en80 cm-mv.

Pv171B

(Pv.72.)

Pv171C

Pv371C

FV172A

Pv372A

FV571C

72:Veen beginnendtussen
40en60 cm-mv.

Pv372B
Pv372C
Kreekbeddinggronden
(Kb...)

Kb07A

Pv572C
7:Veen beginnendtussen
40 en80 cm-mv.
0: mineraal;geenverdere indeling

Kb37A
Kb10A

Kb30A

Kb50B

Vp36

Vp56

VEENGRONDEN
Poelveengronden
(Vp..)

Vpvk6

6:Veen beginnend binnen40 cm-mv.

Vpv6

TOEVOEGING

OVERIGEONDERSCHEIDINGEN
•sfe. Moeras, rietland, onland

K-.'-'-yl'-'-vl Gemoerde gronden (in het rapport aangeduid met de letter machter decode)

S

GRONDWATERKLASSEN(GK)
Gemiddeld hoogste grondwaterstand
(GHG) incm-mv.

Gemiddeld laagste grondwaterstand
(GLG) incm-mv.

ft$$\ Bebouwing,wegenenz.
W

a

40 - 100

120- 180

b

4 0 - 80

80-120

c

2 5 - 40

80-120

d

0 - 25

80-100

e

0 - 15

50- 80

Dijken
Water

1 cm2 = 1 ha

0

Fig. 2 Legenda van de bodem- en grondwaterklassenkaart

100

500

1000 m

Tabel2 Indelingvanhetprofielverloop*)
Code

Benaming

Omschrijving

0
1

geen indeling
ondiep zand

mineraal materiaal (alleen bij kreekbeddinggronden)
zand beginnend binnen 40 cm - mv. en doorlopend tot tenminste 80 cm -

2
4

matig diep zand
zware klei op- of
aflopend
homogeen, opof aflopend
ondiep veen
matig diep
tot ondiep veen
matig diep veen
matig ondiep veen
matig diepe
zware klei

5
6
7
7.1
7.2
8

mv.
zand beginnend tussen 40 en 60 cm - mv. en tenminste 25 cm dik
zware kleitussenlaag beginnend binnen 80 cm - mv. op lichte
zavel of klei
zavel of klei die in zwaarte naar beneden toe gelijk blijft,
dan wel zwaarder of lichter wordt
veen beginnend binnen 40 cm - mv.
veen beginnend tussen 40 en 80 cm - mv.
veen beginnend tussen 60 en 80 cm - mv.
veen beginnend tussen 40 en 60 cm - mv.
zware klei beginnend binnen 80 cm - mv., overwegend veen
binnen 120 cm - mv.

*)profielverloop 3komtin dit gebied nietvoor

2.5 Indeling naar het kalkverloop
Ineengrondkunnenlagenmetverschillendkalkgehaltebovenelkaarvoorkomen.Deze
verschillenkunnenzijnontstaandoordatdelagenreedsbijhunafzetting eenverschillend
kalkgehalte hadden;zekunnen ookhet gevolg zijn vanontkalking enegalisatie.Naar
het verloop van het koolzure-kalkgehalte in het profiel zijn drie kalkklassen
onderscheiden:
- A overwegend kalkrijk;
- B overwegend een kalkarme bovengrond;
- C kalkarm.

2.6 Indeling van het grondwaterstandsverloop
Degrondwaterstand opeenbepaaldeplaatsvarieertindeloopvaneenjaar. Doorgaans
zal het niveau inde winterhoger zijn dan indezomer. Bovendien verschillen grondwaterstandenvanjaartotjaarophetzelfdetijdstip.Hetjaarlijks wisselendeverloopvan
de grondwaterstand op een bepaalde plaats kan gekarakteriseerd worden door een
gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand (GHG),gecombineerd met een gemiddeld
laagste zomergrondwaterstand (GLG).
Op basis van de geschatte GHG en GLG is voor het doel van het onderzoek een
relevante klasse-indeling ontworpen. Elke klasse, de grondwaterklasse (Gk), is door
een GHG-enGLG-traject gedefinieerd. Erzijn intotaal5klassen onderscheiden (fig.
2).
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3 Beschrijving van de gronden
3.1 Inleiding
De gronden in het gebied behoren tot de jonge, holocene zeekleiafzettingen van
zuidwestelijk Nederland. Ze zijn ontstaan onder invloed van de getijdebeweging.
Kenmerkende omstandigheden zijn de voortdurende afwisseling van afbraak (in- en
doorbraken met erosie) en opbouw (met name sedimentatie).
Binnen hetjonge zeekleilandschap zijn de sublandschappen Oudland, Midelland en
Nieuwlandonderscheiden(Kuipers,1960).DeScherpenissepolderbestaatvrijwelgeheel
uit Oudland. Deze oudlandgronden worden vooral gekenmerkt door een practisch
kalkarme bovengrond. Het systeem is oorspronkelijk opgebouwd uit duidelijk hoger
gelegen kreekruggen en lager gelegen poelen. Door egalisatiewerkzaamheden is hier
op een enkele uitzondering na niet veel meer van terug te vinden.
De Poortvliet- en Mallandpolder bestaan uit zowel Oud- als Middelland. Ten zuiden
van het dorp Poortvliet en in het noordwestelijk deel van de Poortvliet- en
Mallandpoldertreffen weoverwegendhetMiddellandtypeaan.Degedeeltenmetzuiver
Oudland wijken niet af van de Scherpenisse polder, terwijl gedeelten met zuiver
Middelland veel overeenkomst vertonen met het Nieuwland. Ookhier vindt men een
oorspronkelijk systeemvankreekruggenenlagergelegenpoelgronden.Dooregalisatiewerkzaamheden is vooral ten zuiden van het dorp Poortvliet hier niet veel meer van
terug te vinden. Ten noordwesten van Poortvliet is het oorspronkelijk landschap nog
duidelijk herkenbaar. Inhetuiterstenoordwesten vandePoortvliet- en Mallandpolder
komteenvrijvlakgelegen gedeeltevoor.Waarschijnlijk isdevlakkeliggingvooreen
deel te wijten aan moernering. De gebieden met het voorkomen van zowel Oud- als
Middelland worden vooral gekenmerkt door het grillig kalkverloop. Naast practisch
kalkarmeprofielen komen ookkalkrijke profielen voor.Ditwisselendekalkverloopis
mogelijk nog versterkt door egalisatiewerkzaamheden.
De Geertruipolder, Nieuw-Strijenpolder, Klaas van Steenlandpolder en Zoutepolder
bestaanuitNieuwland.Dezegrondenwordenvooralgekenmerktdoorhetuniform voorkomen van kalk in de grond, veelal over meer dan 120cm diepte. Met uitzondering
van het westelijk deel van de Scherpenisse polder, de Geertruipolder, de Klaas van
Steenlandpolder endeNieuw Strijenpolder ligthetgebied grotendeels benedenNAP.
Inhetbegin vandejaartelling bestond hetgebied uitmoerassen, waarin veenvorming
plaatsvond. Behalve in de polders die uit Nieuwland bestaan, een gebied ten zuiden
van Poortvliet en het noordwestelijk deel van de Poortvliet- en Mallandpolder komt
ditveen(rietzeggeveen metplaatselijk houtresten)opwisselendedieptevrij algemeen
voor.Hetmeesteveenisechterdoordezeeopgeruimd.Daarnaastheeft indeMiddeleeuwen moernering plaats gevonden, waardoor veel veen is verdwenen. De gemoerneerdegronden,dieinhetnoordwestelijk deelvandePoortvliet-enMallandpolder zijn
aangetroffen, zijn herkenbaaraandevermenging vanbrokjes veenmetklei.Later zijn
deze gronden weer bedekt met een sliblaag. De veenwinning, die al in de Romeinse
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tijd bekend was, is omstreeks 800 à900 pas goed op gang gekomen. Het hoogtepunt
vandemoernering lagtussen dedertiende envijftiende eeuw.Deelsdoordeinvoering
van zout van elders, maar ook omdat de gemoerde gronden in een slechte
cultuurtoestand werden achtergelaten, werd de moernering aan banden gelegd (Ovaa,
1975).
Tot omstreeks 1000 na Chr. lag het gebied open voor de zee. De eerste defensieve
bedijkingen inhetThoolse land dateren, evenals bij andere oudekernlanden van vóór
1200. In de dertiende eeuw bestond Tholen nog uit een vijftal eilanden (fig. 3):
Schakerloo, Scherpenisse, Poortvliet, St. Maartensdijk en Stavenisse. Als gevolg van
detoenemendefrequentie vanoverstromingen gingmendewoongebieden beschermen
doordeaanleg vandammen endijken.Nabeveiliging vandewoongebieden gingmen
er toe over omnieuwe hoog opgeslibde op-en aanwassen tebedijken enincultuur te
brengen.Demeestepolderszijn aangelegdopeenzandplaatwaaropeenlaag sediment
van wisselende dikte en zwaarte is afgezet. Als aanvoerbasis fungeerden de talrijke
prielen en kreken die goeddeelss zijn opgevuld en slechts op enkele plaatsen in dit
gebied nog herkenbaar zijn. Door afdamming van kreken en bedijking van de
tussenliggende slikkenenschorrengroeidedevijfeilandengroep aaneen.Eindzestiende
eeuw was dit proces reeds zover gevorderd dat het eiland Tholen bijna zijn huidige
vorm hadbereikt. Door deeeuwen heen zouden dedijken nog vele malen bezwijken
onder de druk van het opgejaagde zeewater (Bodemkaart van Nederland, 1987).

3.2 Mariene gronden
Marienegrondenzijn gerijpte gronden,opgebouwd uitmateriaaldatonderinvloedvan
de getijdebeweging is afgezet. In het gebied heeft de sedimentatie plaatsgevonden in
eenzouttot brakmilieu.Hetmineraledeel vanhetprofiel bestaat tussen 0en 80cmmv.voormeerdandehelft uitzavel,kleiofzand.Hetzijn grondenwaarvantenminste
debovengrond geheelgerijpt is.Plaatselijk kandeondergrond fysisch nognietgeheel
gerijpt zijn.

3.2.1 Zandgronden (Zn...)
Zandgrondenzijnmineralegronden(zondereenmoerigebovengrondenmoerigetussenlaag) waarvan het minerale materiaal binnen 80cm -mv. voor meer dan dehelft van
die dikte uit zand bestaat.
Demeeste zandgronden hebben een bovengrond diebestaat uitkleiig (5-8%<2urn),
zeer fijn zand (M50: 105-150 urn).Meestal is eenkalkrijke bovengrond aangetroffen
maar er komen ook gronden voor met een overwegend kalkarme bovengrond. De
ondergrond, die vrijwel altijd kalkrijk is, kan behalve kleihoudend zand ook lagen
bevatten die zijn samengesteld uit lichte en zware zavel.
Dezandgronden komen voornamelijk ten zuiden ennoordwesten vanPoortvliet voor.
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3.2.2 Zavel- en kleigronden
Zavel- en kleigronden zijn minerale gronden (zonder een moerige bovengrond of
moerigetussenlaag)waarvanhetmineralemateriaalbinnen80cm-mv.voormeerdan
de helft van die dikte uit zavel of klei bestaat.
De zavel- en kleigronden zijn naar hun ontstaanswijze onderverdeeld in:
- plaatgronden;
- schorgronden;
- kreekruggronden
- kleiplaatgronden
- overgangsgronden
- poelkleigronden
- kreekbeddinggronden.

3.2.2.1 Plaatgronden (Mz...)
Plaatgrondenzijnkalkrijkezavelgrondenmeteenzandondergrondbestaandeuitzeezand,
dietussen40en80cmdieptebegintentenminste25cmdikis.Hetzandbegintmeestal
tussen 40 en 60 cm - mv. en is veelal kleiarm een zeer fijn.
Dezwaarte vandeplaatgronden varieert vanzeerlichtetotenmetmatiglichtezavel.
Debovengrond vande plaatgrondenbevat( l à 2%)organischestof.Deovergangvan
zavel naar de zandondergrond is meestal scherp. De diepte van het zand is vooral
belangrijk voor de vochtleverantie; het is slecht bewortelbaar en ook is de capillaire
stijghoogte beperkt. Dit betekent dat de beschikbare hoeveelheid vocht in de plaatgronden afhangt van de begindiepte van het zand en de diepte van het grondwater.

3.2.2.2 Schorgronden (Ms...)
De kleinste oppervlakte van het gebied behoort tot de schorgronden. Het betreft de
NieuwlandgrondenindeGeertruipolder,Nieuw-Strijenpolder,KlaasvanSteenlandpolder
enZoutepolder.Hetzijnkalkrijkegronden,(behalveindeZoutepolderwaarplaatselijk
een kalkarme bovengrond voorkomt) die tenminste tot 120cm diepte gerijpt zijn. Ze
bestaan tot minimaal 80 cm diepte uit zavel of klei (profielverloop 5). De grootste
oppervlakte van deze gronden is tot 120 cm diepte vrij homogeen van opbouw. Op
enkeleplaatsenwordtindeKlaasvanSteenlandpolderendeNieuw-Strijenpolder tussen
80en 120cm-mv.zwarepoelkleiaangetroffen, somsmetkattekleivlekken.Dezwaarte
van de bovengrond varieert van 12 tot 30% lutum, terwijl de gronden in de
Geertruipolder hetzwaarste zijn. Hethumusgehalte bedraagtca.2%.Degronden zijn
diep bewortelbaar en hebben een gunstige ontwateringstoestand.
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3.2.2.3 Kreekruggronden (Mk.5.)
De kreekruggronden komen hoofdzakelijk voor in het noordwestelijk en zuidoostelijk
deel van dePoortvliet- en Mallandpolder. Vooral de gronden ten zuiden van Poortvliet
en in het noordwesten van de Poortvliet- en Mallandpolder worden gekenmerkt door
een vrij vlakke ligging. Ten noordwesten van Poortvliet is dit minder het geval. Hier
zijn de oorspronkelijke kreekbeddingen met de aangrenzende kreekruggen nog het
duidelijkst in het landschap aanwezig. Voor het overige deel van de gronden is dit
nauwelijks ofniethet geval doordeuitvoering vanegalisatiewerkzaamheden, waardoor
de oorspronkelijke ligging is verstoord. Bodemkundig heeft dit tot gevolg gehad dat
de uniformiteit ver is te zoeken. Op korte afstand komen vrij grote bodemkundige
verschillen voor die niet tot uiting komen in de topografie. De verschillen betreffen
vooral het kalkgehalte van de bouwvoor en de bouwvoorzwaarte.
Het lutumgehalte van de bovengrond varieert van 8 tot 35%waarvan het grootste deel
van 12 tot 25%.Tot 80 cm diepte zijn de gronden vrij homogeen. Op grotere diepte
is echter op vrij veelplaatsen poelklei aangetroffen met kattekleivlekken en plaatselijk
veen binnen 120cm -mv. Op plaatsen waar geen poelklei in de ondergrond voorkomt,
zijn de gronden diep bewortelbaar. Indien poelklei in de ondergrond aanwezig is, dan
neemt inhet algemeen debewortelingsintensiteit in genoemd materiaal af. De gronden
hebben vrijwel overal een gunstige ontwateringstoestand.

3.2.2.4 Kleiplaatgronden (Mk.4.)
De kleiplaatgronden komen voor in het zuidwesten van de Scherpenissepolder. Het
betreft een vrij kleine oppervlakte. De bovengrond bestaat veelal uit kalkarme zware
zavel met 15tot 20% lutum. Vanaf 40 à 80 cm diepte komt een kalkarme matig zware
kleilaag voor met ca. 40% lutum. Het betreft een grijze laag met weinig structuur die
waarschijnlijk vertragend werkt opdeverticale waterbeweging. Beneden dezelaag, die
20 tot 40 cm dik is, wordt kalkrijke zavel aangetroffen.
Juist ten zuiden van de Hartogsweg komt een strook gronden voor met plaatselijk een
duidelijk donker gekleurde bovengrond met een humusgehalte van 3 tot 5%. Voor het
overigedeelheeft debovengrond een humusgehalte van ca.2%.De doorwortelbaarheid
van dezwarekleilaag isnietzoerg gunstig maardoor scheurvorming indroge perioden
zijn deze gronden toch redelijk diep bewortelbaar. De ontwateringstoestand is in zijn
algemeenheid gunstig te noemen, al moet men op deze gronden wel rekening houden
met het feit dat deze in het voorjaar wat later bewerkbaar zullen zijn dan de schor- en
kreekruggronden vanwege de geringe doorlatendheid in de ondergrond.
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3.2.2.5 Overgangsgronden (Mk.8..)
De overgangsgronden worden aangetroffen in de Scherpenissepolder envooral inhet
noordelijk deel van dePoortvliet- en Mallandpolder. Op slechts enkele plaatsen isde
bovengrondoverwegendkalkrijk,plaatselijk overwegendkalkarmenmeestalkalkarm.
Hetlutumgehalte vandebovengrond varieertvan 12tot 35%;degrootste oppervlakte
heeft eenlutumgehaltevan 18 tot25%.Totaandepoelkleiondergrond ishetmateriaal
tamelijk homogeen enbevatvrij veelroestvlekken.Depoelkleiondergrond diebinnen
80 cm - mv. begint heeft een lutumgehalte van 35 tot ongeveer 40% en is overal
kalkarm. De laag poelklei is meestal 20 tot 40 cm dik en bevat op veel plaatsen
kattekleivlekken. Binnen 120 cm diepte komt veelal veen voor dat bestaat uit
rietzeggeveen met soms wat houtresten.
Debovengrond bevat veelal 2tot 3%humus.Debewortelbaarheid vandeze gronden
isgoedtotaandepoelkleilaag. In depoelkleilaag neemtdewortelintensiteit af. Door
deminder goededoorlatendheid vandepoelkleilaag behoren dezegronden niettotde
vroegste.Deontwateringstoestand isoverdekleinsteoppervlaktegoedtenoemen(Gk:
a) en voor het overige gedeelte tamelijk goed (Gk: b).

3.2.2.6 Poelkleigronden (Pv.71. en Pv.72.)
De poelkleigronden met veen beginnend tussen 40 en 80cm -mv. hebben weopgesplitst ingrondenmetveentussen 60en 80cm-mv.(Pv.71.)eningronden metveen
beginnendtussen40en60cm-mv.(Pv.72.).Degrootsteoppervlaktevandezegronden
heeft eenbegindiepte vanhetveentussen 60en 80cm-mv.Degrondenkomen voor
in het oostelijk deel van de Scherpenissepolder en in het noordelijk deel van de
Poortvliet- en Mallandpolder.
De bovengrond is op enkele plaatsen (hoofdzakelijk in de gemoerde gronden) overwegendkalkrijk enkalkarm,dochveelalkalkarm.Ditgeldttrouwensvoorhetgrootste
deel van het profiel (het gedeelte onder de bouwvoor tot aan de begindiepte van de
poelkleiondergrond). Het lutumgehalte van de bovengrond varieert van 8 tot 35%,
meestal van 18tot 35%en de hoogste gehaltes vindt men veelal bij de gronden met
het ondiepste veen. Het humusgehalte van debovengrond varieert van 2tot 4%.Het
vrij hoge humusgehalte is waarschijnlijk te wijten aan het meestal vroegere
graslandgebruik vandezegronden.Bovendeveenondergrond komtvrijwel overaleen
zwarepoelkleilaagvoorvan20tot30cmdikte.Hetlutumgehaltevandezelaagvarieert
van30tot45%enbevatopveelplaatsenkattekleivlekken.Hetmineralemateriaal heeft
in zijn algemeenheid vrij veel roestvlekken. In het voorjaar zullen deze gronden
aanzienlijk langzamer opdrogen dan de gronden metbijv. profielverloop 5.Dit wordt
veroorzaakt door deslechte doorlatendheid vanhet ondieptot vrij ondiep voorkomen
van de poelkleilaag. Ook de oogstwerkzaamheden in een nat najaar kunnen op deze
gronden problemen opleveren. Tevens heeft de poelkleilaag tot gevolg dat de
bewortelingsmogelijkheden beperkt zijn.
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Kleine oppervlakten vandezegronden hebben eengoede ontwateringstoestand (Gk: a),
een groot deel vrij goed (Gk: b), maar er zijn ook delen met een slechte ontwateringstoestand. Ditbetreft vooral de gronden metprofielverloop 72inhet noordelijk
deel van de Poortvliet- en Mallandpolder en het zuidelijk deel van de Scherpenissepolder. Behalve aandevrij lage ligging t.o.v. depolderpeilen isinhet laatstgenoemde
deelwaarschijnlijk ooksprake vankwelvanuitdeOosterschelde.Bijdegoed ontwaterde
gronden ishetveen zwart vankleur enkorrelig vanstructuur; minofmeer irreversibel
ingedroogd.

3.2.2.7 Kreekbeddinggronden (Kb...)
De kreekbeddinggronden zijn opgesplitst ingronden metveen beginnend tussen 40en
80 cm - mv. (Kb..7.) en in gronden met een minerale ondergrond, zonder verdere
indeling (Kb..O.).
Zoals de benaming al aangeeft, komen deze gronden voor in de (voormalige) kreekbeddingen. Opeenvijftal plaatsen inhetgebied zijn deze nogduidelijk aanwezig.Ze
worden gekenmerkt door hun lage ligging t.o.v. de omgeving en hun min of meer
langgerekte vorm. Hetminerale materiaal isbijna overal kalkrijk enplaatselijk komen
zelfs schelpenbanken voor.Hetlutumgehalte vandebovengrond varieert van8tot35%.
De gronden zijn zeer grillig opgebouwd en door natuurlijke omstandigheden komen
op korte afstand grote verschillen voor in de ondergrond voor wat het lutumgehalte
betreft. Behalve klei en zavel is ook zandig materiaal aangetroffen.
Het humusgehalte van de bovengrond varieert meestal van 3 tot 5%.Door hun lage
ligging t.o.v. het polderpeil hebben de meeste gronden slechts een matige ontwateringstoestand.

3.2.3 Veengronden (Vp...)
Veengronden zijn gronden dietussen 0en 80cmvoor meer dandehelft vandiedikte
bestaan uit moerig materiaal. Binnen de veengronden zijn alleen poelveengronden
onderscheiden (Vp..).
De veengronden zijn aangetroffen in het zuidelijk deel vande Scherpenissepolder en
inhetoostelijk deel vandePoortvliet- enMallandpolder (Noord enMidden Weihoek).
Behalve naar het lutumgehalte van de bovengrond hebben we de veengronden ook
ingedeeld naar hetorganische-stofgehalte vandebovengrond. Degrootste oppervlakte
bestaat uit gronden met een lichte kleibovengrond (30-35% lutum) van 30tot 40cm
dikte met2tot6%organische stof.Eengeringe oppervlakte heeft eenbovengrondmet
20tot25% lutum. Hetgedeelteinhetnoordoosten vandePoortvliet- en Mallandpolder
met eenvenige kleibovengrond (Vpvkó) heeft eenbovengrond van20tot30cm dikte
met ca. 30% lutum en 25% organische stof. In het zuidelijk deel van de
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Scherpenissepolder iseengedeelteaangetroffen meteenbovengrond van 15 tot30cm
dikte die bestaat uit kleiig veen (Vpv6). Alle gronden zijn kalkarm.
De veenondergrond, direct onder de bovengrond, heeft op veel plaatsen een sterk
korreligestructuuroverca.30cmdikte.Ditiseengevolgvanirreversibeleindroging.
In de omgeving van deBoneputte Weg is in de diepere ondergrond op verschillende
plaatsen kalkrijke, ongerijpte klei aangetroffen. Als gevolg van de lage ligging t.o.v.
het polderpeil hebben de veengronden een matige tot slechte ontwateringstoestand.

3.3 Toevoeging
De gemoerde gronden zijn te herkennen aan deverwerkingssporen inde ondergrond.
Bijdekreekruggrondenkomtindeondergrondplaatselijkveenvanaf80cm-mv.voor.
Bovendienzijnplaatselijk kwelplekkenaangetroffen. Nietkanwordenverklaard ofdit
iets met de moernering heeft te maken.
Bij de poelkleigronden is de matig zware poelkleilaag veelal vermengd met lichter,
(meestal), kalkrijk materiaal dat direct op de veenondergrond rust. Doordat de poelkleilaag is gebroken zijn deze gronden waarschijnlijk iets beter doorlatend geworden
waardoor ze wat sneller opdrogen dan de poelkleigronden die niet gemoerd zijn.
Degemoerdegrondenzijn alstoevoegingmeteenrasteropdebodem-en grondwaterklassenkaart aangegeven; in het rapport zijn deze gronden aangeduid met de letterm
achter de code.

3.4 Indeling en beschrijving van de grondwaterklassen
De grondwaterstand en zijn fluctuatie bepalen voor een belangrijk deel de gebruikswaarde van de grond. In de loop van het jaar varieert de grondwaterstand. In het
algemeen ishetniveau indewinter- hogerdanindezomerperiode.Bovendien treden
ook vanjaar totjaar verschillen op in de grondwaterstand op hetzelfde tijdstip. Dit
jaarlijks wisselend verloop vandegrondwaterstand opeenbepaaldeplaatskunnenwe
herleiden tot een gemiddeld grondwaterstandsverloop dat we karakteriseren met de
gemiddeld hoogste (GHG) en gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Naar verschillen in GHG en GLG is een grondwaterklassenindeling gemaakt.
Het ruilverkavelingsgebied bestaat volgens de waterschapskaart uit drie afwateringseenheden: het noordelijk deel van dePoortvliet- en Mallandpolder (gemiddeld
winterpeil 2,80 m - NAP), het zuidoostelijk deel van genoemde polder (gemiddeld
winterpeil 2,20 m - NAP) en de Scherpenissepolder (gemiddeld winterpeil 2,30 m NAP).
Tijdens de kartering is de grondwaterklasse in het terrein geschat. We leiden uit de
profielopbouw envooraluitdekenmerken diemetdewaterhuishouding samenhangen
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(roest,reductie,topografie, slootwaterstanden en vegetatie) deGHGenGLGen daaruit
de grondwaterklasse af. Er zijn in het gebied 5 grondwaterklassen onderscheiden die
op de bodem- en grondwaterklassenkaart staan aangegeven met de letters a, b, c, d en
e.

Beschrijving van de grondwaterklassen
Grondwaterklasse a GHG 40-100 cm - mv.
GLG 120-180 cm - mv.
Deze grondwaterklasse komt over een grote oppervlakte voor in het westelijk en
zuidoostelijk deel van de Poortvliet- en Mallandpolder en in het westelijk deel van de
Scherpenissepolder. Dit zijn de gronden met de gunstigste ontwateringsstoestand voor
het bedrijven van akkerbouw.
Grondwaterklasse b GHG 40- 80 cm - mv.
GLG 80-120 c m - m v .
Een groot deel van het noordoostelijk deel van dePoortvliet- en Mallandpolder en ook
het oostelijk deel van de Scherpenissepolder heeft deze grondwaterklasse. Het betreft
vooral gronden met veen indeondergrond. Over hetalgemeen hebben ookdeze gronden
een vrij gunstige ontwateringstoestand voor het bedrijven van akkerbouw.
Grondwaterklasse c GHG 25- 40 cm - mv.
GLG 80-120 c m - m v .
Deze grondwaterklasse komt voornamelijk voor in het gebied met veengronden en in
de (voormalige) kreekbeddingen. De gronden liggen laag t.o.v.deheersende polderpeilen
(minder dan 130 cm drooglegging). Voor akkerbouwdoeleinden zijn deze gronden
onvoldoende ontwaterd en daarom alleen geschikt voor weidebouw.
Grondwaterklasse d GHG 0- 25 cm - mv.
GLG 80-100 c m - m v .
Deze grondwaterklasse komt slechts openkele plekken voor in de Scherpenissepolder.
Het betreft enkele percelen met een min of meer komvormige ligging met gebrekkige
afwateringsmogelijkheden in combinatie metdetegeringedrooglegging.De betreffende
gronden zijn alleen geschikt voor weidebouw.
Grondwaterklasse e GHG 0- 15 cm - mv.
GLG 50- 80 cm - mv.
Dit zijn de natste gronden van het gebied die voornamelijk voorkomen in het zuidelijk
deel van de Scherpenissepolder en het oostelijk deel van de Poortvliet- en Mallandpolder. Behalve dat deze gronden laag liggen t.o.v. de polderpeilen staan ze waarschijnlijk ook nog onder invloed van kwel. Ze zijn derhalve alleen geschikt voor
weidebouw.
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4 Bodemgeschiktheidsbeoordeling

4.1 Inleiding
Bijeenruilverkaveling wordtdooreencommissievanschattersderuilwaardevanalle
in het gebied voorkomende gronden vastgesteld. Dit gebeurt aan de hand van
bodemkundigecriteriadiedegeschiktheidvandegrondvoorlandbouwkundig gebruik
bepalen. Het gaat hierbij om vragen als:hoeveel vocht kan een grond aan een gewas
leveren,laatdegrondzichgemakkelijk verkruimelen,hoestaathetmetdegevoeligheid
voor slemp enz. Deze gedragingen worden behalve door weersomstandigheden ook
bepaald door de samenstelling en opbouw van het bodemprofiel. De profielgegevens
zijn geanalyseerd met behulp van bodemfactoren volgens het landelijk systeem 'De
interpretatie van bodemkundige gegevens' (Van Soesbergen et al., 1986).Dit betreft
hetWerksysteemInterpretatieBodemkaarten,Stadium-C(WIB-C).Aandehandhiervan
doet DLO-Staring Centrum uitspraken over het gedrag of de reactie van gronden bij
eenbehandeling ofingreepmetdaaraan gekoppelddegeschiktheid vooreenbepaalde
vorm van bodemgebruik.
Dit systeem, dat de basis voor de vaststelling van deruilwaarde vormt, wordt in dit
hoofdstuk nader toegelicht.

4.2 Standaardprofielen
Van alle gronden die op de bodem- en grondwaterklassen van Poortvliet, schaal
1 : 10 000, zijn onderscheiden, is een representatief profiel beschreven. Met elkaar
vormen zij de zgn. reeks van standaardprofielen waarvan de gegevens in een
profielschets zijn vastgelegd. Ze zijn inaanhangsel 2van ditrapport opgenomen.Op
eenoverzichtskaart, schaal 1 :50 000(fig.4inaanhangsel 2),zijn denummers ende
ligging van de standaardprofielen aangegeven. Een situatieschets geeft de precieze
ligging van ieder standaardprofiel weer.
Op deze gegevens berust de beoordeling van de gronden die vervolgens door de
schattersineenruilwaardewordtvertaald.Debodem-engrondwaterklassenkaart levert
de informatie over deligging van de gronden behorend tot deverschillende profielen
uit de standaardreeks.

4.3 Het beoordelingssysteem
Bij debeoordeling vandegronden voordevaststelling vanderuilwaardeinhetkader
vanderuilverkaveling,wordendebodemeigenschappen vertaaldinbeoordelingsfactoren.
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Een beoordelingsfactor berust op een combinatie van bodemeigenschappen. Zo houdt
de gevoeligheid voor slemp o.a. verband met de zwaarte en het organische stof- en
koolzure kalkgehalte van de grond. De beoordelingsfactoren worden met een cijfer
gewaardeerd, gradatie genoemd. Er zijn factoren met drie, vier of vijf gradaties,
aangeduid met de cijfers 1 t/m 3, 1 t/m 4 en 1 t/m 5. Gunstige landbouwkundige
eigenschappen krijgen een laag cijfer en ongunstige een hoog cijfer.
In het ruilverkavelingsgebied Poortvliet zijn met name de beoordelingsfactoren voor
akker- en tuinbouw van belang.

4.4 De beoordelingsfactoren
Een beoordelingsfactor is een met de grond samenhangende factor waarmee een voor
het bodemgebruik belangrijk proces, een gedragsaspect van de grond of een groeiplaatsomstandigheid wordtgekarakteriseerd enhetniveau ervan wordtbeschreven (Van
Soesbergen et al., 1986). Van belang zijn de volgende beoordelingsfactoren:
- ontwateringstoestand;
- vochtleverend vermogen;
- verkruimelbaarheid;
- slempgevoeligheid.
De beoordelingsfactor stuifgevoeligheid is alleen bij de zandgronden met een kleiige
bovengrond (ZnalA en ZnalB) van invloed en is bij de andere gronden buiten
beschouwing gelaten.

4.4.1 Ontwateringstoestand
De beoordelingsfactor ontwateringstoestand is niet alleen een aanduiding voor de
ontwatering, maar ook voordeluchthuishouding vaneen grond.De ontwateringstoestand
geeft daardoor ook informatie over de zuurstofvoorziening van plantewortels en over
de wijzigingen die zich hierin in de loop van het jaar voordoen onder invloed van
neerslag, verdamping en afvoer. Het gaat vooral om de bovenste 50 tot 100 cm van
de grond waarin zichdemeeste plantewortels bevinden enwaarin zichhet bodemleven
afspeelt.
Het lucht- en watergehalte van de grond is afhankelijk van de poriënfractie en de
poriëngrootteverdeling, eninbelangrijke matevandegrondwaterstand. Voor akkerbouw
streeft men naar een gemiddeld hoogste grondwaterstand van >70 cm - mv. Voor een
groot deel van de gronden geldt dat met een goed functionerende drainage deze
ontwateringsdiepte haalbaar is. Dit geldt niet voor de laaggelegen gronden
(grondwaterklassen c,dene).Erworden vijf gradaties onderscheiden, waarbij de GHG
als referentiewaarde geldt (tabel 3).
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Tabel 3 Gradatie in (mogelijke) ontwateringstoestand als afhankelijke van de GHG
Gradatie Grondwaterklasse
(Gk)
code

benaming
diep
vrij diep
matig diep
ondiep
zeer ondiep

Gemiddeld hoogste
(winter)grondwaterstand (GHG)
in cm - mv.
40-100
40- 80
25- 40
0- 25
0- 15

Gemiddeld laagste
zomer(grondwaterstand (GLG)
in cm - mv.
120-180
80-120
80-120
80-100
50- 80

4.4.2 Vochtleverend vermogen
Debeoordelingsfactor vochtleverend vermogenduidtopdehoeveelheid vochtdieeen
grond in een groeiseizoen van 150dagen (1 april-1 september) en in een droogjaar
(zgn. 10%-droogjaar) aan de plantewortel kan leveren. Een jaar noemen we droog
wanneer het neerslagtekort meer dan 200 mm bedraagt (tabel 4).
Tabel 4 Gemiddeld neerslagtekort (mm) vanaf 1 april in een seizoen van 150 dagen in een 10%droog jaar
Neerslagtekort

Periode
1 april •
1 april '
1 april•
1 april '
1 april

1 mei
1 juni
1 juli
1 augustus
1 september

20
65
115
165
200

De verschillen in vochtleverend vermogen worden door middel van vijf gradaties
aangegeven (tabel 5).
Tabel 5 Gradatie in vochtleverend vermogen als afhankelijke van de hoeveelheid vocht (mm)
Gradatie

Hoeveelheid vocht

code

benaming

1
2
3
4
5

zeer groot
vrij groot
matig
vrij gering
zeer gering

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

Zeeuwse situatie
IndeZeeuwsesituatiegeeftdebeoordelingsfactor vochtleverendvermogenaanhoeveel
vocht een grond in een groeiseizoen van 150dagen (1 april tot 1september) in een
gemiddeldjaar(zgn.50%-droogjaar)aandeplantewortelkanleveren(vastgestelddoor
deafd. OntwikkelingenEvaluatievandeprovincialelandinrichtingsdienst Zeelanden
deheerG.PleijtervanDLO-StaringCentrum).Eenjaarnoemenwegemiddeldwanneer
het neerslagtekort 140 mm bedraagt; in een droogjaar, dat één keer in de tien jaar
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voorkomt (10%-droog jaar), bedraagt het neerslagtekort 240 mm.
De vochttekorten van de verschillende gronden kunnen we berekenen aan de hand van
een reeks van neerslagtekorten die representatief is voor Zeeland.
De verschillen in vochtleverend vermogen worden met gradaties of waarderingscijfers
aangegeven (tabel 6).
Tabel 6 Gradatie in vochtleverend vermogen in de Zeeuwse situatie als afhankelijke van de
hoeveelheid vocht (mm)
Gradatie

Hoeveelheid vocht

code

benaming

1
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5

zeer groot
vrij groot

>180
160-180
140-160
120-140
100-120
80- 100
60- 80
<60

matig
vrij gering
zeer gering

De vaststelling van de gradatie van het vochtleverend vermogen berust op een indeling
van de gronden in:
a hangwaterprofielen;
b grondwaterprofielen;
c tijdelijke grondwaterprofielen.

a Hangwaterprofielen
Bij dehangwaterprofielen bevindt degemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) zich
zodiep onderdewortelzone datdecapillaire nalevering niet ofnauwelijks plaats vindt.
De hoeveelheid vocht die beschikbaar is, wordt geheel bepaald door het vochtleverend
vermogen in de wortelzone. Deze wordt vastgesteld door de volumefractie water te
vermenigvuldigen met de dikte van de wortelzone.
Tot de groep van hangwaterprofielen behoren de gronden met beperkte bewortelingsmogelijkheden en met zodanig diepe grondwaterstand dat geen capillaire nalevering
mogelijk is. Dit geldt voor veel gronden met zand binnen 80 cm diepte. In tabel 7 zijn
de referentiewaarden voor de hoeveelheid opneembaar vocht gegeven.
Tabel 7 Volumefractie beschikbaar vocht (mm per dm) in zand- en kleigronden
Grondsoort
kleiig zand
zeer lichte zavel
matig lichte zavel
zware zavel
lichte klei
zware klei
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h -50 tot -16000 cm (pF 1,7-4,2)
18
20
22
20
18
15

b Grondwaterprofielen
Gedurende het hele groeiseizoen profiteren grondwaterprofielen van water dat via
capillair transport beschikbaar komt. Opdeze wijze moet per etmaal minstens 2mm
vocht vanuit het grondwater aan de wortelzone worden geleverd. Dit betekent dat de
GLG gedurende het groeiseizoen binnen de kritieke z-afstand blijft. Aan dergelijke
gronden wordt een vochtleverend vermogen groter dan 200 mmtoegekend (gradatie
1).
Deafstand diedoordecapillaireopstijging kanwordenoverbrugdbijeenaanvoervan
minimaal ca. 2 mm vocht per dag wordt z-afstand genoemd. De kritieke z-afstand is
de maximale afstand tussen de grondwaterspiegel en deonderkant van de wortelzone
waarover een bepaalde vochtstroom mogelijk is.We nemen aan dat een vochtstroom
van 2mm/dag alsaanvulling opdevochtvoorraad vandewortelzone inNederlandin
het algemeen voldoende is om een gewas optimaal te laten groeien.

c Tijdelijke grondwaterprofielen
Tijdelijke grondwaterprofielen kunnenslechtsgedurendeeendeelvanhetgroeiseizoen
in voldoende mate via capillaire nalevering van het grondwater profiteren. Dat wil
zeggen dat slechts gedurende een deel van het groeiseizoen de grondwaterstand
voldoende hoog is om de aanvoer van 2 mm vocht per etmaal mogelijk te maken.
Behalvevandedieptevanhetgrondwaterendediktevandewortelzoneisdecapillaire
vochtaanvoer afhankelijk van de samenstelling van de ondergrond.
Metnamede zandgronden (Zn...)endeplaatgronden (Mz...)behoren totde tijdelijke
grondwaterprofielen.
Tabel 8geeft dekritieke z-afstand voor een capillaire opstijging van ca.2mm vocht
per etmaal van ondergrondstypen die in dit gebied voorkomen.
Tabel8 Kritiekez-afstandvooreen capillaireopstijgingvanca. 2 mmvochtper etmaalineen
aantalondergronden geschatop basisvangewas-enprofielwaarnemingen
Aard ondergrond

Kritieke gemiddelde z-afstand incm

kleiarm zeezand
kleiig zeezand
zeer lichte zavel
matig lichte zavel
zware zavel
lichteklei
zwareklei
veen

60
70
110
130
90
70
60
40
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4.4.3 Verkruimelbaarheid
De verkruimelbaarheid (bewerkbaarheid) van degrond hangt behalve met de ontwateringstoestand, tennauwste samen met deeigenschappen vandebouwvoor, zoals textuur,
organische-stofgehalte en kalkgehalte. In Stavenisse zijn beide aspecten van de
bovengrond van belang.
Een belangrijk aspect in de beoordeling van de verkruimelbaarheid is tevens de tijd
waarbinnen verkruimelbaarheid mogelijk is. Voor zavel- en kleigronden geldt een
vochtgehalte-traject waarbinnen verkruimeling mogelijk is.In het algemeen geldt hoe
zwaarder de gronden, hoe kleiner het vochtgehalte-traject (tabel 9).
Tabel 9 Gradatie in verkruimelbaarheid als afhankelijke van de textuur van de bouwvoor
Gradatie

Vochtgehaltetraject

Textuur van de
bouwvoor

zeer lichte zavel
matig lichte zavel

code

benaming

1

gemakkeijk

breed

2

tamelijk
gemakkelijk

betrekkelijk
breed

zware zavel

tamelijk
moeilijk

betrekkelijk
nauw

lichte klei

moeilijk

nauw

matig zware klei

3
4

4.4.4 Slempgevoeligheid
De beoordelingsfactor slempgevoeligheid duidt aan in hoevere de bodemaggregaten
bestand zijn tegen:
- uiteenvallen in micro-aggregaten of in afzonderlijke korrels onder invloed van de
neerslag;
- vervloeien bij hoge vochtgehalten.
Als alleen het bodemoppervlak verslempt, spreken we van oppervlakkige slemp. Zakt
de gehele bouwvoor in elkaar, dan noemen we dit interne slemp. Slemp beïnvloedt de
aëratie van de grond ongunstig, waardoor de zuurstofvoorziening van de wortels in
gevaar komt. Slemp kan ook de infiltratiecapaciteit verlagen en het waterbergend
vermogen verminderen. Een slempkorst aan het oppervlak kan de kiemplantjes
beschadigen.
Of slemp opeen slempgevoelige grond werkelijk zal optreden, hangt ondermeer af van
de neerslag, de ontwateringstoestand en de begroeiing. Ook de topografie speelt een
belangrijke rol.
De gevoeligheid voor verslemping is vooral afhankelijk van het gehalte aan lutum,
organische stof enkalk van debouwvoor. Inditgebied spelen voornamelijk de zwaarte
en het kalkgehalte van de bouwvoor de belangrijkste rol (tabel 10).
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Tabel10 Gradatie in slempgevoeligheid als afhankelijke van de textuurvande bouwvoor
Samenstelling van debouwvoor

Gradatie
code

benaming

textuur

gering

org.stof
%

koolz.kalk
%

moeng
klei
>0,5

zware
zavel
matig

lichte
zavel

<0,5
>3
<3

>0,5
<0,5

groot

kleiarm en
kleiig zand
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5 De ruilwaarde

5.1 Randvoorwaarden
Bij het bepalen van de ruilwaarde van de gronden is uitgegaan van de volgende
randvoorwaarden:
- hetprofielisrepresentatief voordeeenheidopdebodem-engrondwaterklassenkaart;
- hetbodemgebruikisakkerbouwentuinbouwmetgewassendieinditgebiedgangbaar
zijn;
- vorm, ligging en ontsluiting van de kavels worden buiten beschouwing gelaten;
- de bemesting heeft het gewenste niveau;
- het profiel wordt onafhankelijk van de oppervlakte gewaardeerd;
- de ontwateringstoestand wordt buiten beschouwing gelaten.

5.2 Vaststelling van de ruilwaarde
De ruilwaarde van de gronden wordt afgeleid van de bodemkundige eigenschappen
samengevat in beoordelingsfactoren. De waarderingscijfers die aan de verschillende
beoordelingsfactoren zijn toegekend, gevenaan inhoeverre een grond voldoet aande
eisen die de moderne land- en tuinbouw stellen. De schatters vertalen per beoordelingsfactor de waarderingscijfers in een aftrekpercentage met eenheden van5%
opeenschaaltot 100%.Derichtlijnen voordezevertalingzijn samengevatineenzgn.
sleutel. Met behulp van deze sleutel kan van alle beoordeelde gronden in het gebied
de totale aftrek en dus de ruilwaarde worden afgelezen.
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Aanhangsel 1 Woordenlijst
Rapport enkaarten kunnen termen bevatten, die wellicht enige toelichting behoeven.
Indezestandaardlijst,dieeenalfabetische volgordeheeft, vindtudegebruiktetermen
verklaard of gedefinieerd. In De Bakker en Schelling (1989), wordt veelal dieper op
de betekenis van een term ingegaan.
afwatering:afvoervanwaterdooreenstelselvanopenwaterlopennaareenlozingspunt
van het afwateringsgebied.
A-horizont:bovengrondvanmineraalofmoerigmateriaal,aanhetoppervlakontstaan,
relatiefdonkergekleurd,deorganischestofisgeheelofgedeeltelijkbiologischomgezet.
...a-horizont: horizont dieuit vanelderstoegevoerd materiaal bestaat.De aanduiding
wijst op de invloed van de plaggenbemesting in bijv. de enkeerdgronden en op de
invloed van het opbaggeren in de tuineerdgronden (a = anthropos).
bewortelbarediepte:bodemkundigemaatvoordedieptewaaropdeplantewortelskunnendoordringenindegrond.Limiterendzijn:depH,aëratieendeindringingsweerstand
(Van Soesbergen et al. 1986).
bewortelingsdiepte: dieptewaaropeeneen- of tweejaarss, volgroeid gewas nogjuist
voldoendewortelsineen 10%droogjaarkanlatendoordringenomhetaanwezigevocht
aan de grond te ontrekken, ook wel 'effectieve bewortelingsdiepte' genoemd (Van
Soesbergen et al. 1986).
bodemprofiel:(kortwegprofiel):verticaledoorsnedevandebodem,diedeopeenvolging
vandehorizonten laatzien;indepraktijk vanDLO-Staring Centrummeestaltot 120,
150 en in boswachterijen tot 180 cm beneden maaiveld.
bodemprofielmonster:monstervaneenbodemprofieldatinhetveldmeteengrondboor
uit de bodem wordt genomen en ter plekke veldbodemkundig onderzocht.
bodemvorming:veranderingvanmoedermateriaalonderinvloedvanuitwendigefactoren, waarbij horizonten ontstaan.
bovengrond: bovenste horizont van het bodemprofiel, die meestal een relatief hoog
gehalte aan organische stof bevat. Komt bodemkundig in het algemeen overeen met
de Ap-horizont, landbouwkundig met de bouwvoor.
C-horizont:mineraleofmoerigehorizontdieweinigofnietisveranderddoorbodemvorming,waarbijeenO-,A-,E-ofB-horizontwordtgevormd.Doorgaanszijndebovenliggende horizonten uit soortgelijk materiaal ontstaan.
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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droog jaar, 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: minerale gronden met een minerale eerdlaag. Als de A-horizont dunner
isdan 50cm,mag ergeen 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 hoogstewintergrondwaterstand): hetgemiddelde vandeHG3 over
ongeveer achtjaar. 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
bij het dal van de gemiddelde grondwaterstandscurve.
grondwater: water dat zich beneden de grondwaterspiegel bevindt en alle holten en
poriën in de grond vult.
grondwaterspiegel (=freatisch vlak):denkbeeldig vlak waarop de druk in het grondwater gelijk is aan de atmosferische, en waarbeneden de druk in het grondwater neerwaarts 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.
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grondwaterstandsfluctuatie: het stijgen en dalen vande grondwaterstand. Somsin
kwantitatieve zingebruikt: hetverschil tussen GLGen GHG.
grondwaterstandsverloop: verandering vandegrondwaterstand in de tijd.
grondwaterklasse (Gt):klassegedefinieerd dooreenzekerGHG-en/of GLG-traject.
grondwaterverschijnselen: zie:hydromorfe verschijnselen.
GVG(gemiddeldevoorjaarsgrondwaterstand):langjarig gemiddeldevandegrondwaterstand op 1april.
HG3:hetgemiddeldevandehoogstedriegrondwaterstanden dieineenwinterperiode
(1oktober-1april)zijngemeten.Hierbijwordtuitgegaanvanmetingenopofomstreeks
de 14een28evanelke maand in geperforeerde buizen van2-3mlengte.
...h-horizont: horizont meteenophoping vanorganische stof bij:
- horizonten met een compacte laag omgezette organische stof die van het
bodemoppervlak losgetrokken kanworden;
- A-horizonten dieniet bewerkt zijn;
- B-horizonten dieingespoelde humus bevatten.
hoog,middelhoog,laagenzeerlaag (gelegen):indebodemkunde hebben dezeaanduidingenbetrekking opdeliggingvanhetmaaiveldtenopzichtevanhetgrondwater.
horizont: laag inde grond metkenmerken en eigenschappen dieverschillen vande
erboven en/of eronder liggende lagen;inhetalgemeen ligt eenhorizont minofmeer
evenwijdig aanhet maaiveld.
humus, -gehalte, -klasse: kortheidshalve krijgt hetwoord humus vaak devoorkeur,
terwijl organische stof (eenruimerbegrip)wordtbedoeld.Zieook:organische stofen
organische-stofklasse.
hydromorfe kenmerken:(1)Voordepodzolgronden:(a)eenmoerigebovengrondof:
(b)eenmoerige tussenlaagen/of:(c)geenijzerhuidjes opdezandkorrels onmiddelijk
onderdeBh,Bhe,BhsofBws.(2)Voordebrikgronden: ineengrijze EenindeBh,
Bhe,BhsofBws komen roestvlekken enmangaanconcreties voor. (3)Voor deeerdgronden 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)bijzandgronden meteenAdunner
dan50cm:geenijzerhuidjes opdezandkorrelsonderdeA-horizont;(f)bijkleigronden
meteenAdunnerdan50cm:roest-ofreductievlekkenbeginnendbinnen50cmdiepte.
hydromorfe verschijnselen:doorperiodiekeverzadigingvandegrondmetwaterveroorzaakte verschijnselen. In het profiel waarneembaar in de vorm vanblekings-en
gleyverschijnselen, roest- en 'reductie'-vlekken eneentotaal 'gereduceerde' zone.In
ijzerhoudende gronden meestal gley of gleyverschijnselen genoemd.
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...i-horizont: aanduiding bij C-horzonten voor half of minder gerijpte zavel of klei.
kalkarm, -loos, -rijk: bij het veldbodemkundig onderzoek wordt het koolzure-kalkgehalte van grond geschat aan de mate van opbruisen met verdund zoutzuur (10%HCl).
Er zijn drie kalkklassen:
1 kalkloos materiaal: geen opbruising; overeenkomend metminderdan ca.0,5% CaC0 3 ,
analytisch bepaald, d.w.z. de geanalyseerde hoeveelheid C 0 2 , omgerekend in
procenten CaC0 3 (op de grond).
2 kalkarm materiaal: hoorbare opbruising; overeenkomend met ca. 0,5-1 à2% CaCo 3 .
3 kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising; overeenkomend met meer dan ca. 1 à 2%
CaCo 3 .
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; a en b
b; b en c; c

klei: mineraal materiaal dat ten minste 8% lutum bevat. Zie ook: textuurklasse.
kleigronden: minerale gronden (zonder moerige bovengrond of moerige tussenlaag)
waarvan hetminerale deeltussen 0en 80cm diepte voor meer dan dehelft van de dikte
uitkleibestaat.Indien eendikke Al voorkomt, moetdeze gemiddeld zwaarder zijn dan
de textuurklasse zand.
LG3: het gemiddelde van de laagste drie grondwaterstanden die in een zomerperiode
(1april-1oktober) zijn gemeten.Hierbij wordtuitgegaan van metingen opof omstreeks
de 14e en 28 e van elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte.
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.
mineraal: zie: mineraal materiaal; zie: organische-stofklasse.
mineraal materiaal: grond met een organische-stofgehalte van minder dan 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
minder juist, want de koolzure kalk, hoewel vaak van organische oorsprong, behoort
tot het minerale deel van het monster.
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minerale eerdlaag: (1) Ap-horizont van ten minste 15 cm dikte, die uit mineraal
materiaal bestaat dat (a) humusrijk is of (b) matig humusarm of humeus, maar dan
tevensaanbepaaldekleureisenvoldoet.(2)DikkeAl-horizontvanmineraalmateriaal.
Voor 'humusrijk', 'matig humusarm' en 'humeus' zie: organische-stofklasse.
minerale gronden: gronden dietussen 0 en 80cmdiepte voormeer dandehelft van
de dikte uit mineraal materiaal bestaan.
mineralogisch arm,rijker;arm,rijkeraanopgeloste stoffen, inhetbijzonder stoffen
die uit bodemmineralen in oplossing gaan (zoals Ca, Na, K, Cl,Fe).
moerig: zie: moerig materiaal; zie organische-stofklasse.
moerigebovengrond:bovengrond diemoerigis (ooknaeventueelploegen tot20cm
diepte) en binnen 40 cm diepte op een minerale ondergrond ligt.
moerige eerdlaag: moerige A-horizont dikker dan 15cm (of moerige Ap, ongeacht
dedikte),waarindevolumefractieplanterestenmeteenherkenbareweefselopbouw ten
hoogste 0,10-0,15 mag bedragen. Voor de betekenis van 'moerig' zie: organische
stofklasse.
moerige gronden: minerale gronden met een moerige bovengrond of moerige
tussenlaag.
moerigetussenlaag:eenlaagmoerigmateriaaldieondieperdan40cmbenedenmaaiveld 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(eigenlijkM50-2000):mediaanvandezandfractie.Hetgetaldatdiekorrelgrootte
aangeeft waarboven enwaarbenedendehelft vandemassavandezandfractie ligt.Zie
ook: textuurklasse.
niet-gerijpte ondergrond: bijna gerijpte laag binnen 50cm diepte en/of half of nog
mindergerijpte laagbinnen 80cmdiepte,voorkomend ondereengerijpte bovengrond
dikker dan 20 cm.
ondergrond: horizont(en) onder de bovengrond.
ontwatering:afvoervanwateruiteenperceel,overendoordegrondeneventueeldoor
greppels of drains.
organische stof: al het levende en dode materiaal in de grond dat van organische
herkomstis.Hoofdzakelijk vanplantaardigeoorsprongenvariërendvanlevendmateriaal
(wortels) totplanteresten in allerlei stadia van afbraak enomzetting.Hetmin of meer
volledig omgezette produkt is humus.
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organische-stofklasse: berust opeen indeling naar demassafracties organische stof en
lutum, beide uitgedrukt in procenten van de bij 105 °C gedroogde en over de 2 mm
zeef gezeefde grond.Devolgendetabellen geven weerhoegronden naarhet organischestofgehalte worden ingedeeld.
Indeling van lutumrijke gronden naar het organische-stofgehalte
Organische stof
(%)
0 -

Naam
2,5 à

5

Samenvattende na

humusarme klei

humusarm
humeus

2,5
5

à 5 à 10 -

5
8

à
à

10
16

matig humeuze klei
zeer humeuze klei

8

à 16 -

15

à

30

humusrijke klei

15
22,5
35

à 30 à 45 à 70 -

22,5 à
35
à
100

45
70

venige klei
kleiig veen

mineraal materiaal

moerig materiaal
veen

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 in een bepaalde organische-stofklasse
te handhaven.
...p-horizont: door demens bewerkte horizont, zoals debouwvoor of Ap (p=ploegen).
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 en geoxideerde cultuurgrond ontstaat. Het proces
heeft driebelangrijke aspecten: eenfysisch, een chemisch eneenbiologisch 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; is met stevig knijpen nog juist tussen de vingers door te
krijgen
stevig; niet tussen de vingers door te krijgen

gerijpt

roestvlekken: door de aanwezigheid van bepaalde ijzerverbindingen bruin tot rood
gekleurde vlekken.
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textuur: korrelgroottesamenstelling van de grondsoorten; zie ook: textuurklasse.
textuurklasse:berustopeenindeling vangrondsoorten naarhun korrelgroottesamenstellinginmassaprocenten vandemineraledelen.Niet-eolischeeneolische afzettingen
(zowelzandalszwaardermateriaal)wordennaarhetlutum-ofleemgehalte ingedeeld,
en de zandfractie naar de M50 als in de volgende tabellen.
Indeling niet-eolische afzettingen naar het lutumgehalte
Lutum (%)
0
5

-

8

-

12

-

5
8
12
17,5

Naam

Samenvattende namen

kleiarm zand
kleiig zand

zand

lutumarm materiaal

zavel

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

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:mineralegrondenzonderduidelijkepodzol-B-horizont,zonderbriklaag
en zonder minerale eerdlaag.
vergravengronden:grondenwaarineenvergravenlaagvoorkomt,dietussen0en40
cm diepte begint, tot grotere diepte dan 40 cm doorloopt en dikker is dan 20 cm.
waterstand: zie: grondwaterstand.
zand: mineraal materiaal dat minder dan 8% lutumfractie en minder dan 50%
leemfractie bevat.
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zandfractie: minerale delen met een korrelgrootte van 50 tot 2000 urn. Zie ook:
textuurklasse.
zandgronden: minerale gronden (zonder moerige bovengrond of moerige tussenlaag)
waarvan het minerale deeltussen 0en 80cm diepte voormeer dan dehelft van de dikte
uitzand bestaat.Indien eendikkeAl voorkomt, moet dezegemiddeld uitzand bestaan.
zavel: zie: textuurklasse.
zavel- of kleidek: minerale bovengrond die meer dan 8% lutum- of meer dan 50%
leemfractie bevat (ook na eventueel ploegen tot 20 cm) en diebinnen 40 cm diepte ligt
op moerig materiaal, op een podzolgrond of op een zandlaag die dikker is dan 40 cm.
zonder roest: (a)geenroest of (b)roest dieper dan 35cmbeneden maaiveld beginnend,
of (c) roest ondieper dan 35 cm beneden maaiveld beginnend, maar over meer dan 30
cm onderbroken.
zwaar(der): grond wordt zwaar(der) genoemd als (naarmate) het gehalte aan silt- en
lutumfractie hoog is (toeneemt).
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Aanhangsel 2 De standaardprofielen en hun ligging
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Fig. 4 Ligging vande standaardprofielen

Tabel11Lijstmet standaardprofielen
Nummer

Code

Nummer

Code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ZnalA-a
ZnalB-a
Mz02A-a
Mzl2A-a
Msl5A-a
Ms35A-a
Ms55A-a
Mk05A-a
Mk05B-a
Mkl5A-a
Mkl5B-a
Mk35A-a
Mk35B-a
Mk55C-a
Mk34C-a
Mkl8A-a
Mkl8B-a
Mkl8C-a
Mk38B-b
Mk38C-a
Mk58C-b

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Pv071Am-c
Pvl71Am-b
Pvl71B-b
Pvl71C-b
Pv371Am-b
Pv371C-b
Pv571C-c
Pvl72Am-b
Pv372A-b
Pv372Bm-b
Pv372C-b
Pv572C-b
Kb07A-c
KblOA-c
Kb37A-b
Kb30A-b
Kb50B-c
Vp36-b
Vp56-c
Vpvk6-e
Vpv6-e
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Profiel nr. 1
Kaarteenheid ZnalA-a
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

60 cm - mv.
130 cm - mv.
40 cm - mv.

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

Omschrijving
matig humusarm, kleiig,
kalkrijk, zeer fijn zand
kleiig, kalkrijk, zeer
fijn zand

Humus

Lutum

(%)

(%)

M50
(urn)

6
6

120
120

2

Situatieschets

/.Ah*

f--

m
_lf_

€

/*>f~t' /

|6/>->--\
\'/

Sfèh^-z*. ><?{

50

OO1/HsC/)^

7

Profiel nr. 2
Kaarteenheid ZnalB-a
GHG
GLG
Bewortelbare diepte
Profielopbouw
Diepte
Omschrijving
(cm - mv.)
0- 30
matig humusarm, kleiig, kalkarm,
zeer fijn zand
30- 35
kalkarm, kleiig, zeer fijn zand
35- 80
kalkrijk, kleiig, zeer fijn zand
80-100
kalkrijke, zeer lichte zavel
100-120
kalkrijke, zware zavel

65 cm - mv.
150 cm - mv.
35 cm - mv.

Humus Lutum
(%)

(%)

2

6
6
5
9
23

M50
(urn)
120
120
120

Situatieschets

Z^A^aCuxea
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Profiel nr. 3
Kaarteenheid Mz02A-a
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

60 cm - mv.
130 cm - mv.
60 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm -mv.)
0- 30
30- 55
55- 60
60-120

Omschrijving
matig humusarme, kalkrijke,
zeer lichte zavel
kalkrijke, zeer lichte zavel
kalkrijke, matig lichte zavel
kalkrijk, kleiarm, zeer fijn zand

Humus

Lutum

(%)

(%)

M50
(urn)

1,5

8
8
16
3

140

- -~

Situatieschets

/t^-re

52

Zû^ryM^uj^aj

Profiel nr. 4
Kaarteenheid Mzl2A-a
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

60 cm - mv.
130 cm - mv.
45 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 45
45-120

Omschrijving
matig humusarme, kalkrijke,
matig lichte zavel
kalkrijke, matig lichte zavel
kalkrijk, kleiarm, zeer fijn zand

Humus Lutum M50
(%)
(%)
(urn)
15
13
3

145

Situatieschets

er/A?é

'1
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Profiel nr. 5
Kaarteenheid Ms15A-a
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

75 cm - mv.
155 cm - mv.
120 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30-100
100-120
Situatieschets
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Omschrijving
matig humusarme, kalkrijke,
matig lichte zavel
kalkrijke, matig lichte zavel
kalkrijke, zeer lichte zavel

Humus

Lutum
(%)

2

14
16
11

M50
(um)

Profiel nr. 6
Kaarteenheid Ms35A-a
GHG
65 cm - mv.
GLG
140cm - mv.
Bewortelbare diepte 120cm - mv.
Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 35
35- 55
55-120

Humus Lutum M50
(%)
(%)
(urn)

Omschrijving
matig humusanne, kalkrijke,
zware zavel
kalkrijke, zware zavel
kalkrijke, matig lichte zavel
kalkrijke, zware zavel

19
18
15
18

Situatieschets

A

ÇoS-zstfoeks

D k

ï
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Profiel nr. 7
Kaarteenheid Ms55A-a
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

65 cm - mv.
150 cm - mv.
120 cm - mv.

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

Omschrijving

Humus Lutum
(%) _ ( % )

matig humusarme, kalkrijke,
lichte klei
kalkrijke, lichte klei
kalkrijke, zware zavel
kalkarme, matig zware klei

2

27
28
20
37

Situatieschets

1' / i f > i f i ' i i

SxhCy'c^

& h^

56

PjjL4T~,

M50
(Mm)

Profiel nr. 8
Kaarteenheid MkOSA-a
GHG
70 cm - mv.
GLG
150 cm - mv.
Bewortelbare diepte 120 cm - mv.
Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 85
85-120

Humus Lutum M50
(%)
(%)
(urn)

Omschrijving
matig humusarme, kalkrijke,
zeer lichte zavel
kalkrijke, zeer lichte zavel
kalkrijke, matig lichte zavel

1,5

9
9
16

Situatieschets

-*—x—K—K.— *—*.—^

1

<;

O
/oHn

I

fcf-c*\jfe(-)kc<.rq"->e

D
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Profiel nr. 9
Kaarteenheid Mk05B-a
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

60 cm - mv.
130 cm - mv.
120 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 60
60- 85
85-120

Omschrijving
matig humusarme, kalkarme,
zeer lichte zavel
kalkrijke, zeer lichte zavel
kalkrijke, matig lichte zavel
kalkrijke, zeer lichte zavel

Humu 5 Lutum
(%)
(%)
2

11
11
16
9

Situatieschets

k
- — " I S *>n

58

M50
(um)

Profiel nr. 10
Kaarteenheid Mkl5A-a
GHG
60 cm - mv.
GLG
135 cm - mv.
Bewortelbare diepte 110cm - mv.
Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30-110
110-120

Omschrijving

Humus Lutum M50
(%)
(%)
(urn)

matig humusarme, kalkrijke,
matig lichte zavel
kalkrijke, zeer lichte zavel
kalkarme, matig zware klei

15
8
40

Situatieschets

Jr

a<^
7
A^T-fc

x?Ur>^ACXf

sc^ «.<-t/~

7
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Profiel nr. 11
Kaarteenheid Mkl5B-a
GHG
65 cm - mv.
GLG
150 cm - mv.
Bewortelbare diepte 110 cm - mv.
Profielopbouw
Diepte
Omschrijving
(cm - mv.)
0- 30
30- 55
55- 90
90-100
100-120

Humus Lutum M50
(%)_
(%)
(urn)

matig humusarme, kalkarme,
matig lichte zavel
kalkrijke, matig lichte zavel
kalkrijke, zware zavel
kalkrijke, matig lichte zavel
kalkarme, matig zware klei

2

16
17
23
17
36

Situatieschets

9

Ui
h<•,

<**•»-}

6h A " l

Tl
ot^c+ëelo"^*^

60

f

A*-X.>

Profiel nr. 12
Kaarteenheid Mk35A-a
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

55 cm - mv.
130 cm - mv.
85 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 85
85-110
110-120

Omschrijving

Humus Lutum
(%)
(%)

matig humusarme, kalkrijke,
zware zavel
kalkrijke, zware zavel
kalkarme, matig zware klei
rietzeggeveen

M50
(Mm)

22
21
40

Situatieschets

j(oot

Zko /m
3.0«? /»""*

Pf&ffe COe

I

61

Profiel nr. 13
Kaarteenheid Mk35B-a
GHG
60 cm - mv.
GLG
130cm - mv.
Bewortelbare diepte 120 cm - mv.
Profielopbouw
Diepte
(cm -mv.)
0- 30

30- 40
40-120

Omschrijving
matig humusarme, kalkarme,
zware zavel
kalkarme, zware zavel
kalkrijke, zware zavel

Situatieschets

-~La.hc>e. O^Ofk

62

uj-ea

Humus Lutum

M50

(%)

(%)

(|jm)

2

23
23
20

Profiel nr. 14
Kaarteenheid Mk55C-a
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

55 cm - mv.
130 cm - mv.
80 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30

Omschrijving

Humus Lutum M50
(%)
(%)
(urn)

matig humusarme, kalkarme,
lichte klei
kalkarme, matig zware klei
met kattekleivlekken
kalkarme, lichte klei
kalkarme, matig zware klei
rietzeggeveen

30- 50
50- 70
70-100
100-120

27

36
30
40

Situatieschets

A
<50*r\
C

K-^

S*o*n
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Profiel nr. 15
Kaarteenheid Mk34C-a
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

50 cm - mv.
135 cm - mv.
50 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm mv.)
0- 30
30- 40
40- 75
75-120

Omschrijving

Lutum
(%)_

2

18
20
38
17

J%)

matig humusarme, kalkarme,
zware zavel
kalkarme, zware zavel
kalkarme, matig zware klei
kalkrijke, matig lichte zavel

Situatieschets

(po.

\Çhr\

•J*

K

>C-

iJ?-<*.$-£<

64

Humus

-<f^t'f^a

M50
(urn)

Profiel nr. 16
Kaarteenheid Mkl8A-a
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

60 cm - mv.
150 cm - mv.
85 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 70
70- 85
85-120

Omschrijving
matig humusarme, kalkrijke,
matig lichte zavel
kalkrijke, matig lichte zavel
kalkarme, lichte klei
rietzeggeveen

Humus Lutum M50
(%)
(%)
(urn)
13
15
32

Situatieschets

65

Profiel nr. 17
Kaarteenheid Mkl8B-a
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

60 cm • mv.
125 cm - mv.
85 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm mv.)
0- 30
30- 45
45- 65
65- 85
85-120

Omschrijving
matig humusarme, kalkarme,
matig lichte zavel
kalkarme, matig lichte zavel
kalkrijke, matig lichte zavel
kalkarme, matig zware klei
rietzeggeveen

Situatieschets

ÂPOhq^OLO.^

66

Humus

Lutum

(%)

(%)

2

16
17
14
40

M50
(um)

Profiel nr. 18
Kaarteenheid Mkl8C-a
GHG
60 cm - mv.
GLG
140 cm - mv.
Bewortelbare diepte 100 cm - mv.
Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)

Omschrijving
matig humusarme, kalkarme, matig
lichte zavel
kalkarme, zware zavel
kalkarme, matig zware klei
rietzeggeveen

0- 30

30- 50
50-100
100-120

Humus Lutum M50
(%)
(%)
(urn)
16
20
37

Situatieschets

A

67

Profiel nr. 19
Kaarteenheid Mk38B-b
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

60 cm - mv.
115 c m - mv.
8 0 c m - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 40
40- 70
70-100
100-120

Omschrijving
matig humusarme, kalkarme,
zware zavel
kalkarme, zware zavel
kalkrijke, matig lichte zavel
kalkarme, matig zware klei
rietzeggeveen

Humus

Lutum

(%)

(%)

2

21
20
15
40

Situatieschets

Óohneh

68

met

/£>*<*.f

M50
(um)

Profiel nr. 20
Kaarteenheid Mk38C-a
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

60 cm - mv.
135 cm - mv.
75 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 65
65- 90
90-120

Omschrijving

Humus Lutum M50
(%)
(%)
(urn)

matig humusarme, kalkarme,
zware zavel
kalkarme, zware zavel
kalkarme, matig zware klei
rietzeggeveen

20
23
40

Situatieschets

A
nOi c *n*ó cue*

69

Profiel nr. 21
Kaarteenheid Mk58C-b
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

50 cm - mv.
110cm-mv.
55 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 45
45- 95
95-110
110-120

Omschrijving
matig humusarme, kalkarme,
lichte klei
kalkarme, lichte klei
kalkarme, matig zware klei
rietzeggeveen
rietzeggeveen (gereduceerd)

Humus

Lutum

(%)

(%)

2

27
28
40

M50
(urn)

Situatieschets

P<?a.W e UJc
/

4/<%/MJ-e. <?j

T
Ar —

-^3-

a(a.rr\

5~o*n

h(?€i-~&<e.

70

i
//

~^ / / ^ /Vcrmetn

'f

C'

Profiel nr. 22
Kaarteenheid Pv071Am-c
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

35 cm - mv.
100cm - mv.
65 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 55
55- 65
65-100
100-120

Omschrijving

Humus Lutum M50
(%)
(%)
(urn)

matig humusarme, kalkrijke,
zeer lichte zavel
kalkrijke, matig lichte zavel
kalkrijke, zware zavel
rietzeggeveen + klei (verwerkt)
rietzeggeveen (gereduceerd)

11
17
20

Situatieschets

:-TVKJ ™

ur^n
j/*vt

i

)

71

Profiel nr. 23
Kaarteenheid Pvl71Am-b
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

50 cm - mv.
115cm-mv.
75 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm -mv.)
0- 30
30- 75
75-115
115-120
Situatieschets

A

72

Omschrijving
matig humusarme, kalkrijke,
matig lichte zavel
kalkrijke, matig lichte zavel
rietzeggeveen + klei (verwerkt)
rietzeggeveen (gereduceerd)

Humus

Lutum

(%)

(%)

2

16
16

M50
(Hm)

Profiel nr. 24
Kaarteenheid Pvl71B-b
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

55 cm - mv.
110cm-mv.
55 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)

Humus Lutum M50
(%)
(%)
(urn)

Omschrijving

0- 30

matig humusarme, kalkarme,
matig lichte zavel
30- 45
kalkrijke, matig lichte zavel
45- 70
kalkarme, matig zware klei +
kattekleivlekken
70-110
rietzeggeveen
110-120 rietzeggeveen (gereduceerd)

16
16
40

Situatieschets

1
>o

n
S&.tfooinQlor'pS'e.

LAJ<
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Profiel nr. 25
Kaarteenheid Pvl71C-b
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

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

Profielopbouw
Diepte
(cm -mv.)

Omschrijving
matig humusarme, kalkarme,
matig lichte zavel
kalkarme, matig lichte zavel
kalkarme, matig zware klei
rietzeggeveen
rietzeggeveen (gereduceerd)

0- 30
30- 40
40- 70
70-110
110-120

Humus

Lutum

(%)

(%)

2

16
17
40

Situatieschel s

óa-e r^Ce/-^'

D
L<&héj£
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k

M50
(urn)

Profiel nr. 26
Kaarteenheid Pv371Am-b
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

50 cm - mv.
110cm-mv.
70 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30

30- 70
70-110
110-120

Humus Lutum M50
(%)
(%)
(urn)

Omschrijving
matig humusarme, kalkrijke,
zware zavel
kalkrijke, zware zavel
rietzeggeveen+ klei (verwerkt)
rietzeggeveen (gereduceerd)

19
20

Situatieschets

"t
/ 3 /»oo
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Profiel nr. 27
Kaarteenheid Pv371C-b
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

Profielopbouw
Diepte
Omschrijving
(cm -mv.)
0- 30

Humus
(%)

matig humusarme, kalkarme,
zware zavel
kalkarme, zware zavel
kalkarme, matig zware klei
rietzeggeveen
rietzeggeveen(gereduceerd)

30 35
35 70
70-105
105-120

2

Situatieschets

O

2-S^

u

û(ôvrr\

6o^.ra(tf~^'
Lahq*
»#€ LOe
^yea
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/Mt<>'foa<<K^{

-£

mv.
105 cm • mv.
55 cm - mv.
55 cm •

Lutum
(%)
20
23
40

M50
(um)

Profiel nr. 28
Kaarteenheid Pv571C-c
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

30 cm - mv.
100cm - mv.
55 cm - mv.

Profielopbouw
Omschrijving

Diepte
(cm - mv.)
0- 30

Humus Lutum M50
(%)
(%)
(Mm)

matig humusarme, kalkarme,
lichte klei
kalkarme, matig zware klei
rietzeggeveen
rietzeggeveen(gereduceerd)

30- 70
70-100
100-120

30
40

Situatieschets

V€A/Ca.ho.1h
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Profiel nr. 29
Kaarteenheid Pvl72Am-b
GHG
GLG
Bewortelbare diepte
Profielopbouw
Diepte
Omschrijving
(cm - mv.)
0- 30
matig humusarme, kalkrijke, matig
lichte zavel
30- 60
kalkrijke, matig lichte zavel
60-100 rietzeggeveen + klei (verwerkt)
100-120
rietzeggeveen (gereduceerd)
Situatieschets

78

50 cm - mv.
100 cm - mv.
60 cm - mv.

Humus Lutum
(%)

(%)

2

16
17

M50
(um)

Profiel nr. 30
Kaarteenheid Pv372A-b
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

50 cm - mv.
100 cm - mv.
55 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 45
45- 55
55-100
100-120

Omschrijving
matig humusarme, kalkrijke,
zware zavel
kalkrijke, zware zavel
kalkarme, matig zware klei
rietzeggeveen
rietzeggeveen (gereduceerd)

Humus Lutum
(%)
(%)

M50
(Mm)

22
20
38

Situatieschets

79

Profiel nr. 31
Kaarteenheid Pv372Bm-b
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

55 cm -mv.
100 cm - mv.
45 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm -mv.)
0- 30
30- 45
45-100
100-120

Omschrijving
matig humusarme, kalkarme,
zware zavel
kalkrijke, zware zavel
rietzeggeveen + klei (verwerkt)
rietzeggeveen (gereduceerd)

Humus

Lutum

(%)

(%)

2

20
19

M50
(um)

Situatieschets

U / e f' fioQ k.oo -e
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Profiel nr. 32
Kaarteenheid Pv372C-b
GHG
GLG
Bewortelbare diepte
Profielopbouw
Diepte
Omschrijving
(cm - mv.)
0- 30
matig humusarme, kalkarme, zware zavel
30- 50
kalkarme, matig zware klei
50-100
rietzeggeveen
100-120
rietzeggeveen (gereduceerd)

50 cm - mv.
100cm - mv.
50 cm - mv.

Humus Lutum
(%)

(%)

2

21
40

M50
(Hm)

Situatieschets

i
f
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Profiel nr. 33
Kaarteenheid Pv572C-b
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

45 cm - mv.
90 cm - mv.
50 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)

Omschrijving

0- 30

matig humusarme, kalkarme,
lichte klei
kalkarme, matig zware klei
rietzeggeveen
rietzeggeveen (gereduceerd)

30- 50
50- 90
90-120

Humus

Lutum

(%)

(%)

3

27
40

Situatieschets

PeAJte

-uj>e<? - -

;
vet-- \

l\
\sc#<t<uh

zthn
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v

M50
(Hm)

Profiel nr. 34
Kaarteenheid Kb07A-c
GHG
GLG
Bewortelbare diepte
Profielopbouw
Diepte
Omschrijving
(cm - mv.)
0- 25
matig humusarme, kalkrijke, zeer
lichte zavel
25- 55
kalkrijke, matig lichte zavel
55- 85
rietzeggeveen
85-120
rietzeggeveen (gereduceerd)

30 cm - mv.
85 cm - mv.
55 cm - mv.

Humus Lutum
(%)

(%)

3

11
15

Sctfcnsv\ot<T>~p£<z-

t/-^c<j7

M50
(urn)

Situatieschets

1
dfe.

jo
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Profiel nr. 35
Kaarteenheid KblOA-c
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

35 cm - mv.
100 cm - mv.
100 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 15
25- 65
65-100
100-120
Situatieschets

84

Omschrijving
matig humeuze, kalkrijke,
matig lichte zavel
kalkrijke, matig lichte zavel
kalkrijke, zware zavel
kalkrijke, zware zavel (gereduceerd)

Humus

Lutum

(%)

(%)

4

16
15
18
19

M50
(urn)

Profiel nr. 36
Kaarteenheid Kb37A-b
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

50 cm - mv.
105cm - mv.
60 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)

Omschrijving

matig humeuze, kalkrijke,
zware zavel
25- 60
kalkrijke, zware zavel
60-105
rietzeggeveen
105-120 rietzeggeveen (gereduceerd)

Humus Lutum M50
(%)
(%)
(urn)

0- 25

19
19

Situatieschets
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Profiel nr. 37
Kaarteenheid Kb30A-b
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

50 cm - mv.
105 cm - mv.
105 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 40
40- 65
65-105
105-120

Situatieschets

86

Omschrijving

Humus
(%)

matig humusarme, kalkrijke,
zware zavel
kalkrijke, zware zavel
kalkrijke, matig lichte zavel
kalkrijke, zware zavel
kalkrijke, matig lichte zavel
(gereduceerd)

3

Lutum
(%)
19
18
14
22
17

M50
(urn)

Profiel nr. 38
Kaarteenheid Kb50B-c
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

30 cm - mv.
90 cm - mv.
90 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 25
25- 40
40- 65
65- 90
90-120

Omschrijving
matig humeuze, kalkarme,
lichte klei
kalkrijke, lichte klei
kalkrijke, zware zavel
kalkrijke, matig lichte zavel
kalkrijke, matig lichte zavel
(gereduceerd)

Humus Lutum M50
(%)
(%)
(urn)
30
27
23
17
16

Situatieschets

oL&<*r\
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Profiel nr. 39
Kaarteenheid Vp36-b
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

50 c m - mv.
110 cm - mv.
50 cm - mv.

Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)

Omschrijving

0- 30
30- 35
35-110
110-120

matig humusarme, zware zavel
zware zavel
rietzeggeveen
rietzeggeveen (gereduceerd)

88

Humus
(%) _
3

Lutum
{%)_
20
18

M50
(um)

Profiel nr. 40
Kaarteenheid Vp56-c
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

30 cm - mv.
90 cm - mv.
50 cm - mv.

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

Omschrijving
matig humeuze, lichte klei
rietzeggeveen
rietzeggeveen (gereduceerd)

Humus Lutum M50
(%)
(%)
(urn)
28

Situatieschets

89

Profiel nr. 41
Kaarteenheid Vpvk6-e
GHG
GLG
Bewortelbare diepte

Profielopbouw
Diepte
Omschrijving
(cm -mv.)
0- 25
venige klei
25- 70
rietzeggeveen
70-120 rietzeggeveen (gereduceerd)

15 cm - mv.
70 c m - mv.
40 cm - mv.

Humus

Lutum

M50

(%)

(%)

(jim)

23

28

Situatieschets

'<AJa./~fe 00-e.cj

\L$ y*\
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Profiel nr. 42
Kaarteenheid Vpv6-e
GHG
GLG
Bewortelbare diepte
Profielopbouw
Diepte
Omschrijving
(cm - mv.)
0- 25
kleiig veen
25- 50
rietzeggeveen
50-120 rietzeggeveen (gereduceerd)

5 cm - mv.
50 cm - mv.
40 cm - mv.

Humus

Lutum

(%)

(%)

35

25

M50
(urn)

Situatieschets
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