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WOORD VOORAF

InopdrachtvandeLandinrichtingsdienstteUtrechtheeftDLO-StaringCentrumeen
bodemkaartvanhetruilverkavelingsgebied Axelvervaardigd.Degegevensvoordeze
kaartzijn voorhetgrootstedeelontleendaanbestaandebodemkaarten.Tercompletering en actualisatie van deze gegevens is in de eerste helft van 1993 aanvullend
veldonderzoek verricht.
HetonderzoekwerduitgevoerddoorG.Pleijter.Deorganisatorischeleidingvanhet
project had het hoofd van de afdeling Veldbodemkunde, drs.J.A.M ten Cate.
Metmedewerkersvandeafdeling OntwikkelingenEvaluatievandeLandinrichtingsdienstZeelandteGoesisvantijdtottijdoverlegdoveropzet,voortgangenresultaten
van het onderzoek.

SAMENVATTING

InopdrachtvandeLandinrichtingsdienstteUtrechtheeft DLO-StaringCentrumeen
bodemkaartvanhetruilverkavelingsgebied Axelvervaardigd.Hiervoorzijnbestaande
gegevens bewerktengeactualiseerd dooraanvullend veldonderzoek,metnamenaar
zanddiepte en grondwaterbeweging. Vaneen kleine oppervlakte in het oosten van
het gebied, waarvan geen gegevens waren, heeft een volledige veldopname plaats
gevonden. Ook isvoorde I e schatting eenreeks van standaardprofielen opgesteld.
Deze reeks bestaat uit representatieve bodemprofielen van alle gronden die in het
ruilverkavelingsgebied zijnonderscheiden.Hetonderzoekisindeeersthelft van1993
uitgevoerd.
Deresultatenvanhetonderzoekzullengebruiktworden bijdeplanvormingenvoor
de vaststelling van de ruilwaarde van de gronden.
HetgebiedligtinOostZeeuwsch-VlaandereninhetWaterschapDeDrieAmbachten
en ressorteert onder de gemeente Axel en voor een klein deel onder de gemeente
Hulst. De oppervlakte bedraagt 2390 ha.
Deafzettingen dieinditgebiedaanofnabijdeoppervlaktevoorkomen,zijngevormd
in het Pleistoceen en Holoceen. De pleistocene dekzanden die plaatselijk ondiep
voorkomen,zijn deuitlopersvanhetBelgischedekzandgebied.Hetdekzandheltin
noordelijkerichtingafenwordtgeleidelijkdoorsteedsdikkerelagenjonge,holocene
zeeafzettingen bedekt.
Bijhet onderzoek is gebruik gemaakt van bestaande bodemkaarten eneen hoogtekaart. Tijdens het veldonderzoek zijn, afhankelijk van de complexiteit van het
bodempatrooneneventueleingrepenindebodem,verspreidoverhetgebiedboringen
verricht,indieptevariërendvan100-220cm-mv.Daarbijwerdvooralgeletopaard
en samenstelling van de ondergrond, en werden de gemiddeld hoogste (GHG) en
gemiddeld laagstegrondwaterstand (GLG)geschat.Metbehulpvandezeresultaten
is een bodemkaart, schaal 1: 10 000, samengesteld.
Erzijn intotaal27legenda-eenheden onderscheiden. Inhet gebied komen mariene
gronden, mariene gronden opdekzand endekzandgronden voor. Bijde indeling is
zoveelmogelijkgebruikgemaaktvanbestaandeeninZeelandbekendebenamingen.
Bij de mariene gronden is onderscheid gemaakt in zandgronden en zavel-en Heigronden. Laatstgenoemde zijn onderverdeeld in plaatgronden, schorgronden en
kreekbeddinggronden.
Binnen de mariene gronden opdekzand komen alleen zavel-en kleigronden voor,
die tot deplaatgronden behoren.
De dekzandgronden zijn op dit niveau niet verder onderverdeeld.

Bijdeschorgronden ismeteentoevoeging aangegeven,waarzandtussen 80en 100
cm -mv. voorkomt.
De grondwaterklassen (Gk) geven in 5klassen bij benadering de diepteligging en
de fluctuatie van het grondwater weer.
Vandemeesteonderscheiden kaarteenheden (legenda-eenheid+grondwaterklasse)
is een representatief profiel opgesteld. Met elkaar vormen zij de zgn. reeks van
standaardprofielen.
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1 INLEIDING

InopdrachtvandeLandinrichtingdienst teUtrechtisindeeerstehelft van 1993 een
bodemkundigonderzoekuitgevoerdinhetruilverkavelingsgebied Axel.Hetdoelvan
het onderzoek was:
- de bodem in kaart te brengen op schaal 1: 10000;
- een reeks standaardprofïelen samen te stellen.
De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt voor:
- de planvorming;
- de vaststelling van de ruilwaarde van de gronden.
Bij deplanvorming gaat de aandacht vooraluit naar dediepteligging en fluctuatie
van hetfreatischgrondwater. In het kader van het plan Waterspil wordt geopteerd
vooreengeoptimaliseerd waterbeheer,waarbij waterconserveringenpeilverhoging
eenrolspelen.Dezevernattingzoutotterugdringingvanhetareaaldroogtegevoelige
grondenentothogerenatuurwaardendantotnutoevandelaaggelegenkreekbeddinggronden moeten leiden.
Devaststelling vande ruilwaarde van degronden vindtplaats aan dehand vanhet
natuurlijk producerend vermogen van de grond. Anders gezegd: de kwaliteit of
geschiktheid,diedewaarde vandegrond bepaalt,hangt samen met bodemkundige
kenmerken als samenstelling van de bovengrond, profielopbouw, en de diepte en
fluctuatie van het grondwater. Tijdens het bodemkundig onderzoek zijn vooral
gegevensverzameldoverdievariabelendievoordeplanvormingenvaststellingvan
deruilwaarde van belang zijn.
Bijonsonderzoekhebbenwegebruiktgemaaktvanreedseerderverzameldebodemkundige gegevens:
- Bodemkaart vanNederland, schaal 1:50000,blad 54Oost Terneuzen, blad55
Hulst, bladen 48 Oost en West (Zeeuwsch-Vlaamse deel) (1980).
- Debodemgesteldheid vanhetruilverkavelingsgebied Zuiddorp-Clinge (Vander
Sluis et al. 1964);
- De bodemgesteldheid in een gedeelte van het Waterschap het Axeler
Ambacht; bodemgeschiktheid en landschap (Ovaa en Bazen 1969).
Zoweldebodemkaartenalsdegrondwatertrappenkaarten vanbovengenoemdegebiedendieinhetruilverkavelingsgebied zijn gelegen,zijn aangepast enverwerktinde
huidige bodemkaart, schaal 1 : 10000.
Bijhetveldbodemkundig onderzoekzijngegevensoverdebodemgesteldheid verzamelddooraanbodemprofielmonsters deprofielopbouw vasttestellen.Verderisbij
dit onderzoek het grondwaterstandsverloop geschat. De puntsgewijs verzamelde
resultatenendewaargenomenveld-enlandschapskenmerken,alsmededetopografie,
stelden ons in staat in het veld de verbreiding van de gronden in kaart te brengen.
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Methode,resultatenenconclusiesvanditonderzoekzijn bescheven ofweergegeven
in het rapport en op 1kaart. 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).Inhoofstuk 3staandebelangrijkste kenmerkenvandevoorkomende
grondenbeschreven.Hoofdstuk 4behandeltdemethodevangeschiktheidsbeoordeling,
die de basis vomt van de ruilwaarde. De aanhangsels bij dit rapport bevatten een
woordenlijst,waaringebruiktetermenwordenverklaard (aanhangsel 1),endereeks
van standaardprofielen met hun ligging (aanhangsel 2).
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2 METHODE VAN ONDERZOEK

2.1 Ligging en oppervlakte
Hetonderzoeksgebied,deruilverkavelingAxel,ligtinoostelijkZeeuws-Vlaanderen
en behoort voor het overgrote deel tot de gemeente Axel; in het oosten ressorteert
nogeengeringeoppervlakteonderdegemeenteHulst(fig. 1).Hetgebiedisca.2390
hagrootenmaaktwaterstaatkundigdeeluitvanhetwaterschapdeDrieAmbachten.

2.2 Gebruikte gegevens en veldonderzoek
Bijhet vervaardigen vandebodemkaart isgebruik gemaakt van bestaandebodemkaarten, hoogtekaarten, alsmede van depolderpeilenkaart en de geomorfologische
kaart.
De belangrijkste bronnen waren de bodemkaarten van het ruilverkavelingsgebied
Zuiddorpe-Clinge(VanderSluisetal.1964)envaneengedeeltevanhetWaterschap
het Axeler Ambacht (Ovaa en Bazen 1969).
Nadien zijn af- enontwateringswerken uitgevoerd metalsgevolgeendieperniveau
vanhetgrondwater.Ookzijndoorgrondwerkenplaatselijk laagtesvankrekengeheel
ofgedeeltelijk opgevuldmetgrondvanaanliggendepercelen.Dooraldezeingrepen
komendehiervoorgenoemdebodemkaartennietgeheelmeerovereenmetdeactuele
bodemkundige situatie. Verder stemmen de legenda's van de hiervoor genoemde
bodemkaarten niet geheelmetelkaar overeenenisdeinformatie metnameoverde
zandondergrond door veldonderzoek aangevuld.
Het veldonderzoek vond plaats aan de hand van de bestaande bodemkaarten. Met
behulp van deze gegevens, enhydrologische en geomorfologische terreinkennis is
deplaats van deboringen bepaald.Afhankelijk vandecomplexiteit van debodemgesteldheid zijn over het gehele gebied fragmentarisch boringen tot 120cm -mv.
entotGLG-diepteverricht.Vandebodemprofielen zijnvanelkelaaggegevensover
humus-enlutumgehalte enkoolzurekalk geschat.Vandezavel-enkleilagen isde
matevanfysische rijpingbepaald.Verderzijn invoorkomendegevallende grofheid
van de zandfractie en de veensoort vastgesteld.
Een belangrijk gegeven voor de geschiktheid of waarde van de grond is de diepte
waarbinnen het grondwater fluctueert. Daarom is ook per boorpunt de gemiddeld
hoogste en laagste grondwaterstand (GHG en GLG) geschat.
Degebiedenmetovereenkomstigebodemkundigekenmerken,dekaartvlakken,zijn
zonodiggewijzigd aandehandvanderesultatenvanhetnieuweveldonderzoek.De
grenzen van deze kaartvlakken zijn niet alleen verkregen uit de gegevens van de
boringen, maar ook is gebruik gemaakt van veldkenmerken, zoals reliëf, aard en
13
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afwisseling van de vegetatie, slootwaterstanden e.d.

2.3 Opzet van de legenda
Bij deindeling van debloklegenda opde bodemkaart (zie ook fig. 2)is uitgegaan
vaneenzodanigeopzet,datdeonderlingesamenhangvandegronden duidelijk naar
voren komt en waarbij tevens de regionale benaming een plaats krijgt.
Opdebestaande bodemkaarten vanhetruilverkavelingsgebied Zuiddorp-Clinge en
van een deel van het waterschap het Axeler Ambacht lag bij de indeling van de
gronden de nadruk op een fysiografische benadering, d.w.z. ontstaanswijze (o.a.
plaatgrondenenschorgronden)enouderdom(o.a.Oudland,MiddellandenNieuwland)
van de gronden stonden voorop. Li de huidige bodemkunde wordt veel meer de
nadruk gelegd op de bodemvorming (pedogenese) en worden de differentiërende
criteria met behulp van meetbare kenmerken gedefinieerd.
IndelegendavandebodemkaartvanAxelzijnbeideaspectenmetelkaarverbonden.
Enerzijdswordtindebenamingaangeslotenopdefysiografische indeling,anderzijds
zijn kwantitatieve criteria gehanteerd. Dit betekent dat de benamingen van de
fysiografische indeling,dieregionaal ingeburgerd zijn,nu zijn gedefinieerd aande
hand van meetbare criteria.
Op de bodemkaart zijn onderscheiden:
- legenda-eenheden;
- grondwaterklassen;
- toevoeging;
- overige onderscheidingen;
- algemene onderscheidingen.
Legenda-eenheden verwijzen naar één of meer kaartvlakken met gronden die een
grootaantalovereenkomstige kenmerken eneigenschappen gemeenhebben.Iedere
legenda-eenheiddraagteenafzonderlijke code(bijv.Ms35A)enwordtbegrensddoor
een bodemgrens (niet-onderbroken lijn).
Degrondwaterklassen (Gk)geven bij benadering inklassen dediepteligging ende
fluctuactie vanhetgrondwater weer.ElkeGkis aangeduid meteenletter (at/me).
Opdebodemkaartvaltdebegrenzingervanvaaksamenmetdebodemgrens,zoniet
dan wordt ze begrensd door een onderbroken lijn.
Overigeonderscheidingen omvatteninhetalgemeendenietinhetonderzoekbetrokken terreingedeelten waarvan wel een schattingswaarde moet worden vastgesteld.
Ditismeestalniethetgevalmetdealgemeneonderscheidingen:water,bebouwing,
enz.
Eencombinatievanlegenda-eenheid+grondwaterklasse+toevoegingheetkaarteenheid.Kaarteenhedendienenalsbeoordelingseenheid bijhetvaststellenvandebodem
15
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geschiktheid of in dit geval bij het bepalen van de ruilwaarde van de gronden.

2.4 Indeling van de gronden
Naar de aard vanhet materiaal dat binnen 80cmdiepte overwegend voorkomt,en
naar degenese vande afzettingen zijn de gronden ophet hoogste niveau als volgt
ingedeeld:
- mariene gronden;
- mariene gronden op dekzand;
- dekzandgronden.
Binnen de mariene gronden zijn onderscheiden:
- zandgronden;
- zavel-en kleigronden.
De zavel- enkleigronden zijn, voorzover vantoepassing, nog weer onderverdeeld
in:
- plaatgronden;
- schorgronden;
- kreekbeddinggronden.
Binnendemarienegrondenopdekzandkomenalleenplaatgrondenvoor;dedekzandgronden zijn op dit niveau niet verder onderverdeeld.
Allegrondenzijn verderonderverdeeld naartextuurvandebovengrond (tabel 1)en
naar profielverloop (tabel 2).
Tabel1 Indeling vande bovengrond naarzwaarteklassen
Code Benaming

Lutumgehalte
(%)

Afslibbaar
(%)

a
0
1
3
5
7

0 -8
8 -12
12 -17,5
17,5-25
25 -35
35 -50

0 -12
12 -18
18 -25
25 -37,5
37,5-50
50 -75

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

Het profielverloop geeft informatie over de profielopbouw van de ondergrond tot
80cmdiepte,meestal invergelijking metdebovengrond. Er zijn inditgebied vier
profielverlopen onderscheiden,waarvanerdriebetrekkinghebbenopdebegindiepte
van het zand en één op het verloop van de zwaarte in de ondergrond.
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Tabel2Indelingvanhetprofielverloop
Code Benaming

Omschrijving

1 ondiep zand

zand beginnend binnen 40cm -mv.en
doorlopend tot tenminste 80cm -mv.
2 matig diep zand zand beginnend overwegend tussen
40 en 60cm -mv.entenminste 25cmdik
3 diep zand
zand beginnend overwegend tussen
60en 80cm -mv.entenminste 25cmdik
5 homogeen af- of zavel of klei die in zwaarte naar
oplopend
beneden toe gelijk blijft, dan wellichter
of zwaarder wordt
N.B.profielverloop 4isin dit gebied niet onderscheiden

2.5 Indeling van het grondwaterstandsverloop
De grondwaterstand op een bepaalde plaats varieert in de loop van een jaar. Doorgaans zalhet niveau in dewinter hoger zijn dan in de zomer. Bovendien verschillen
grondwaterstanden ookvanjaartotjaar ophetzelfde tijdstip.Hetjaarlijks wisselende
verloopvandegrondwaterstand opeenbepaaldeplaatskangekarakteriseerd 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 in het
ruilverkavelingsgebied Axel een relevante klasse-indeling ontworpen. Elk van de
klassen,degrondwaterklassen (Gk),isdooreenGHG-enGLG-traject gedefinieerd.
Er zijn in totaal 5 klassen onderscheiden (fig. 2).
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3 BESCHRIJVING VAN DE GRONDEN

3.1 Inleiding
Degronden inhetruilverkavelingsgebied behoren voorhetovergrotedeeltotdejonge
zeekleiafzettingen in zuidwestelijk Nederland. Plaatselijk komen aan het oppervlak
of tot dicht aan het oppervlak pleistocene dekzanden voor. Voor uitgebreide
informatie over degenese van ditgebied verwijzen wenaar bestaande literatuur van
Van der Sluis et al. (1964), Ovaa en Bazen (1969) en Van Rummelen (1965).
Bodemkundig is van belang dat dit gebied in grote mate is bepaald door
overstromingen uitdelatereDuinkerke-perioden. Oorspronkelijk laghet pleistocene
dekzand aan het oppervlak. Dit maakt deel uit van het Belgische-Vlaamse
dekzandgebied, datnaarhetnoorden afhelt. Kenmerkend zijn een aantal noord-oost
gerichte ruggen, die zich in Zeeuws-Vlaanderen grotendeels in de ondergrond
voortzetten (fig. 3). De rug waarop Axel ligt, is de meest noordelijke die nog aan
of bijna aan het oppervlak voorkomt. Het dekzand in deze rug bestaat uit leemarm
en zwak lemig (5-14% leem) zand met een grofheid die overeen komt met een
mediaan tussen 125 en 140 |J.m. Onder invloed van pedogenetische factoren als
topografie, klimaat, tijd, begroeiing en de mens zijn in het dekzand
humuspodzolgronden ontstaan.

Fig.3Richtingvan dedekzandruggen in Zeeuws-Vlaanderen
In een latere fase maakte het gebied deel uit van een uitgestrekt moerasgebied dat
geheel westelijke Nederland en Vlaanderen bedekte.Hierdoor vond devorming van
veen plaats;eerst in delaagste delen tussen de zandruggen, in een later stadium ook
opdezandruggen.Hetgrootste gedeelte vanhetveengebied istijdens de Duinkerkeperiode overstroomd;daarbij isveelveen weggeslagen. Ookiseendeelvanhet veen
in de Middeleeuwen voor brandstof gewonnen. Dit verklaart waarom nog slechts
plaatselijke dunne veenlagen zijn aangetroffen. Ook wijzen de hoge humusgehaltes
van de bovenlagen van het dekzand op een vroegere veenbedekking.
Vanaf de Vroege Middeleeuwen kwam ook oostelijk Zeeuws-Vlaanderen voor het
grootste deel onder invloed van de zee te staan. Getijdestromen schuurden een
wijdvertakt krekenstelsel uit waana opslibbing plaats kon vinden. Met name in de
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Karolingische tijd isditgebied flink door dezeeaangetast. Uitdebodemkundige
opbouw van de profielen kon niet worden opgemaakt dat er sprake is van
verschillende afzettingsfasen. Welzou deafwisseling inkalkgehaltes diewein de
Beoosten-Blij-benoordenpolder aantreffen, kunnenwijzen opdeaanwezigheid van
een tweefasen-systeem.
Nadeeerstebedijkingeninde12eeeuwvano.a.de Beoosten-Blij-benoordenpolder,
ging deopslibbing vanschorren enplaten gewoon door.ZoisdeCatharinapolder
ontstaan alsaanwas vaneengrote zandplaat, diepasin 1864 isbedijkt (fig. 4).
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Fig. 4 Inpolderinginoostelijk Zeeeuws-Vlaanderen

3.2 Mariene gronden
Tot de mariene gronden worden de gronden gerekend die zijn opgebouwd uit
materiaaldatonderinvloedvandegetijdebewegingisafgezet.Desedimentatie heeft
ineenzouttotzoetmilieuplaatsgevonden.Demarienegrondenbestaantotminimaal
80 cm- mv. uitmineraal materiaal van zand, zavel of klei. Hetgrootste deelis
kalkrijk totkalkhoudend enistottenminste 80cmdiepte gerijpt. IndeBeoostenBlij-benoordenpolder enBeoosten Blijpolder komtplaatselijk beneden 80cm-mv.
pleistoceen dekzand voor.
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3.2.1 Zandgronden (Zn...)
Zandgronden zijn minerale gronden (zonder een moerige bovengrond en moerige
tussenlaag) waarvan het minerale materiaal binnen 80cm -mv.voor meer dan de
helft van die dikte uit zand bestaat. In het ruilverkavelingsgebied Axel begint het
zandvanafmaaiveld ofop30cm-mv.(profielverloop 1).Demarienezandgronden
zijn kalkrijk.
Dezandgronden waarvan het zand op30cm-mv.begint,hebben een zaveldek dat
varieert van zeer lichte zaveltot matig lichte zavel.Het zand isoverhet algemeen
kleiarmmetplaatselijk eenovergangslaagje vankleiigzand.Hetmateriaaliserg fijn,
meestal tussen 110en 125 u,m.In de ondergrond is hier en daar gelaagd, slibrijk
materiaal aangetroffen.
Degrootste aaneengesloten oppervlakte zeezandgronden grenst aande bebouwing
van Axel en verder komen veel zandgronden langs het Zijkanaal naar Hulst voor.
Opveelplaatsen is zand weggegraven en ligthetmaaiveld lager (1meter ofmeer)
dandedirecteomgeving.Voordeelhiervanisdatdevochtleverantievandezegronden
is verbeterd, maar anderszijds is de ontwatering verslechterd.

3.2.2 Zavel- en kleigronden
Zavel- en kleigronden zijn minerale gronden (zonder een moerige bovengrond of
moerigetussenlaag) waarvanhetmineralemateriaal binnen 80cm-mv.voormeer
dan de helft van die dikte uit zavel of klei bestaat.
Demariene zavel-enkleigronden zijn inhetruilverkavelingsgebied Axelnaarhun
genese onderverdeeld in:
- plaatgronden;
- schorgronden;
- kreekbeddinggronden.

3.2.2.1 Plaatgronden (Mz...)
Plaatgronden zijnkalkrijkeklei-enzavelgronden meteenzandondergrond dietussen
40en 80cmdiepte begintentenminste25cmdikis.Binnendeplaatgrondenisnog
een verdere onderverdeling gemaakt naar begindiepte van de zandondergrond:
- zand overwegend beginnend tussen 40 en 60 cm - mv. (profielverloop 2);
- zand beginnend tussen 60 en 80 cm - mv. (profielverloop 3).
Omdatdezandondergrond indiepteoverkorteafstandnogalwisselt,isdebegrenzing
van de plaatgronden minder exact dan de kaart weergeeft. Het onderscheid tussen
beide profielverlopen is vooral bedoeld als een indicatie voor de zanddieptes.
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Een geringe oppervlakte vandemarieneplaatgronden iskalkarm; voor derest zijn
zekalkrijk. Dekalkarmeplaatgonden betreft éénkaartvlak (Mzl2B)inhetnoorden
van de Beoosten-Blij-benoordenpolder.
De zwaarte van de plaatgronden varieert van zeer lichte zavel tot lichte klei. De
overgang naar de zandondergrond verloopt meestal geleidelijk. De diepte van het
zand is vooral belangrijk voor de vochtleverantie; het is niet bewortelbaar en ook
isdecapillairestijghoogtebeperkt.Ditbetekentdatdebeschikbarehoeveelheidvocht
afhangt van de begindiepte van het zand en de diepte van het grondwater.

3.2.2.2 Schorgronden (Ms...)
De meeste gronden in het gebied behoren tot de schorgronden. Het zijn meest
kalkrijke grondendiegerijpt zijntotminstens 120cmdiepte.Zebestaantotminstens
80cmdiepte uit zavel of klei (profielverloop 5).Een deel van deze gronden heeft
aflopende profielen,d.w.z.hetlutumgehalteneemtmettoenemendediepte geleidelijk
af, maarbinnen80cmdieptewordtgeenzandaangetroffen. Degrondenkunnenook
tot ca. 80 cmdiepte gelijk van zwaarte blijven enpas daaronder lichter worden of
overgaan ineenzwaarderelaag.Plaatselijk komenookzwaardere lagenhogerinde
profielen voor,erisdan sprakevanoplopendeprofielen. Inhetalgemeen zijn deze
lagen kalkrijk enroestig;dit betekentdat dezeprofielen goed bewortelbaar zijn en
dat ookde grondwaterstroming niet wordt verstoord. Dit zou welhet geval zijn bij
kalkloze, zwarekleilagen, dieechter indit gebied niet zijn aangetroffen. Verder is
op vrij uitgebreide schaal in de Beoosten-Blij-benoordenpolder en ten zuiden van
het Zijkanaal naar Hulst dekzand in de ondergrond aangetroffen. Dit is niet op de
kaart vermeld, omdat het goed bewortelbare humeuze zand geen nadelige invloed
heeft op de hoeveelheid vocht, die het profiel aan een gewas kan leveren.
Het lutumgehalte van de schorgronden loopt uiteen van 8% (zeer lichte zavel) tot
40%(matigzwareklei).Zeliggenmeestalingroteaaneengeslotenoppervlaktendoor
het gehele gebied.Het grootste areaal vandeschorgronden wordt ingenomen door
de zavelgronden. Schorgronden inmatigzwareklei (Ms75A)komen alleenvoorin
het oosten vanhet gebied in deRiet- enWulfsdijkpolder. Naar beneden toeneemt
de zwaarte af zodat vanaf ca. 40 cm - mv. de ondergrond uit lichte zavel bestaat.
Hetzijn gronden diezicheventueel lenen voorverschraling van debovengrond ten
behoeve van alternatieve teelten.
Hetorganische-stofgehalte islaag;dezavelgronden bevatten meestalnietmeerdan
1-2% organische stof endekleigronden hooguit 2-4%.Degronden diejarenlangin
gebruikzijngeweestalsgrasland,hebbenhogereorganische-stofgehaltes;dit betreffen
meestal huisperceeltjes.
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3.2.2.3 Kreekbeddinggronden (Kb...)
Kreekbeddinggrondenwordengekarakteriseerddoorhunlageliggingindevoormalige
kreken dieslechtsgedeeltelijk verland zijn.Devariatieinprofielopbouw isbijdeze
gronden erg groot. Zowel zand, zavel als klei kunnen op korte afstand van elkaar
worden aangetroffen. Ook komen verstoringen voor door verwerkingen en door
aanvoer van grond van elders. Plaatselijk is de ondergrond, wanneer die uit zavel
of klei bestaat, vanaf 60 à 80 cm diepte slap (ongerijpt).
De dikte van dehumeuze bovengrond is gering en bedraagt niet meer dan 10à15
cm.Wel bevat debovengrond, alsgevolgvanjarenlang grasland opdeze gronden,
relatief veel organische stof:4 à6%.

3.3 Mariene gronden op dekzand
Mariene gronden opdekzand zijn minerale gronden, opgebouwd uit materiaal dat
onder invloed van de getijdebeweging afgezet is op pleistoceen dekzand. De
pleistocene ondergrond begint tussen 40 en 80 cm - mv. De mariene gronden op
dekzand bestaan uit plaatgronden.
Dezeplaatgronden bestaan, evenalsdehiervoor beschreven mariene plaatgronden,
uitkalkrijke zavel-enkleigronden.Alleen verschilthetmateriaal inde ondergrond
datbijdezeplaatgrondenbestaatuitkalkarm,pleistoceendekzand.Naarbegindiepte
van de zandondergrond is ook binnen de plaatgonden op dekzand een verdere
onderverdeling gemaakt in profielverloop 2 en 3 (zie 3.2.2.1).
De bovengronden van deze plaatgronden op dekzand zijn in vergelijking met de
mariene plaatgronden over het algemeen iets humeuzer (1 à 2%) maar bevatten
minder kalk. De zwaarte loopt uiteen van zeer lichte zavel tot lichte klei, waarbij
de lichtere gronden de meerderheid vormen.
De toplaag van het dekzand wordt gevormd door een 20-40 cm dikke, humeuze
cultuurlaagmeteenorganische-stofgehalte van5-8%.Dezelaagisgoedbewortelbaar
enlevertdaaromeenbelangrijke bijdrage indevochtvoorziening.Ditbetekentb.v.
dat de gronden met profielverloop 3,waarvan het dekzand gemiddeld op 70 cmmv.begintendehumeuzelaagtot 100cm-mv.doorloopt,geenvochttekortkennen.
Plaatgronden opdekzand komen voor in deBlij-Beoosten en Benoordenpolder, en
ten zuiden van het Zijkanaal naar Hulst.

3.4 Dekzandgronden
Dekzandgronden zijn minerale gronden opgebouwd uit het mineralogisch armere,
pleistocene dekzand. Ze zijn in de bovengrond marien beïnvloed, d.w.z. dat de
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dekzandgronden in de bovengrond verrijkt zijn met slib of bedekt zijn met een
zaveldek.Zebevattenredelijk wat organische stof,2à4%. Hetkalkgehalte wisselt
nogal; naast kalkrijke komen ook kalkarme bovengronden voor. In het algemeen
bevattendekalkarme,marienbeïnvloedebovengrondenmeerhumusdandekalkloze
dekzandgronden.
Onder de huidige bovengrond ligt een vroegere teeltlaag tot ca. 50 cm -mv.,die
rust opeen min of meer duidelijke humuspodzol-B-horizont.Volgens het systeem
vanbodemclassificatievoorNederland(DeBakkerenSchelling1989)behorendeze
gronden tot de laarpodzolgronden.
Het dekzand in de ondergrond bestaat uit zeer fijn zand (M50 meestaltussen 125
en 150 \im) en is leemarm en zwak lemig.

3.5 Toevoeging ondergrond
Eénbodemkundigeeigenschapisopdebodemkaartmeteentoevoegingaangegeven.
Deze heeft betrekking op de ondergrond:
...z kalkrijk zeezand tussen 80en 100 cm -mv. beginnend
Dezetoevoegingisalleenaangegevenbijdeschorgrondenmetprofielverloop 5.Dit
is van belang voor devochtleverantie; zand in de ondergrond opdeze diepte geeft
in een droge zomer toch nog een klein risico op vochttekort.
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4 BODEMGESCHIKTHEIDSBEOORDELING

4.1 Inleiding
Bij eenruilverkaveling wordtdoor eencommissie van schatters deruilwaarde van
alle in het gebied voorkomende gronden vastgesteld. Dit gebeurt aan de hand van
bodemkundigecriteriadiedegeschiktheidvandegrondvoorlandbouwkundiggebruik
bepalen.Hetgaathierbij omvragenals:hoeveelvochtkaneengrondaaneengewas
leveren,laatdegrondzichgemakkelijk verkruimelen,hoestaathetmetdegevoeligheidvoorslemp,enz.Dezegedragingenwordenbehalvedoorweersomstandigheden,
ookbepaalddoordesamenstellingenopbouwvanhetbodemprofiel. Alsbasisvoor
hetvaststellingvanderuilwaardewordtdebodemkaart,schaal1 : 10000,gebruikt.
Verder wordt gebruik gemaakt van het landelijke systeem voor bodembeoordeling
"De interpretatie van bodemkundige gegevens" (Van Soesbergen et al. 1986).Dit
betreft het Werksysteem Interpretatie Bodemkaarten, Stadium-C (WIB-C).Aande
hand hiervan doet DLO-Staring Centrum uitspraken over het gedrag of de reactie
vangronden bijeenbehandeling ofingreepmetdaaraangekoppeld de geschiktheid
vooreenbepaaldevormvanbodemgebruik.Vervolgensbepalendeschatters aande
hand van deze uitspraken de ruilwaarde.
Dezeboordelingsprocedure,diederuggegraat voordevaststellingvanderuilwaarde
vormt, wordt in dit hoofdstuk nader toegelicht.

4.2 Standaardprofielen
Zoals reeds vermeld isde bodemkaart, schaal 1:10000,vanhet ruilverkavelingsgebied Axel de basis voor de vaststelling van de ruilwaarde. Daarom is van alle
gronden die op de bodemkaart zijn onderscheiden, een representatief profiel
beschreven.Metelkaarvormenzijdezgn.reeksvanstandaardprofielen waarvande
gegevensineenprofielschets zijn vastgelegd.Zezijninaanhangsel2vanditrapport
opgenomen. Op een overzichtskaart, schaal 1:50000 (figuur 5 in aanhangsel 2),
zijn denummersvandestandaardprofielen aangegeven.Eensituatieschets geeft de
precieze ligging van ieder standaardprofiel weer.
Op deze gegevens berust de beoordeling van de gronden, die vervolgens door de
schatters ineenruilwaarde wordtvertaald.Debodemkaartlevertdeinformatie over
debegrenzing vandegronden,dieovereenkomenmetdeverschillendeprofielen uit
de standaardreeks.
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4.3 Het beoordelingssysteem
Bijdebeoordelingvandegrondenvoordevaststellingvanderuilwaardeinhetkader
van de ruilverkaveling, worden de bodemeigenschappen vertaald in beoordelingsfactoren.
Eenbeoordelingsfactor berustopeencombinatievanbodemeigenschappen.Zohoudt
degevoeligheid voorslempo.a.verband metdezwaarte,het organische-stofgehalte
enkoolzurekalkgehaltevandegrond.Debeoordelingsfactoren wordenmeteen cijfer
gewaardeerd, gradatie genoemd. Er zijn factoren met drie, vier of vijf gradaties,
aangeduid met de cijfers 1t/m 3, 1t/m 4 en 1t/m 5. Gunstige landbouwkundige
eigenschappen krijgen een laag cijfer en ongunstige een hoog cijfer.

4.4 De beoordelingsfactoren
Eenbeoordelingafactor iseenmetdegrond,samenhangendefactorwaarmeeeenvoor
het bodemgebruik belangrijk proces, een gedragsaspect van de grond of een
groeiplaatsomstandigheid, wordt gekarakteriseerd en het niveau ervan wordt
beschreven (Van Soesbergen et al. 1986).In het ruilverkavelingsgebied Axel zijn
voor akkerbouw met name de volgende beoordelingsfactoren van belang:
- ontwateringstoestand;
- vochtleverend vermogen;
- verkruimelbaarheid;
- slempgevoeligheid.

4.4.1 Ontwateringstoestand
De beoordelingsfactor ontwateringstoestand is niet alleen een aanduiding voor de
ontwatering,maarookvoordeluchthuishoudingvaneengrond.Deontwateringstoestandgeeft daardoor ookinformatie overdezuurstofvoorziening van plantewortels
enoverdewijzigingen diezichhierinindeloopvanhetjaarvoordoenonderinvloed
vanneerslag,verdampingenafvoer. Hetgaat vooralomdebovenste50tot 100cm
van de grond waarin zich de meeste plantewortels bevinden en waarin zich het
bodemleven afspeelt.
Het lucht- en watergehalte van de grond is afhankelijk van deporiënfractie en de
poriëngrootteverdeling,eninbelangrijkematevandegrondwaterstand.Voorakkerbouwstreeft mennaareengemiddeldhoogtegrondwaterstandvan>70cm-mv.Voor
verrewegdemeestegronden inAxelismeteengoedfunctionerende drainage deze
ontwateringsdieptehaalbaar.Ditgeldtnietvoordelaaggelegengronden,zoalslangs
sommige kreken.
Er worden vijf gradaties onderscheiden (tabel 3).Alsrichtlijnvoor de vaststelling
vandegradaties indezebeoordelingsfactor isdegemiddeldhoogste (winter)grond26

waterstand (GHG) als referentiewaarde genomen.
Tabel3 Gradatiein(mogelijke)ontwateringstoestandalsafhankelijkevan
de GHG
Gradatie
code benaming
1
2
3
4
5

zeer diep
diep
vrij diep
matig diep
zeer ondiep

Grondwater- Gemiddeld hoogste Gemiddeld laagste
klasse
(winter)grondwater- (zomer)grondwater(Gk)
stand (GHG) in
stand (GLG)in
cm -mv.
cm -mv.
al
b
c
d
e

80-140
40- 80
40- 80
15- 40
0-25

160-260
120-160
80-120
60-100
60- 80

4.4.2 Vochtleverend vermogen
De beoordelingsfactor vochtleverend vermogen duidt op de hoeveelheid vocht die
degrond ineengroeiseizoen van 150dagen (1apriltot 1september) en ineen droog
jaar (zgn. 10 %-droogjaar) aan de plantewortel kan leveren. Een jaar noemen we
droog wanneer het neerslagtekort meer dan 200 mm bedraagt (tabel 4).
Tabel4 Gemiddeld neerslagtekort (mm)
vanaf1aprilin eenseizoen van
150dagenineen10%-droogjaar
Periode
1 april-1mei
1 april-1juni
1 april-1juli
1 april-1augustus
1 april-1september

Neerslagtekort
20
65
115
165
200

De verschillen in vochtleverend vermogen worden door middel van 5 gradaties
aangegeven (tabel 5).
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 zo diep onder de wortelzone dat capillaire nalevering niet of nauwelijks plaats
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vindt. De hoeveelheid vocht die beschikbaar is, wordt geheel bepaald door het
vochtleverend vermogen inde wortelzone.Deze wordt vastgesteld door de volumefractie water te vermenigvuldigen met de dikte van de wortelzone.
Tabel5 Gradatieinvochtleverendvermogen
alsafhankelijke vandehoeveelheid
vocht(mm)
Gradatie

Hoeveelheid vocbt

code

benaming

1
2
3
4
5

zeer groot
>200
vrij groot 150-200
matig
100-150
vrij gering 50-100
zeer gering
<50

Totdegroepvanhangwaterprofielen behoren degrondenmet beperkte bewortelingsmogelijkheden enmet zodanigdiepegrondwaterstanden datgeen capillaire nalevering
mogelijk is. Dit geldt voor veel gronden met zand binnen 80 cm diepte. In tabel 6
zijn de referentiewaarden voor de hoeveelheid opneembaar vocht gegeven.
Tabel 6 Volumefractie beschikbaar vocht (mm/dm) in
zand, zavel- en kleigronden bijeen drukhoogte
van-50tot-16000 cm(=pF 1,7-4^)
Grondsoort

Volumefractie beschikbaar vocht
(mm per dm)

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

15
18
20
22
20
18
15

b Grondwaterprofielen
Gedurende het hele groeiseizoen profiteren grondwaterprofielen van water dat via
capillair transport beschikbaar komt. Op deze wijze moetper etmaalminstens 2 mm
vocht vanuit het grondwater aan de wortelzone worden geleverd. Dit betekent dat
deGLGgedurende het groeiseizoen binnen dekritieke z-afstand blijft. Aan dergelijke
gronden wordteen vochtleverend vermogen groter dan 200mm toegekend (gradatie
1).
De afstand die door de capillaire opstijging kan worden overbrugd bij een aanvoer
van minimaal ca. 2 mm vocht per dag, wordt z-afstand genoemd. De kritieke zafstand is demaximale afstand tussen de grondwaterspiegel en de onderkant van de
wortelzone waarover een bepaalde vochtstroom mogelijk is.We nemen aan dat een
vochtstroom van 2 mm/dag als aanvulling op de vochtvoorraad van de wortelzone
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inNederland inhetalgemeen voldoende isomeengewasoptimaaltelaten groeien.
c Tijdelijke grondwaterprofielen
Tijdelijke grondwaterprofielen kunnen slechts gedurende een deel van het groeiseizoen in voldoende mateviacapillaire nalevering vanhet grondwater profiteren.
Datwil zeggen datslechts gedurende eendeel vanhet seizoen de grondwaterstand
voldoende hoog is om de aanvoer van 2 mmper etmaal mogelijk te maken.
Behalve van de diepte van het grondwater en de dikte van de wortelzone is de
capillaire vochtaanvoer afhankelijk van de samenstelling van de ondergrond.
Eengrootdeelvandeplaatgronden (Mz...enMd...)behoorttotdetijdelijke grondwaterprofielen.
Tabel7geeft dekritiekez-afstand vooreencapillaireopstijging vanca.2mmvocht
per etmaal van materiaal in de ondergrond dat in dit gebied voorkomt.
Tabel 7 Kritieke z-afstand voor een capillaire
opstijgingvan ca.2mm vochtperetmaal
in een aantal ondergrondengeschat op
basisvangewasenprofielwaarnemingen
Aard van de ondergrond

Kritieke z-afstand
in cm

leemarm dekzand
kleiarm zeezand
kleiig zeezand
zeer lichte zavel
matig lichte zavel
zware zavel
lichte klei
zware klei

60
60
70
110
130
90
70
60

4.4.3 Verkruimelbaarheid
Metdebeoordelingsfactor verkruimelbaarheid (bewerkbaarheid)vandegrondwordt
aangegeven het gemak waarmee de bouwvoor zich laat verkruimelen, en van de
breedte van het vochttraject waarbinnen dit mogelijk is. Van invloed op de verkruimelbaarheid zijn het lutum-,kalk-en organische-stofgehalte vande bouwvoor.
In ditgebied geldthoe zwaarder de grond,hoekleiner het vochtgehalte-traject, en
zoveel te moeilijker te verkruimelen (tabel 8).
Bijdiversewerkzaamhedenspeeltdeverkruimelbaarheid eenrol.Zaai/pootbedmaken,
aanaarden van gewassen,onkruidbestijding, oogsten vanrooivruchten geven meer
problemennaarmatehierbijmeerenergieaangewendmoetwordenenwanneerdeze
slechts bij een nauw vochttraject mogelijk zijn. Gronden kunnen zo moeilijk verkruimelbaarzijn,datdegewassenkeuzebeperktis.Daaromwordendelichteregron29

den met een breed vochtgehaltetraject, waarvan de bouwvoor gemakkelijk in fijne
gronddeeltjes uiteenvalt en daardoor een ruime gewassenkeuze toelaten, hoog
gewaardeerd.
Tabel 8 Gradatieinverkruimelbaarheidalsafhankelijkevandetextuur
vandebovengrond
Gradatie

Vochtgehalte- traject

Textuur van de bovengrond

code benaming
1

gemakkelijk

breed

2

tamelijk
gemakkelijk

betrekkelijk
breed

zware zavel

tamelijk
moeilijk

betrekkelijk
nauw

lichte klei

moeilijk

nauw

matig zware klei

3

4

zeer lichte zavel
matig lichte zavel

4.4.4 Slempgevoeligheid
Debeoordelingsfactor slempgevoeligheid duidt aaninhoeverre de bodemaggregaten
bestand zijn tegen:
- uiteenvallen inmicro-aggregaten of in afzonderlijke korrels onder invloed van de
neerslag;
- vervloeien bij hoge vochtgehalten.
Als alleenhet bodemoppervlak verslempt, spreken wevan 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 ookde infiltratiecapaciteit verlagen enhet waterbergend
vermogen verminderen. Een slempkorst aan het oppervlak kan de kiemplantjes
beschadigen.
Of slemp op een slempgevoelige grond werkelijk zal optreden, hangt ondermeer af
van deneerslag,deontwateringstoestand en debegroeiing. Ookdetopografie speelt
een belangrijke rol.
De gevoeligheid voor verslemping is vooral afhankelijk van het gehalte aan lutum,
het organische-stofgehalte en de hoeveelheid koolzure kalk van de bouwvoor (tabel
9). Het organische-stofgehalte en het kalkgehalte zijn van invloed bij gronden met
een bouwvoorzwaarte van > 17,5%. Dit betekent dat deze aspecten in het ruilverkavelingsgebied geen rol spelen, omdat de gronden van deze zwaarte niet meer
dan 2% organische stof bevatten en kalkrijk zijn.
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Tabel9 Gradatie in slempgevoeligheid als
afhankelijke van de textuur van de
bouwvoor
Gradatie

Textuur van de bouwvoor

code

benaming

1

gering

zware zavel
lichte klei
matig zware klei

2

matig

matig lichte zavel

3

groot

zeer lichte zavel
kleiig zand
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5 DE RUILWAARDE

5.1 Randvoorwaarden
Bij het bepalen van de ruilwaarde van de gronden is uitgegaan van een aantal
randvoorwaarden:
- het bodemprofiel is representatief voor de eenheid op de bodemkaart;
- het bodemgebruik is akkerbouw met gewassen die in dit gebied gangbaar zijn;
- vorm, ligging en ontsluiting van dekavels worden buiten beschouwing gelaten;
- er is bij voldoende drooglegging een goed functionerend drainagesysteem;
- de bemesting heeft het gewenste niveau;
- het profiel wordt onafhankelijk van de oppervlakte gewaardeerd.

5.2 Vaststelling van de ruilwaarde
Deruilwaarde vandegronden wordt afgeleid vandebodemkundige eigenschappen
samengevat in beoordelingsfactoren. Zij geven aan inhoeverre een grond voldoet
aandeeisendiedemoderneland-entuinbouwstellen.Aandehandhiervanbepalen
deschatters deruilwaardevanelkprofiel. Dezewaardewordtuitgedrukt inklassen
met onderlinge verschillen van minimaal 5% op een schaal tot 100%.
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AANHANGSEL 1WOORDENLUST

Rapportenkaartenbevattentermendieenigetoelichtingbehoeven.Indezelijst,die
een alfabetische volgorden heeft, vindt u de gebruikte termen verklaard of gedefinieerd. InDeBakkeren Schelling(1989)wordtveelaldieper opdebetekenisvan
een term ingegaan.
afwatering: afvoer van water door een stelsel van open waterlopen naar een
lozingspunt van het afwateringsgebied.
bodemprofiel (kortwegprofiel):doorsnedevanalleelkaarverticaal opeenvolgende
horizonten; in depraktijk van DLO-Staring Centrum meestal tot 120cm -mv.
bovengrond:bovenstehorizontvanhetbodemprofiel, diemeestaleenrelatiefhoog
gehalte aan organische stof bevat.Komt landbouwkundig inhet algemeen overeen
met de bouwvoor.
GHG:(gemiddeldhoogstegrondwaterstand)waardevoordegrondwaterstand, afgelezen bij de top van de gemiddelde grondwaterstandscurve.
GLG: (gemiddeld laagste grondwaterstand) waarde voor de grondwaterstand,
afgelezen bij het dal van de gemiddelde grondwaterstandscurve.
grondwaterklasse (Gk):klassegedefinieerd dooreen zekerGHG-en GLG-traject
grondwater:waterdatzichbenedendegrondwaterspiegelbevindtenalleholtenen
poriën in de grond vult. Het kan zich vrij bewegen en wordt daarom ook wel vrij
water genoemd.
grondwaterstand:diepte,incmbenedenmaaiveld,waaropzichdegrondwaterspiegel
bevindt.
GVG: (gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand) langjarig gemiddelde van de
grondwaterstand op 1april.
horizont:laagindegrond metkenmerken eneigenschappen dieverschillen vande
erbovenen/oferonderliggendelagen;inhetalgemeenligteenhorizontminofmeer
evenwijdig aan het maaiveld.
kalkrijk: bij het veldbodemkundig onderzoek wordthet koolzure-kalkgehalte van
de grond geschat aan de mate van opbruisen met verdund zoutzuur (10% HCl).
klei: mineraal materiaal dat tenminste 8% lutum bevat. Zie ook textuurklasse.
Ieemfractie: minerale delen kleiner dan 50 u.m. Wordt in de praktijk vrijwel
uitsluitend gebezigd bij lutumarm materiaal. Zie ook textuurklasse.
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lutum: kortweg gebruikt voor lutumfractie.
lutumfractie: minerale delen kleiner dan 2 urn
M50: (eigenlijk M50-2000) mediaan van de zandfractie. Het getal dat die korrelgrootte aangeeft waar boven en waar beneden de helft van de massa van de zandfractie ligt. Zie ook textuurklasse.
ontwatering: het afvoeren van water uit de grond, eventueel door greppels drains
of sloten. Ontwatering wordt afwatering waar het water het perceel verlaat.
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.
textuur: samenstelling ven de korrelgrootte van de grondsoorten; zie ook textuurklasse.
textuurklasse: berust op een indeling van grondsoorten naar de samenstelling van
hunkorrelgrootteinmassaprocenten vandemineraledelen.Niet-eolische afzettingen
(zowel zandals zwaarder materiaal)worden naarhet lutumgehalte alsvolgt ingedeeld:
Lutum (%) Naam
0- 5
5- 8
8-12
12 - 17,5

Samenvattende naam

kleiarm zand
kleüg zand

zand lutumarm materiaal

zeer lichte zavel lichte
matig lichte zavel zavel
zavel

17,5- 25

zware zavel

25 - 35

lichte klei

35 - 50
50 -100

matig zware klei
zeer zware klei
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lutumrijk materiaal
klei
zware
klei

AANHANGSEL 2 DE STANDAARDPROFIELEN EN HUN LIGGING (met 2
figuren)
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Profielnr.

Code

1
la
lb
le
2
2a
3
4
5
6
7
8
9
10
11
lia
12
12a
13
14
15
16
17
17a
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ZnlA
ZnlA
ZnalA
ZnlA
ZnOlA
ZnOlA
Mz02A
Mzl2A
Mz32A
Mz52A
Mz03A
Mzl3A
Mz33A
Mz53A
Ms05A
Ms05a(z)
Msl5A
Msl5A(z)
Ms35A
Ms55A
Ms75A
KbaOA
KbOOA
KbOOA
KblOA
Mdl2A
Md32A
Md52A
Mdl3A
Md33A
Md53A
DzOlB
DzllA
Dz31B

a
b
c
d
a
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
d
d
e
e
a
a
a
a
a
a
a
b
a

Fig. 6 Overzicht vandestandaarprofielen
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Profielnr. 1
Kaarteenheid ZnalA a
GHG
100 cm-mv.
GLG
220 cm-mv.
Bewortelbare diepte 30 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
(cm -mv.)
0- 30
30-120

Omschrijving
donkergrijs, humushoudend, kalkrijk,
kleiig zeezand
grijs, roestig, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand

(%)

Lutum M50
(urn)
(%)

Kalk
(++=kalkrijk)

1,5

6

125

++

4

125

++

Humus

Situatieschets

vocx-waVige£>p°'
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t t^?aa)v

Profielnr. la
Kaarteenheid ZnalA b
GHG
50 cm-mv.
GLG
140 cm-mv.
Bewortelbare diepte 30 cm -mv.
Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30

30-120

Omschrijving

(%)

Lutum M50
(M-m)
(%)

Kalk
(++=kalkrijk)

1,0

5

125

++

2

125

++

Humus

donkergrijs, humushoudend, kalkrijk,
kleiig zeezand
grijs, roestig, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand

Situatieschets

70W1

-J30W
7/

%^ÀzS^uwX
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Profielnr. lb
Kaarteenheid ZnalA c
GHG
40 cm-mv.
GLG
100 cm-mv.
Bewortelbare diepte 30 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30-100
100-120

Omschrijving
zeer donker, humushoudend, kalkrijk,
kleiarm zeezand
grijs, roestig, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand
blauwgrijs, gereduceerd,
kalkrijk, kleiarm,
zeer fijn zeezand

Humus Lutum M50 Kalk
(%)
(um) (4+4ca]krijk)

2,5

4

125

2

125

2

125

Situatieschets

&AwWJb
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Profielnr. le
Kaarteenheid ZnalA d
GHG
30 cm-mv.
GLG
100 cm-mv.
Bewortelbare diepte 30 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
Omschrijving
(cm - mv.)
0- 30
30-100
100-120

iets donker, humushoudend, kalkrijk,
kleiarm zeezand
grijs, roestig, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand
blauwgrijs, gereduceerd,
kalkrijk, kleiarm,
zeer fijn zeezand

Humus Lutum M50
(%)
(%)
(um)

0,2

6

125

6

125
125

Kalk
(++=kalkrijk)

++

Situatieschets

EZZZ3
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Profielnr. 2
Kaarteenheid ZnOlA a
GHG
100 cm-mv.
GLG
200 cm-mv.
Bewortelbare diepte 35 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 25
25- 35
35-120

Omschrijving

Humus Lutum M50
(%)
(%)
(um)

donkergrijze, humushoudende, kalkrijke,
zeer lichte zavel
iets roestig, bruingrijze,
kalkrijke, zeer lichte zavel
grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand

1,5

10
8
2

130

Situatieschets

^ouoKcstncmk
•M
fs

/ >>
/
/
1\
f

\

1
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15
•

>/

—

Kalk
(++=kalkrijk)

Profielnr. 2a
Kaarteenheid ZnOlA b
GHG
60 cm-mv.
GLG
140 cm-mv.
Bewortelbare diepte 30 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
Omschrijving
(cm - mv.)
0- 30
30- 65
65-120

Humus Lutum M50
(%)
(%)
(u.m)

donkergrijze, humushoudende, kalkrijke,
zeer lichte zavel
iets roestig, grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand
grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand

1,5

Kalk
(4+^sdkrijk)

9
2

140

2

140

Situatieschets

l/>>»»>>»>>>
1 r-

A
A

1
Uon

A
A
A

•

i

Civiljoeti

•

A
A

Oud^ZeedfiW
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Profielnr. 3
Kaarteenheid Mz02A a
GHG
90 cm-mv.
GLG
200 cm-mv.
Bewortelbare diepte 50 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 50
50-120

Omschrijving

Humus Lutum M50
(%)
(%)
(^m)

donkerbruingrijze, humushoudende, kalkrijke,
zeer lichte zavel
roestige, grijze,
kalkrijke, zeer lichte zavel
grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand

1,5

Situatieschets

Ça-ppcWS» s t r a a t
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10
10
2

130

Kalk
(++=kalkrijk)

Profielnr. 4
Kaarteenheid Mzl2A a
GHG
100 cm-mv.
GLG
220 cm-mv.
Bewortelbare diepte 50 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
Omschrijving
(cm - mv.)
0- 30
30- 50
50-120

donkergrijze, humushoudende, kalkrijke,
matig lichte zavel
roestige, grijze, kalkrijke,
zeer lichte zavel
roestig, grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zand

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

1,5

Kalk
(++=kalkrijk)

14

++

8

++

2

125

Situatieschets

> > > > > > > »

> > > > > >

f

&w»=\
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Profielnr. 5
Kaarteenheid Mz32A a
GHG
100 cm-mv.
GLG
220 cm-mv.
Bewortelbare diepte 50 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 50
50-120

Omschrijving
donkergrijsbruine, humus
houdende, kalkrijke,
zware zavel
roestige, grijze,
kalkrijke, zware zavel
roestig, grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand

Humus Lutum M50
(%)
(%)
(um)

2,0

22
18
125

Situatieschets
"Seyde^zsbaat
i
'3S-

1

I

• -'IS —

50

r

Kalk
(++=ka]tarijk)

Profielnr. 6
Kaarteenheid Mz52A a
GHG
100 cm-mv.
GLG
220 cm-mv.
Bewortelbare diepte 50 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
(cm -mv.)
0- 30

30- 40
40- 50
50-120

Omschrijving

(%)

Lutum M50
(Hm)
(%)

Kalk
(++=kalkrijk)

2,5

30

++

20

++

10

++

Humus

donkergrijsbruine, humushoudende, kalkrijke,
lichte klei
roestige, grijze,
kalkrijke, zware zavel
iets roestige, kalkrijke,
zeer lichte zavel,
roestig, grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand

4

125

++

Situatieschets

Seijdelibstraat
j

"•

i

u

r

•8s-

ay

af \.
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Profielnr. 7
Kaarteenheid Mz03A a
GHG
100 cm-mv.
GLG
200 cm-mv.
Bewortelbare diepte 50 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
Omschrijving
(cm - mv.)
0- 30
30- 40
40- 70
70-120

donkerbruingrijze, humushoudende, kalkrijke,
zeer lichte zavel
roestige, grijze,
kalkrijke, matig lichte zavel
iets roestig, grijze,
kalkrijke zeer lichte zavel
grijs, iets roestig, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand

Situatieschets

Q*Jk&i*aPLZ

-•25TT1
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Humus Lutum M50
(%)
(%)
(^m)

1,0

Kalk
(++=talkrijk)

10
12
8
4

++
125

Profielnr. 8
Kaarteenheid Mzl3A a
GHG
100 cm-mv.
GLG
220 cm-mv.
Bewortelbare diepte 70 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 70
70-120

Omschrijving
donkerbruingrijze, humushoudende, kalkrijke, matig
lichte zavel
gelaagde, roestige, grijze,
kalkrijke, zeer lichte zavel
roestig, grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand

Humus
(%)

Lutum M50
(Hm)
(%)

Kalk
(-H-^kalkrijk)

1,0

14

++

8

++

2

130

++

Situatieschets
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Profielnr. 9
Kaarteenheid Mz33A a
GHG
100 cm-mv.
GLG
220 cm-mv.
Bewortelbare diepte 70 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 50
50- 70
70-120

Omschrijving

Humus Lutum M50
(%)
(%)
(u.m)

donkerbruingrijze, humushoudende, kalkrijke, zware
zavel
gelaagde, zwak roestige,
grijze, kalkrijke, matig
lichte zavel
gelaagde, zwak roestige,
grijze, kalkrijke, zeer
lichte zavel
roestig, grijs, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zand

1,5

22
14
10
2

Situatieschets

• -32l
SO

Seu<ie\\izsfc\-nak

54

Kalk
(4+=kalkrijk)

125

++

Profielnr. 10
Kaarteenheid Mz53A a
GHG
100 cm-mv.
GLG
220 cm-mv.
Bewortelbare diepte 70 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 50
50- 70
70-120

Omschrijving

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

zeer donkergrijze, humushoudende, kalkrijke, lichte
klei
sterk roestige, grijze,
kalkrijke, matig lichte zavel
roestige, grijze,
kalkrijke, zeer lichte zavel
grijs, kalkrijk,
kleiarm zeezand

3,0

Kalk
(++=kalkrijk)

28
14
8
4

120

Situatieschets

85

PouWVtoab
fi

lt

1
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Profielnr. 11
Kaarteenheid Ms05A a
GHG
100 cm-mv.
GLG
180 cm-mv.
Bewortelbare diepte 100 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 50
50- 80
80-115
115-120

Omschrijving

zeer donkergrijze, humushoudende, kalkrijke, zeer
lichte zavel
gelaagde, roestige, grijze,
kalkrijke, zeer lichte zavel
sterk roestige, grijze,
kalkrijke, zeer lichte
zavel
roestige, grijze,
kalkrijke, matig lichte zavel
zwarte moerige laag

Humus

Lutum M50
(U.m)

(%)

(%)

1,0

10

++

8

++

22
2

~

125

Situatieschets

Cy*4e " Z e*A\\V
«^

56

Kalk
(++=ialkrijk)
(-=Kalkarm)

++

Profielnr. lia
Kaarteenheid Ms05A(z) a
GHG
100 cm-mv.
GLG
200 cm-mv.
Bewortelbare diepte 90 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
Omschrijving
(cm - mv.)
0- 25
25- 50
50- 90
90-120

zeer donkergrijze, humushoudende, kalkrijke, zeer
lichte zavel
gelaagde, sterk roestige,
grijze, kalkrijke, zware
zavel
sterk roestige, grijze,
kalkrijke, zeer lichte zavel
sterk roestig, grijs,
kalkrijk, kleiarm zeezand

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

1,5

Kalk
(++=kalkrijk)

10
16
10
2

125

Situatieschets
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Profielnr. 12
Kaarteenheid Ms15Aa
GHG
100 cm-mv.
GLG
200 cm-mv.
Bewortelbare diepte 90 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 50
50- 70
70- 90
90-120

Omschrijving
donkerbruingrijze, humushoudende, kalkrijke, matig
lichte zavel
roestige, grijze,
kalkrijke, zware zavel
roestige, grijze,
kalkrijke, matig lichte zavel
roestige, grijze,
kalkrijke, zeer lichte zavel
roestige, grijze,
kalkrijke, zware zavel

Situatieschets

58

Humus Lutum M50
(%)
(%)
(um)

1,5

16

Kalk
(4+=4alkrijk)

++

22
15

++

10
22

++

Profielnr. 12a
Kaarteenheid Msl5A(z) a
GHG
100 cm-mv.
GLG
200 cm-mv.
Bewortelbare diepte 90 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
Omschrijving
(cm - mv.)
0- 30
30- 50
50- 90
90-120

zeer donkergrijze, humushoudende, kalkrijke, matig
lichte zavel
sterk roestige, grijze,
kalkrijke, zware zavel
sterk roestige, grijze,
kalkrijke, zeer lichte zavel
sterk roestig, grijs,
kalkrijk, kleiarm zeezand

Humus Lutum M50
(%)
(%)
(u.m)

3,0

Kalk
(++=kalkrijk)

16

++

20

++

10
4

125

Situatieschets
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Profielnr. 13
Kaarteenheid Ms35A a
GHG
70 cm-mv.
GLG
180 cm-mv.
Bewortelbare diepte 100 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 45
45- 60
60- 90
90-105
105-120

Omschrijving
zeer donkergrijze, humushoudende, kalkrijke, zware
zavel
roestige, grijze,
kalkrijke, zware zavel
sterk roestige, grijze,
kalkrijke, matig lichte zavel
sterk roestige, donker grijsbruine, kalkrijke, zware zavel
(schelpen)
roestige, grijze, kalkrijke,
matig lichte zavel
roestige, kalkrijke,
matig lichte zavel

Situatieschets

60

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

1,5

20
20
16

1,0

22
16
11

Kalk
(++^salkrijk)

Profielnr. 14
Kaarteenheid Ms55A a
GHG
80 cm-mv.
GLG
180 cm-mv.
Bewortelbare diepte 100 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 40
40- 80
80-120

Omschrijving
zeer donkergrijze, humushoudende, kalkrijke, lichte
klei
sterk roestige, grijze,
kalkrijke, zware zavel
sterk roestige, grijze,
kalkrijke, matig lichte zavel
sterk roestige, grijze,
kalkrijke, lichte klei

Humus Lutum M50 Kalk
(%)
(urn) (H+=4ca]krijk)

3,0

30

++

22
14

++

28

Situatieschets

T^ïe^VlenWVn
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Profielnr. 15
Kaarteenheid Ms75A a
GHG
100 cm-mv.
GLG
200 cm-mv.
Bewortelbare diepte 100 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
Omschrijving
(cm - mv.)
0- 30
30- 60
60- 90
90-120

donkergrijze, humushoudende,
kalkrijke, matig zware klei 3,0
sterk roestige, grijze,
kalkrijke, zware zavel
sterk roestige, grijze,
kalkrijke, matig lichte zavel
sterk roestige, grijze,
kalkrijke, zeer lichte zavel

Situatieschets

62

Humus Lutum M50
(%)
(%)
(\im)
40

Kalk
(++=kalkrijk)
++

22

++

16

++

10

++

Profielnr. 16
Kaarteenheid KbaOA d
GHG
30 cm-mv.
GLG
100 cm-mv.
Bewortelbare diepte 20 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 10
10-100
100-120

Omschrijving

zwart, zeer humeus,
kalkrijk, kleiig zeezand
grijs, roestig, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zeezand
blauwgrijs, gereduceerd,
kalkrijk, kleiarm,
zeer fijn zeezand

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

8,0

Kalk
(•++=kalkrijk)
(-=kalkarm)

6

125

—

4

125

++

4

125

++

Situatieschets
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Profielnr. 17
Kaarteenheid KbOOAd
GHG
25 cm-mv.
GLG
90 cm-mv.
Bewortelbare diepte 60 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
Omschrijving
(cm - mv.)
0- 15
15- 90
90-120

zeer donker bruingrijze,
humushoudende, kalkrijke,
zeer lichte zavel
zeer roestige, grijze,
kalkrijke, matig lichte zavel
grijsblauwe, gereduceerde,
kalkrijke, matig lichte zavel

Situatieschets

64

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

Kalk
(++=kaHcrijk)

11
14
14

++

Profielnr. 17a
Kaarteenheid KbOOAe
GHG
0 cm-mv.
GLG
60 cm-mv.
Bewortelbare diepte 30 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
Omschrijving
(cm - mv.)
0- 5
5- 25
25- 50
50-120

Humus Lutum M50
(%)
(%)
(Jim)

viltige zodelaag
grindhoudend, sterk roestig,
kalkrijk, kleiig zeezand
roestige, blauwgrijze,
kalkrijke, matig lichte zavel
grijsblauwe, gereduceerde,
kalkrijke, matig lichte zavel

Kalk
(++=ka]ktijk)

6
12

++

12

Situatieschets

\/**
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Profielnr. 18
Kaarteenheid KblOA e
GHG
10 cm-mv.
GLG
60 cm-mv.
Bewortelbare diepte 40 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
Omschrijving
(cm - mv.)
0- 5
5- 35
35- 60
60-120

venige zodelaag
roestige, blauwgrijze,
kalkrijke, zeer lichte zavel
roestige, blauwgrijze,
kalkrijke, zware zavel
grijsblauwe, gereduceerde,
kalkrijke, zeer lichte zavel

Situatieschets

66

Humus Lutum M50
(%)

10
25
10

(|im)

Kalk
(4+=kalkrijk)

Profielnr. 19
Kaarteenheid Mdl2A a
GHG
70 cm-mv.
GLG
160 cm-mv.
Bewortelbare diepte 70 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 25

25- 50
50- 70
70- 120

Omschrijving

Humus Lutum Leem M50 Kalk

(%)
donkerbruingrijze,
humushoudende,
kalkrijke, matig
lichte zavel
1,5
sterk roestige,
grijze, kalkrijke,
lichte klei
zwart, zeer humusrijk,
leemarm, fijn dekzand 8,0
lichtgrijs, leemarm,
fijn dekzand

(%)

(%) (um) (++=kalkrijk)

13

++

28

++
6

140

6

140

Situatie
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Profielnr. 20
Kaarteenheid Md32A a
GHG
80 cm-mv.
GLG
180 cm-mv.
Bewortelbare diepte 60 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30

30- 40
40- 65
65- 120

Omschrijving

Humus Lutum Leem M50 Kalk
(%)
(%) (%) (um) (++=kalkrijk)
(--=kalkloos)

zeer donkerbruingrijze, humushoudende,
kalkrijke, matig lichte
zavel
3,0
roestige, bruingrijze,
kalkrijke, lichte klei
0,7
zwart, zeer humusrijk,
leemarm, fijn dekzand
0,5
lichtgrijs, leemarm,
fijn dekzand

22

++

28

++

4

8

140

—

6

140

—

Situatieschets

V>oD<i£.p o,v1 ' n 9
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Profielnr. 21
Kaarteenheid Md52A a
GHG
70 cm-mv.
GLG
160 cm-mv.
Bewortelbare diepte 90 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
Omschrijving
(cm -mv.)
0- 30
30- 50
50- 90
90- 120

Humus Lutum Leem M50 Kalk
(%)
(%) (%) (urn) (++=kalkrijk)

donkergrijze, humushoudende, kalkrijke,
lichte klei
roestige, grijze,
kalkrijke, lichte klei
zwart, zeer humusrijk,
leemarm, fijn dekzand
lichtgrijs, leemarm,
fijn dekzand

3,5

6,0

35

++

35

++

6

10
6

140

-

140 --

Situatieschets

•25

y«*x*Y- \»w
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Profielnr. 22
Kaarteenheid Md31A a
GHG
70 cm-mv.
GLG
180 cm-mv.
Bewortelbare diepte 100 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
Omschrijving
(cm - mv.)
0- 30

30- 70
70- 100

L00-120

donkergrijze, humushoudende, kalkrijke,
matig lichte zavel
sterk roestige, grijze,
kalkrijke, zware zavel
zeer donkergrijs, matig
humeus.leemarm, zeer
fijn dekzand
grijs, leemarm,
zeer fijn dekzand

Situatieschets

70

Humus Lutum Leem M50 Kalk
(%)
(%) (%) (um) (++=kalkrijk)
(--=kalkloos)

1,5

14

++

18

++

4

6

140

-

4

6

140

-

Profielnr. 23
Kaarteenheid Md33A a
GHG
70 cm-mv.
GLG
160 cm-mv.
Bewortelbare diepte 90 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
Omschrijving
(cm -mv.)
0- 30
30- 50
50- 65
65- 90
90- 120

donkergrijze, humushoudende, kalkrijke,
zware zavel
sterk roestige, grijze,
kalkrijke, zware zavel
roestige, bruingrijze,
kalkrijke, lichte klei
zwart,leemarm,
zeer fijn dekzand
roestig, lichtgrijs,
leemarm, fijn dekzand

Humus Lutum Leem M50 Kalk
(%)
(*)
(%) (urn) (++=kalkrijk)
(~=kalkloos)

2,0

6,0

22

++

22

++

28

++
4

140 --

4

140 --

Situatieschets
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Profielnr. 24
Kaarteenheid Md53A a
GHG
80 cm-mv.
GLG
180 cm-mv.
Bewortelbare diepte 80 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
(cm - mv.)
0- 30
30- 50
50- 70
70- 80
80- 120

Omschrijving

donkergrijze, humushoudende, kalkrijke,
lichte klei
iets roestige, grijze,
kalkrijke, lichte klei
roestige, bruingrijze,
kalkrijke, lichte klei
zwart, leemarm,
zeer fijn dekzand;
podzol
roestig, lichtgrijs,
leemarm, fijn dekzand

Humus Lutum Leem M50 Kalk
(%)
(%) (%) (um) (++=kalkrijk)
(—=kalkloos)

3,0

28

++

28

++

32

++

0,5

4

140

4

140 --

Situatieschets

i°

popuUerenboS
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Profielnr. 25
Kaarteenheid DzOlB a
GHG
60 cm-mv.
GLG
160 cm-mv.
Bewortelbare diepte 60 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
Omschrijving
(cm - mv.)
0- 30
30- 50
50- 70
70- 120

donkergrijze, zeer
humeuze, kalkloze,
zeer lichte zavel
donkerbruin, matig
humeus, leemarm,
zeer fijn dekzand
bruine podzol-B in
leemarm, zeer fijn
dekzand
lichtgrijs, leemarm,
zeer fijn dekzand

Humus Lutum Leem M50 Kalk
(%)
(%) (%) (^m) (-H-=kalkrijk)
(—=kalkloos)

6,0

10

4,0

2

6

140

1,0

2

6

140

2

6

140

Situatieschets
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Profielnr. 26
Kaarteenheid DzllA b
GHG
50 cm-mv.
GLG
140 cm-mv.
Bewortelbare diepte 50 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
Omschrijving
(cm - mv.)
0- 30
30- 50
50- 120

zeer donkergrijze,
humeuze, kalkrijke,
matig lichte zavel
donkergrijs, matig
humeus, leemarm,
zeer fijn dekzand
lichtgrijs, leemarm,
zeer fijn dekzand

Situatieschets

74

Humus Lutum Leem M50 Kalk
(%) (urn) (++=kalkrijk)
(—=kalkloos)

2,5

16

4,0

2

6

140

2

6

140

++

Profielnr. 27
Kaarteenheid Dz31B a
GHG
70 cm-mv.
GLG
160 cm-mv.
Bewortelbare diepte 50 cm-mv.
Profielopbouw
Diepte
Omschrijving
(cm - mv.)
0- 30
30- 50
50- 70
70- 120

zeer donkergrijze,
humeuze, kalkloze,
zware zavel
donkergrijs, humusarm,leemarm, zeer
fijn dekzand
bruine podzol-B in
leemarm, zeer fijn
dekzand
lichtgrijs, leemarm,
zeer fijn dekzand

Humus Lutum Leem M50 Kalk
(%)
(%) (%) (urn) (++=kalkrijk)

3,0

22

1,0
1,0

140
2

6

140

2

6

140

Situatieschets
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