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WOORD VOORAF

In opdracht vandelandinrichtingsdienst te Utrecht heeft DLO-StaringCentrum de
bodemgesteldheid vanhetherinrichtingsgebied Groenraven-Oost inkaart gebracht.
Het bodemgeografisch onderzoek hiervoor werd in 1992 uitgevoerd.
Aan het project werkten mee:
- bodemgeografisch onderzoek: E. Kiestra, T.C. van Steenbergen en
M. van der Werff;
- verwerking gegevens: E. Kiestra en T.C. van Steenbergen;
- projectleiding: E. Kiestra.
De organisatorische leiding van het project had het hoofd van de afdeling
Veldbodemkunde, drs.J.A.M, ten Cate.
De dank van DLO-Staring Centrum gaat uit naar de grondgebruikers en
grondbeheerdersinhetherinrichtingsgebied Groenraven-Oost dieonzemedewerkers
toestemming verleenden om er veldwerk te verrichten.

SAMENVATTING

In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht heeft DLO-Staring Centrum de
bodemgesteldheid in kaart gebracht van het herinrichtingsgebied Groenraven-Oost.
De resultaten hiervan zijn vastgelegd in dit rapport en in een digitaal
(BOPAK)bestand. Het bodemgeografisch onderzoek werd uitgevoerd in 1992.
De resultaten van het onderzoek zullen een functie vervullen bij deplanvorming en
de uitvoering van de eerste schatting.
Het gebied ligt tussen de stad Utrecht en de westflank van de Utrechtse Heuvelrug.
De Bilt, Zeist, Bunnik, Driebergen-Rijsenburg, Odijk en Houten zijn belangrijke
woonkernen in het gebied. De gekarteerde oppervlakte bedraagt circa 3800 ha.
Tijdens het bodemgeografisch onderzoek werd 1 beschreven boring per 1-2 ha
verricht. De gronden zijn in het veld gedetermineerd volgens het Systeem van de
Bodemclassificatie voor Nederland. In een beschrijvende legenda zijn de gronden
op het hoogste niveau ingedeeld in eolische zandgronden, rivierzandgronden,
rivierideigronden, moerige gronden en veengronden. Op de lagere niveaus zijn
bodemvorming, aard en textuur van boven- en ondergrond, profielverloop en
kalkverloop belangrijke indelingscriteria.Met behulpvan grondmonsteranalyses zijn
de schattingen van textuur getoetst. Bij de poldervaaggronden en leekeerdgronden
is een geomorfologische onderverdeling gebruikt om de gronden die in een
restbedding voorkomen, te onderscheiden van de rest. Het grondwaterstandverloop
isingedeeld metgrondwatertrappen diehetgemiddeldetraject van grondwaterstanden
weergeven.Met behulp vangrondwaterstandsmetingen enmetingen in boorgaten zijn
de schattingenvan GHG en GLG getoetst.
Demeestegronden dieinhetherinrichtingsgebied Groenraven-Oost aanhet oppervlak
voorkomen, dateren uit het Holoceen. Het zijn voornamelijk rivierklei en -zanden
die hier door een meanderend riviersysteem zijn afgezet. Het door dit systeem
ontstane,ingewikkeldepatroon van stroomruggen,rivierbeddingen, kommen en alle
mogelijke overgangen zijn kenmerkend voor dit gebied. De afzettingen van klei en
zandenhet,plaatselijk indebeddingen enkommen voorkomende, veen behoren alle
tot de Betuwe Formatie. Li het uiterste oosten komen nog stuifzanden voor die
eveneens uithet Holoceen dateren,maarafkomstig zijn vanindeomgeving liggende
(dek)zanden uithet Pleistoceen. De stuifzanden worden tot deFormatie van Kootwijk
gerekend. In het noorden en oosten van het gebied, aan de flank van de Utrechtse
Heuvelrug,komen de oudste afzettingen aanennabij het oppervlak voor.Ze dateren
uithetLaat-Weichselien (Pleistoceen).Hetzijn doordewind afgezette (eolisch)jonge
dekzanden. Ze worden tot de Formatie van Twente gerekend. Op de overgang van
hetdekzand-naarhet rivier kleigebied komen laaggelegen kleigronden voormeteen
veenlaag tussen het kleipakket en het dekzand. Nadat het materiaal was afgezet,
hebben zich in de bodem verschillende bodemvormende processen afgespeeld, die
uiteindelijk resulteren inbodems zoals zeernuuitzien.Enkele belangrijke processen
zijn humusvorming, rijping, ontkalking, podzolering, homogenisatie en vanaf de
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ontginning, de activiteit van de mens.Metname demens heeft belangrijke sporen
nagelatenindehuidigehoedanigheidvandebodemenhetdaarmee samenhangende
landschap. Activiteiten als ontwatering, bemesting, het winnen van klei en zand,
bodemgebruik,hetaanleggenvanwegenenwaterlopen,enwoningbouw zijningrepen
diebodemenlandschaphebben veranderd.Debelangrijkste bodemgebruiksvormen
zijn grasland, fruitteelt en bos (landgoederen en essehakhoutbossen).
Deresultaten vanhetonderzoek naardebodemgesteldheid zijn weergegeven opde
bodemkaart (kaart 1).Dezekaartbevat zowelinformatie overdeprofielopbouw als
overdegrondwaterhuishouding.Degrondwatertrappen zijn ookopeenapartekaart
(kaart 2) weergegeven. Beide kaarten zijn op schaal 1 : 10 000 vervaardigd. De
boorpuntenkaart (kaart 3), waarop nummer en plaats van de beschreven boringen
staan vermeld, is om kaarttechnische redenen afgedrukt op schaal 1 : 13 000. De
bodem- en Gt-kaart, de boorgegevens ende gegevens per kaarteenheid zijn tevens
opgeslagen in een digitaal bestand. Ze kunnen met behulp van een, door de
Landinrichtingsdienst en DLO-Staring Centrum ontwikkeld, computerprogramma
(BOPAK) worden aangeroepen.
Er zijn in totaal 124 legenda-eenheden onderscheiden. Dit grote aantal wordt
voornamelijk veroorzaaktdoordeverschilleninkalk-enprofielverloop.Hetgrootste
deelvanhetgebied bestaat uit rivierkleigronden (2691,4 ha=70,6%).De eolische
zandgronden beslaaneenoppervlaktevan287,4ha(=7,5%).Derivierzandgronden,
de moerige gronden en deveengronden vertegenwoordigen een kleine oppervlakte
vanrespectievelijk 10,6ha(=0,3%),9,9ha(=0,3%)en5,9ha(=0,2%).Deoverige,
nietonderzochteonderscheidingen alsbebouwing,wegen,waterlopen,landgoederen
en percelen van weigeraars hebben een oppervlakte van 805,7 ha (= 21,1%).
Deeolischezandgrondenzijnopgrondvanverschilleninbodemkundigekenmerken
zoalshydromorfe kenmerken,mineraleeerdlaagenhumuspodzol-B, onderverdeeld
in duinvaaggronden (1,5 ha), beekeerdgronden (66,1ha), gooreerdgronden (129,4
ha),enkeerdgronden (62,1ha),veldpolzolgronden (3,0ha),laarpodzolgronden (23,1
ha)enhaarpodzolgronden (2,2ha).Opgrondvanverschillenindikteenzwaartevan
debovengrond zijndeeolischezandgrondenonderverdeeld in 19legenda-eenheden.
De rivierzandgronden behoren alle tot de vlakvaaggronden en zijn op grond van
verschillen in textuur van de boven- en ondergrond en kalkverloop onderverdeeld
in 4 legenda-eenheden
Derivierkleigronden zijnopgrondvanverschilleninbodemkundigekenmerkenzoals
hydromorfe kenmerken en minerale eerdlaag, onderverdeeld in drechtvaaggronden
(11,6 ha), nesvaaggronden (77,8 ha), poldervaaggronden (1887,7 ha),
tochteerdgronden(19,4ha),leekeerdgronden (201,5ha),woudeerdgronden (86,0ha),
ooivaaggronden (364,1ha),hofeerdgronden (18,0ha)entuineerdgronden (25,3ha).
Op grond van verschillen in zwaarte en dikte van de bovengrond, profiel- en
kalkverloop en landschappelijke ligging (bij de poldervaaggronden en
leekeerdgronden) zijn in totaal 96 legenda-eenheden onderscheiden.
De moerige gronden zijn op grond van de aard van de ondergrond onderverdeeld
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inbroekeerdgronden (2,6ha)enplaseerdgronden (7,3ha).Debroekeerdgronden en
plaseerdgronden zijn niet verder onderverdeeld. Er zijn dus 2 legenda-eenheden
onderscheiden.
Deveengronden zijnopgrondvandeaardendiktevandebovengrond onderverdeeld
invlietveengronden (2,1ha),weideveengronden (1,6ha)enkoopveengronden (2,2
ha). Op grond van verschil in aard van de ondergrond zijn binnen de veengronden
3 legenda-eenheden onderscheiden.
Erzijn intotaal 16toevoegingen onderscheiden. Detoevoegingen worden gebruikt
omdieprofielkenmerken aante geven dieniet direct van belang of van toepassing
zijn bijdeindeling vandegronden.Demeestetoevoegingen hebben betrekking op
debegindiepteendetextuurvande(zand)ondergrond.Inhetrivierkleigebiedkunnen
debegindiepteentextuurvanhetrivierzand opkorteafstand sterkverschillen.Door
tussenboringenisgeprobeerdhierinenigelijntekrijgen.Tochisdebetrouwbaarheid
vandezetoevoegingenmindergrootdandetoevoegingendiebijvoorbeeld betrekking
hebben opde begindiepte van depleistocene zandondergrond of opde begindiepte
van de veenondergrond in een komgebied. Ter wille van de duidelijkheid en
overzichtelijkheid vanhetkaartbeeld zijndetoevoegingen diebetrekkinghebbenop
de begindiepte van rivierzand tussen 120 en 150 cm - mv. niet opde bodemkaart
(kaart 1) aangegeven. Ze komen echter wel voor in het bodemkundige (BOPAK)
bestand. Drie toevoegingen geven aan of de grond verwerkt, afgegraven, dan wel
opgehoogd is. De toevoegingen zijn met een arcering of signatuur aangegeven.
In Groenraven-Oost zijn 11grondwatertrappen onderscheiden. Demeeste gronden
zijn goed ontwaterd.Defluctuatie vanhetgrondwaterisgering.Gronden opGtVlo
enVIIokomen hetmeestevoormetrespectievelijk 854,7(=22,2%) en781,1ha(=
20,5%).Zekomenvoornamelijk vooropdestroomruggeninhetrivierkleigebied en
opdehooggelegen zandgronden inhetoosten.DenogdrogereGt's (VlldenVUId)
komen voor opdehoogstedelen vandestroomruggen envandezandgronden.Van
de natte en laaggelegen gronden hebben de meeste gronden een Gt Illb (495,6 ha
= 13,0%).De gronden met Gt lub komen voornamelijk voor op de overgang van
dekzandnaarrivierklei,indeverspreidliggenderestbeddingenenindekomgebieden.
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1 INLEIDING

1.1 Doel en opzet van het bodemgeografisch onderzoek
Bijdevoorbereidingenuitvoeringvaneenlandinrichtingsproject zijn bodemkundige
en hydrologische gegevens van belang bij de planvorming en de eerste schatting.
Het coel van het bodemgeografisch onderzoek in het herinrichtingsgebied
Groenraven-Oost wasdebodemgesteldheid inkaarttebrengen opschaal 1:10000.
Onder bodemgesteldheid verstaan we:
- de opbouw van de bodem tot 1,50 m- mv.;
- de aard, samenstelling en eigenschappen van de bodemhorizonten;
- het grondwaterstandsverloop.
Verschillen en overeenkomsten in de bodemgesteldheid gaan vaak samen met
"zichtbare" verschillen en overeenkomsten in het landschap, omdat beide onder
invloed van dezelfde omstandigheden zijn ontstaan. Daardoor is het mogelijk de
verbreiding van de verschillen en overeenkomsten in vlakken op een kaart vast te
leggen.
Bij het onderzoek hebben we gebruik gemaakt van reeds eerder verzamelde
bodemkundige gegevens:
- Bodemkaartvan Nederland, schaal 1:50000,kaartblad 31Oost, Utrecht(1970);
- Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, kaartblad 32 West, Amersfoort
(1966);
- Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, kaartblad 38 Oost, Gorinchem
(1981);
- Bodemkaart vanNederland,schaal 1:50000,kaartblad 39West,Rhenen(1973);
- De bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid van Rijksuniversiteitsterreinen "De
Uithof', Gem. Utrecht (Kleijer 1976).
Een deel van de geologische gegevens is ontleend aan de toelichting bij de
Geologische overzichtskaart vanNederland (Zagwijn en Van Staalduinen 1975)en
aanToelichtingen bijdeGeologische kaartvanNederland,schaal 1 : 5000,blad31
Oost,Utrecht(VandeMeeneetal., 1988).Ominzichttekrijgen inhetontstaan van
bodem en landschap hebben we veel informatie ontleend aan "De genese van het
landschap in het zuiden van de provincie Utrecht" (Berendsen 1982).
Bijhetveldbodemkundig onderzoekhebbenwegegevensverzameld overdebodemgesteldheid door aan bodemprofielmonsters de profielopbouw van de gronden tot
1,50 m - mv. vast te stellen; van elke horizont zijn de dikte, de aard van het
materiaal,hetorganische-stofgehalte endetextuurgemeten ofgeschat.Verderisvan
ieder bodemprofielmonster het grondwaterstandsverloop geschat. De puntsgewijs
verzamelde resultaten en dewaargenomen veld-en landschapskenmerken,alsmede
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detopografie, stelden onsinstaat inhetveld deverbreidingvandegronden inkaart
te brengen.
Methode,resultatenenconclusiesvanonsonderzoekzijnbeschrevenofweergegeven
in het rapport en op 3 kaarten. Rapport en kaarten vormen een geheel en vullen
elkaaraan.Hetisdaaromvanbelangrapport en kaartengezamenlijk teraadplegen.

1.2 Overzicht van rapport en kaarten
Hetrapport heeft devolgende opzet.Inhoofdstuk 2gevenweinhetkort informatie
overdeliggingvanhetherinrichtingsgebied Groenraven-Oost(2.1).Vervolgenswordt
indithoofdstuk inhetkortingegaan opeenaantalaspecten dienauw samenhangen
met de bodemgesteldheid: de geogenese (2.2), bodemvorming (2.3), bodem en
landschap(2.4)enwaterhuishouding (2.5).Inhoofstuk 3 beschrijven wedemethode
vanhetbodemgeografisch onderzoek (3.1en3.2),deindelingvandegronden(3.3),
de indeling van het grondwaterstandsverloop (3.4),de opzet van de legenda (3.5)
endedigitaleverwerking/manipulatievanbodemkundigegegevens(3.6).Inhoofdstuk
4lichtenwedezeresultatentoeineenbeschrijving vandebodemgesteldheid envan
het grondwaterstandsverloop. We vatten deresultaten van het onderzoek samen in
de vorm van tabellen met de gegevens per kaarteenheid en profielschetsen van de
belangrijkstekaarteenheden.Geziendeomvangvandetabellenhebbenwedezeapart
gebundeld.
In de aanhangsels staan gegevens, documentatie en verklaringen waarmee we het
rapport niet wilden belasten. In aanhangsel 1 staan de oppervlakten van de
legenda-eenheden van de bodem- en grondwatertrappenkaart weergegeven. In
aanhangsel 2 is de codering van de legenda-eenheden van de bodemkaart van
Groenraven-Oost, schaal 1 : 10 000, vergeleken met die van de Bodemkaart van
Nederland, schaal 1 : 50 000. De aanhangsels zijn samen met de gegevens per
kaarteenheid en de profielschetsen apart gebundeld.
Bijhetrapport behoren kaarten, schaal 1:10 000(kaart 1 en2)eneenkaart, schaal
1 : 13 000 (kaart 3):
1 - debodemkaart,waaropdebodemgesteldheidtot 1,50cm-mv.isweergegeven;
2 - de grondwatertrappenkaart;
3 - de boorpuntenkaart met de ligging en nummering van de beschreven bodemprofielmonsters.
De bodemkaart bestaat uit 4 bladen en de grondwatertrappenkaart uit 3 bladen:
- op blad 1staat het het noordelijke deel van het gebied weergegeven,
- op blad 2 het oostelijke deel en op blad 3 het zuidelijke deel.
- Op blad 4 van de bodemkaart is de legenda van de bodem- en grondwatertrappenkaart aangegeven.
Indebijlage (Brouwer,TenCateenScholten 1992)wordtuitvoerigingegaan ophet
bodemgeografisch onderzoekinlandinrichtingsgebiedenmetnameopbodemvorming,
16

methodenenbegrippen.Inhetrapportwordtregelmatignaardezebijlageverwezen.
Binnen vrijwel ieder kaartvlak komen delen voor waarvan deprofielopbouw en/of
grondwatertrapafwijkt vandeomschrijving dieweindelegendavoorditkaartvlak
geven. Zulke delen noemen we onzuiverheden. We kunnen ze door hun geringe
afmetmgen of door de grote variatie opkorte afstand bij de gebruikte kaartschaal
niet afzonderlijk weergeven.Wehebbenernaargestreefd kaartvlakken aftegrenzen
meteengemiddeldezuiverheid (MarsmanenDeGruijter 1982)vantenminste70%.
Kaartschaalenboringsdichtheid bepalendehoeveelheidinformatie opeenkaart.Meer
ofgedetailleerdereinformatie wordtnietverkregen doordekaarttevergroten,zoals
ten om-echte nogal eens wordt gedacht, maar alleen door een gedetailleerder
onderzoek.Bijvergrotingneemtdewaamemingsdichtheidpervierkante centimeter
af, en daarmee vermindert denauwkeurigheid van devergrote kaart sterk (Steuren
Westerveld 1965).
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2.1 Ligging en oppervlakte
Het herinrichtingsgegied Groenraven-Oost ligt in het midden van de provincie
Utrecht,tenoostenenzuidoostenvandestadUtrecht(fig. 1).Hetgebiedligtbinnen
hetgrondgebied vandegemeenten Utrecht,De Bilt,Zeist, Driebergen-Rijsenburg,
Bunnik,HoutenenNieuwegein.Debelangrijkstewoonkernendieinhetgebiedliggen
ofhet gebied begrenzen zijn DeBilt,Zeist,Driebergen-Rijsenburg, Odijk, Bunnik,
Houten,NieuwegeinenUtrecht.Hetgebiedwordtdoorsneden ofbegrensddooreen
grootaantal wegen,snelwegen enspoorlijnen o.a.:deA28,de A27,deA12,ende
spoorlijnen Urecht-AmhemenUtrecht-Den Bosch.DerivierDeKrommeRijndoorsnijdt hetgebiedvanzuidoostnaarnoordwest;Groenraven-Oost maaktdeeluitvan
"HetKrommeRijngebied". Inhetuiterstezuidwestenwordthetgebiedbegrensddoor
hetAmsterdam-Rijnkanaal. Deoppervlaktevanhetonderzoeksgebied bedraagtcirca
3800 ha.
Detopografie vanGroenraven-Oost staatafgebeeld opdebladen 31H,32C,38Fen
39A van de Topografische kaart van Nederland, schaal 1:25 000.

2.2 Geogenese
In het grootste deel van het gebied komen rivierafzettingen (klei en zand) uit het
Holoceen aanofnabijhetoppervlak voor.Dezeafzettingen, dieontstaan zijn ineen
meanderendriviersysteem,wordenookwelstroomgordelafzettingen (Berendsen 1882)
genoemd. Dit meanderend riviersysteem ishiervanaf circa3000jaar voorChr.tot
deMiddeleeuwenactief geweest.Destroomgordelafzettingen ende komafzettingen
dieinhetgebied voorkomen,wordentotde 'Betuwe Formatie' gerekendenmaken
deeluitvanhetUtrechtsestroomstelsel(tabel 1).Enigveenvanbetekeniskomtvoor
inhet noorden van het gebied, opde overgang van rivierklei naar dekzand; verder
isveenaangetroffen indekomgebieden enrestbeddingen. Inhet oosten ennoorden
dagzomen afzettingen uithet Pleistoceen nl.dedekzanden (Formatie vanTwente).
Dedekzandenvormeninnoordoostelijkerichtingdebegrenzingmetdestuwwal 'De
Utrechtse Heuvelrug'. In het Holoceen zijn de dekzanden plaatselijk verstoven tot
duinen. Deze zanden horen tot de Formatie van Kootwijk. Ze komen in geringe
oppervlakte voor in het uiterste oosten van het gebied.
Voor een uitvoerige beschrijving van de geologische ontstaanswijze inhet gebied
Groenraven-Oost wordtverwezen naar 'De genese vanhet landschap inhet zuiden
vandeprovincie Utrecht' (Berendsen 1982,hoofdstuk 3en4)en VandeMeene et
al. (1988).
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Organischeafzettingen(veen)
Windafzettingen (stuif-endekzand)
Wind-en beekafzettingen onder periglaciale condities
V/A

Rivierafzettingen
IJssmeltwaterafzettigen

2.2.1 Afzettingen uit het Pleistoceen
Depleistocene afzettingen diein Groenraven-Oost inhet oosten ennoorden aanof
nabijhetoppervlakvoorkomen,zijn eolischeafzettingen uithetWeichselien.Zezijn
afgezet in een periode (Laat- Weichselien) dat het klimaat ergdroog enkoud was.
Hetmateriaaldatvoornamelijk uitleemarm,matigfijn zandbestaat,behoorttothet
Jong dekzand en maakt deel uit van de Formatie van Twente. Vanuit het noorden
en oosten, richting Kromme Rijn, zakt het dekzand vrij abrupt tot dieper dan 2m
-mv.weg.Hetdekzandishiervooreenbelangrijk deelgeërodeerd doordejongere
rivierstelsels uit het Holoceen. In zuidwestelijke richting neemt de dikte van het
dekzandpakket geleidelijk af en gaat het Jong dekzand over in fluvioperiglaciale
afzettingen van deFormatie vanTwente,dieophun beurt weer overgaan in fluviatieleafzettingen vandeFormatievan Kreftenheye (Berendsen 1982enVandeMeene
et al. 1988).

2.2.2 Afzettingen uit het Holoceen
Met uitzondering van het uiterste noorden en oosten van het gebied komen in het
gebiedGroenraven-Oost alleenafzettingen uithetHoloceenaanofnabijhetoppervlak
voor.Zebestaanuitriviersediment,datuiteenlooptvangrofrivierzandtotzeerzware
komkleien veen (Betuwe Formatie, Berendsen, 1982) en stuifzand (Formatie van
Kootwijk). Van de Meene et al. (1988) rekent een deel van de holocene rivierafzettingen inhetgebiedGroenraven-Oost (hetmeestwestelijkedeel)totdeWestland
Formatie. Om praktische redenen hebben wij Berendsen (1982) gevolgd. Met een
belangrijke stijging van de temperatuur begon ongeveer 10000 jaar geleden het
Holoceen.Dezeespiegelsteegenhetgebiedvernatte.Aanhetpleistoceneoppervlak
vondbegroeiingplaats;opdelageennatteterreingedeelten werdveengevormd.Dit
veentreffen wealleenaaninhetnoordenvanhetgebied.Geleidelijk namdeinvloed
van derivierenin het gebied toe.Het veen werd bedekt met zwarekleiof werdop
plaatsen meteen grotestroomsnelheid geërodeerd. Ookdelaaggelegen pleistocene
zandgrondenwerdenbedektmetriviersediment.Evenalshetveenisookhetdekzand,
met name in de omgeving van de rivierbeddingen door erosie verdwenen. In het
noorden en oosten vanhetgebied zijn verspoeldedekzandresten binnen boorbereik
aangetroffen. De vele transgressiefasen en stroomgordelverleggingen resulteerden
ineenafwisselend eningewikkeldpatroonvanstroomruggen,restbeddingen,kommen
enovergangen.Desedimenten makendeeluitvanhetUtrechtsestroomstelsel (tabel
1).Naarouderdomenplaatsvanvoorkomenkunnen wehetUtrechtse stroomstelsel
onderverdelen in een aantal stroomruggen: de Zeister, Kromme Rijn, Oudwulverbroeker,Houtense enWerkhovense stroomrug(Berendsen 1982).Destroomruggen
bestaan voor een groot deel uit zavel of lichter materiaal; de ondergrond bestaat
meestal,uit zandenisveelalkalkrijk. LangsdeoeversvandehuidigeKrommeRijn
komen stroomruggen (oeverwallen) voor met lichte klei aan het oppervlak. De
restbeddingenbestaanveelaluitmindergerijpte,humeuze,lichteenzwareklei,soms
met dunne veenlagen (Hollandveen); de ondergrond bestaat uit matig fijn tot grof
beddingzand,datveelalgelaagdis.Dekommenbestaanuitzwarekleimetenzonder
veenlagen en hebben vaak één of meer vegetatiehorizonten (laklagen).
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Inhetuiterste oosten vanhetgebiedkomen nogeolische afzettingen (Formatie van
Kootwijk) aanhetoppervlakvoor.Ze wordenwelstuifzanden genoemd.Vermoedelijk alvanafdeMiddeleeuwen vernieldedemensplaatselijk hetvegetatiedektenvoor
de potstalbemesting en verstoof het aan het oppervlak liggende dekzand.

2.3 Bodemvorming
De volgende bodemvormende processen hebben de bodems in het gebied
Groenraven-Oost doen ontstaan:
- humusvorming;
- ontkalking en silicaatverwering;
- rijping;
- podzolering;
- gleyverschijselen (het ontstaan van hydromorfe veschijnselen);
- kleiverplaatsing;
- homogenisatie;
- antropogene bodemvorming;
Voor een bespreking van deze processen wordt verwezen naar de bijlage (rapport
157 van Brouwer, Ten Cate en Scholten, 1992, hoofdstuk 1). Naar een aantal
bodemvormende processen en kenmerken (o.a. kleiinspoeling en structuur) in
rivierkleigronden indeomgevingvanGroenraven-Oost,isinhetverledenonderzoek
verricht enwordt verwezennaareenaantal artikeleninBoorenSpade 13(Edelman
et al. 1963).

2.4 Bodem en landschap
DeinvloedvandemensophetlandschapvanGroenraven-Oost isgroot.Vooraldoor
de aanleg van grote verkeerswegen, de woningbouw en de industrialisering is het
landschapdelaatstedecenniasterkveranderd.Hetgebiedishierdoorergversneden
en versnipperd, en is de van oorsprong aanwezige samenhang tussen bodem en
landschapplaatselijkverstoord.TennoordenvandeKrommeRijnheefthetlandschap
een vrij besloten karakter en zijn de landgoederen en buitenverblijven opvallende
elementeninhetlandschap.TenzuidenvandeKrommmeRijnkrijgt hetgebied een
meeropenkarakter.Vooreencultuurhistorischebeschrijvingvanhetlandschapwordt
verwezen naar "Hethistorisch-geografische gezicht van HetNedersticht" (DeBont
1991) en "De tuin van Utrecht; geschiedenis en waarden van het landschap in het
landinrichtingsgebied Groenraven-Oost" (Harten et al. 1992). Voor gedetaileerde
informatie overdegenesevanhetlandschapwordtverwezennaarBerendsen(1982).
Watdesamenhangtussenbodemenlandschapbetreft kunnen wehetherinrichtingsgebied Groenraven-Oost verdelen in 3 gebieden:
- het dekzandgebied;
- het overgangsgebied;
- het rivierkleigebied.
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Hetdekzandgebiedkomtalseensmallestrookvoorinhetuiterstenoordenenoosten
van het gebied. Het maakt deel uit van de flank van de Utrechtse Heuvelrug. De
hoogteligging varieert van5m+NAPinhetuiterste oosten tot circa 2m+NAPin
het noordwesten van het zandgebied. De adel en rijke stedelingen voelden zich
aangetrokken door dit gebied en bouwden er in de 18e en 19e eeuw hun luxe
buitenverblijven. Voorbeelden van de nog aanwezige grote landhuizen met parkachtige tuinen, waarvan de meesten nu een andere bestemming hebben, zijn
Sandwijck, Vollenhove,Schoonoord enBeerschoten.Indevorigeeeuwendeeerste
helft van de 20e eeuw is op kleine schaal zand gewonnen voor woningbouw en
wegaanleg. Sporen van deze zandafgravingen zijn plaatselijk nog in de vorm van
stijlranden in het landschap teherkennen. Delaaggelegen zandgronden, die inhet
verledenper schuitwarente bereiken,werdenveelalrijkelijkbemest metmengsels
van mest en bagger,en met sliben afval uit de stad. Opdeze wijze is het het zgn.
"toemaakdek"ontstaan.Degronden,dievanoudshergebruikt werdenals akker-en
tuincomplexen vandedorpen DeBilt,ZeistenDriebergen, zijn nuvoornamelijk in
gebruik als grasland, bouwland (maïs), volkstuinen en kwekerijen. In het uiterste
oosten van het gebied op de hogergelegen (stuif) zandgronden, is een kleine
oppervlakte bebouwd met bos.
Hetovergangsgebied bestaateveneensuiteensmallestrook gronden,diedeovergang
vormttussenhetdekzandgebied enhetrivierkleigebied. Inhet oostenontbreekteen
duidelijke overgangofisdezezeersmalomdatderurer(en)daaractieverisgeweest
en gedeelten van het dekzand heeft geërodeerd. De laaggelegen gronden bestaan
veelal uit een kleipakket met dekzand in de ondergrond. In het noorden van het
gebied waar de invloed van derivier minder krachtig is geweest, komt plaatselijk
veenenzeerzwarekleivoor.Hetbovenstedeelvanhetkleipakket bestaat vaakuit
een mengsel van klei en zand,enisplaatselijk verrijkt met stadsvuil. Vooral inhet
noorden van het gebied, aan weerskanten van De Biltse Grift en ten noorden van
de Zeister Grift komen veel kleigronden voor met opgebrachte bovengronden. De
meestegronden warenvroegerin gebruik alsbouwland,tuinderijen en kwekerijen.
Hethuidigebodemgebruikbestaathoofdzakelijk uitgrasland.HetlandgoedOostbroek
ligt op de overgang van dekzand naar rivierklei.
Het landschap van het rivierkleigebied beslaat de grootste oppervlakte van het
herinrichtingsgebied. Het rivierkleilandschap bestaat uit een afwisseling van
rivierbeddingen, stroomruggen, kommen en overgangen. Het kleigebied helt in
zuidwestelijke richtinggeleidelijk af. Dehoogteverschillen kunnen opplaatsenmet
(verlande)rivierbeddingen enstroomruggen 0,5-1 meterbedragen.Dehooggelegen
stroomruggen enoeverwallenzijndoordeeeuwenheenhetgeschiktstvoorbewoning
en landbouw. Al vanaf de Romeinse Tijd was hier bewoning (Vechten) mogelijk.
De laaggelegen komgronden bleven onbewoond. Het huidige verkavelingspatroon
wijkt ingrote lijnen niet veel afvan die van eenpaareeuwen terug.Wel is doorde
verbeterde waterhuishouding hetaantalslotenengreppelsverminderd.Indevorige
eeuw en de eerste helft van deze eeuw is het rivierkleilandschap op een aantal
stroomruggen veranderd doorkleiwinning.Deze activiteit ishet grootstgeweestin
hetwestenenzuidwestenvanhetgebied.Verspreidinhetgebiedis,opplaatsenwaar
hetgrofferivierzandrelatiefondiepvoorkomt,opkleineschaalzandgewonnen.Vlak
langs deKromme Rijn komen nogal wat beddinggronden voor die opgehoogd zijn
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metmateriaaluitdeKrommeRijn ofvandeoeverwal.Tennoordwesten vanHouten
iseenaantallaaggelegenpercelenopgespotenuiteennabijgelegen plas.Ditmateriaal
bestaat uiteenmengselvanklei,zandenveen.Hetrivierkleilandschaptennoorden
van deKromme Rijn heeft eenvrij besloten karakter door de aanwezigheid van de
landgoederen Amelisweerd, Oostbroek, Wulperhorst, Nienhof en Rijnwijck, en de
verspreid liggende essehakhoutbossen. Ten zuiden van de Kromme Rijn is het
rivierkleilandschapopener, metnameten zuiden van deA12.Dedrie forten in het
westen van het gebied hebben naast een landschappelijke waarde ook een
cultuurtuurhistoriche waarde.Hethuidige bodemgebruikinhet rivierkleilandschap
bestaat voornamelijk uit grasland en fruitteelt. Ten noordwesten van Houten komt
een aantal glastuinbouwbedrijven voor.

2.5 Waterhuishouding
Hetherinrichtingsgebied maaktdeeluitvanhetwaterschap "KrommeRijn" dateen
oppervlakte van 28100 ha onder haar beheer heeft. Toen in de twaalfde eeuw de
Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede werd afgedamd en het bovenstroomse water
via deLek inwestelijkerichtingwerd gestuurd, verbeterde dewaterhuishouding in
het gebied dusdanig dat verdere dijkophoging niet echt noodzakelijk was. Veelal
bodendereedsaanwezigedijken ofkadenalvoldoendebescherming.Eengrootdeel
vanhet gebied waterttegenwoordig af opdeKromme Rijn, die in noordwestelijke
richtingzijnwaterafvoert opdeVecht.Hetzuidwestelijke deelvanhetgebiedwatert
af ophet Amsterdam-Rijnkanaal. Ditkanaaldatin 1954klaarwas,heeft nogalwat
gevolgen gehad voor de waterhuishouding inhet gebied. Het lage waterpeil in het
kanaal zorgt voor wegzijging van grondwateruit het gebied. Hoegroot de omvang
vandezewegzijging is,iszondernaderonderzoekmoeilijk aantegeven.Bovendien
wordt door het inlaten en opmalen van water de wegzijging voor een deel weer
aangevuld. Doordeaanwezigheid vantalrijke weteringen enleidingen met stuwen,
en voorzieningen om water vanuit de Kromme Rijn in te malen, is de waterhuishouding vanuit landbouwkundig oogpunt prima geregeld. Dit blijkt ook al uit de
geringefluctuatie vandegrondwaterstanden indepeilbuizen.Watdewaterkwaliteit
betreft is deze voor de landbouw voldoende,maar zaldeze voor natuur en natuurontwikkeling door o.a de inlaat van veel gebiedsvreemd water in veel gevallen
onvoldoende zijn.
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3 BODEMGEOGRAFISCH ONDERZOEK EN DIGITALE VERWERKING/
MANIPULATIE VAN BODEMKUNDIGE GEGEVENS

3.1 Bodemgeografisch onderzoek
Hetbodemgeografisch onderzoek vanhetherinrichtingsgebied Groenraven-Oost is
uitgevoerd in de periode januari 1992tot januari 1993.
Voor een beschrijving van de methode van het bodemgeografisch onderzoek
verwijzen wenaardebijlage (rapport 157vanBrouwer,TenCateenScholten 1992,
par. 2.L).Tijdens het bodemgeografisch onderzoek hebben we met een grondboor
1 bodemprofielmonster per ha genomen tot een diepte van 150 cm - mv. In totaal
zijn 3587bodemprofielmonsters beschrevenengeregistreerd meteenveldcomputer
(HuskyHunter).Plaatsennummervandebodemprofielmonsters zijn weergegeven
op 84 veldkaarten.
Door de grote variatie in profielopbouw op korte afstand is nog een flink aantal
bodemprofielmonsters genomen,waarvanderesultatennietzijngeregistreerd.Deze
profielmonsters warennodigomdebodem-enGt-grenzennauwkeurigvasttestellen.
De gegevens van de bodemprofielmonsters, de zgn. boorstaten, zijn opgeslagen in
eencomputerbestand,datalleenaandeopdrachtgeverisverstrekt.Plaatsennummer
van de bodemprofielmonsters zijn weergegeven opeen boorpuntenkaart (kaart 3).
Deresultaten en conclusies vanhet onderzoek zijn samengevat opeen bodemkaart
(kaart 1)en een grondwatertrappenkaart (kaart 2), beide op schaal 1 : 10000.

3.2 Toetsing aan meetresultaten
Om onze schattingen van textuur,humusgehalten en grondwaterstanden te kunnen
toetsen aan meetresultaten hebben we grondmonsteranalyses en resultaten van
grondwaterstandsmetingen gebruikt.

3.2.1 Bemonstering en laboratoriumanalyses
EenaantalanalysegegevensisgebruiktuithetarchiefvanDLO-Staringcentrum (tabel
2, G20t/mG33).Hoeweldezegegevensbijna nooit volledig zijn, oud zijn envaak
een onduidelijk plaatsaanduiding hebben,geven zetoch nogeen redelijke indicatie
van de granulaire samenstelling indedirecte omgeving. Daarnaast hebben wezelf
profielen bemonsterdenlatenanalyserendoorhetBedrijfslaboratorium voorGronden Gewasonderzoek te Oosterbeek (tabel 2, Gl t/m Gl9). De ligging van de
bernonsteringsplaatsen staat afgebeeld opfiguur2.
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3.2.2 Grondwaterstandsmetingen
Omde schattingen van degemiddeld hoogste grondwaterstand inde winterperiode
(GHG)endegemiddeld laagste grondwaterstand inzomerperiode (GLG)tetoetsen
hebben we meetgegevens gebruikt van:
- het Instituut voor Grondwater en Geo-energie-TNO (L-buizen);
- het Utechts Landschap (UL-buizen);
- Provinciale Waterstaat Utrecht (K-buizen);
- DLO-Staring Centrum (SC-buizen);
- een milieutechnisch adviesbureau (TA-buis);
- eigen opnamen in boorgaten.

3.2.2.1 Meetpunten
Als meetpunten dienden in de eerste plaats de peilbuizen van het Instituut voor
GrondwaterenGeo-energie-TNO,dezgn."L-buizen"(tabel3).Dezebuizenhebben
een meetreeks van 6-8jaar of meer en worden ten minste 4 xperjaar opgenomen,
een aantal zelfs 24 x per jaar. De buizen met een lange meetreeks en met een
opnamefrequentie van 24xperjaar worden "stambuizen" genoemd (o.a.de buizen
32C-L34 en 32C-L64). De SC-buizen (tabel 3), die speciaal in het kader van dit
onderzoekzijngeplaatst,endeoverigebuizenhebbeneenmeetreeksvan 1 jaar (jan.
1992-jan. 1993). Halverwegehetonderzoek zijn opverzoekvanenin overlegmet
deLandinrichtingsdienst enBureau LB&Ppeilbuizen (BL-buizen) bijgeplaatst. De
meetgegevens hiervan zijn overgedragen aan Bureau LB&P.
Demeestebuizenhebbeneenfilterlengte van0,5-lm;dedieptevandebuizenloopt
uiteen van 1,5-2,5 m - mv. Bij de meeste buizen is de hoogte van het maaiveld
ingemetendoordeGrontmijofisaandehandvandehoogtepuntgegevens dehoogteliggingvandebuizen ingeschat.Demeetresultaten vandebuizendiewegedurende
1jaarhebbenopgenomen,staanvermeldintabel3.Deliggingvandezebuizenstaat
afgebeeld op figuur 3.
Gedurendedekarteringzijnregelmatiggrondwaterstanden inboorgatengemetenom
onze schattingen te toetsen en zo nodig bij te stellen. Deze meetresultaten zijn op
develdkaarten aangegeven en/of indeboorgegevens vermeld.Doorderegelmatige
metingen inboorgaten endeaanwezigheid van een vrij dicht buizennet hebben wij
afgezien van een gerichte opname.
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Tabel3 Gemetengrondwaterstanden (cm-mv.)indeperiodejanuari 1992-januari 1993 en
de maaiveldshoogte (cm +NAP) bij de buizen
Buis-

nr.

Maaiveldshoogte

SC01
120
SC02
180
SC03
205
SC04
255
SCOS
165
SC06
250
SC07
265
SC07a 265
100
SC08
145
SC09
SC10
185
SC11
205
SC12
140
150
SC13
SC14
240
SC15
265
SC16
275
SC17
320
265
SC18
SC19
380
SC20
235
SC21
295
SC22
295
SC23
235
SC24
280
SC25
250
SC26
240
SC27
210
SC28
265
SC29
215
SC30
170
215
SC31
SC32
145
SC33
180
SC34
95
SC35
115
260
SC36
SC37
270
SC38
225
31H-L54155
31H-L58195
32C-L34 210
32C-L44330
32C-L64 220
38F-L01 225

K22
K23
UL05
UL06
UL10
TA01

250
215
230
160
245
250

Datum
28/1

75
100
90
120
65
130
195

14/2 28/2 16/330/3

75
95
85
110
50
130
190
60
#
35
30
75
85
120 115
140 140
75
75
80
75
160 160
165 155
175 175
155 155
80
90
150 150
95
90
130 125
110 105
85
75
170 155
145 135
160 145
100
80
165 160
135 120
90
65
145 145
95
75
165 110
135 125
105
85
155 100
. 160
120 120
120 105
130 130
130 130
155 105
105 100
240 230
125 125
135 125
145 140
80
75
135
.
155 155

80
100
95
115
60
130
195
dr
40
85
125
145
80
85
165
165
180
155
90
155
95
125
105
75
165
145
150
100
170
135
85
145
85
160
135
100
130
165
125
120
135
130
135
105
240
125
135
150
85
.
155

65
65
60
75
20
115
180
35
15
70
90
125
65
70
145
140
155
130
45
135
75
100
85
60
145
110
100
65
140
100
50
135
80
100
115
75
80
145
105
90
115
100
85
90
220
110
115
130
70
100
135

70
85
75
100
30
120
185
50
15
75
105
135
70
75
150
150
160
140
60
135
85
115
90
65
155
125
110
75
145
110
50
135
75
125
130
80
95
145
110
100
120
120
95
95
230
115
115
135
75
115
130

14/4 28/414/5 27/5 16/6 29/6 14/7

75
100
90
110
55
125
190
dr
40
75
115
140
70
75
160
155
170
155
80
150
90
120
95
70
155
135
130
90
160
130
85
145
85
150
125
95
125
150
120
110
130
130
125
100
235
120
125
140
75
130
140

75
95
90
110
55
125
190
dr
35
75
120
140
70
80
160
160
170
160
80
155
90
120
95
70
155
135
135
90
165
135
85
145
85
150
130
95
130
160
125
110
130
130
115
105
235
120
130
135
75
125
145

75
95
90
110
60
120
190
,
40
75
120
140
70
75
160
155
170
155
80
155
90
120
95
70
155
140
140
95
165
135
90
150
90
150
130
95
135
160
125
115
130
125
115
105
235
120
135
135
75
130
145

80
105
100
120
70
125
190
,
50
85
125
145
75
80
165
165
180
165
95
165
95
130
115
75
155
145
150
105
175
150
95
155
95
185
135
105
140
165
140
125
140
140
145
115
240
130
140
140
80
140
155

80
105
100
115
75
125
190
.
45
75
125
140
65
75
160
160
175
155
90
165
90
125
110
70
150
140
150
105
175
155
105
160
100
185
125
105
130
170
140
125
140
135
110
120
240
125
150
135
75
135
160

90
115
105
120
85
140
195
.
50
85
130
145
75
85
170
170
185
170
105
175
100
140
125
85
160
145
165
115
185
165
115
170
110
195
140
110
150
190
155
140
150
135
110
130
245
135
160
145
85
150
165

Opmerkingen: Buisnr. SC 22 is verplaatst op 19/5/1992 en is iets boger komen te liggen. Plaatselijke
onweersbuien in de periode 1 t/m 11 juni, in de omgeving van Houten was het droger; 29/6: bijna
GLG-niveau!Plaatselijk regenval indeperiode 10t/m 14juli (0-25mm);dr=droog;. =geenwaarneming.
Buisnr. SC07a is een boorgat tot ca. 70 cm -mv.

75
110
100
115
50
130
190
,
45
80
130
145
70
80
175
165
185
170
100
180
95
135
120
75
155
150
165
110
185
160
100
165
110
170
130
110
155
190
155
130
145
135
120
130
245
135
160
140
75
145
175

Tabel 3 vervolg

Buisnr
U I•

Maaiveldshoogte

SCOl
120
SC02
180
SC03
205
SC04
255
SC05
165
SC06
250
SC07
265
SC07a 265
SC08
100
145
SC09
SC10
185
205
SC11
SC12
140
SC13
150
SC14
240
SC15
265
275
SC16
SC17
320
SC18
265
SC19
380
SC20
235
SC21
295
SC22
295
SC23
235
SC24
280
SC25
250
SC26
240
SC27
210
SC28
265
215
SC29
SC30
170
SC31
215
SC32
145
SC33
180
SC34
95
SC35
115
SC36
260
SC37
270
225
SC38
31H-L54155
31H-L58195
32C-L34210
32C-L44325
32C-L64220
38F-L01 225

K22
K23
UL05
UL06
UL10
TA01

250
215
230
160
245
250

Datum
29/7 14/8 28/8 14/9 28/914/1028/1013/1127/1114/12

85
115
110
120
70
135
195
,
50
80
130
145
70
80
170
170
185
175
105
185
100
140
120
80
160
155
160
120
190
165
120
170
120
185
135
115
160
190
160
135
150
145
145
135
245
135
165
145
80
145
175

45
50
45
45
10
120
175
.
5
50
70
120
15
40
155
125
175
160
35
180
60
125
100
45
140
130
120
70
180
135
45
160
95
115
90
85
105
185
140
110
120
120
60
120
230
105
155
120
50
95
150

70
90
80
105
40
125
185
.
25
75
120
140
65
75
160
160
175
155
90
165
90
125
105
65
155
145
145
105
175
145
95
155
95
175
130
100
145
180
145
125
130
115
105
125
240
120
145
140
75
135
155

70 80
90 100
85 100
100 115
40 65
125 135
180 190
, .
35 45
75 80
115 125
135 140
65 70
75 80
150 165
150 165
160 180
145 165
80 95
150 165
90 105
120 135
105 110
70 75
150 160
130 145
125 140
85 105
155 175
130 145
80 95
125 150
80 95
170 190
135 135
95 105
120 145
165 175
130145

120 130
125 140
120 135
120 160
100 115
235 240
115 125
125 145
135 145
75 80
125 145
135 150

75
100
95
115
75
135
190
.
45
80
125
140
65
75
165
165
180
170
100
175
100
135
115
75
155
150
150
110
180
155
105
160
100
190
130
105
140
175
155
130
140
140
160
120
240
130
145
145
80
145
160

50
40
40
45
10
100
165
.
5
55
60
120
35
50
135
120
145
125
30
140
65
90
75
45
130
95
75
45
125
85
30
125
55
90
90
45
50
145
110
90
100
85
65
80
210
95
100
115
55
85
120

50
30
35
40
10
105
170
.
5
65
60
120
30
50
140
115
150
125
20
140
65
80
70
55
135
100
85
50
125
75
30
130
65
95
100
50
75
140
100
100
105
85
65
75
220
95
105
120
60
70
120

55
45
45
55
10
105
165
,
5
55
70
115
35
50
125
115
135
105
20
115
65
90
70
50
135
80
75
45
105
65
35
115
60
85
90
60
55
130
85
80
95
80
55
55
205
95
85
110
55
80
95

50
50
50
60
10
105
160
,
5
55
70
115
30
50
120
120
140
105
35
100
70
90
70
50
135
85
70
45
110
60
30
115
65
90
105
70
55
135
90
90
100
80
75
50
210
95
85
110
55
75
100

28/1214/1

75
85
75
100
45
125
185
.
35
75
110
135
60
70
150
150
165
145
75
130
85
115
95
70
155
125
115
80
145
110
70
135
75
150
135
100
110
150
105
115
125
115
120
85
235
115
120
135
75
125
130

Opmerkingen:Omstreeks29/7GLG-niveau;van10op11/7ca.35mmenvan13op14/7ca.35mmneerslag;
in het noordoosten van het gebied de meesteneerslag; 28/12/'92 vorst

65
70
60
80
15
115
180
.
10
70
85
130
50
65
140
140
160
130
35
120
75
100
80
65
155
110
100
65
140
90
25
130
70
105
125
55
65
140
90
100
115
100
80
75
225
105
110
125
70
105
125
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3.2.21.2 Berekening vanGHGenGLGvan buizen met 6-8jaren meetgegevens of
meer
Voor de beschrijving van de methode voor de berekening van GHG en GLG van
buizen met 6-8jaren meetgegevens of meer verwijzen wenaar de bijlage (rapport
157 van Brouwer, Ten Cate en Scholten 1992,par 2.2.2.1).
Van buis32C-L34en32C-L64 zijn deGHGenGLGberekend,omdat deze buizen
redelijkerwijs aandegestelde voorwaarden (par2.2.2.1) voldoen.Buis L34ligt op
een zandgrond en buis L64 op een kleigrond.

3.2.2.3 Berekening van GHG en GLG van buizen met eenjarige gegevens
Voor de beschrijving van de methode voor de berekening van GHG en GLG van
buizen met éénjarige meetgegevens verwijzen wenaar de bijlage (rapport 157van
Brouwer, Ten Cate en Scholten 1992,par 2.2.2.2).
De resultaten van de berekening staan weergegeven in tabel 4. In deze tabel staan
tevens aangegeven de HG3en LG3,die de gemiddelden van de 3hoogste en de3
laagste grondwaterstanden gedurende de periode van opname aangeven.

3.2.2.4 Bespreking meetresultaten, berekeningen en conclusies
Uit de meetresultaten en de berekende GHG's en GLG's (tabel 3en 4)kunnen we
de volgende conclusies trekken:
- hetpercentageverklaardevariantieisbijstambuisL34groterdanbijstambuisL64;
- de meetresultaten op de data 27/11 en 29/7 komen vrij goed overeen met de
berekende GHG en GLG;
- deHG3iskleiner endeLG3isgroter,in vergelijking met deberekende GHGen
GLG; de vrij droge zomer en de vrij natte herfst zijn hiervoor een verklaring;
- opplaatsenmeteenstorende(klei)laagkunnenschijngrondwaterstanden voorkomen
(SC-buis 7a);
- de fluctuatie van het grondwater in het herinrichtingsgebied is klein. Dit wordt
duidelijk gemaakt aan de hand van fig. 4, waarbij de fluctuatie van de 50
grondwaterstandsbuizen is berekend, zijnde het verschil tussen de door
regressieberekeningverkregenGLGenGHG.Geenenkelebuisheeft een fluctuatie
vanmeerdan80cm.Ditwilechterniet zeggendaterinhetgebied helemaalgeen
gronden voorkomen met een fluctuatie van meer dan 80cm.Een dichter meetnet
zou dit aan moeten tonen;
- de fluctuatie in de buizen is groter wanneer de GHG en GLG met stambuis L64
wordt berekend. Deze berekeningen zijn echterminder goed betrouwbaar, omdat
het percentage verklaarde variantie kleiner enhet 95%-betrouwbaarheidsinterval
groter is dan bij de berekeningen met stambuis L34;
- Tijdens het veldwerk zijn defluctuaties, o.a. door af tegaan opde aanwezigheid
van hydromorfe kenmerken, over het algemeen groter ingeschat.
35

Tabel 4 De GHG en GLG (cm- mv.) voordegrondwaterstandsbuizenberekend uitregressievergelijking met stambuis L34 (GHG=95, GLG=145) en stambuis L64 (GHG=66,
GLG-131), metde verklaardevariantie(%) enhet95%-betrouwbaarheidsinterval(+1cm); ter vergelijking tevens de HG3 enLG3 vande buizengedurende deperiode van
opname (jan 1992 -jan '93)
Buis- StambuisL34
nr.
verkl. G H G
var.
SC01
SC02
SC03
SC04
SCOS
SC06
SC07
SC08
SC09
SC10
SC11
SC12
SC13
SC14
SC15
SC16
SC17
SC18
SC19
SC20
SC21
SC22
SC23
SC24
SC25
SC26
SC27
SC28
SC29
SC30
SC31
SC32
SC33
SC34
SC35
SC36
SC37
SC38

LOI
L34
L44
L54
L58
L64
K22
K23
UL05
ULO«
UL10
TA01

36

69
84
84
7«
78
85
85
79
61
81
82
55
62
89
84
88
91
83
64
73
91
85
66
63
92
88
86
85
88
77
69
70
73
58
80
82
59
67
86
67
72
91
76
89
75
79
63
86
80

59
59
56
70
21
112
174
13
64
83
125
46
59
140
132
153
128
43
132
74
100
82
57
143
107
97
62
134
92
45
130
70
110
110
69
80
146
105
220
81
98
110
80
104
108
123
64
96
122

StambuisL64

HG3 GLG LG3

95%-int.

50
40
40
50
10
100
165
5
55
65
115
30
50
125
115
140
110
25
110
65
85
70
50
135
85
75
45
115
65
30
120
60
85
95
50
55
135
90
210
85
60
85
100
60
95
90
110
55
80
105

7
11
10
14
12
5
5
8
7
11
5
13
8
5
8
5
6
12
14
7
6
7
7
6
6
11
9
10
11
15
9
10
20
11
9
16
12
13
5
19
9
5
12
4
12
6
6
10
10

83
113
105
125
72
135
196
48
83
134
146
77
83
171
171
185
172
104
173
100
138
118
79
162
155
162
113
186
161
107
161
103
185
138
112
154
179
148
245
142
130
145
126
133
154
147
82
149
166

85
115
105
120
75
140
195
50
85
130
145
75
80
170
165
185
170
105
180
100
140
120
80
160
150
165
115
185
165
115
170
115
190
135
110
155
190
155
245
140
160
135
145
130
135
160
145
85
145
170

verkl. G H G
var.

42
57
57
44
53
67
60
54
35
57
60
28
37
87
62
85
90
65
92
47
81
84
38
35
85
80
80
95
94
72
89
84
67
31
65
78
89
91
79
76
35
77
81
72
96
58
37
69
92

58
55
52
67
16
109
172
10
63
78
123
45
58
134
127
147
120
35
119
72
94
75
56
142
98
86
53
122
77
34
121
62
97
109
64
66
135
92
216
92
79
91
105
100
95
120
63
88
112

HG3 GLG LG3 9 5 %-int.
50
40
40
50
10
100
165
5
55
65
115
30
50
125
115
140
110
25
110
65
85
70
50
135
85
75
45
115
65
30
120
60
85
95
50
55
135
90
210
85
60
85
100
60
95
90
110
55
80
105

81
110
102
120
69
134
195
46
81
131
145
73
81
172
169
185
173
102
179
98
138
118
77
160
155
163
113
189
164
107
164
106
186
135
111
155
184
153
246
142
135
132
145
132
158
146
80
146
169

85
115
105
120
75
140
195
50
85
130
145
75
80
170
165
185
170
105
180
100
140
120
80
160
150
165
115
185
165
115
170
115
190
135
110
155
190
155
245
140
160
135
145
130
135
160
145
85
145
170

10
18
16
22
18
7
7
12
9
17
7
16
11
5
12
6
7
18
7
10
8
7
10
9
9
14
11
6
8
17
6
7
23
14
13
18
7
7
6
11
27
8
7
7
5
8
8
15
6

10.»

ÎO-M

30-«O

w.«

so«

a-n

7B-80

40

Fig.4Fluctuatie inde50 grondwaterstandsbuizen

3.3 Indeling van de gronden
Inhet veldhebbenwedegrondenperboorpuntgedetermineerd volgenshetsysteem
van de bodemclassificatie voor Nederland van De Bakker en Schelling (1989).In
de bijlage (rapport 157 van Brouwer, Ten Cate en Scholten 1992,par. 2.3) wordt
uitvoerigingegaan ophetclassificatiesysteem, dedifferentiërende kenmerkenende
indelingen.
Voor het herinrichtingsgebied Groenraven hebben we op het hoogste niveau de
gronden als volgt ingedeeld:
- eolische zandgronden;
- rivierzandgronden;
- rivierkleigronden;
- moerige gronden;
- veengronden.
Naar de differentiërende kenmerken (o.a. bodemvorming, hydromorfe kenmerken,
dikte bovengrond),textuurenprofiel- enkalkverloophebben wedegronden verder
onderverdeeld. Binnen de rivierkleigronden hebben we op grond van de landschappelijke liggingen/ofmorfologie eenextraonderscheidgemaakt.Hetgaathierbij
omdelaaggelegen poldervaaggronden enleekeerdgronden dieveelalvoorkomenin
restbeddingen.
Eenaantalbodemkundigekenmerkenkondenwenietgebruiken alscriteriumbijhet
indelen van degronden,vooral omdat danhet aantal bodemeenheden veelte groot
zou worden. Daaromhebben wedezekenmerken in kaart gebracht inde vorm van
toevoegingen. We hebben 16toevoegingen onderscheiden.
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3.4 Indeling van het grondwaterstandsverloop en overschrijdingsduur van
grondwaterstanden
Voor een beschrijving van de indeling van het grondwaterstandsverloop in
grondwatertrappen verwijzen wenaardebijlage (rapport 157vanBrouwer,TenCate
en Scholten 1992,par. 2.4).
In figuur 5 staan 2 tijdstijghoogtelijnen afgebeeld. Ze tonen aan dat grondwaterstandennietalleenindeloopdertijd variërenplaatsverschillen.Hierbijmoetenwe
wel opmerken dat in dit voorbeeld een buis (SC01) is uitgezocht met erg weinig
fluctuatie eneenbuis(SC33)meteen,voorditgebied,uiterstgrote fluctuatie. Inde
figuur is tevens duidelijk te zien dat de buizen een zelfde verloop,deene buis wel
sterker dan de andere, in de tijd hebben.
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Fig. 5 Tijdstijghoogtelijnen

Eriseenmethodeontwikkeld omuitGHGenGLGdeoverschrijdingsfrequentie van
een bepaalde grondwaterstand te berekenen (De Gruyter en Van der Sluijs i.V.).
Daaruit kan de overschrijdingsduur van een bepaalde grondwaterstand binnen de
verschillende Gt-klassen worden afgeleid (tabel 5).Deze overschrijdingsduur, die
nietuiteenaaneengeslotenperiodebehoefttebestaan,isdegesommeerdegemiddelde
tijdsduur per hydrologisch jaar met grondwaterstanden ondieper dan een bepaalde
waarde.Voorde oomzetting naardegrondwatertrappen zijn pergrondwatertrapde
GHG en GLG van de natste en de droogste variant gebruikt, waarbij alleen in de
praktijk voorkomende uitersten zijn genomen. Bovendien is tussen GHG en GLG
een minimaal verschil van 30 cm verondersteld.
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Tabel5Omzetting van grondwatertrappen (Gt's)in tijsduurklassen
Gt

GHG
(cm - mv.)

GLG
(cm - mv.)

I
II*

.
-

<50
50-80

III*)

> 40

80-120

IV

> 40

80-120

V*)

< 40

>120

VI

40 -80

>120

VII**)

> 80

-

Tijdsduurklasse van de
grondwaterstand (maand)
>
>
<
>
<
>
>
<
<

10
10
10
10
10
1
10
10
1
5-10
> 1
5-10
< 1
< 5

Grondwaterstand
( cm - mv.)
< 40
< 80
< 40
< 120
< 80
< 40
< 120
< 80
< 40
< 120
< 40
< 120
< 40
< 120

* Bij GT II,III en Vis de grondwaterstand van het "droger deel" minder dan 1maand
ondieper dan 25cm -mv.
** BijGTVIIisdegrondwaterstand vanhet"zeerdrogedeel"minderdan1maandondieper
dan 120cm -mv.

3.5 Opzet van de legenda
In Groenraven-Oost is gekozen voor een beschrijvende legenda.
In de legenda's van de bodem-en grondwatertrappenkaart zijn de verschillen in
bodemgesteldheid weergegeven in de vorm van:
- legenda-eenheden;
- toevoegingen;
- vergravingen;
- grondwatertrappen.
Voor algemene informatie over de begrippen legenda-eenheden, toevoegingen,
vergravingen engrondwatertrappen endecombinaties daarvan wordt verwezen naar
de bijlage (rapport 157 van Brouwer, Ten Cate en Scholten 1992, par. 2.5).
Om de toevoegingen op de bodemkaart duidelijk en overzichtelijk over te laten
komen, hebben we een aantal toevoegingen samen moeten voegen. Om informatieverlies tevoorkomen zijn detoevoegingen inhetbodemkundige bestand gehandhaafd.
Een nadeel van deze oplossing is dat op de bodemkaart toevoegingslijnen zullen
voorkomen, die aan weerskanten van die lijn dezelfde informatie geven.
Overige onderscheidingen omvatten delen van Groenraven-Oost die niet in het
onderzoek betrokken zijn zoals:
- bebouwing, wegen, sportvelden en forten;
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- water en waterlopen;
- subvelden;
- kassen (met substraatteelt);
- landgoederen en parkachtige terreinen;
- sterk opgehoogde terreinen (o.a. vuilstorten);
- percelenwaarvan degebruikergeentoestemmingvooronderzoekwilde verlenen.

3.6 Digitale verwerking/manipulatie van bodemkundige gegevens
Voor de beschrijving van de digitale verwerking/manipulatie van bodemkundige
gegevensviaBOPAK-1verwijzen wenaardebijlage (rapport 157vanBrouwer,Ten
Cate en Scholten 1992,hoofstuk 4).
Fig. 6 geeft de LD-vakindeling van het herinrichtingsgebied aan.
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4 BODEMGESTELDHEID; BESCHRIJVING VAN DE BODEM- EN GRONDWATERTRAPPENKAART

Debodemgesteldheid vanGroenraven-Oostisweergegeven opdebodemkaart,schaal
1 : 10 000 (kaart 1). Deze kaart geeft informatie over de gronden en het
grondwaterstandsverloop,maaris alleen naarde bodemeenheden ingekleurd.Eris
ook een grondwatertrappenkaart, schaal 1: 10000,gemaakt (kaart 2). Deze geeft
dezelfde informatie, maar is alleen naar de grondwatertrappen ingekleurd.
Vooreenverklaring ofdefiniëring vandegebruikteterminologieverwijzen wenaar
de bijlage (rapport 157 van Brouwer, Ten Cate en Scholten, 1992,hoofdstuk 5).
Indevolgendeparagrafen beschrijven wedebelangrijkstekenmerkenvandegronden
(par.4.1t/m4.5),vandetoevoegingen (par.4.6)envandegrondwatertrappen (par.
4.7). Degegevens perkaarteenheid endeprofielschetsen die ook bij dit hoofdstuk
horen,zijngeziendeomvangenompraktischeredenen(overzichtlijker, handzamer)
apart gebundeld. In paragraaf 4.8 worden de overige onderscheidingen besproken.
Voor een overzicht van de oppervlakte per kaarteenheid verwijzen we naar
aanhangsel 1.

4.1 Eolische zandgronden
De eolische zandgronden beslaan een oppervlakte van 287,4 ha (= 7,5%). Het
overgrotedeelvandeeolischezandgronden bestaatuitJongdekzand.Eenzeerklein
deel bestaat uit stuifzand. De eolische zandgronden komen voor in het oosten en
noordenvanhetgebied.Deeolischezandenzijn betergesorteerddanderivierzanden
en voelen zachter (beter afgeronde zandkorrels) aan.
Op grond van verschil in bodemkundige kenmerken zijn de eolische zandgronden
onderverdeeld in:
- xerozandvaaggronden;
- hydrozandeerdgronden;
- zandeerdgronden;
- hydropodzolgronden;
- xeropodzolgronden.

4.1.1 Xerozandvaaggronden/duinvaaggronden
Xerozandvaaggronden zijn droogontwikkeldezandgronden metijzerhuidjes, zonder
hydromorfe kenmerken en zonder een minerale eerdlaag. Ze komen in een zeer
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geringeoppervlakte(1,5ha:<0,1%)inhetoostenvanGroenraven-Oostvoor.Binnen
de xerozandvaaggronden zijn alleen duinvaaggronden onderscheiden.
Duinvaaggronden zijn xerozandvaaggronden zondereenbruinelaagindepositievan
een B-horizont. De gronden die bestaan uit stuifzand op dekzand worden ook wel
stuifzandgronden genoemd.
Zd51 Duinvaaggronden;leemarm, matig fijn zand (tabel 6a en b)
Verbreiding: In het uiterste oosten van het gebied
Oppervlakte:1,5 ha = <0,1%
Profielopbouw:Het gehele profiel bestaat uit leemarm, matig fijn zand. Door de
verwerking bestaat de bovenste 40cmuit eenmengselvan zwarte bovengrond met
loodzand enstuifzand. Destrooisellaagdieaanhetoppervlak voorkomt,isergdun.
Tot circa 80 cm - mv. komt grijsbruin, humusarm stuifzand voordat iets verwerkt
is. Tussen 80 en 120 cm - mv. treffen we het "oude" overstoven profiel aan,
bestaande uit verwerkte A/E- en B-resten. Dieper dan 120 cm - mv. is de grond
onverwerkt en bestaat uit geel, humusarm dekzand met enkele humusfibers.
Grondwatertrap: Vind
Bodemgebruik: Bos

4.1.2 Hydrozandeerdgronden
Hydrozandeergronden zijn zandgronden met hydromorfe kenmerken en met een
minerale eerdlaag; een humuspodzol ontbreekt. Ze komen voor in het oosten en
noorden van het gebied. Ze vertegenwoordigen een oppervlakte van 195,5 ha (=
5,1%). De hydrozandeerdgronden worden onderverdeeld in beekeerdgronden en
gooreerdgronden.

4.1.2.1 Beekeergronden
Beekeerdgronden zijnhydrozandeerdgronden, waarbijdehydromorfekenmerkenzich
indevorm vanroest enroestvlekken manifesteren. Zekomen voorinhet oostenen
noordenvanhetgebied.Zebeslaaneenoppervlaktevan66,1 ha(=1,7%).Demeeste
beekeerdgronden hebben bijmenging van lutumindebovengrond. Naar aard (zand
ofklei),dikteentextuurvandebovengrond zijn 6legenda-eenheden onderscheiden.
tZg51 Beekeerdgronden; leemarm, matig fijn zand (tabel 7a en b)
Verbreiding: In het oosten van het gebied tussen Zeist en Driebergen
Oppervlakte: 5,2 ha = 0,1%
Profielopbouw: Hetgeheleprofiel bestaatuitleemarm,matigfijn zand.Tussen 120
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en 150cm-mv.wordthetdekzandveelalietsfijner. De25-30cmdikkebovengrond
bevatcirca3% organischestofencirca9%leem.Debovengrondisdonkergrijsbruin
van kleur. De bleekgele zandondergrond heeft tot 80-120 cm - mv. duidelijke
roestvlekken. Op de plaatsen waar de grond voor tuinbouw (volkstuintjes) wordt
gebruikt,isdezetotcirca80cm-mv. verwerkt(toev..../F).Derestvandeverwerkte
gronden is tot circa 50 cm - mv. verwerkt.
Grondwatertrap: IVu, Vlo en VIIo
Bodemgebruik:Weide-, akker- en tuinbouw
tZg53 Beekeerdgronden; zwak lemig, matig fijn zand (tabel 8a en b)
Verbreiding: Inhetoosten vanhetgebied tussenZeistenDriebergen,enten oosten
van de Tiendweg
Oppervlakte:14,1ha = 0,4%
Profielopbouw: De gronden komen veel overeen met de hiervoor beschreven
legenda-eenheid.Alleendebovengrondiszwaarderenwelinhoofdzaak doordatde
bovengrond meer lutum bevat. Allegronden met dezelegenda-eenheid hebben een
toevoeging (toev.1/-..) voorlutumbijmenging indebovengrond. Ten oosten vande
Tiendweg komt een kaartvlak voor,waarvan de bodemkundigeinhoud afwijkt van
derest:degrond isafgegraven (toev..../G),ergheterogeen (metkleibrokken) ende
bovengrond voldoet niet altijd aan de eisen van een minerale eerdlaag.
Grondwatertrap: Illb, IVu en VIIo
Bodemgebruik:Akker-, weide- en tuinbouw
ktZg51 Beekeerdgronden; kleidek van lichte zavel (tabel 9a en b)
Verbreiding: In het oosten van het gebied langs de Odijker Wegen in het noorden
van het gebied langs de A28
Oppervlakte: 5,0 ha = 0,1%
Profielopbouw: De gronden komen veel overeen met de hiervoor beschreven
legenda-eenheid tZg53.Alleendebovengrondiszwaarderenheeft eenlutumgehalte
van9-18%.De bovengrond bevat 2-3% organischestof.Doorhet lage organischestofgehalte ishetbijeenaantalprofielen twijfelachtig omdebovengrond alsminerale
eerdlaag te benoemen. Op de overgang van de kleibovengrond naar de roestige
leemarme zandondergrond komt plaatselijk een iets zwaardere kleilaag van 10cm
voor.
Grondwatertrap: IVu, Vlo en VIIo
Bodemgebruik:Akker- en weidebouw
cZg51Beekeerdgronden met cultuurdek; leemarm,matigfijnzand (tabel 10aenb)
Verbreiding: In het oosten van het gebied aan weerskanten van de Al2
Oppervlakte:3,0 ha = 0,1%
Profielopbouw:Hetgeheleprofielbestaatuitleemarm,matigfijnzand.Decirca35cm
dikke bovengrond bevat 3%organische stof en circa 9% leem. De bovengrond is
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donkergrijsbruin vankleur. Opdeovergangvanhetcultuurdeknaardehumusarme
en roestige zandondergrond komt veelal eendunne overgangslaag (AC-laag)van
10-15cmvoor.Tussen40en80cm-mv.kunnenenkeleijzerconcreties voorkomen.
Grondwatertrap: Vlo
Bodemgebruik: Akker- enweidebouw
cZg53 Beekeerdgronden met cultuurdek; zwaklemig,matigfijn zand (tabel lia, b
enc)
Verbreiding:In het oosten vanhet gebied tussen Zeist en Driebergen en inhet
noorden bijhetlandgoed Vollenhove
Oppervlakte:18,9ha=0,5%
Profielopbouw:Demeestegrondenhebbenlutumbijmengingindebovengrond(toev.
1/...)-Inhetnoordenvanhet gebiedhebben degronden minderlutumbijmenging en
zijnzeoverhetalgemeenietszwartervankleur.Dediktevandebovengrond varieert
van 30-50cmenhetorganische-stofgehalte van 3-5%.Bijdegrondeninhet oosten
vanhetgebiedkomtopdeovergangvandebovengrondnaarderoestigeenleemarme
zandondergrond plaatselijk eendunne, roestige, iets humeuze kleilaag voor.
Grondwatertrap: Illb, IVu, Vlo enVIIo
Bodemgebruik: Akker-, weide-entuinbouw
cZg55 Beekeerdgronden metcultuurdek; sterk lemig,matigfijn zand (tabel 12aen
b)
Verbreiding:Inhetnoorden bijhetlandgoed Vollenhove
Oppervlakte:19,9ha=0,5%
Profielopbouw:Dedonkerbruineenietsroestigebovengrondbestaatuitkleiig(toev.
1/...),sterk lemig zand eniscirca 45 cm dik. Plaatselijk bedraagt het lutumgehalte
indebovengrondmeerdan8%.Hetorganische-stofgehalte indebovengrond bedraagt
4-5%.Onderdebovengrondkomtveelalroestig,zwaklemigzandvoor.Indezelaag
kunnen plaatselijk roestconcreties voorkomen diehetzand verlatten. Tussen 60en
80cm-mv. nemen deroestintensiteit endelemigheid geleidelijk afengaathet
profiel over in een bleke, leemarme zandondergrond. Een aantal gronden zijn
verwerkt;debovengrondenroestigezandondergrond zijnmetelkaarvermengd(toev.
.../F).
Grondwatertrap: Illb,IVu
Bodemgebruik: Akker- enweidebouw

AA.2.2 Gooreerdgronden
Gooreerdgronden zijnhydrozandeerdgronden, waarbijdehydromorfe kenmerkenzich
indevormvaneenvaalgrijzekleurmetplaatselijk enkeleroestvlekken manifesteren.
Zekomen voorinhet oosten ennoorden vanhetgebied.Detotale oppervlakte van
de gooreerdgronden bedraagt 129,4ha(= 3,4%). Een aantal gooreerdgronden heeft
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bijmeigingvanlutumindebovengrond ofzelfseenkleidek.Naaraard(zandofklei),
dikte sn textuur van de bovengrond zijn 6 legenda-eenheden onderscheiden.
tZn51 Gooreerdgronden; leemarm, matig fijn zand (tabel 13aen b)
Verbreiding: In het noorden inde buurt van het landgoed Vollenhove en verspreid
in het oosten van het gebied
Oppervlakte: 25,2 ha =0,7%
Profielopbouw: Het gehele profiel bestaat uit leemarm, matig fijn zand. De 20-30
cmdikkebovengrondbevat2,5-4%organischestofencirca8%leem.Debovengrond
is donkerbruin van kleur. De bleekgele zandondergrond heeft plaatselijk enkele
roestvlekken. Een aantal gronden is afgegegraven (toev. .../G) voor zandwinning;
omdatditvanoorsprongvrijhooggelegenpodzolgrondenwaren,komentotcirca60
cm -mv. podzolresten in het profiel voor. Een kleine oppervlakte aan gronden is
doorophoging(toev..../H)ontstaan.Zehebbeneensterkafwijkende profielopbouw,
de bovengrond is erg heterogeen. In de ondergrond komt veen (toev. .../w) en
beddingklei/zand voor.
Grondwaiertrap: IIa, Illb, IVu, Vlo en VIIo
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw
tZn53 Gooreerdgronden; zwak lemig, matig fijn zand (tabel 14a en b)
Verbreiding: Een kleine oppervlakte langs de A28, aan weerskanten van de
Bunsinglaan in de omgeving van Hooge Woerd
Oppervlakte: 4,8 ha = 0,1%
Profielopbouw: De gronden komen veel overeen met de hiervoor beschreven
legenda-eenheid.Alleendebovengrond iszwaarderenwelinhoofdzaak doordatde
bovengrond meer lutum (toev. 1/...) bevat. Ook het organische-stofgehalte in de
bovengrondisoverhetalgemeenietslager.Onderdebovengrondenindeleemarme
zandondergrondkomenenkeleroestvlekkenvoor.Inhetprofielisplaatselijk sprake
vaneen zwakkepodzolering. Doorverwerkingen/of ophoging zijn enkele gronden
te heterogeen of hebben te weinig organische stof in de bovengrond om ze te
classificeren als een eerdgrond.
Grondwatertrap: Illb, Vlo en VIIo
Bodemgebruik: Akker-, weide- en tuinbouw
ktZn51 Gooreerdgronden; kleidek van lichte zavel (tabel 15a en b)
Verbreiding: In het noorden ten westen van De Bilt, ten oosten van de Tiendweg
en in de omgeving van Hooge Woerd
Oppenlakte: 7,7 ha =0,2%
Profielopbouw: De gronden komen veel overeen met de hiervoor beschreven
legenda-eenheid tZn53.Alleendebovengrondiszwaarderenheeft eenlutumgehalte
van 9-13%. De 25-30 cmdikke bovengrond bevat circa 3%organische stof. Door
verwerking (toev. .../F)vandebovengrond methet onderliggende humusarme zand
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zijn een aantal bovengronden te heterogeen om ze tot een minerale eerdlaag te
rekenen.
Grondwatertrap: IVu en VIIo
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw
cZn51 Gooreerdgronden met cultuurdek; leemarm, matig fijn zand (16a, b en c)
Verbreiding: In hetnoordoosten ten zuiden van de A28,in het oosten tussen Zeist
en Driebergen en in de omgeving van Hooge Woerd
Oppervlakte:33,4 ha =0,9%
Profielopbouw: Het gehele profiel bestaat uit leemarm, matig fijn zand. De
bovengrondbevat3%organischestofencirca9%leem.Dediktevandebovengrond
varieert van 30-50cmen is donker grijsbruin tot zwart van kleur. Opde overgang
van het cultuurdek naar de humusarme zandondergrond komt veelal een dunne
overgangslaag(AC-laag)van 15-25cmvoor.Indeondergrondkunnenroestvlekken,
maar kan ook een bruinkleuring als gevolg van zwakke podzolering voorkomen.
LangsdeBunsinglaan zijn degronden vrij diepafgegraven (toev .../G).Indezevan
oorspronghooggelegen "oudebouwlandgronden"treffen webovengrond-enpodzolresten tot circa 80 cm - mv. aan; tussen 120 en 150 cm - mv. wordt het zand
plaatselijk zeer fijn. Vermoedelijk hebben we hier te maken met Oud dekzand.
Grondwatertrap: Illb, IVu, Vlo, VIIo en Vlld
Bodemgebruik:Akker-, weide- en tuinbouw, en boomkwekerij
cZn53 Gooreerdgronden metcultuurdek; zwaklemig,matigfijn zand (tabel 17aen
b)
Verbreiding:In het noorden en op Hooge Woerd
Oppervlakte:29,3 ha =0,8%
Profielopbouw: Dediktevandebovengrond varieertvan30-50cmenhetorganischestofgehalte van3-5%.Hetleemgehalteinhetcultuurdek varieertvan 10-16%enhet
lutumgehalte van 3-8%. Bovengronden met 5-8% lutum (toev. 1/...)zijn over het
algemeen iets bruiner van kleur; ze komen voor in het noorden ten zuiden van de
A28 en in het zuidoosten op Hooge Woerd. In het noorden van het gebied treffen
we nogal wat vergraven gronden (toev..../F) aan. Deze gronden zijn onder het
cultuurdekenigszinsheterogeen;wetreffen naastpodzolresten,ookbovengrondresten
aan. Vermoedelijk is deheterogeniteit van deze gronden niet alleen ontstaan door
vergraving, maar ook door afgraving (zandwinning).
Grondwatertrap: Illb, IVu, Vlo en VIIo
Bodemgebruik:Akker-, weide- en tuinbouw
cZn55 Gooreerdgronden met cultuurdek; sterk lemig,matig fijn zand (tabel 18a,b
en c)
Verbreiding:In het noorden tussen de A28 en De Bilt
Oppervlakte:28,9 ha =0,8%
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Profielopbouw: Dediktevandebovengrond varieertvan35-50cmenhetorganischestofgehalte van4-7%.Hetleemgehalteinhetcultuurdek varieertvan 18-25%enhet
lutumgehaltevan6-11%.Inhetcultuurdekkomteenhooggehalteslibvoor,doordat
deze gronden in het verleden regelmatig bemest werden met huisvuil. De
bovengronden die ook wel "toemaakdekken"worden genoemd, zijn in het uiterste
noordwesten overhetalgemeen kleiigerenhumeuzer.Hierkanopdeovergangvan
de bovengrond naar de zandondergrond een humeuze kleilaag voorkomen. In de
leemarmezandondergrondheeftzichplaatselijk eenzwakkehumuspodzolontwikkeld.
De gronden vormen de overgang naar de kleiiger woudeerdgronden.
Grondwatertrap: lila ,IIIb, IVu en Vlo
Bodemgebruik: Akker-, weide- en tuinbouw

4.1.3 Zandeerdgronden/enkeerdgronden
Zandeerdgronden zijn zandgronden meteenmineraleeerdlaag dikkerdan50cmen
zondereenindelingnaarhydromorfekenmerken.Zewordenookwelenkeerdgronden
genoemd. Zekomen in hetnoorden en oosten vanhet gebied voor.De oppervlakte
van de zandeerdgronden (enkeerdgronden) is 62,1 ha (= 1,6%)
Enkeerdgronden zijn gronden met een humeuze bovengrond dikker dan 50 cm die
ontstaan zijn door eeuwenlange bemesting met materiaal uit depotstal en/of huisen stadsvuil. Onder het antropogene dek komt veelal een humuspodzol-B voor. In
het oosten zijn de bovengronden zwart en in het noorden komen zwarte en bruine
bovengronden voor.Inhetoostenzijndeenkeerdgrondendrogerontwikkeld.Binnen
de enkeerdgronden zijn 3 legenda-eenheden onderscheiden.
zEZ51 Enkeerdgronden: leemarm, matig fijn zand (tabel 19a en b)
Verbreiding:In het oosten, rondom de voormalige landgoederen Beerschoten en
Nieuw Beerschoten en Hooge Woerd.
Oppervlakte:12,8ha =0,3%
Profielopbouw: Hetgeheleprofiel bestaatuitleemarm,matigfijn zand.Debovenste
30cmvanhetcultuurdekbevat3-5%organischestofen8-10%leem.Plaatselijk zijn
debovengronden ietslemiger.Dediktevanhet antropogene dekvarieert van50-80
cm. Onder het zwarte esdek treffen we veelal een enigszins verwerkte ondergrond
aan met A-, B- en C-resten. Plaatselijk ontbreekt de humuspodzol-B. Een aantal
enkeerdgrondenisverwerkt(toev..../F);hierbijtreffen weB-enC-resteninhetesdek
aan.Bij het landgoed Nieuw-Beerschoten komen in de zandondergrond plaatselijk
lagenvanzeerfijn zandvoor.Bijhetlandgoed Beerschoten treffen wetotcirca 120
cm - mv. roest in de zandondergrond aan.
Grondwatertrap: VIIo, Vlld en VlIId
Bodemgebruik: Akker-, weide- en tuinbouw, en bos
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zEZ53 Enkeerdgronden: zwak lemig, matig fijn zand (tabel 20a en b)
Verbreiding:In het noorden aan weerskanten van De Biltse Grift
Oppervlakte:16,0ha = 0,4%
Profielopbouw: Debovenste 30 cmvan het cultuurdek bevat 4-6% organische stof
en 11-17%leem.Dediktevanhetantropogenedekbedraagtcirca55cm.Onderhet
zwartetotbruineesdekisdeondergrondtotcirca 100cm-mv.verwerkt(toev..../F)
en treffen we hier voornamelijk Aa en Ce-resten aan. Humuspodzolresten worden
praktischnietaangetroffen. Hetvermoedenbestaatdatdezegrondeninhetverleden
iets zijn afgegraven. De diepere ondergrond bestaat uit humusarm, matig fijn
zand.
Grondwatertrap: IVu en Vlo
Bodemgebruik: Akker-, weide- en tuinbouw, en boomkwekerij
bEZ55 Enkeerdgrond; sterk lemig, matig fijn zand (tabel 21a en b)
Verbreiding:In het noorden rondom De Bilt
Oppervlakte:33,3 ha =0,9%
Profielopbouw:Het donkerbruine cultuurdek is circa 60 cm dik; het organischestofgehalte varieert van4-7%,hetleemgehalte van 18-30%enhetlutumgehaltevan
6-11%.Inhetcultuurdekkomt eenhoog gehalte slibvoor,doordat dezegronden in
het verleden regelmatig bemest werden met o.a. huishoudelijk afval en bagger.Het
onderste deel van het cultuurdek is veelal kleiiger dan het bovenste deel. Op de
overgang naar dezandondergrond treffen wesomseenhumeuzekleilaag aan.Inde
leemarmezandondergrondheeft zichplaatselijkeenzwakkehumuspodzolontwikkeld.
Op een aantal plaatsen is de overgang van het cultuurdek naar de pleistocene
zandondergrond heterogeen. Hierisvermoedelijk inhetverleden dekzandonder het
cultuurdek weggegraven. De gronden vormen de overgang naar de kleiiger wouden tuineerdgronden.
Grondwatertrap: Illb, IVu, Vlo en VIIo
Bodemgebruik:Akker-, weide- en tuinbouw, en boomkwekerij

4.1.4 Hydropodzolgronden
Hydropodzolgronden zijn zandgronden meteenhumuspodzol-Benmet hydromorfe
kenmerken d.w.z. een ontijzerde B-horizont en een ontijzerd deel van de eronder
liggende C-horizont. Ze komen voor in het noorden en oosten van het gebied. De
hydropodzolgronden vertegenwoordigen een oppervlakte van 26,1 ha (=0,7%).Ze
worden onderverdeeld in veldpodzolgronden en laarpodzolgronden.

4.1.4.1 Veldpodzolgronden
Veldpodzolgronden zijnhydropodzolgronden meteendunnemineraleeerdlaagd.w.z.
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een bcvengrond dunnerdan 30cm.Zekomen voorinhet oosten vanhetgebied.Er
is slechts 1legenda-eenheid onderscheiden.
Hn51 Veldpodzolgronden; leemarm, matig fijn zand (tabel 22a en b)
Verbreiding:In het oosten ten westen van Nieuw-Beerschoten en ten oosten van
Beerschoten
Oppervlakte:3,0 ha = 0,1%
Profielopbouw: Het gehele profiel bestaat uit leemarm,matig fijn zand;ten westen
vanNieuw-Beerschotenkomttussen80en 120cm-mv.zeerfijn zandvoor.Doordat
bijna alle gronden als bos in gebruik zijn, hebben zeeen strooisellaag van circa5
cm. De gronden zijn tot circa 80 cm - mv. verwerkt (toe.:.../F) en bestaan tot die
diepte uit een heterogeen mengsel van A-, E-, B- en C-resten. Plaatselijk komen
roestvlekken in het C-materiaal voor.
Grondwatertrap: VIIo, Vlld en VlIId
Bodemgebruik: Bos

4.1.4.2 Laarpodzolgronden
Laarpodzolgronden zijnhydropodzolgronden meteenmatigdikkemineraleeerdlaag
van 30-50 cm. Ze komen voor in het noorden en oosten. Er is slechts 1
legenda-eenheid onderscheiden.
cHn51 Laarpodzolgronden; leemarm, matig fijn zand (tabel 23a, b en c)
Verbreiding: In het noordoosten ten noorden en zuiden van de A28,in het oosten
indeomgevingvanNieuw-Beerschoten entenoosten vandewegDriebergen-Zeist
Opper\iakte: 23,1 ha =0,6%
Profielopbouw: Het gehele profiel bestaat uit leemarm, matig fijn zand. De
bovengrond bevat 3-5%organische stof encirca 9%leem.Dedikte vande bovengrond varieert van 30-50cmen isdonkergrijsbruin tot zwart van kleur.De meeste
laarpodzolgronden zijn verwerkt (toev. .../F)of afgegraven (toev. ...IG) en bestaan
totcirca80cm-mv.uiteenheterogeen mengselvanA-,E-,B-enC-resten, waarbij
hetaandeelA-restennaarbenedentoegeleidelijk minderwordt.Binnende verwerkte
en afgegraven laarpodzolgronden bij Vollenhove en Nieuw-Beerschoten komen
gooreerdgronden,veldpodzolgronden enenkeerdgronden alsonzuiverheid voor.Ten
oostenvandewegDriebergen-Zeist zijndelaarpodzolgrondenvrijdroogontwikkeld;
mogelijk zijn er ijzerhuidjes aanwezig.
Grondwatertrap: Illb, IVu, Vlo, VIIo, Vlld en VÏÏId
Bodemgebruik:Akker-, weide- en bosbouw
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4.1.5 Xeropodzolgronden/haarpodzolgronden
Xeropodzolgronden zijn droog ontwikkelde zandgronden met een humuspodzol-B
enmetijzehuidjes ronddezandkorrels onderdeBh-horizont. Zekomen voorinhet
uitersteoostenvanhetgebied.Binnendexeropodzolgronden zijn alleenhaarpodzolgronden onderscheiden.
Haarpodzolgronden zijnxeropodzolgrondenmeteendunnemineraleeerdlaag(dunner
dan30cm)ofhetontbrekendaarvan.InGroenraven-Oostkomenzealleenvoormet
een stuifzanddek. Er is dan ook maar 1legenda-eenheid onderscheiden.
zHd51 Haarpodzolgronden met een stuifzanddek; leemarm, matig fijn zand (tabel
24a en b)
Verbreiding:In het uiterste oosten van het gebied
Oppervlakte:2,2 ha = 0,1%
Profielopbouw:Het gehele profiel bestaat uit leemarm, matig fijn zand. Door de
verwerkingbestaatdebovenste60-90cmuiteenmengselvan stuifzand metzwarte
bovengrond,loodzandenhumuspodzolresten. Destrooisellaagdieaanhetoppervlak
voorkomt,isergdun.Plaatselijk komtonderdeverwerktelaagnogeen onverwerkte
humuspodzol-B voor. De vaste zandondergrond bestaat uit geelbruin dekzand met
soms een humusfiber.
Grondwatertrap: Vind
Bodemgebruik: Bos

4.2 Rivierzandgronden/hydrozandvaaggronden/vlakvaaggronden
De rivierzandgronden beslaan een oppervlakte van 10,6 ha = 0,3%. De rivierzandgrondenkomeninhetrivierkleigebiedvoor.Zezijnvooreengrootdeelontstaan
door toedoen van de mens en wel door afgraving van klei (op stroomruggen),
waardoor het ondiep liggende zand dagzoomt, of door ophoging met rivierzand
(rivierbeddingen enkommen).Binnenderivierzandgronden zijn alleen hydrozandvaaggronden onderscheiden.
Hydrozandvaaggronden zijn in dit geval rivierzandgronden met hydromorfe
kenmerken meestal in de hoedanigheid van roest of roestvlekken en zonder een
mineraleeerdlaag.Zekomenalskleinevlakjes verspreidinhetrivierkleigebiedvoor.
Hydrozandvaaggronden worden niet verder onderverdeeld, maar worden 1niveau
lager vlakvaaggronden genoemd.
Allerivierzandgronden/hydrozandvaaggrondenbehorentotdevlakvaaggronden.De
vlakvaaggronden zijnopgrondvanverschilintextuurenkalkverloop onderverdeeld
in 4 legenda-eenheden.
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Zn51A Vlakvaaggronden; kleiig, matig fijn zand, kalkrijk (tabel 25a en b)
Verbreiding:Langs de Kromme Rijn en in het zuidwesten van het gebied
OppeMakte: 4,0 ha = 0,1%
Profieiopbouw:Het profiel bestaat tot circa 80 cm -mv. grotendeels uit kalkrijk,
kleiarmtotkleiig,matigfijn totmatiggrofzand.Eenduidelijkebovengrond ontbreekt
veelal.Debovenste20-50cmdieheterogeenen/ofgelaagdis,bestaatuitkleiigzand
(5-8% lutum). Door de verspreide ligging en doordat de meeste gronden door
ophoging (toev. .../H) zijn ontstaan, loopt de aard van de ondergrond sterk uiteen.
In het westen komen afgegraven gronden (toev. ...IG)voor.
Grondwatertrap: Ia, lib, nib, IVu, Vlo en VIIo
Bodemgebruik:Weidebouw, woest
kZn30A Vlakvaaggronden;kleidekvankalkrijke, lichtezavelopkleiarm,zeer fijn
zand (tabel 26a en b)
Verbreiding: Ten noordwesten van Houten aan weerszijden van de Houtense Weg
Oppen lakte:3,0 ha = 0,1%
Profieiopbouw: De gronden die door afgraving van de Houtense stroomrug zijn
ontstaan, zijn vanaf het maaiveld kalkrijk. De bovenste 25-30 cm bestaat uit een
zaveldek met circa 2% organische stof en een lutumgehalte dat uiteenloopt van
10-22%.Tot circa 70 cm - mv bestaat het profiel, datiets verwerkt is,uit kleiarm
tot kleiig, zeer fijn zand. Naar beneden toe wordt het zand kleiarmer en grover.
Grondwatertrap: IVu
Bodemgebruik:Fruitteelt
kZn50A Vlakvaaggronden;kleidekvanlichtezavelopkalkrijk,kleiarm,matigfijn
zand (tabel 27a en b)
Verbreiding: In het westen langs de Kromme Rijn enten noordwesten van Houten
Oppervlakte:2,1 ha = 0,1%
Profieiopbouw:Degrondenzijnalledoorafgraving ofophogingontstaan.Metname
de opgehoogde gronden zijn erg heterogeen. Ze vertonen veel gelijkenis met de
gronden met legenda-eenheid Zn51A.Alleen de bovenste 30cm bevat meer lutum
(8-15%).
Grondwatertrap: IIb, Vbo en Vlo
Bodemgebruik:Weidebouw en bos
kZn50C Vlakvaaggronden;kleidekvankalkrijkelichtezavelopkleiarm,matigfijn
zand (tabel 28a en b)
Verbreiding: Tussen Wulperhorst endespoorlijn Amhen-Utrecht entenzuidenvan
de Marsdijk
Oppervlakte:1,5 ha=<0,l%
Profieiopbouw: Hetkleidekdatindiktevarieertvan 15-40cm,bestaatuitzeerlichte
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zavel. Onder het kleidek komt kalkloos,kleiarm,plaatselijk kleiig,matig fijn zand
voor. Het materiaal is enigszins verwerkt. De diepere zandondergrond die veelal
kleiarmvarieert ingrofheid enkalkgehalte.Hetisonduidelijk ofdegronden tussen
Wulperhorst endespoorlijn inhet verleden afgegraven zijn.Welzijn ze plaatselijk
enigszins verwerkt.
Grondwatertrap: IVu en VIIo
Bodemgebruik: Weidebouw en bos

4.3 Rivierkleigronden
Derivierkleigrondenbeslaan veruit de grootste oppervlakte: 2691,4ha (=70,6%).
Allerivierkleigronden behorentotdeholoceneafzettingen vandeBetuweFormatie.
Met uitzondering van het uiterste noorden en oosten treffen we ze overal in het
gebied aan.Derivierkleigronden manifesteren zich inalle mogelijke varianten van
natnaardroog,vanzeerlichtnaar zeer zwaarenvan kalkloosnaarkalkrijk. Ze zijn
naarhet voorkomen vanhydromorfe kenmerken eneen mineraleeerdlaag verdeeld
in hydrokleivaaggronden, hydrokleieerdgronden, xerokleivaaggronden, xerokleieerdgronden en kleieerdgronden.

4.3.1 Hydrokleivaaggronden
Hydrokleivaaggronden zijn kleigronden methydromorfe kenmerken, meestal inde
vormvanroest,enmeteendunne(<15cm)donkerebovengrond ofeen onduidelijke
(vage)bovengrond.Zevormendegrootstegroepbinnenderivierkleigronden (1977,1
ha = 51,9%). Met uitzondering van het noorden, waar hydrokleivaaggronden
voorkomen, treffen we de hydrokleieerdgronden verspreid in het gebied aan. Naar
de aard en rijping van de ondergrond hebben we de hydrokleivaaggronden
onderverdeeld in drechtvaaggronden, nesvaaggronden en poldervaaggronden.

4.3.1.1 Drechtvaaggronden
Drechtvaaggronden zijnhydrokleivaaggronden metmeerdan40cmveenbeginnend
binnen 80cm-mv.Doordatalledrechtvaaggronden uitkalkloze,zwarekleibestaan
is 1legenda-eenheid onderscheiden.
Rv71C

Drechtvaaggronden; kalkloze, zwareklei;veen ofkleiig veen beginnend
tussen 40 en 80 cm - mv. (tabel 29a en b)

Verbreiding: Ten zuiden van DeUithof, aandeoostkant vanhet landgoed Nienhof
en tussen Odijk en Driebergen-Rijssenburg
Oppervlakte:11,6 ha =0,3%
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Profielopbouw: De circa 10 cm dikke bovengrond bestaat uit humeuze, kalkloze,
matig zwareklei.Dekalkloze,zwarekleilaagonderdebovengrond ishumusarmtot
humeus. Op de overgang naar de veenondergrond, die tussen 40 en 80 cm - mv.
begint, komt plaatselijk een humusrijke kleilaag van circa 10cm voor. De veenondergrondisergwisselend vansamenstellingenkanbestaanuitkleiigveen,venige
klei, bagger, mesotroof broekveen of rietzeggeveen. Veelalkomen meerdere veensoorten binnen eenprofiel voor. Tussen 100en 150cm -mv.gaathet veen overin
zand of ongerijpte klei. De gronden ten zuiden van De Uithof zijn door afgraving
vanklei (toev. .../G)ontstaan.Het kleipakket ishier circa50 cmdik en bestaat uit
zeer zware klei (circa 60%lutum); plaatselijk is degrond heterogeen met erg veel
puin.Deoverheersendeveensoort ismesotroof broekveendat veelalnetbinnen 150
cm-mv.overgaatinleemarmdekzand(toev....12). Derestvandedrechtvaaggronden
is onstaan als gevolg van verlanding van "oude"rivierbeddingen (restbeddingen).
Deveenondergrondiskleiigengelaagd,engaatplaatselijk binnen 150cm-mv.over
in "beddingklei". De beddingklei heeft een grote variatie inhumus-en kalkgehalte
en textuur.
Grondwatertrap: Ia, Haen fflb
Bodemgebruik: Weidebouw en bos

4.3.1.2 Nesvaaggronden
Nesvaaggronden zijn hydrokleivaaggronden meteen ongerijpte kleiondergrond die
binnen 80cm-mv.begint. Denesvaaggronden komen inhet noorden en oosten in
beddingvormige laagtenvoor.Zebeslaaneenoppervlakte van77,8ha(=2,0%).Op
grondvanverschilinzwaartevandebovenste25cmhebbenwe2legendaeenheden
onderscheiden.
Ro50C

Nesvaaggronden; kalkloze, lichte klei; ongerijpte klei of zavel binnen
80 cm - mv. (tabel 30a en b)

Verbreiding: Ten zuidoosten vanhet landgoed Oostbroek, langs de Kromme Rijn,
tussenhetlandgoedNienhof enZeist,tussendeTiendwegendeBlikkenburgerVaart
en in de omgeving van het landgoed Rijnwijck
Oppervlakte: 44,4 ha = 1,2%
Profielopbouw: Degronden vertoneneengrotevariatieinprofielopbouw, metname
watdedikte vandebovengrond en desamenstelling vandeondergrond betreft. De
bovenste 30 cm bestaat uit lichte klei. Plaatselijk is de bovenste 10-20 cm lichter
door zandbijmenging. Dit zand ismeestal afkomstig uiteennabijgelegen leidingof
sloot. De dikte van de bovengrond varieert van minder dan 10 cm tot 25 cm het
humusgehalte van de bovengrond varieert van 3-10%. De dunne, niet verwerkte
bovengronden zijn veelal humeuzer dan de dikkere bovengronden, die veelal door
verwerking of ophoging zijn ontstaan. Onderde bovengrond komt veelalroestige,
grijze,kalklozekleimetplaatselijke ijzerconcreties voor.Hetlutumgehaltevandeze
kleivarieert van 30-50%.Tussen50en80cm-mv.gaatdekleioverin halfgerijpte
tot ongerijpte, blauwgrijze klei. Plaatselijk komt tussen 50 en 80 cm - mv. een
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veenlaag (toev. .../w) voor. Dieperdan 80cm-mv.isdevariatie in profielopbouw
groot. In het algemeen wordt de ondergrond tussen 80en 150cm -mv. kalkrijker,
lichter (textuur) en gelaagder. Op veel plaatsen wordt tussen 80 en 150 cm - mv.
blauwgrijs beddingzand (toev. .../s, ...II,.../S en ...IT) aangetroffen. Tussen de
Tiendweg en de Blikkenburgervaart komt in de ondergrond zand voor dat op
verspoeld dekzand lijkt. Langs de Kromme Rijn komt tussen 60 en 120 cm -mv.
plaatselijk eenkleilaagvoordiebestaatuitinktzwarte,humusrijke,zeerslapppeklei.
Grondwatertrap: Ia, Haen üb.
Bodemgebruik: Weidebouw en bos
Ro70C

Nesvaaggronden; kalkloze, zware klei; ongerijpte klei of zavel binnen
80 cm - mv. (tabel 31a en b)

Verbreiding:Ten zuiden van De Uithof, ten zuiden van het landgoed Oostbroek,
tussenhetlandgoedNienhofenZeist,aanweerskantenvandeOdijkerWegterhoogte
van de A12 en tussen de Kromme Rijn en Hooge Woerd
Oppervlakte:33,3 ha =0,9%
Profielopbouw:De gronden komen veel overeen met de gronden van de hiervoor
beschreven legenda-eenheid Ro50C. Alleen de bovenste 40-60 cm is zwaarder en
bestaat uit matig zware klei tot zeer zware klei. Veelal bestaat de humeuze
bovengrond die 10-15 cm dik is,uit lichte klei.Ten zuiden van DeUithof komen
nesvaaggrondenvoorwaarbijdeongerijptekleiondergrondtussen80en 120cm -mv.
overgaat in veen (toev. .../v).
Grondwatertrap: wla, Ia, Ha
Bodemgebruik: Weidebouw en bos

4.3.1.3 Poldervaaggronden
Poldervaaggronden zijn hydrokleivaaggronden met een gerijpte kleiondergrond tot
tenminste 80cm-mv. Metuitzondering vanhet uiterstenoorden en oosten komen
zeingroteoppervlaktenverspreidinhetgebiedvoor.Huntotaleoppervlaktebedraagt
1887,7 ha (= 49,6%). De poldervaaggronden treffen we aan op de stroomruggen,
in de kommen, in de restbeddingen en op alle mogelijke overgangen. Omdat de
restbeddingen vaaknog duidelijk inhet landschap zijn teherkennen hebben wede
hierin voorkomende poldervaaggronden (162,0ha =4,3%) als aparte legenda-eenheden (Rnb...) onderscheiden. Dezegroeppoldervaaggronden komtwat de profielopbouw betreft veel overeen met de nesvaaggronden. Alleen door een betere
ontwatering en/of ophoging ofdoor het ondiepvoorkomen van zand zijn zedieper
gerijpt (steviger).Deoverigepoldervaaggronden beslaaneenoppervlaktevan1725,7
ha(=45,3%).Deaardentextuurvandeondergrondkunnenmetnameopdestroomruggronden, op korte afstand sterk uiteenlopen. Vooral op plaatsen waar het zand
ondiep voorkomt, enin combinatie met een periode van langdurige droogte,manifesteren deze verschillen zichaan het maaiveld. Erkomen danlanggerekte stroken
inhetveld voorwaar hetgewas verdroogt. Demensenuitdebuurtspreken overde
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aanwezigheid van"zandbanen". Opgrond vanverschillen in zwaartevandebovengrond en kalk- en profielverloop zijn 37 legenda-eenheden onderscheiden.
Rnbl5A Poldervaaggronden;kalkrijkematigelichtezavel;tot80cm-mv.homogeen
(tabel 32a en b)
Verbreiding: Langs de Kromme Rijn ten westen van Bunnik
Oppervlakte: 4,6 ha = 0,1%
Profieiopbouw:De gronden zijn door ophoging (toev. .../H) van de laaggelegen
rivierbeddinggronden ontstaan.Hetpakketopgehoogdmateriaaldatafkomstig isuit
de Kromme Rijn en/of een hooggelegen stroomrug varieert in dikte van 60tot 100
cm.Hetopgehoogdemateriaalisergheterogeen,gelaagd,kalkrijk enbevatveelzand.
Het lurumgehalte van het heterogene mengsel varieert van 12-17,5%. Onder het
opgebrachtepakketbevindtzichhetoorspronkelijkeprofiel methumeuzebeddingklei,
plaatselijk binnen 150cm -mv. overgaand in blauwgrijs, matig grof beddingzand
(toev. .../T).
Grondwatertrap: IIb, lub en IVu
Bodemgebruik: Weidebouw en bos
Rnb33B Poldervaaggronden;kalkarmezwarezavel;kalklozezwarekleilaagbinnen
80 cm - mv. (tabel 33a en b)
Verbreiding:Ten zuiden van De Uithof, langs de Kromme Rijn ten noorden van
Bunnik en langs de Tiendweg
Oppervlakte:6,3 ha = 0,2%
Profieiopbouw:De gronden zijn door ophoging (toev. .../H) van de laaggelegen
rivierbeddinggronden ontstaan. Het pakket opgehoogd materiaal, dat afkomstig is
uit een sloot of een nabijgelegen hogerterreingedeelte, varieert in dikte van 40tot
60cm. Het opgehoogde materiaal is erg heterogeen, gelaagd, kalkarm tot kalkrijk
enbevatveelzand.Hetlurumgehaltevanhetopgebrachtepakketvarieertvan18-25%
lutum. Onder het opgebrachte pakket bevindt zich het oorspronkelijke profiel met
humusarme tothumeuze,kalkloze,matig zwarebeddingklei (profielverloop 3),die
tussen 70 en 120 cm - mv. veelal overgaat in kalkrijker, lichter en ongerijpter
materiaal. Plaatselijk komt tussen de kalkloze zware kleilaag en de ongerijpte
ondergrond eenlaagkleiigveenvancirca 15 cm(toev..../w)voor.Tussen 80en 150
cm-mv.gaatde beddingklei veelal overinblauwgrijs beddingzand (toev. .../s,...It
en .../Ti.
Grondwatertrap: IIa, IIb en lub
Bodemgebruik: Weidebouw en bos
Rnb33C Poldervaaggronden;kalkloze,zwarezavel;kalkloze,zwarekleilaagbinnen
80 cm - mv. (tabel 34a en b)
Verbreiding: Langs de Kromme Rijn ten noord-westen van Bunnik en ten noorden
van Odijk, en ten noorden van de Koelaan
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Oppervlakte:3,3 ha = 0,1%
Profielopbouw:De gronden hebben een enigszins heterogeen opgebracht dek van
circa30cm.Tennoorden van Odijk vlaklangs deKrommeRijn ishet opgebrachte
dek net dikker dan 40 cm (toev. .../H) en bevat de bovenste 20 cm veel zand. Het
opgebrachte materiaal is kalkloos plaatselijk kalkarm, bevat 2-4% organische stof
enhetlutumgehaltevarieertvan 18-25%.Onderhetopgebrachtedekkomtkalkloze,
lichte klei voor, die vrij snel overgaat inkalkloze matig zware klei (profielverloop
3).Dieperdan80cm-mv.wordtdeondergrond geleidelijk mindergerijptenlichter.
Ten noordwesten van Bunnik komt het beddingzand al binnen 80 cm - mv. (toev.
.../r) voor.
Grondwatertrap: lib en Illb
Bodemgebruik:Weidebouw
Rnb52C Poldervaaggronden; kalkloze,lichteklei; zand binnen 80cm -mv. (tabel
35a en b)
Verbreiding:Ten zuidoosten van het landgoed Oostbroek, langs de Kromme Rijn
ten noorden van Nieuw-Amelisweerd ten zuiden van de Marsdijk
Oppervlakte:4,8 ha = 0,1%
Profielopbouw: De10-20cmdikkebovengrondbestaatuitlichteklei.Hetorganischestofgehalte vandebovengrond looptnogaluiteen. Opplaatsen waardebovengrond
isvermengdmethet onderliggendeC-materiaal,ishetorganische-stofgehalte veelal
niet hoger dan 3%.In de bovenste 40cmkunnen rode baksteenresten voorkomen.
Tot circa 60 cm - mv. bestaat het profiel uit humusarme, kalkloze, plaatselijk
kalkarme, lichte klei. Binnen 80 cm - mv. gaat de lichte klei over in kleiarm tot
kleiig,kalkarmtotkalkrijk zand(toev..../r).TenzuidenvandeMarsdijkgaathetzand
binnen 120cm -mv. over in ongerijpte tot half gerijpte beddingklei (lichte kleien
zavel).
Grondwatertrap: Haen IVu
Bodemgebruik:Weidebouw en griend
Rnb53C Poldervaaggronden; kalkloze, lichte klei;kalkloze, zware klei binnen 80
cm - mv. (tabel 36a en b)
Verbreiding: Ten zuiden vanDeUithof,ten oostenvandeTolakkerlaan,ten westen
van Bunnik, ten noorden van Amelisweerd, ten noorden van de Koelaan, langs de
Kromme Rijn ten westen van Bunnik, langs deTiendweg, bij Oostbroek, ten zuidoostenvanBunniktussendespoorlijn endeA12,langsdeKrommeRijntennoorden
van Odijk, ten noorden van Houten, tussen de Marsdijk en de A12 en tussen de
Achterdijk en de A12
Oppervlakte:43,8 ha = 1,2%
Profielopbouw: Debovenste25cmbestaat uit lichteklei;het lutumgehalte varieert
van25-34%.Het organische-stofgehalte vandebovengrond looptnogaluiteen.Op
plaatsenwaardebovengrondvermengdismethetonderliggendeC-materiaal ofwaar
materiaal vanuit de directe omgeving is opgebracht, is het organische-stofgehalte
veelalniethogerdan3%.Isdebovengrondnietvermengdmetonderliggend C-mate58

riaaldîinis deze 10-15cmdikenheeft 4-7%organische stof.Veelal begint binnen
40cm•• mv.dekalkloze,zwarekleilaag.Dediktevandekalkloze,kleilaagvarieert
vanplaatstotplaatsenhangtsamenmetdebegindieptevandekalkrijke enlichtere
ondergrond. De lichtere en/of kalkrijke ondergrond begint bijna altijd binnen 120
cm-mv.(profielverloop 3).Opveelplaatsen begintdezandondergrond binnen 150
cm-mv. (toev. .../R, .../s, .../S, .../ten .../T).Tussen deMarsdijk endeA12komen
tussen 80 en 150 cm - mv. veenresten in de (bedding)ondergrond voor. Hier zijn
tevens oude (overslibde) bewoningsresten in de ondergrond aangetroffen.
Grondwatertrap: IIa, IIb, lila, lub en IVu
Bodemgebruik:Weidebouw en bos
Rnb57C Poldervaaggronden; kalkloze,lichteklei; profielverloop 3 + 4 (tabel 37a)
Verbreiding:TennoordenvanAmelisweerd,tenoostenvanBunniktussendespoorlijnendeA12,inhetzuidwestentenwestenvandeA27, tenzuidenvandeMarsdijk
en aan weerskanten van de Achterdijk
Oppervlakte:47,0 ha = 1,2%
Profielopbouw:Deprofielopbouw komt veel overeen met de hiervoor beschreven
legenda-eenheidRnb53C.Overhetalgemeenlopendeprofielen naardedieptelanger
zwaarder door. Profielen waarbij dekalkloze,zware klei dieper doorloopt dan 120
cm-mv. (profielverloop 4),zijngeenuitzondering.Deafwisseling van profielverloop
3 en 4 op korte afstand noopte ons deprofielverlopen samen te voegen tot profielverloop7.Vooralindezuidelijkehelft vanhetgebiedtreffen weinderestbeddingen
plaatselijk kalkloze,zeer zwareklei aan.Ineenaantal beddingen begint tussen 120
en 150 cm -mv. het beddingzand (toev. ...Iten .../T).
Grondwatertrap: Ha,Ilia, nib, IVu, Vbo en Vlo
Bodemgebruik:Weidebouw, bos en fruitteelt
Rnb73C Poldervaaggronden; kalkloze,matig zware klei; aflopend (tabel 38aen b)
Verbreiding: Ten zuiden van deUithof, ten noorden van Amelisweerd, ten oosten
vanNienhof,ten zuiden vandeLaagravense Wegentussen Odijk ende Achterdijk
Oppervlakte:36,3 ha = 1,0%
Profielopbouw: Debovenste30cmbestaatuitmatig zwareklei.Debovenste 15 cm
is veelal humeuzer en wat lichter. Vanaf 30cm - mv. bestaat het profiel tot circa
80 cm - mv. uit matig zware of zeer zware klei. Binnen 120 cm - mv. begint de
lichtereen/ofkalkrijke ondergrond(profielverloop 3).TennoordoostenvanNienhof
komen gronden voor, waarbij de zandondergrond tussen 40en 80 cm -mv. begint
(toev. .../R). Iets zuidelijker is de ondergrond fijner, lutumrijker en gelaagd. De
gronden hebbenhiereenenigszins komvormigkarakterwatvormen profielopbouw
betreft; plaatselijk komt zeer zware klei met een laklaag voor.
Grondwatertrap: IIa, lila, fflb en IVu
Bodemgebruik:Weidebouw, griend en bos
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Rnb77C Poldervaaggronden;kalkloze,matigzwareklei;profielverloop 3 +4(tabel
39a en b)
Verbreiding: TennoordenvanAmelisweerd,tenoostenvanNienhof,tenoostenvan
Bunnik tussen de spoorlijn en de A12,ten noorden enten zuiden van de Houtense
Weg en ten zuiden van de Marsdijk
Oppervlakte:15,8ha =0,4%
Profielopbouw: De profielopbouw komt veel overeen met de hiervoor beschreven
legenda-eenheidRnb73C.Overhetalgemeenlopendeprofielen naardedieptelanger
zwaarder door. Profielen waarbij dekalkloze,zwarekleidieperdoorloopt dan 120
cm-mv.(profielverloop 4)zijngeenuitzondering.Doordeafwisseling van profielverloop 3 en 4 op korte afstand hebben we de profielverlopen samengevoegd tot
profielverloop 7.TenoostenvanBunniktussendespoorlijn endeA12komenzware
beddinggronden voor,waarbijdezandondergrondtussen 120en150cm-mv.begint
(toev. .../t). Ten oosten van Nienhof treffen we plaatselijk veenlaagjes aan.
Grondwatertrap: IIa, lila en lub
Bodemgebruik:Weidebouw, fruitteelt, griend en bos
Rn02C Poldervaaggronden; kalkloze, zeer lichte zavel; zand binnen 80 cm -mv.
(tabel 40a en b)
Verbreiding: LangsdeKrommeRijntennoordenvanNieuw-Amelisweerd,tenoosten
van deTiendweg, aan weerskanten vande Odijkerweg ten noorden van de Al2 en
Hooge Woerd
Oppervlakte:13,7 ha = 0,4%
Profielopbouw:De bovenste 20-30 cm heeft 2-3%organische stof en bestaat uit
kalkloze,zeerlichtezavel(8-12%lutum)metveelzandbijmenging.Hetonderliggende
materiaalbestaatuitietsroestige,humusarme,kalkloze,zeerlichtetot zwarezavel.
Tussen 40 en 80 cm - mv. begint de pleistocene zandondergrond (toev. .../o), die
veelaluitietsroestig,leemarm,matigfijn zand bestaat.Opeen aantalplaatsen zijn
deprofielen verwerkt (toev..../F).TennoordenvanNieuw-Amelisweerd bestaatde
zandondergrond uitkleiarm, matigfijn rivierzand (toev. ...IT). Hierkomt bovenhet
zand plaatselijk een kalkloze, zware kleilaag voor.
Grondwatertrap: IIb, lub, IVu en Vlo
Bodemgebruik: Weidebouw en bos
Rnl2A Poldervaaggronden;kalkrijke,matiglichtezavel;zandbinnen 80cm-mv.
(tabel 41a en b)
Verbreiding: LangsdeKrommeRijn tussen BunnikenUtrechteninhet zuidwesten
van het gebied langs het Amsterdam-Rijnkanaal
Oppervlakte:16,0ha =0,4%
Profielopbouw: De meeste gronden zijn door afgraving van klei of zavel ontstaan.
Deprofielopbouw isdaardoorheterogeen. Debovenste20-30cmheeft 2-3% organischestofenbestaatuitkalkarmetotkalkrijke matiglichtezavel(12-17,5%lutum)
met plaatselijk veel zandbijmenging. Het onderliggende materiaal bestaat uit
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humusarme,kalkrijke, matig lichte tot zware zavel en isplaatselijk vermengd met
A-restonenzand.Tussen 40en80cm-mv.begint dezandondergrond (toev. ...IT).
Het rivierzand bestaat veelal uit kalkrijk, kleiarm tot kleiig, matig fijn zand en is
plaatselijk gelaagd.Tussen80en 120cm-mv. wordthetzandplaatselijk grof(toev.
...IS).
Grondwatertrap: IIb, lub, IVu en Vlo
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw, fruitteelt en bos
Rnl2B Poldervaaggronden;kalkarmematiglichtezavel;zandbinnen80cm-mv.
(tabel 42a en b)
Verbreiding: LangsdeKrommeRijntenwestenvanBunnik,tussenNienhofenZeist,
ten oosten van Bunnik tussen despoorlijn endeAl2, entussen deachterdijk ende
A12
Oppeniakte: 5,5 ha = 0,1%
Profielopbouw:Degrondenkomenveelovereenmetdehiervoorbeschreveneenheid
Rnl2A. Alleen de bovenste 50 cm is meer ontkalkt. Een aantal gronden is door
afgraving van klei dan wel zand ontstaan (toev. ...IG). De grofheid van de
zandondergrond loopt uiteen van zeer fijn tot matig grof.
Grondwatertrap: IVu en Vlo
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw, fruitteelt en bos
Rnl2C Poldervaaggronden;kalkloze,matiglichte zavel;zand binnen 80cm-mv.
(tabel 43aen b)
Verbreiding:TenoostenvandeTolakkerlaan,tenwestenvanBunnik,indeomgeving
van Nienhof, ten noorden van deKoelaan,ter hoogte van de Tiendweg,ten oosten
vanBunniktussendespoorlijn endeA12,HoogeWoerd,ten zuidenvande Marsdijk
en tussen de Achterdijk en de A12
Oppervlakte: 22,7 ha =0,6%
Profielopbouw: Degronden komen voor opdestroomruggen,langs deflanken van
stroomrug naar bedding en op de overgang van rivierklei naar dekzand. De
bovengrondis20-30cmdik,bestaatuitmatiglichtezavel(12-17,5%lutum)enbevat
2-4% organische stof. Degronden zijn tottenminste 50cm -mv.kalkloos.Bij een
aantalhooggelegengronden(GtVloenVIIo)ishetC-materiaalonderdebovengrond
plaatselijk mooi homogeen bruin ontwikkeld zoals bij de ooivaaggronden. Tussen
debovenste 30cmende zandondergrond komt plaatselijk een zwaardere laag van
zwarezavelen/of lichtekleivoor.Dezandondergrond dietussen 40en80cm-mv.
begint,kanbestaanuitrivierzand(toev....hen...IR)ofpleistoceen zand(toev..../o).
Desamenstelling vanhetrivierzandindeondergrond isergwisselend zowelinhet
horizontale vlakalsinhet verticale vlak.TegenZeist aan(omgeving Koelaan) isde
zandondergrond erg gelaagd. Een aantal gronden is afgegraven (toev ...IG) of
vergraven(toev..../F)enheeft mededoorhetondiepvoorkomen vangrof zand(toev.
...IR)bijmenging van grof zand in de bovengrond ("gebroken bovengrond").
Grondwatertrap: Illb, IVu, Vlo en VIIo
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw, fruitteelt en bos
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Rn15A Poldervaaggronden;kalkrijke,matiglichtezavel;tot80cm-mv.homogeen
(tabel 44a en b)
Verbreiding: Langs de Kromme Rijn ten noorden van Nieuw-Amelisweerd, ten
noorden van de Laagravense Weg en langs de oprit A27-A12
Oppervlakte:4,4 ha = 0,1%
Profielopbouw: De meeste gronden zijn door afgraving en ophoging ontstaan.
Hierdoor is de profielopbouw veelal heterogeen en/of gelaagd. De bovenste 20-30
cmheeft 2-3%organischestofenbestaatuitkalkarmetotkalkrijke,matiglichtezavel
(12-17,5% lutum) met zandbijmenging. Tot circa 80 cm -mv. bestaan de gronden
uitkalkrijke zavel.LangsdeKrommeRijn, waarvermoedelijk kleiisweggegraven,
komt tussen 100en 150cm -mv.plaatselijk kalkrijke klei voor. Ten noorden van
de Laagravense Weg, waar de bodem nog vrij origineel is, bestaat de ondergrond
uit kleiig zand (toev. .../s).
Grondwatertrap: IVu en VIIo en Vlld
Bodemgebruik: Weidebouw en bos
Rn15B Poldervaaggronden;kalkarme,matiglichtezavel;tot80cm-mv.homogeen
(tabel 45aen b)
Verbreiding:Langs de Kromme Rijn tegenover Nienhof, tussen Nienhof en Zeist,
langsdeKrommeRijntenzuidenvanRhijnauwen entussenHoutenende Achterdijk
Oppervlakte:4,6 ha = 0,1%
Profielopbouw:De 20-30 cm dikke bovengrond bevat 2-4% organische stof; het
lutumgehalte varieert van 12-17,5%.Bij de meeste gronden is de bovenste 30cm
kalkloosof de bovenste50cmkalkarm metdaarondereen ondergrond die kalkrijk
is. Totcirca 80cm-mv.bestaat de ondergrond uit kalkrijke, matig lichte of zware
zavel. Tussen 80 en 120 cm - mv. begint de zandondergrond (toev. .../s). Bij de
grondentussenNienhofenZeistisdezandondergronderggelaagdenbestaat veelal
uitzeerfijn zand(M50:140).Eldersisdezandondergrond groverenmindergelaagd;
plaatselijk komt tussen 120en 150cm -mv.matiggrof zand (toev. .../T)voor.Op
eenaantalplaatsenzijndeprofielen verwerkt(toev..../F)enhebbenmedealsgevolg
hiervan veel zandbijmenging.
Grondwatertrap: Illb, IVu en Vlo
Bodemgebruik:Akker- en weidebouw, fruitteelt en bos
Rnl5C Poldervaaggronden;kalkloze,matiglichtezavel;tot80cm-mv.homogeen
(tabel 46a en b)
Verbreiding: TenwestenvanBunnik,tennoordenvanOud-Amelisweerd,tennoordwesten van Rijnwijck en ten zuiden van de Marsdijk
Oppervlakte:7,2 ha = 0,2%
Profielopbouw:De gronden komen voor op stroomruggen en op de overgang van
rivierklei naardekzand.Debovengrondis20-30cmdik,bestaatuitmatiglichtezavel
(12-17,5% lutum) en bevat 2-4% organische-stofgehalte. De gronden zijn tot ten
minste 50 cm - mv. kalkloos. Bij een aantal gronden is het C-materiaal onder de
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bovenwondplaatselijk mooihomogeenbruinontwikkeldzoalsbijdeooivaaggronden.
Dieper dan 50 cm - mv. bestaat het profiel bij de stroomruggronden uit kalkarme
tot kalkrijke, zavel (8-25% lutum). Plaatselijk is hierbij de zavelige ondergrond
gelaagd.Bijdegrondenmetdekzandindeondergrond blijft hetkleipakketkalkloos.
Op de overgang van klei naar dekzand komt plaatselijk een donkere, zwaardere
kleilaag voor.Onderdezedonkere laag (oudeA-horizont)heeft zichinhet dekzand
plaatselijkeenhumuspodzol-Bontwikkeld.Dezandondergronddietussen80en120
cm-mv.begint,bestaatuitrivierzand (toev..../s)ofuitpleistoceenzand(toev..../p).
Het rivierzand bestaat uit kalkrijk, kleiarm tot kleiig, matig fijn zand en is veelal
gelaagd. Ten zuiden van de Marsdijk komt plaatselijk grof zand voor.
Grondwatertrap: Vlo en VIIo
Bodemgebruik:Akker- en weidebouw, fruitteelt en bos
Rn32A Poldervaaggronden;kalkrijke,zwarezavel;zandbinnen80cm-mv.(tabel
47a en b)
Verbreiding: Langs de Kromme Rijn ten noorden enten westen van Bunnik, langs
de A12 ten oosten van Bunnik, ten noorden van de Marsdijk en ten westen van de
A27
Oppervlakte:42,0 ha = 1,1%
Profielopbouw: De meeste gronden zijn door afgraving van klei of zavel ontstaan
(toev—/G).Deprofielopbouw isdaardoorheterogeen.Debovenste20-30cmheeft
2-3% organische-stofgehalte en bestaat uit kalkarme tot kalkrijke zware zavel
(17,5-25%lutum)metplaatselijk veelzandbijmenging.Hetonderliggendemateriaal
bestaat uithumusarme,kalkrijke,zwarezavelofnoglichtermateriaalenisplaatselijk
gelaagd en/of vermengd met A-resten enzand.Tussen 40en 80cm-mv.begintde
zandondergrond (toev....Ir),opveelplaatsenaltussen40en60cm-mv.Detextuur
vanhetrivierzand looptuiteenvanzeerfijn totzeergrofzand.Hoeweldezandgrofheid veelal van plaats tot plaats verschilt, komt de variatie plaatselijk ook binnen
1profiel voor.Inhet algemeen wordthetzandnaardedieptetoegrover. Plaatselijk
treffen wealgrof zandbinnen80cm-mv.(toev..../R)aan.Hetrivierzandis veelal
kalkrijk.
Grondwatertrap: IIa, IIb, lila, lub, IVu, Vlo en VIIo
Bodemgebruik:Akker- en weidebouw, fruitteelt en bos
Rn32B Poldervaaggronden; kalkarme,zwarezavel;zandbinnen80cm-mv.(tabel
48a en b)
Verbreiding: Ten zuiden en zuidoosten van de Uithof, in het westen tussen de
Koningsweg en de A12, ten noorden van de Koningsweg, tussen de Uithof en
Amelisweerd, ten noorden van de Koelaan, langs de Kromme Rijn ten oosten van
Bunnik entennoorden van Odijk, ten oosten vandeTiendweg,tussen de Marsdijk
en de A12, in het zuiden ten westen van de Achterdijk en tussen de Achterdijk en
de A12
Oppervlakte:25,5 ha =0,7%
Profielopbouw: Degrondenkomenveelovereenmetdehiervoorbeschreveneenheid
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Rn32A.Alleen debovenste50cmismeer ontkalkt enhetaandeel van afgegraven
gronden(toev..../G)iskleiner.Bijdeafgegraven grondenlopendekalkgehaltesdoor
deheterogeniteit nogaluiteen.Binnen eenaantalvlakken kan zowelkalkverloopA
als kalkverloop Cvoorkomen. Bijdehooggelegen gronden opdestroomruggen is
een aantal profielen tot circa 50cm- mv. homogeen bruin ontwikkeld.
Grondwatertrap: IIa,Illb, IVu, Vlo enVIIo
Bodemgebruik: Akker- enweidebouw, fruitteelt enbos
Rn32C Poldervaaggronden; kalkloze,zwarezavel;zandbinnen80cm-mv.(tabel
49a enb)
Verbreiding: TussendeUithof endeKrommeRijn,tenoosten vandeTolakkerlaan,
langs deKromme Rijn tennoordwesten vanBunnik,tussen deKoningsweg ende
A12,tennoorden vandeKoelaan,tenoosten vanBunniktussendespoorlijn ende
A12,tenoosten vanOdijk,ten zuidenvandekruising spoorlijn Utrecht-Den Bosch
metdeA12,inhetzuiden tussen deAchterdijk enHouten entussen de Achterdijk
en deA12
Oppervlakte:54,1 ha=1,4%
Profielopbouw: Degrondenkomenvooropdestroomruggen enopdeovergangvan
rivierklei naar dekzand. Debovengrond is 20-30 cmdik,bestaat uit zware zavel
(17,5-25%lutum)enbevat2-4%organischestof.De gronden zijn tottenminste50
cm - mv.kalkloos. Bij een aantal hooggelegen gronden (Gt Vlo en VIIo) ishet
C-materiaalonderdebovengrondplaatselijk mooihomogeenbruinontwikkeld zoals
bijdeooivaaggronden.Naardezandondergrond dietussen40en80cm-mv.begint,
loopt hetprofiel veelal geleidelijk af. Bijdegronden meteenzandondergrondvan
dekzandishetmateriaaltussenbovengrond endekzandveelalietszwaarderdande
bovengrond. Desamenstellingvanhetrivierzand indeondergrond isergwisselend
zowel in het horizontale vlak als in het verticale vlak. Een aantal gronden is
afgegraven (toev. ...IG)of vergraven (toev. .../F) en heeft mede door het ondiep
voorkomen vangrof zand (toev. .../R)bijmenging van grof zandindebovengrond.
Grondwatertrap: Illb, IVu,Vlo enVIIo
Bodemgebruik:Akker- en weidebouw, fruitteelt enbos
Rn33B Poldervaaggronden;kalkarme,zwarezavel;kalkloze,zwarekleibinnen80
cm - mv.(tabel 50aenb)
Verbreiding:Tussen deKoningsweg ende Kromme Rijn
Oppervlakte:2,0ha= 0,1%
Profielopbouw:Debovengrond is20-30 cmdik,bestaat uitkalkloze, zware zavel
enbevat3-4%organischestof.Omdatdegrondenvoorkomenindedirecteomgeving
van de oude boerderij "Knapschinkel" zijn in de bovengrond bewoningsresten
waarneembaar indevormvanbaksteen-enhoutskoolresten. Totcirca50cm- mv.
zijndegrondenenigszinsheterogeen doorverwerking (toev. .../F).Totcirca70cm
-mv.bestaathetprofiel uitkalkarmetotkalkrijke,zwarezaveloflichteklei.Tussen
70en100cm-mv.komteenlaklaagachtige,kalkloze,zwarekleilaag (profielverloop
3) voor dierust opeen ondergrond vankalkrijke, lichte zavel.
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Grondwaîertrap: sVIIo
Boden;gebruik:Weidebouw
Rn33C Poldervaaggronden;kalkloze,zwarezavel;kalkloze,zwarekleibinnen80
cm - mv. (tabel 51a, b en c)
Verbreiding: Ten westen van Bunnik,ten noordoosten van Bunnik, ten zuiden van
DeUithof,bij Oostbroek, ten westen vanRijnwijck, ten zuiden vanHoogeWoerd,
in het zuidwesten van het gebied tussen Houten en Bunnik
Oppervlakte:65,7 ha = 1,7%
Profielopbouw:Dediversiteit in profielopbouw bij de gronden met deze legendaeenheid is groot. Zehebben gemeen dat de bovenste 20-30cmuit kalkloze, zware
zavelbestaatendatbinnen 80cm-mv.eenkalkloze,zwarekleilaag vantenminste
15 cm dikte voorkomt. Ook zijn de gronden tot tenminste 50 cm kalkloos. Het
organische-stofgehalte indebovengrondlooptuiteenvan2-5%.Eenbelangrijk deel
van degronden ligt opeen stroomrug d.w.z. onder de kalkloze, zware kleilaag die
opcirca40cm-mv.begint,wordthetprofiel geleidelijk lichterenkalkrijkerengaat
dan veelal tussen 80 en 120 cm - mv. over in kalkrijk rivierzand (toev. .../s). Bij
enkelehooggelegengrondenishetC-materiaalonderdebovengrondplaatselijk mooi
homogeen bruin ontwikkeld zoals bijdeooivaaggronden.Plaatselijk komen binnen
80cm•• mv.veelroest- enmangaanvlekken voor.Ten westen vanRijnwijck enten
zuidenvanHoogeWoerdrusthetkleidekopleemarm,matigfijn dekzanddatbinnen
80 cm - mv. begint (toev. .../o). Bij deze gronden begint de kalkloze zware
kleilaag veelal direct onder de bovengrond en gaat vrij abrupt overindekzand. Op
deovergangvankleinaardekzandkomtplaatselijkeenzwarte,humeuzeA-horizont
(oudebegroeiingshorizont ophetdekzand)voor.Inhetdekzandheeft zichplaatsebjk
eenhumuspozol-Bontwikkeld;hetbovenste deelvanhetdekzand kanevenwelook
erg roestig, lemig en kleiig zijn.
Grondwatertrap: Illb, IVu, sVIo, Vlo, sVIIo en VIIo
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw, fruitteelt en bos
Rn35A Poldervaaggronden;kalkrijke,zwarezavel;tot80cm-mv.homogeen(52a
en b)
Verbreiding:TennoordenentenwestenvanBunnik,tenoostenvanNienhof,tussen
Odijk en Bunnik ten noorden en ten zuiden van de A12 en in het zuidwesten ten
westen van de A27
Oppervlakte:39,6 ha = 1,0%
Profielopbouw: Eengrootdeelvandegrondenisdoorafgraving ontstaan.Metname
in het zuidwesten van het gebied zijn veel gronden voor het winnen van klei
afgegraven (toev. .../G). Een aantal gronden is opgehoogd (toev. .../H). Dit betreft
vooral van oorsprong laaggelegen gronden o.a. beddingen en kommen. Door deze
menselijke activiteiten is de profielopbouw veelal heterogeen en/of gelaagd. De
bovenste20-30cmheeft 2-3% organische stofenbestaatuitkalkarmetot kalkrijke,
zwarezavel(17,5-25%lutum).Totcirca80cm-mv.bestaandegrondenuitkalkrijke
zavel en/of lichte klei. Tussen 80 en 120 cm - mv. begint veelal de kalkrijke en
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plaatselijk gelaagdezandondergrond (toev..../s).Detextuurvandezandondergrond
looptuiteenvanzeerfijn totzeergrof,maardemeestezandondergronden zijnmatig
fijn.
Grondwatertrap: IIa,IIb,Illb, IVu, Vlo enVIIo
Bodemgebruik: Akker- enweidebouw, fruitteelt enbos
Rn35B Poldervaaggronden;kalkarme,zwarezavel;tot80cm-mv.homogeen(tabel
53aenb)
Verbreiding: Tenzuiden vanOostbroek, tennoorden vanBunnik tennoordenvan
deKromme Rijn, tenwesten entennoordwesten vanBunnik,tenoosten ennoordoosten vanBunnik eninhetzuiden en zuidwesten vanhet gebied
Oppervlakte:107,1 ha= 2,8%
Profielopbouw:De 20-30 cmdikke bovengrond bevat 2-4%organische stof;het
lutumgehalte varieert van 17,5-25%.Bijdemeeste gronden isdebovenste 30 cm
kalkloos ofde bovenste50cmkalkarmmetdaaronder een ondergrond diekalkrijk
is.BijenkelehooggelegengrondenishetC-materiaalonderdebovengrond plaatselijk
mooihomogeenbruinontwikkeldzoalsbijdeooivaaggronden.Totcirca80cm-mv.
bestaathetprofieluitkalkrijke zwarezavelen/of lichteklei.LangsdeWayenseDijk
komtbinnen80cm-mv.bijmenging vanmatigfijn totgrof zandvoor.Opdemeeste
plaatsen begint tussen 80en 150cm-mv. dezandondergrond (toev. .../s of .../t.).
Opdeovergang vanzware zavel danwellichte klei naardezandondergrond komt
veelaleentussenlaagvanlichtezavelvoor.TussenNienhofenZeistisdeondergrond
erg gelaagd enishet zand vrij fijn. Elders isdezandondergrond grover enminder
gelaagd; plaatselijk komt tussen 120en 150cm-mv.matig grof zand (toev. .../T)
voor. Opeen aantal plaatsen zijn degronden afgegraven (toev. .../G), opgehoogd
(toev. .../H) of verwerkt (toev .../F) en hebben mede als gevolg hiervan naar
verhouding veel zandbijmenging. Tussen de Achterdijk en Houten en langs de
Wayense Dijk treffen wetussen 80en 150cm-mv.komachtige, zware klei inde
ondergrond aan(toev. .../k).
Grondwatertrap: lub, F/u, Vbo,sVIo, Vlo, sVIIo enVIIo
Bodemgebruik:Akker- enweidebouw, fruitteelt en bos
Rn35C Poldervaaggronden;kalkloze,zwarezavel;tot80cm-mv.homogeen(tabel
54a enb)
Verbreiding:Verspreid door hethele gebied metuitzondering vanhetnoordenen
het zuidoosten
Oppervlakte:148,3ha= 3,9%
Profielopbouw:Debovengrond is20-30cmdik, bestaatuitzware zavel(17,5-25%
lutum)enbevat 2-4% organische stof.Totcirca50cm-mv. bestaat hetprofieluit
kalkloze zavel ofkalkloze lichte klei.Bijeenaantal profielen opdestroomruggen
ishetC-materiaal onderde bovengrond mooihomogeen bruin ontwikkeld zoalsbij
de ooivaaggronden. Tussen 30en 90cm- mv.kunnen mangaanvlekken vaak in
combinatiemetroestvlekkenvoorkomen.Dieperdan50cm-mv.kanhetkalkgehalte
en detextuur vanhetmateriaal vanplaatstotplaats verschillen. Naar benedentoe
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worder; de meeste gronden, vooral wanneer ze op een stroomrug liggen, lichter,
gelaagder en kalkrijker. Ten noorden van de Wayense Dijk en ten noorden vande
Laagravense Weg komt bijmenging van matig fijn en matig grof zand binnen 80
cm - mv.voor.Bijdemeestegronden begintdezandondergrond dieveelal kalkrijk
is,tussen 80en 150cm -mv.(toev. .../s, .../t,.../Sof .../T).Dezandgrofheid isvan
plaats tot plaats verschillend. Ook de begindiepte van het zand kan erg variëren
zelfs binnenhetzelfde kaartvlak.TussenHoutenendeAchterdijk enindeomgeving
vande WayenseDijkkomtniet-kalkrijke, zware(kom)kleiindeondergrond (toev.
.../k) voor. Bij Oostbroek en Rijnwijck gaat het kleipakket tussen 80 en 150cm.mv. over in leemarm, matig fijn dekzand (toev. .../p, .../q).
Grondwatertrap: IIb, lub, IVu, sVIo, Vlo, sVIIo en VIIo
Bodemgebruik:Akker- en weidebouw, fruitteelt en bos
Rn37C Poldervaaggronden;kalkloze,zware zavel;profielverloop 3 + 4 (tabel55a
en b)
Verbreiding: Ten noorden van Houten
Oppervlakte: 7,4 ha =0,2%
Profielopbouw: De bovengrond is circa 25 cm dik, bevat 2-4% organische stof en
20-24% lutum. Onder de bovengrond komt kalkloze, lichte klei voor die op circa
50cm-mv. overgaat in kalkloze,zware klei. Opcirca 80cm -mv. treffen weeen
laklaag(vegetatie-horizont)vancirca20cmdikteaan.Dezedonkergekleurdelaklaag
bestaat uit zeer zwareklei en is slecht doorlatend. Onder de laklaag komt tot circa
120 cm - mv. kalkloze, matig zware klei voor die daarna overgaat in kalkrijke,
enigszins sloefige, lichtekleiof zavel.Debegindiepte vandekalkrijke ondergrond
is bij deze gronden erg bepalend voor het profielverloop: begint de kalkrijke
ondergrond tussen 100en 120cm-mv.dan moeten weprofielverloop 3toekennen
begintdezenetdieperdan 120cm-mv.danhebbenwetemakenmet profielverloop
4. Omdat beide profielverlopen voorkomen en de profielen zo weinig van elkaar
verschillen, hebben wedeprofielverlopen 3en 4 bij deze gronden samengevoegd.
Grondwatertrap: Vlo en sVIIo
Bodemgebruik:Weidebouw
Rn52B Poldervaaggronden; kalkarme,lichteklei; zand binnen 80cm-mv.(tabel
56a en b)
Verbreiding: TenzuidenvandeUithof,tussenNienhofenZeist,ten zuidoostenvan
Bunniktussen despoorlijn endeA12entussendeHoutense WegendeLangeWeg
Oppervlakte:11,1ha =0,3%
Profielopbouw:De bovengrond is 20-30 cm dik, bevat 2-4% organische stof en
26-34%lutum. Hetonderliggende materiaal bestaatuithumusarme,kalkloze,lichte
klei die tussen 30 en50 cm -mv. overgaat in kalkarme of kalkrijke, lichte kleiof
zavel.Naarbeneden toewordthetmateriaal geleidelijk lichterenkalkrijker engaat
binnen 80cm -mv.overinkalkrijk rivierzand (toev. .../r).Het zand isveelal matig
fijn en wordt naar beneden toe kleiarmer en groffer.
Grondwatertrap: Illb, IVu, Vlo en VIIo
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Bodemgebruik:Akker- en weidebouw, fruitteelt en bos
Rn52C Poldervaaggronden; kalkloze,lichte klei; zand binnen 80cm -mv. (tabel
57a en b
Verbreiding: AanweerskantenvandeTolakkerlaan,tussenRijnwijck endeA12,ten
oosten en noordoosten van Odijk, ten zuidoosten van Heemstede, en tussen Odijk
en de Achterdijk
Oppervlakte:20,8 ha =0,5%
Profielopbouw: De gronden komen veel overeen met de gronden van de hiervoor
beschreven legenda-eenheidRn52B;alleenzijn zeietsdieper ontkalkt,watinhoudt
dathetmateriaaltottenminste50cm-mv.kalkloosis.TerhoogtevanTolakkerlaan,
enten oosten ennoordoosten vanOdijk komtgrof zandbinnen 120cm-mv.(toev.
.../R en .../S) voor.
Grondwatertrap: IVu, Vlo en VIIo
Bodemgebruik:Akker- en weidebouw, fruitteelt en bos
Rn53B Poldervaaggronden; kalkarme, lichte klei;kalkloze, zwareklei binnen 80
cm - mv. (tabel 58a en b)
Verbreiding:In het zuidwesten van het gebied
Oppervlakte:9,4 ha =0,2%
Profielopbouw: De meeste gronden zijn afgegraven voor kleiwinning (toev. .../G).
Deheterogenebovengrondis20-30cmdik,bestaatuitkalkarmetotkalkloze,lichte
klei en bevat 2-4% organische stof. De verdere profielopbouw is mede door de
activiteit van demens ergverschillend. Het verwerkte materiaalis veelalkalkarm.
Binnen 80 cm - mv komt een kalkloze, zware kleilaag voor, plaatselijk in de
aanwezigheid vaneenlaklaag.Dieperdan 80cm -mv.gaatdekalklozekleiveelal
overinkalkrijk en lichtermateriaal datbinnen 150cm-mv. overgaat in zand.Ten
noorden van deWayense Dijk begint de zandondergrond dieper dan 150cm -mv.
Grondwatertrap: lila, Vlo en VIIo
Bodemgebruik:Weidebouw, fruitteelt en bos
Rn53C Poldervaaggronden; kalkloze, lichte klei; kalkloze, zware klei binnen 80
cm - mv. (tabel 59a, b en c)
Verbreiding:Verspreid door het hele gebied met uitzondering van het noorden en
uiterste oosten van het gebied
Oppervlakte:390,8 ha =10,3%
Profielopbouw:De diversiteit in profielopbouw bij de gronden met deze legendaeenheid is groot. Zehebben gemeen dat de bovenste 20-30 cm uit kalkloze, lichte
klei (25-35% lutum) bestaat dat binnen 80 cm - mv. een kalkloze, zware kleilaag
vantenminste 15cmdiktevoorkomtendat binnen 120cm -mv.eenlichtereen/of
kalkrijke ondergrond begint (profielverloop 3). Ook zijn de gronden tot tenminste
50cmkalkloos.Opgrondvanhunlandschappelijke liggingenprofielopbouw behoren
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demeestegrondentotdekom-ofkomopstroomgronden.Het organische-stofgehalte
in de bovengrond loopt uiteen van 2-5%.Bij enkele hooggelegen gronden is het
C-materiaalonderdebovengrondplaatselijk mooihomogeen bruinontwikkeld zoals
bij de ooivaaggronden. Plaatselijk en dan met name in het zuidelijke deel van het
gebiedkomen binnen80cm-mv.veelroest-enmangaanvlekken voor.Eenbelangrijk deelvandegrondenheeft materiaal vaneenstroomrugindeondergrond, d.w.z.
onder de kalkloze, zware kleilaag die tussen 30 en 80 cm - mv. begint, wordt het
profiel geleidelijk lichterenkalkrijker engaatdan veelaltussen80en 120cm-mv.
overin kalkrijk rivierzand. Er zijn ookprofielen waarbij de ondergrond bestaat uit
beddingachtig materiaal zoals humeuze, kalkarme tot kalkrijke klei of zavel, met
veenresten en schelpjes, ofblauwgrijs beddingzand.TussendeMarsdijk enHouten
(omgevingOud-Wulverbroek),enindeomgevingvandeWayenseDijk (Laagraven)
bestaat de ondergrond uit kalkarme enkalkloze, zware (kom)klei (toev. .../k).Ten
zuiden van Hooge Woerd en bij Rijnwijck rust het
kleidek (kalkloze,zware klei) opleemarm, matigfijn dekzand binnen 80cm -mv.
(toev..../o)oftussen 80en 120cm -mv.(toev. .../p).Opdeovergangvankleinaar
dekzandkomtplaatselijkeenzwartehumeuzeA-horizont(oudebegroeiingshorizont)
op het dekzand voor. In het dekzand heeft zich plaatselijk een humuspozol-B
ontwikkeld; het bovenste deel vanhet dekzand kan evenwel ookergroestig,lemig
en kleiig zijn. Met name in het zuidwesten van het gebied is een aantal gronden
afgegraven (toev..../G).Verspreid zijn ergrondentottenminste40cm-mv.verwerkt
(toev. .../F).
Grondwatertrap: Ha, Illb, IVu, Vbo, sVIo, Vlo, sVIIo en VIIo
Bodemgebruik:Akker- en weidebouw, fruitteelt en bos
Rn54B Poldervaaggronden; kalkarme, lichte klei; kalkloze, zware klei binnen 80
cm - mv. en doorlopend tot tenminste 120 cm - mv. (tabel 60a en b)
Verbreiding: Ten zuiden van deUithof entussen deWayense Dijk ende Houtense
Weg (Laagraven)
Oppervlakte:3,7 ha = 0,1%
Profielopbouw: Dezegronden zijn alsgevolgvanafgraving vanklei ontstaan (toev.
...IG). Debovenste 30-50cm isdoor deactiviteit van de mens erg heterogeen; het
materiaalbestaatuitkalkarmetotkalrijke,lichteklei.Daaronderkomtkalkloze,zware
tot zeer zware klei voor die doorloopt tot tenminste 120cm - mv. of tussen 80en
120cm - mv. overgaat in veen (toev. .../v). Plaatselijk komt in de kalkloze, zware
kleiondergrond een laklaag van circa 25 cm dikte voor.
Grondwatertrap: lib en Illb
Bodemgebruik:Weide- en tuinbouw
Rn54C Poldervaaggronden; kalkloze, lichte klei; kalkloze, zware klei binnen 80
cm - mv. en doorlopend tot tenminste 120cm - mv. (tabel 61a en b)
Verbreiding:TenzuidwestenvanWulperhorstwaardeKoningswegendeA27elkaar
kruisen, tussen deMarsdijk enHouten (Oud-Wulverbroek), in het zuidwesten van
het gebied tussen de Achterdijk en de weg Bunnik-Odijk
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Oppervlakte:35,9 ha =0,9%
Profielopbouw: Landschappelijk horen dezegronden tot dekomgronden.De20-30
cmdikke bovengrond bestaatuit kalkloze, lichteklei(25-35%lutum)enbevat 2-5
% organische stof.Naar beneden toe wordt het profiel geleidelijk zwaarder engaat
veelal tussen 25 en 55 cm - mv. over in kalkloze, zware klei (40-60% lutum).
Plaatselijk komen laklagen en/of laagjes kleiig veen in de kleiondergrond voor.
Tussen 120 en 150 cm - mv. gaat de zware klei plaatselijk over in lichter en
kalkrijker materiaal.
Grondwatertrap: Illb, IVu, Vbo, sVlo en sVIIo
Bodemgebruik:Weidebouw en fruitteelt
Rn55A Poldervaaggronden;kalkrijke,lichteklei;tot80cm-mv.homogeen(tabel
62a en b)
Verbreiding: OmgevingNienhof,tennoordenvanBunniktenzuidenvandeKromme
Rijn en in het zuidwesten van het gebied
Oppervlakte:14,1 ha =0,4%
Profielopbouw: Eengrootdeelvandegrondenisdoorafgraving ontstaan.Metname
in het zuidwesten van het gebied zijn veel gronden voor het winnen van klei
afgegraven (toev. .../G).Doordezemenselijke activiteit is deprofielopbouw veelal
heterogeen. Vooral ten noorden van de Lage Weg zijn de gronden diep verwerkt.
De bovenste 20-30 cm heeft 2-4% organische stof en bestaat uit kalkarme tot
kalkrijke, lichte klei(25-35%lutum).Totcirca80cm-mv.bestaandegronden uit
kalkrijke zavelen/of lichteklei.Plaatselijk komtzwarekleiindeondergrond voor.
In het algemeen wordt tussen 80 en 120 cm - mv. de veelal kalkrijke ondergrond
lichter en gaat binnen 150 cm - mv. over in zand (toev. .../S, .../s of .../t). In de
omgeving van Nienhof, waar de gronden niet zijn afgegraven, komt tussen 100en
150cm - mv. beddingachtige klei in de ondergrond voor.
Grondwatertrap: IIa, Illb, IVu en Vlo
Bodemgebruik:Akker- en weidebouw, fruitteelt en bos
Rn55B Poldervaaggronden; kalkarme,lichteklei;tot80cm-mv.homogeen(tabel
63a en b)
Verbreiding: OmgevingOostbroek,tenzuidenvandeUithof,tenwestenvanBunnik
tussen deKrommeRijn endeA27,ten oosten vanNienhof,ten oosten van Bunnik,
en verspreid in het zuidoosten, zuidwesten en zuiden van het gebied
Oppervlakte:64,6 ha = 1,7%
Profielopbouw:De bovenste 20-30 cm heeft 2-4% organische stof en bestaat uit
kalkloze tot kalkarme, lichte klei (25-35% lutum). Binnen 50 cm - mv. gaat de
kalkloze tot kalkarme klei veelal over in kalkrijke klei of zavel. Bij enkele
hooggelegen gronden is het C-materiaal onder de bovengrond plaatselijk mooi
homogeenbruinontwikkeldzoalsbijdeooivaaggronden.Metnamebij fruitbedrijven
komen gronden voor die van oorsprong kalkloos (kalkverloop C) waren, maar die
door bekalking en inwerking van dekalk, kalkarm (kalkverloop B) zijn geworden.
Dieperdan80cm-mv.isdeprofielopbouw vanplaatstotplaatsverschillend.Veelal
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worden de profielen naar de diepte geleidelijk lichter. Plaatselijk begint tussen 80
en 150cm -mv.kalkarm tot kalkrijk, fijn en/of grof rivierzand (toev. .../s, ...Itof
...IS). In de omgeving van deWayense Dijk en langs de Oud-Wulfse Weg bestaat
deondergronduitkalkrijke,zwarekleidiebinnen 150cm-mv.overgaatinkalkarme
tot kalkloze, zware klei met veelal een laklaag (toev. ...Ik).
Grondwatertrap: IIa, IIb, Illb, IVu, Vbo, Vlo, sVIIo en VIIo
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw, fruitteelt en bos
Rn55C Poldervaaggronden;kalkloze,lichteklei;tot80cm-mv.homogeen (tabel
64a en b)
Verbreiding: Verspreid doorhet hele gebied met uitzondering van het noorden en
zuidoosten
Oppervlakte:126,9ha =3,3%
Profielopbouw:De bovenste 20-30 cm heeft 2-5% organische stof en bestaat uit
kalkloze,lichteklei (25-35%lutum).Bijdelaaggelegen gronden isde bovengrond
in het algemeen iets dunner en humeuzer. Tot ten minste 50 cm - mv. bestaat het
profiel uit kalkloze, lichte klei.Bij enkele hooggelegen gronden ishet C-materiaal
onder de bovengrond plaatselijk mooi homogeen bruin ontwikkeld zoals bij de
ooivaaggronden.Binnen80cm-mv.gaatdekleiveelaloverinkalkarmeof kalkrijke
klei of zavel. In het zuiden van het gebied komen, met name op de hooggelegen
gronden (Gt Vloendroger),plaatselijk roest-enmangaanvlekken tussen 40en 100
cm - mv. voor. Dieper dan 80 cm - mv. is de profielopbouw van plaats tot plaats
verschillend.Veelalwordendeprofielen naardedieptegeleidelijklichter.Plaatselijk
begint tussen 80 en 150 cm - mv. kalkarm tot kalkrijk, fijn en/of grof rivierzand
(toev. ...Is, ...It,...IS of .../T). In de omgeving van de Wayense Dijk en langs de
Oud-Wulfse wegbestaatdeondergrond uitkalkrijke,zwareklei diebinnen 150cm
- mv. overgaat in kalkarme tot kalkloze, zware klei met veelal een laklaag (toev.
...Ik).
Grondwatertrap: lila, lub, IVu, Vbo, sVIo, Vlo, sVIIo en VIIo
Bodemgebruik:Akker- en weidebouw, fruitteelt en bos
Rn57C Poldervaaggronden; kalkloze, lichte klei; profielverloop 3 + 4 (tabel 65a
en b)
Verbreiding: Ten westen van Bunnik, ten oosten van Nienhof, en in het zuiden en
zuidwesten van het gebied
Oppenlakte: 108,6 ha =2,9%
Profielopbouw: Degrondenbehorentotdekomgronden.Debovenste20-30cmheeft
2-5%organischestofenbestaatuitkalkloze,lichteklei(25-35%lutum).Debovenste
10cmis,metnamebijdegrondendiealsgraslandingebruikzijn,humeuzer.Veelal
gaatdelichtekleibinnen 50cm-mv.aloverinkalkloze,zwareklei.Inhet zuiden
enzuidwestenvanhetgebiedkomenbinnen80cm-mv.laklagenvoor.Dekalkrijke
en/of lichtere ondergrond begint veelal tussen 100 en 140 cm - mv. Wanneer het
kalkrijke oflichtere materiaalbinnen 120cm-mv.begintendoorloopt,danhebben
we te maken met profielverloop 3; wanneer de kalkloze, zware klei doorloopt tot
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tenminste 120 cm - mv., dan spreken we van profielverloop 4. Omdat de profielverlopen door elkaar voorkomen en er landschappelijk weinig te zien is, is het
moeilijk de profielverlopen 3 + 4 in het terrein uit te karteren. In het zuiden en
zuidwesten van het gebied komen met name op de beter ontwaterde gronden
roestvlekken in combinatie met mangaanvlekken voor.
Grondwatertrap: Illb, Vbo, sVlo, Vlo, sVIIo
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw, fruitteelt en bos
Rn73C Poldervaaggronden;kalkloze,matigzwareklei;kalkloze,zwarekleibinnen
80 cm - mv. (tabel 66a, ben c)
Verbreiding: Inde omgevingvan Oostbroek, ten westen enten oosten van Bunnik,
ten westen van Odijk en in het zuidwesten van het gebied
Oppervlakte:117,9 ha = 3,1%
Profielopbouw: Degrondenliggenveelalalskommenofkomvormige laagteninhet
landschap. De bovenste 20-30 cm bestaat uit kalkloze, matig zware klei (35-50%
lutum); plaatselijk is de bovenste 10-15 cm lichter (lichte klei). Het organischestofgehalte vandebovenste20-30cmlooptuiteen van3-5%.Metname opdelaaggelegengronden(Gtm ennatter)ishetorganische-stofgehalte vandebovenste10-15
cm hoger (5-9%).In het algemeen loopt dekalkloze,zwareklei doortot tenminste
80 cm - mv. en gaat dan tussen 80 en 120 cm -mv. over in lichter en/of kalkrijk
materiaal.Hierbij geldt weldat deprofielopbouw van deondergrond vanplaats tot
plaats verschilt: geen enkele boring is gelijk. In de omgeving van Hooge Woerd
(zuidoosten) komt dekzand binnen 80cm -mv. (toev. .../o)voor; plaatselijk is het
dekzand verspoeld. Bijeengroot aantalgrondengaat deveelal lichtere ondergrond
binnen 150cm-mv.overinfijn ofgrofrivierzand(toev..../s,...II, ...ISof .../T).Het
rivierzand is meestal gelaagd.
Grondwatertrap: IIa, lila, Illb, IVu, Vbo, sVIo, Vlo, sVIIo en VIIo
Bodemgebruik:Akker- en weidebouw, fruitteelt en bos
Rn74C Poldervaaggronden;kalkloze,matigzwareklei;kalkloze,zwarekleibinnen
80 cm - mv. en doorlopend tot tenminste 120 cm - mv. (tabel 67a en b)
Verbreiding: Ten zuiden van de Uithof, tussen de Marsdijk en Houten
(Oud-Wulverbroek), in het zuidwesten van het gebied langs de A27, langs de
Achterdijk, tussen de Achterdijk en de weg Bunnik-Odijk
Oppervlakte:122,8 ha = 3,2%
Profielopbouw:Landschappelijk behorendezegrondentotdekomgronden.De15-25
cmdikkebovengrond bestaatuitkalkloze,matigzwareklei(35-50%lutum)enbevat
3-10% organische stof. Plaatselijk bestaat de bovenste 15 cm uit lichte klei. Het
gehele profiel bestaat verder uit kalkloze, zware klei.Tussen 120en 150cm -mv.
wordtdegrondplaatselijk lichter. Veelalkomen inhetprofiel één oftwee laklagen
voor.In het Oud-Wulverbroek en tenwesten vanHouten komtkleiig veen enveen
in deondergrond voor(toev. .../v).Bovendien zijn debovengronden daar doorhun
lage ennatte ligging humeuzer. Aanweerskanten van de Laagravense Weg zijn de
grondendooropspuiten (toev..../H)ontstaan.Dezegronden zijn gelaagd waarbijde
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kalklo;^e, zware klei wordt afgewisseld door veen- en zandlenzen.
Grondvatertrap:Ha,Ilia, nib, Vbo, sVlo en Vlo
Bodemgebruik:Weidebouw en fruitteelt
Rn77C Poldervaaggronden;kalkloze,matigzwareklei;profielverloop 3 + 4 (tabel
68a en b)
Verbreiding: TenoostenvanNienhof,eninhetzuidenenzuidwestenvanhetgebied
Oppen'lakte: 133,6 ha =3,5%
Profielopbouw. Degrondenbehorentotdekomgronden.Zekomenveelovereenmet
de gronden van legenda-eenheid Rn57C.Alleen debovenste 30-50cm is zwaarder
en bestaatuit matigzwareklei.Debovenste 15cmis,metname bijdegronden die
als blijvend grasland in gebruik zijn, humeuzer en lichter (lichte klei).
Grondwatertrap: lila, lub, IVu, Vbo, sVlo, Vlo en sVIIo
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw, fruitteelt en bos

4.3.2

Hydrokleieerdgronden

Hydrokleieerdgronden zijn kleigronden met hydromorfe kenmerken, meestal inde
vorm vanroest,en meteen minerale eerdlaag.Deminerale eerdlaag is veelaldoor
toedoen van de mens ontstaan. De activiteit van de mens bestond (bestaat) veelal
uit het opbrengen van vruchtbare grond (slib,mest, bagger) met als doel degrond
vruchtbaardertemakenen/ofte beschermentegenhetwater.Wetreffen dezegronden
voornamelijk aan in hetnoorden en oosten vanhet gebied. Indegebieden waarde
opgebrachtegrond voornamelijk alsdoelhad debodemvruchtbaarheid endedraagkracht te verbeteren wordt wel de term "toemaakdek" gebruikt. In de rest van het
gebiedkomen zeinkleine oppervlakten verspreid voor,meestalindehoedanigheid
van oude bewoningsgronden. Hun totale oppervlakte bedraagt 306,9 ha (= 8,0%).
Naardeaardenrijping vandeondergrond ennaardediktevandemineraleeerdlaag
verdelen we de hydrokleieerdgronden in tochteerdgronden, leekeerdgronden en
woudeerdgronden.

4.3.2.1 Tochteerdgronden
Tochteerdgrondenzijnhydrokleieerdgronden meteenongerijptekleiondergrond,die
binnen 80 cm - mv. begint. Detochteerdgronden komen in het noorden en oosten
inbeddingvormigelaagten voor.Indeopgebrachte,humeuzebovengrondenkomen
veel scherven en baksteenresten voor. De oppervlakte van de tochteerdgronden
bedraagt 19,4ha(=0,5%).Opgrond vanverschilinzwaartevandebovenste25cm
hebben we 2 legenda-eenheden onderscheiden.
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tRo30C Tochteerdgronden; kalkloze zware zavel; ongerijpte klei of zavel binnen
80 cm - mv. (tabel 69a en b)
Verbreiding: Aan weerskanten van de Bunsinglaan, ten oosten van de Nienhof ten
oosten van Odijk langs de Kromme Rijn
Oppervlakte: 9,8 ha =0,3%
Profielopbouw: Dediktevandeopgebrachtebovengrondvarieertvan20-35cm.Het
organische-stofgehalte looptuiteenvan5-9%.Hetlutumgehaltebedraagtcirca20%.
Op plaatsen met wat meer zandbijmenging is het lutumgehalte lager. In het
"toemaakdek" treffen we veel scherven en baksteenresten aan. Plaatselijk is het
lichtereopgebrachtedekvermengdmetdeonderliggende,zwaardere, oorspronkelijke
bovengrond. Onderdebovengrond bestaathetprofiel uitroestige,kalklozekleidie
binnen 80 cm - mv. ongerijpt wordt. Soms wordt de kalkloze (bedding)klei
onderbrokendooreenhumusrijkeofvenigekleilaag(toev..../w).metveelrietresten.
Dieper dan 80 cm - mv. is de samenstelling van de ondergrond erg verschillend;
veelalisdezegelaagdenbestaatuitkalkarmetotkalkrijke kleiofzavelen/of kleiig
zand.IndeomgevingvandeBunsinglaankomtplaatselijk verspoelddekzandbinnen
boorbereik voor.
Grondwatertrap: IIa
Bodemgebruik: Weidebouw
tRo50C Tochteerdgronden;kalkloze,lichteklei;ongerijpte kleiofzavelbinnen80
cm - mv. (tabel 70a en b)
Verbreiding:Ten zuidoosten van de Bunsinglaan, langs de Kromme Rijn tussen
Bunnik en de Uithof, en ten noordoosten van Odijk
Oppervlakte: 9,7 ha =0,3%
Profielopbouw: De gronden komen veel overeen met de gronden van de hiervoor
beschreven eenheid tRo30C.Alleen debovengronden zijn minderdiken zwaarder;
zebestaanuitlichteklei(25-35%lutum).TennoordenvanBunniklangsdeKromme
Rijn komt tussen 80 en 120 cm - mv. grof (bedding)zand (toev. ...IS) voor.
Grondwatertrap: Haen üb
Bodemgebruik: Weidebouw en bos

4.3.2.2 Leekeerdgronden
Leekeerdgronden zijn hydrokleieerdgronden met een gerijpte kleiondergrond tot
tenminste 80 cm - mv. De dikte van de minerale eerdlaag bedraagt 15-30cm. De
gronden komen hoofdzakelijk voor in het noorden en oosten van het gebied op de
overgang van dekzand naar rivierklei. De totale oppervlakte aan leekeerdgronden
bedraagt201,5ha(=5,3%).Eenaantalleekeerdgronden (9,0ha=0,2%) komtvoor
inrestbeddingen. Omdat derestbeddingen vaaknogduidelijk inhetlandschap zijn
te herkennen, hebben we de hierin voorkomende leekeerdgronden als aparte
legenda-eenheden (Rnb...)onderscheiden.Dezegroepleekeerdgronden komtwatde
profielopbouw betreft veelovereenmetdetochteerdgronden.Alleendooreenbetere
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ontwatering en/of ophoging of door het ondiepvoorkomen van zand zijn ze dieper
gerijpt (steviger).Opgrondvanverschillen inzwaarte vandebovengrond, enkalken prolïelverloop hebben we 17legenda-eenheden onderscheiden.
tRnb32C Leekeerdgronden; kalkloze,zware zavel; zand binnen 80cm -mv.(tabel
71a en b)
Verbreiding: In het uiterste westen van het gebied langs de Kromme Rijn
Oppenlakte:2,1 ha = 0,1%
Profielopbouw:De 20-25 cm dikke bovengrond bevat 4-7% organische stof en
18-25% lutum. De bovengrond die voor een deel opgebracht is,heeft bijmenging
van matig fijn zand. Onder de bovengrond bevindt zich kalkloze, roestige, lichte
(bedding)kleidieeennatuurlijke bijmenging vanmatigfijn totgrof zandkanhebben.
Dekleigaattussen 50en80cm-mv.overinkleiigtotkleiarm,matigfijnenmatig
grof zand (toev. .../r en .../R).
Grondwatertrap: Ha
Bodemgebruik: Weidebouw en bos
tRnb33C Leekeerdgronden; kalkloze, zware zavel; kalkloze zware klei binnen 80
cm - mv. (tabel 72a en b)
Verbreiding: Ten noordoosten van de Nienhof, langs de Kromme Rijn ten zuiden
van de Koelaan en langs de Kromme Rijn ten noordoosten van Odijk
Oppervlakte: 6,9 ha =0,2%
Profielopbouw: De 20-25 cm dikke bovengrond bevat 4-7% organische stof en
18-25%lutum. LangsdeKrommeRijn ishet opgebracht dekplaatselijk dikkerdan
40cm(toev. .../H).Deeerste20-25cmvanhetopgebrachtedekismeestal redelijk
homogeen,daaronderishetmateriaal,datsomskalkrijk kanzijn,heterogeen.Vooral
langsdeKrommeRijnkomtveelzandbijmenging indebovengrondvoor.Onderhet
opgebrachtedekbestaathetprofieluitkalkloze,zware(bedding)kleidieveelaltussen
80en 120cm-mv.overgaatinlichterenkalkrijker materiaal.Tennoordoosten van
de Nienhof begint het grove (bedding)zand al binnen 80 cm - mv. (toev. .../R).
Grondwatertrap: Illb
Bodemgebruik: Weidebouw
tRn02C Leekeerdgronden; kalkloze, zeer lichte zavel; zand binnen 80 cm - mv.
(tabel 73a en b)
Verbreiding: Aan weerskanten van de A28,aan weerskanten van de Tiendweg, en
ten zuidwesten van Beerschoten
Oppervlakte:13,0 ha =0,3%
Profielopbouw: Degrondenkomenveelovereenmetdegrondenvanlegenda-eenheid
Rn02C.Alleenhethumusgehalteindebovengrondisietshoger.Debovenste20-30
cmheeft circa3-4%organischestofenbestaatuitkalkloze,zeerlichtezavel(8-12%
lutum)metveelzandbijmenging.Hetonderliggendemateriaalbestaatuitietsroestige,
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humusarme, kalkloze, zeer lichte tot zware zavel. Dit materiaal is veelal iets
vermengd met het onderliggende dekzand dat veelal op circa 60 cm - mv. begint
(toev. .../o).Hetdekzanddatmeestalietsroestigis,bestaatuitleeemarm,matig fijn
zand. Een duidelijke humuspodzol-B ontbreekt.
Grondwatertrap: Illb, IVu ,Vlo en VIIo
Bodemgebruik:Weide- en akkerbouw, en boomkwekerij
tRn03C Leekeerdgronden; kalkloze, zeer lichte zavel;kalkloze zware klei binnen
80 cm - mv. (tabel 74a en b)
Verbreiding:Tussen Hooge Woerd en de A12
Oppervlakte:2,6 ha = 0,1%
Profielopbouw:De bovenste 25-30 cm heeft 3-4% organische stof en bestaat uit
kalkloze, zeer lichte zavel (8-12% lutum) met veel zandbijmenging. Onder de
bovengrondkomteenkalkloze,zwarekleilaagvoordieopcirca50cm-mv.overgaat
in roestig, leemarm, matig fijn dekzand.
Grondwatertrap: Illb en IVu
Bodemgebruik:Weide- en akkerbouw
tRnl2B Leekeerdgronden; kalkarme, matig lichte zavel; zand binnen 80cm -mv.
(tabel 75a en b)
Verbreiding: Ten zuiden van Nieuw-Amelisweerd
Oppervlakte:2,0 ha = 0,1%
Profielopbouw: Degrondenliggenopdeovergangvanstroomrugnaarbedding.De
mineraleeerdlaagiscirca30cmdikenbevat4-5% organischestof.Debovengrond
heeft 12-16% lutum en bijmenging van zand. Onderdebovengrond komt kalkloze
totkalkarme,matiglichtezavelvoormetnatuurlijke bijmenging vanzand.Dematig
lichtezavelwordtopcirca50cm-mv.kalkrijk. Plaatselijk ishetkalkrijke materiaal
zwaarder. Binnen 80 cm - mv. gaat de zavel over in kleiarm tot kleiig, matig fijn
zand.Het matigfijne zand gaat vrij snel over in kalkrijk, kleiarm, grof zand (toev.
.../R en .../S).
Grondwatertrap: Illb en IVu
Bodemgebruik:Weidebouw en tuinbouw
tRnl2C Leekeerdgronden; kalkloze, matig lichte zavel; zand binnen 80 cm - mv.
(tabel 76a en b)
Verbreiding: AanweerskantenvandeA28,tenzuidenvandeBunsinglaan, entussen
Driebergen en Odijk
Oppervlakte:23,7 ha =0,6%
Profielopbouw: Degrondenkomenveelovereenmetdegrondenvanlegenda-eenheid
tRn02C.Debovenste 20-30cmheeft 3-5%organische stof en bestaat uit kalkloze,
matiglichtezavel(12-17,5%lutum)metzandbijmenging.Hetonderliggendemateriaal
bestaat uit iets roestige,humusarme,kalkloze,zeer lichtetot zware zavel. Opcirca
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60 cm - mv. begint het dekzand (toev. .../o). Ten zuiden van de A28 (Oostbroek),
en tussen Driebergen en Odijk komt boven het dekzand plaatselijk een kalkloze
kleilaag vancirca20diktecmvoor.Hetdekzanddat meestalietsroestigis,bestaat
uitleemarm,matigfijnzand.OpOostbroekheeft zichinhetdekzand plaatselijk een
duidelijkehumuspodzol-Bontwikkeld.TennoordenvandeA28komengrondenvoor
die zijn afgegraven (toev. .../G). Hun profielopbouw is erg heterogeen. Tussen de
Rijnse Weg (ten oosten van Odijk) en de Kromme Rijn komt rivierzand binnen 80
cm -mv.Voorditrivierzand datmatigfijn is,gaattussen 80en 120cm-mv.over
in grof rivierzand (toev. .../rS).
Grondwatertrap: Illb, IVu , Vlo en VIIo
Bodemgebruik:Weide- en akkerbouw, boomkwekerij en fruitteelt
tRnl3C Leekeerdgronden;kalkloze,matiglichtezavel;kalkloze,zwarekleibinnen
80 cm -mv. (tabel 77a en b)
Verbreiding: Ten westen en ten zuiden van De Bilt
Oppen-lakte:19,6 ha =0,5%
Profielopbouw: De bovenste 25-30 cm heeft 5-8% organische stof en bestaat uit
kalkloze, matig lichte zavel (12-17,5% lutum) met veel zandbijmenging. In de
bovengrond(toemaakdek)komenbaksteenrestenenschervenvoor.Onderdebovengrond komt een kalkloze,zware kleilaag voordie opcirca 60cm -mv.overgaatin
leemarm,matigfijn dekzand.Plaatselijk komtopdeovergangvandezwarekleinaar
het dekzand een veenlaag van 15-25cm voor.Deveentussenlaag bestaat veelal uit
zwart,moeilijk herkenbaar veen; opdenatsteenlaagsteterreingedeelten komtnog
goedherkenbaar,donkerbruin,mesotroofbroekveenvoor.Aandebovenkantvanhet
dekzand bevindt zichvaaknogeenzwarte,lemige,begraven Ah-horizont.Wanneer
deze nog duidelijk aanwezig is, treffen we daaronder plaatselijk nog een humuspodzolprofiel aan.
Grondwatertrap: Ia, lila, lub en IVu
Bodemgebruik:Weide-, akker- en tuinbouw
tRn32A Leekeerdgronden; kalkrijke, zware zavel; zand binnen 80cm -mv. tabel
78a en b)
Verbreiding: Ten noorden van de Marsdijk (bij het fort)
Oppervlakte:0,9 ha = <0,1%
Profielopbouw: Degronden zijn doorafgraving vankleien/of zavelontstaan (toev.
.../G). Het oorspronkelijke profiel bestond uit in de omgeving liggende tuineerdgronden.Debovenste20-30cmheeft 3-5%organischestof enbestaatuitkalkrijke,
zwarezavel (17,5-25%lutum)metzandbijmenging. Totde zandondergrond bestaat
hetprofiel uiteenheterogeen mengselvanbovengrond enzand.Debegindieptevan
de zandondergrond varieert, maar begint in ieder geval binnen 80 cm - mv. (toev.
...ITen .../R). Plaatselijk begint het zand binnen 40 cm - mv.
Grondwatertrap: IVu
Bodemgebruik:Weidebouw
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tRn32C Leekeerdgronden; kalkloze, zware zavel; zand binnen 80cm -mv. (tabel
79a, b en c)
Verbreiding: Oostbroek,tussenOostbroekenZeist,tussendeTolakkerlaan enZeist,
ten zuidwesten van de Blikkenburgervaart
Oppervlakte:12,8 ha =0,3%
Profielopbouw: Degrondenkomenveelovereenmetdegrondenvanlegenda-eenheid
tRnl2C. De bovenste 20-30cmheeft 3-5%organische stof enbestaat uit kalkloze,
zware zavel (12-17,5% lutum) met zandbijmenging. Het onderliggende materiaal
bestaat uit iets roestige,humusarme,kalkloze, zware zaveltot lichte klei. Opcirca
60cm-mv.beginthet dekzand (toev. ...16). Opdeovergang vande zavel/klei naar
hetleemarmedekzand ishet zandplaatselijk humeuzeren lemiger.In deomgeving
vanOostbroekheeft zichinhetdekzandplaatselijk eenhumuspodzol-Bontwikkeld.
Tussen de Tolakkerlaan en Zeist, en in de omgeving van de Blikkenburgervaart
bestaat de zandondergrond uitrivierzand (toev. ...Ir),dat eveneens binnen 80cmmv. begint.
Grondwatertrap: Illb, IVu en Vlo
Bodemgebruik:Weide- en akkerbouw, fruitteelt en boomkwekerij
tRn33C Leekeerdgronden; kalkloze, zware zavel; kalkloze, zware klei binnen 80
cm - mv. (tabel 80a, b en c)
Verbreiding: Tussen de A28 en De Bilt, omgeving Oostbroek, ten oosten van
Oostbroek, ten zuiden van Schoonoord, ten zuidoosten van Hooge Woerd, en ten
noorden van de Marsdijk
Oppervlakte:79,0ha = 2,1%
Profielopbouw:De gronden met pleistoceen zand in de ondergrond (toev. .../o en
.../p)inhetnoordenvanhetgebiedkomenveelovereenmetdegrondenvanlegendaeenheid tRnl3C. Alleen de bovengrond is zwaarder. In het algemeen bevatten de
grondenindeomgevingvanDeBiltdemeesteorganischestof.Indeomgevingvan
Oostbroek enten zuiden vanHoogeWoerd zijn debovengronden minder humeus.
Dekalkloze,zware(kom)kleilaag onderdebovengrond isveelalzeerzwaar(>50%
lutum), compact en slecht doorlatend. Ten zuiden van Schoonoord zijn de bovengronden eveneens vrij humeus alsgevolg van ophoging met sliben stadsvuil. Hier
ontbreekt echter het dekzand in de ondergrond, maar bestaat de ondergrond uit
kalkrijke klei, zavel of zand; wel komt er plaatselijk verspoeld dekzand in de
ondergrond voor. Ten noorden van de Marsdijk begint de kalkloze, zware kleilaag
tussen 40 en 80cm - mv. en gaat binnen 100cm -mv. over in lichter en kalkrijk
materiaal.Hierkomtindeondergrondbeddingachtigmateriaalmetveelschelpresten
voor.
Grondwatertrap: IIa, IIb, lila, lub, IVu en Vlo
Bodemgebruik:Weide-, akker- en tuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij
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tRii35A Leekeerdgronden;kalkrijke,zwarezavel;tot80cm-mv.homogeen (tabel
81a en b)
Verbreiding: Tenzuidwesten vandeUithoflangsdeKrommeRijn,bijBunniklangs
de Kromme Rijn ten noorden van de Marsdijk (bij het fort)
Oppen'lakte:4,0 ha = 0,1%
Profiehpbouw: De bovenste 20-30 cm heeft 3-5% organische stof en bestaat uit
kalkrijke,zwarezwarezavel(17,5-25%lutum)veelalmetzandbijmenging. Totcirca
80 cm - mv. bestaat het profiel uit kalkrijke zavel die plaatselijk gelaagd is. De
begindiepte vandekalkrijke zandondergrond varieert,maarbegint veelaltussen 80
en 120cm-mv. (toev. .../s). Het zandkan ingrofheid uiteenlopen van zeerfijn tot
matig fijn. De gronden ten noorden van de Marsdijk zijn door afgraving van klei
en/of zavel ontstaan (toev. .../G). Het oorspronkelijke profiel bestond uit in de
omgevingliggendetuineerdgronden.Degrondenzijntotcirca100cm-mv.verwerkt.
De diepere ondergrond bestaat hier uit kalkrijke zavel en klei met plaatselijk
schelpresten.
Grondwatertrap:Ma, IVu en Vlo
Bodemgebruik:Weidebouw
tRn35B Leekeerdgronden;kalkarme,zwarezavel;tot80cm-mv.homogeen (tabel
82a en b)
Verbreiding: TenzuidoostenvandeUithoflangsdeKrommeRijn,entussenNienhof
en Zeist
Oppervlakte:1,3 ha = <0,1%
Profiehpbouw: De bovenste 20-30 cm heeft 3-5% organische stof en bestaat uit
kalkloze, zware zavel (17,5-25% lutum) veelal met zandbijmenging. De bovenste
35-50 cm is kalkloos en bestaat uit zware zavel of lichte klei. Dieper dan 50cm mv. is de lichte klei of zavel kalkrijk. Tussen 80 en 120 cm - mv. wordt de
ondergrond lichter en gelaagder, en kan tussen 120 en 150 cm - mv. overgaan in
kalkrijk rivierzand.
Grondwatertrap: Illb en IVu
Bodemgebruik:Weidebouw
tRn35C Leekeerdgronden; kalkloze,zwarezavel;tot 80cm-mv.homogeen (tabel
83a en b)
Verbreiding: RondomOostbroek,ten zuidoosten vanOostbroek entennoordenvan
Heemstede
Oppervlakte:6,9 ha =0,2%
Profielopbouw:De bovenste 20-30 cm heeft 3-5% organische stof en bestaat uit
kalkloze,zwarezavel(17,5-25%lutum).Onderdebovengrondkomtkalkloze,zware
zavel of kalkloze, lichte klei voor die binnen 80 cm - mv. veelal kalkrijk wordt.
Tussen 80en 120cm- mv.wordt de ondergrond lichter engaat plaatselijk overin
kalkrijkrivierzand(toev. ...Is).Bij Oostbroektreffen wetussen 80en 120cm-mv.
pleistoceen zand(toev..../p)indeondergrond aan.Dezeprofielen diegeheelkalkloos
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zijn, hebben boven het dekzand veelal een dunne kalkloze, zware kleilaag. Bij
Oostbroek zijn de meeste gronden verwerkt (toev. .../F).
Grondwatertrap: Illb, IVu, Vlo en VIIo
Bodemgebruik: Weidebouw en fruitteelt
tRn53C Leekeerdgronden;kalkloze,lichteklei;kalkloze,zwarekleibinnen 80cm
- mv. (tabel 84a en b)
Verbreiding:Langs de Koningsweg, ten zuiden van Schoonoord, ten zuiden van
Hooge Woerd, ten oosten van Odijk
Oppervlakte:10,3 ha =0,3%
Profielopbouw: Debovenste15-30cmbestaatuitkalkloze,lichteklei(25-35%lutum)
en bevat 3-7% organische stof. Ten zuiden van Schoonoord komen de hoogste
organische-stofgehalten indebovengrond voor.Dekalkloze,zwarekleilaag begint
veelal direct onder de bovengrond engaat binnen 80cm - mv. over in kalkrijk en
lichter materiaal. Ten zuiden van Schoonoord bestaat de ondergrond uit grof zand
(toev. ...IS). Ookten oosten van Odijk komt plaatselijk grof zand inde ondergrond
voor. Langs de Koningsweg zijn de gronden vrij droog ontwikkeld en bestaat de
ondergrond uit zavel en klei; de kleiis soms kalkloos. De gronden ten zuiden van
HoogeWoerdmetdekzandbinnen 80cm-mv.(toev..../o)komenveelovereenmet
de in de omgeving liggende gronden van legenda-eenheid tRn33C. Alleen de
bovengronden zijn zwaarder.
Grondwatertrap: IIa, Illb, sVlo, Vlo en sVIIo
Bodemgebruik: Weidebouw en fruitteelt
tRn55B Leekeerdgronden; kalkarme,lichte klei;tot 80cm -mv. homogeen (tabel
85a en b)
Verbreiding: Ten westen van Odijk
Oppervlakte:8,6 ha =0,2%
Profielopbouw:De bovenste 25-35 cm heeft 3-5% organische stof en bestaat uit
kalkloze, lichte klei (25-35% lutum).Deze gronden onderscheiden zich van dein
de omgeving liggende gronden door een iets donkerder bovengrond. Mogelijk zijn
deze gronden in het verleden langdurig als bouwland of boomgaard in gebruik
geweest.Degronden zijn totcirca40cm-mv.kalkloos.Plaatselijk komttussen 30
en50cm-mv.eenkalkloze, zwarekleilaag voor.Dieperdan40cm-mv.wisselen
lagenvankalkrijke kleienzavelelkaaraf. Plaatselijk gaatdeondergrondtussen 120
en 150 cm - mv. over in kalkrijk rivierzand (toev. ...It).
Grondwatertrap: Vlo, VIIo en sVIIo
Bodemgebruik: Weidebouw en fruitteelt
tRn55C Leekeerdgronden; kalkloze, lichte klei; tot 80cm - mv. homogeen (tabel
86a en b)
Verbreiding:Langs de Zeister Grift en langs de Oud-Wulfse Weg
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Oppetylakte:5,4 ha = 0,1%
Profielopbouw:De bovenste 20-30 cm heeft 3-5% organische stof en bestaat uit
kalklcze,lichte klei (25-35%lutum). LangsdeZeisterGrift bestaan de gronden tot
tenminste 120cm-mv.uitlichteklei.Vanaf 50-70cm-mv.wordtdeklei kalkrijk,
entussen 80en 100cm-mv.wordtdeondergrond ongerijpt. Aandenoordkantvan
de Ze:.sterGrift begint depleistocene zandondergrond tussen 120en 150cm -mv.
(toev. .../q).VlaklangsdeZeisterGrift zijn degrondenverwerkt (toev. .../F).Inhet
zuidwesten van het gebied zijn de gronden met deze legenda-eenheid droger en
zwaarder ontwikkeld. Plaatselijk komt een kalkloze, zware kleilaag binnen 50cm
- mv. voor.Dieperdan 80cm-mv.komtkalkloze,zwaretot zeerzwareklei(toev.
...Ik) met en zonder laklaag voor.
Grondwatertrap: Illb, Vbo en Vlo
Bodemgebruik:Weidebouw en fruitteelt
tRn57C Leekeerdgronden; kalkloze,lichteklei;profielverloop 3 + 4 (tabel 87aen
b)
Verbreiding:Langs de Oud-Wulfse Weg
Oppervlakte:2,4 ha = 0,1%
Profielopbouw: Degronden komen veelovereen met de,in de omgeving liggende,
gronden van legenda-eenheid tRn55C en Rn57C (de eerste wat debovengrond, en
de tweede wat de verdere profielopbouw betreft).
Grondwatertrap: Illb, Vbo
Bodemgebruik:Weidebouw

4.3.2.3 Woudeerdgronden
Woudeerdgronden zijn hydrokleieerdgronden met een gerijpte kleiondergrond tot
tenminste 80 cm - mv. Ze onderscheiden zich van de leekeerdgronden door een
dikkere minerale eerdlaag: 30tot50cm.Degronden komen hoofdzakelijk voorin
het noorden van het gebied op de overgang van dekzand naar rivierklei. Hun
oppervlakte bedraagt 86,0ha(=2,3%).Inhetrivierkleigebiedkomendewoudeerdgronden verspreid als oude bewoningsgronden voor. Het merendeel van de matig
dikke cultuurdekken (toemaakdekken)isontstaan doorophogingenbemestingmet
slib, bagger,potstalmest en ander huishoudelijk afval. Opgrond van verschillen in
kalk- en profielverloop hebben we in totaal 11legenda-eenheden onderscheiden.
cRn02C Woudeerdgronden; kalkloze, zeer lichte zavel; zand binnen 80 cm - mv.
(tabel 88a en b)
Verbreiding: Ten noorden van de A28
Oppervlakte:11,0 ha =0,3%
Profielopbouw:Het cultuurdek is 35-50cm dik en bevat 4-7% organische stof en
8-12%lutum.Inhetcultuurdek(toemaakdek)bevindenzichveelzand,baksteenresten
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en scherven van aardewerk en kalkpijpen. Veelal is het onderste deel van het
cultuurdekzwaarderdanhetbovenstedeel.Opdeovergangvanhetcultuurdeknaar
depleistocene zandondergrondkomtplaatselijk eendonkergrijze,kalkloze,kleilaag
van circa 10 cm dikte voor. Het dekzand begint tussen 40 en 60 cm - mv. Het
dekzandbestaatveelaluitietsroestig,leemarm,matigfijnzand.Inhetbovenstedeel
van het dekzand bevindt zich plaatselijk een zwarte, humusrijke, begraven
Ah-horizontmetdaaronderveelaleenzwakontwikkeldeB-horizont.Indeomgeving
vandeJacobssteeg,waarookbeekeerdgrondenvoorkomen,ishetdekzandvlakonder
het cultuurdek erglemig en bevat het zand ijzerconcreties. Ten westen vanDeBilt
is een aantal gronden dieper dan 40 cm - mv. verwerkt (toev..../F), waarbij resten
van het dekzand vermengd zijn met het cultuurdek.
Grondwatertrap: Illb en IVu
Bodemgebruik: Weide-, akker- en tuinbouw, en boomkwekerij
cRnl2C Woudeerdgronden; kalkloze,matig lichte zavel; zand binnen 80cm-mv.
(tabel 89a en b)
Verbreiding:Ten noorden van de A28
Oppervlakte:23,7 ha = 0,6%
Profielopbouw: Degrondenkomenveelovereenmetdegrondenvanlegenda-eenheid
cRn02C.Alleen hetcultuurdek iszwaarder. Debovenste 30cm vanhet cultuurdek
heeft 12-17,5%lutum.
Grondwatertrap: lila, lub, IVu en Vlo
Bodemgebruik:Weide-, akker- en tuinbouw, en boomkwekerij
cRnl3C Woudeerdgronden;kalkloze,matiglichtezavel;kalkloze,zwarekleibinnen
80 cm - mv. (tabel 90a en b)
Verbreiding:Ten westen en ten zuiden van De Bilt
Oppervlakte:21,4 ha =0,6%
Profielopbouw:Het cultuurdek is 30-50 cm dik, en bevat 5-8% organische stof en
12-17,5%lutum.Hetbovenstedeelvanhetcultuurdekbevatinhetalgemeenminder
lutum dan het onderste deel. In het cultuurdek treffen we veel zandbijmenging,
scherven en baksteenresten aan. Onder het cultuurdek komt een kalkloze, zware
(kom)kleilaag (profielverloop 3) voor die tussen 60 en 80 cm - mv. overgaat in
dekzand(toev..../o).Opdeovergangvandezwarekleilaagnaardezandondergrond
bevindtzichsomseenzwarte,humusrijke totvenige,enigszins lemigezandlaagvan
circa10cmdikte("begraven" Ah-horizont).Inhetonderliggendedekzandheeft zich
plaatselijk eenzwakkehumuspodzol ontwikkeld. Ten zuidwesten vanDeBiltkomt
onder de zware kleilaag een veenlaag van circa 20 cmdikte (toev. .../w) voor. Het
veen is meestal nog goed herkenbaar en bestaat uit mesotroof broekveen. Door de
aanwezigheid vandeveenlaagbegintdepleistocene zandondergrond dieperdan80
cm - mv. (toev. .../p).
Grondwatertrap: lila, lub, IVu, Vlo en sVlo
Bodemgebruik:Weide-, akker- en tuinbouw en boomkwekerij
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cRnl5C Woudeerdgronden;kalkloze,matiglichtezavel;tot80cm-mv.homogeen
(tabel 91a en b)
Verbreiding:Oostbroek
Oppervlakte:1,4 ha = <0,1%
Profielopbouw: Degronden zijn inhetverledenvermoedelijk ingebruikgeweestals
tuinenbijhetlandgoedOostbroek.Tegenwoordigwordenzegebruiktalsboomgaard.
De gronden zijn tot circa 100cm - mv. verwerkt (toev. .../F). De bovenste 40cm
bestaat:uit een redelijk homogeen cultuurdek van kalkloze, matig lichte zavel met
veel zandbijmenging. Verder bestaat het profiel uit kalkloze, zware klei met
bovengrondsresten. Tussen 90en 120cm-mv.gaathetprofiel overinkalklozeklei
en tussen 120en 150cm - mv. begint depleistocene zandondergrond (toev. .../q).
Hetdekzand,waarinzichplaatselijk eenzwakkepodzolheeft ontwikkeld,isleemarm
en matig fijn.
Grondwatertrap: Vlo
Bodemgebruik:Fruitteelt
cRn33C Woudeerdgronden; kalkloze, zware zavel;kalkloze, zwareklei binnen 80
cm - mv. (tabel 92a en b)
Verbreiding: Rijnwijck
Oppervlakte:0,6 ha = <0,1%
Profielopbouw: Degrondenzijninhetverledenvermoedelijk ingebruikgeweestals
tuinen bij het landgoed Rijnwijck. Tegenwoordig liggen ze in bos. Het cultuurdek
is 40-50 cm dik, en bevat 3-4% organische stof en 20-24% lutum met zandbijmenging. Onder het cultuurdek komt kalkloze, zware en zeer zware klei voor die
opcirca 100cm -mv. overgaat inhalfgerijpte, kalkrijke zavel. Dekalkrijke zavel
gaat tussen 120en 150cm-mv.overin zeer fijn tot matigfijn, kalkrijk rivierzand
(toev. ...It).
Grondwatertrap: IVu
Bodemgebruik: Loofbos
cRn35B Woudeerdgronden;kalkarme,zwarezavel;tot80cm-mv.homogeen(tabel
93a en b)
Verbreiding: Bij Nieuw-Amelisweerd,ten noordwesten van Odijk, bij Heemstede,
ten noorden en noordwesten van Houten, en bij fort Vechten
Oppervlakte:10,3 ha =0,3%
Profielopbouw:De 30-50 cm dikke minerale eerdlaag bevat 3-5%organische stof
en 17,5-25%lutum.Demineraleeerdlaag iskalkarmtotkalkloosengaat binnen50
cm -mv.overinkalkarmetotkalkrijke, zware zavel of lichteklei.Deopbouwvan
deondergrondvarieertvanplaatstotplaats.BijHeemstedekomtkalkoze,zwareklei
indeondergrond (toev..../k)voor.BijNieuw-Amelisweerd wijkt degronddoorzijn
lage ligging en profielopbouw af van de rest; de ondergrond bestaat hier uit
halfgerijpte tot ongerijpte, gelaagde, zware zavel.
Grondwatertrap: IIb, Vlo, sVIIo, VIIo en sVIId
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Bodemgebruik: Weide- en akkerbouw, fruitteelt en loofbos
cRn35C Woudeerdgronden;kalkloze,zwarezavel;tot80cm-mv.homogeen (tabel
94a en b)
Verbreiding:Rijnwijck en tussen Odijk en de Achterdijk
Oppervlakte:2,6 ha =0,1%
Profielopbouw: De 30-50 cmdikke minerale eerdlaag bevat 3-5%organische stof
en 17,5-25% lutum. De minerale eerdlaag is kalkloos. Bij Rijnwijck komt veel
zandbijmengingindebovengrondvoor.Degrondenzijnhierdoorophogingendiepe
verwerking (toev..../H)heterogeen.Hetmateriaalbestaatuitkalkloze,zavelenklei
metveelzandbijmenging. Tussen 100en 150cm-mv.komtmatigfijn enmatiggrof
rivierzand (toev..../sen.../T)voor.TussenOdijkendeAchterdijk wordendegronden
met deze legenda-eenheid tussen 40 en 60 cm - mv. kalkrijk. Vlak onder het
cultuurdekkomthierplaatselijk eenkalklozekleilaagvoor.Verderbestaathetprofiel
veelaluit zwarezaveldienaarbenedentoegeleidelijk overgaatinlichtermateriaal.
Grondwatertrap: Vlo en VIIo
Bodemgebruik:Weidebouw en gemengd bos
cRn53C Woudeerdgronden;kalkloze,lichteklei;kalkloze,zwarekleibinnen80cm
- mv. (tabel 95a en b)
Verbreiding:TennoordwestenvanHeemstedeenbijdesplitsing Marsdijk-Achterdijk
Oppervlakte:2,5 ha =0,1%
Profielopbouw:Het cultuurdek is 30-40 cm dik, en bevat 3-5%organische stof en
25-35%lutum.Opcirca50cm-mv.begintdekalkloze,zwarekleilaagdieopcirca
100 cm - mv. overgaat in lichter en/of kalkrijk materiaal. Bij de splitsing
Marsdijk-Achterdijk komttussen 120en150cm-mv.kalkrijk rivierzand (toev....It)
voor.
Grondwatertrap: Vlo
Bodemgebruik:Weidebouw en fruitteelt
cRn54C Woudeerdgronden; kalkloze, lichte klei; kalkloze, zware klei tot 120cm
- mv. (tabel 96a en b)
Verbreiding:Tussen de Laagravense Weg en het Amsterdam-Rijnkanaal
Oppervlakte:5,7 ha =0,1%
Profielopbouw:Het cultuurdek is 30-50 cm dik, en bevat 3-5% organische stof en
30-35% lutum. Het onderste deelvanhetcultuurdek bestaat veelaluit matig zware
kleienbevat minder humus.Opcirca50cm-mv.begint dehumusarme,kalkloze,
zware kleilaag diedoorloopt tottenminste 120cm -mv.Veelalkomtindekleilaag
een donkere,humushoudende, slecht doorlatende laklaag voor. Tussen 120en 150
cm -mv. wordt de ondergrond plaatselijk lichter en kalkrijker. Een aantal gronden
is geëgaliseerd en verwerkt (toev. .../F).
Grondwatertrap:sVIo, Vlo, sVIIo en VIIo
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Bodemgebruik: Weidebouw en fruitteelt
cRn55B Woudeerdgronden;kalkarme,lichteklei;tot80cm-mv.homogeen (tabel
97a en b)
Verbreiding:Tussen de Laagravense Weg en het Amsterdam-Rijnkanaal, en ten
westen van de Marsdijk
Oppervlakte:2,8 ha = 0,1%
Profielopbouw: Het cultuurdek is 30-50 cm dik, en bevat 3-5%organische stof en
25-35% lutum. Het cultuurdek is kalkloos of kalkarm en gaat binnen 50 cm -mv.
overinhumusarme,kalkarme totkalrijke, lichteklei.Opcirca 80cm-mv.gaatde
kleioverinkalkrijke zavel.Tenwesten vandeMarsdijk komtniet-kalkrijke, zware
klei in de ondergrond voor (toev. .../k).
Grondwatertrap: Vlo en VIIo
Bodemgebruik:Weidebouw en fruitteelt
cRn55C Woudeerdgronden; kalkloze,lichteklei;tot 80cm -mv.homogeen (tabel
98a en b)
Verbreiding:Aan weerskanten van de Oud-Wulfse Weg
Oppervlakte:4,0 ha = 0,1%
Profielopbouw: Het cultuurdek is 30-50 cm dik, bevat 3-5% organische stof en
25-35% lutum,eniskalkloos.Hetonderstedeelvanhetcultuurdek isveelalzwaarder
enbestaattendeleuitdeoorspronkelijke bovengrond.Dieperdan50cm-mv.bestaat
het profiel veelal uit kalkrijke, lichte klei. Tussen 80 en 150 cm - mv. komt
plaatselijk zware klei met een laklaag (toev. .../k) voor. Aan de westkant van de
Oud-Wulfse Weg is de ondergrond lichter en kalkrijker.
Grondwatertrap:sVIo, sVIIo en VIIo
Bodemgebruik:Weidebouw en fruitteelt

4.3.3 Xerokleivaaggronden/ooivaaggronden
Xerokleivaaggronden zijnkleigrondenzonderhydromorfekenmerkenbinnen50cm
- mv.enmet een dunnehumeuze (<15cm)bovengrond of een onduidelijke (vage)
bovengrond. Door hun hoge ligging op de stroomruggen zijn de gronden droog
ontwikkeld,watinhoudtdattottenminste50cm-mv.geenroest-ofreductievlekken
waarneembaar zijn. Met uitzondering van het noorden treffen we de xerokleivaaggronden verspreid in het gebied op de stroomruggen aan. Ze beslaan een
oppervlakte van 364,1 ha (= 9,6%). Binnen het gehanteerde classificatiesysteem
worden de xerokleivaaggronden niet verder onderverdeeld; de meer gebruikelijke
benaming is ooivaaggronden.
Ooivaaggronden zijnxerokleivaaggronden d.w.z.kleivaaggronden zonderhydromorfe
kenmerken binnen 50cm -mv. Ze beslaan een oppervlakte van 364,1 ha(=9,6%).
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Hetontbrekenvanhydromorfe kenmerkenmanifesteert zichineenmooie,homogene,
bruinelaag(en)zonderwaarneembare vlekkerigheid.Wanneerdegronden verwerkt
zijn,iserweinigsprakevanhomogeniteit enzouden dezegronden niet voldoen aan
decriteriavaneenooivaaggrond.Delandschappelijke liggingendekenmerken van
de niet-verwerkte gronden in de omgeving zijn dan vaak doorslaggevend voor het
classificeren van de verwerkte gronden. In het algemeen beginnen bij de ooivaaggrondendehydromorfekenmerken,indevormvanroest-enreductievlekken,tussen
50 en 80 cm -mv. Ze komen, wat de profielopbouw betreft, veel overeen met de,
op de stroomruggen liggende, poldervaaggronden. Alleen de ooivaaggronden zijn
droger ontwikkeld. Deaardentextuurvandeondergrond kanopkorte afstand sterk
uiteenlopen.Metnameopplaatsenwaarhetzandondiepvoorkomt,enincombinatie
meteenperiodevan langdurigedroogte,manifesteren dezeverschillen zich aanhet
maaiveld. Er komen dan langgerekte stroken in het veld voor waar het gewas
verdroogt. Demensenuitdebuurt spreken over deaanwezigheid van "zandbanen".
Opgrond vanverschillen inzwaarte vandebovengrond,enkalk-en profielverloop
hebben we in totaal 17 legenda-eenheden onderscheiden.
Rdl2A Ooivaaggronden; kalkrijke, matig lichte zavel; zand binnen 80 cm - mv.
(tabel 99a en b)
Verbreiding: Ten zuiden van Oud-Amelisweerd en ten noorden van Bunnik
Oppervlakte: 4,5 ha = 0,1%
Profielopbouw:De bovenste 20-30 cm heeft 2-3% organische stof en bestaat uit
kalkarme tot kalkrijke, matig lichte zavel (12-17,5% lutum) met plaatselijk
zandbijmenging.Hetonderliggendemateriaalbestaatuithumusarme,kalkrijke,matig
lichte zavelmet vooral bij deverwerkte gronden (toev. .../F)veel zandbijmenging.
Tussen 40 en 80 cm - mv. begint de zandondergrond (toev. .../r). Het rivierzand
bestaat uit kalkrijk, kleiarmtot kleiig, zeerfijn en matig fijn zand. Het is moeilijk
aan te geven waar en op welke diepte zeer fijn zand, en waar en op welke diepte
matigfijn zandvoorkomt,omdatditperboringwisselt.Indezandondergrondkomen
veelal één of meer kleibandjes voor. Plaatselijk komt tussen 120en 150 cm - mv.
grof zand (toev. .../T) voor.
Grondwatertrap: Vlo en VIIo
Bodemgebruik: Weidebouw
Rdl2B Ooivaaggronden; kalkarme, matig lichte zavel; zand binnen 80 cm - mv.
(tabel 100a en b)
Verbreiding: Ten zuiden van Oud-Amelisweerd, ten noordoosten van
Nieuw-Amelisweerd, tussen Nienhof en Zeist, en ten noordoosten van Houten
Oppervlakte:6,4 ha = 0,2%
Profielopbouw:De bovenste 20-30 cm heeft 2-3% organische stof en bestaat uit
kalkarme tot kalkloze, matig lichte zavel (12-17,5% lutum) met plaatselijk
zandbijmenging. Het onderliggende materiaal bestaat uit humusarme,kalkarme tot
kalkloze,matiglichtezavel.Binnen50cm-mv.wordthetprofiel kalkrijk enbinnen
80cm-mv.begintdezandondergrond (toev..../r).Hetrivierzandbestaatuitkalkrijk,
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kleiarn tot kleiig, zeer fijn en matig fijn zand. Hetismoeilijk aante geven waar
en op welke diepte zeer fijn zand, en waar en op welke diepte matig fijn zand
voorkomt, omdatditperboring verschilt. Indezandondergrond komen veelaléén
of meer (toev. ...Ir) kleibandjes voor. Tennoordoosten vanHouten gaat hetmatig
fijne zand tussen 80en 120cm-mv.over in matig grof zand (toev ...IS).
Grondvatertrap:VIIo
Bodemgebruik: Weide- en akkerbouw
Rdl2C Ooivaaggronden; kalkloze, matig lichte zavel; zand binnen 80cm-mv.
(tabel 101aenb)
Verbreiding: Verspreid inhetmidden en zuiden vanhetgebied
Oppenlakte: 61,7ha= 1,6%
Profielopbouw:De bovengrond is 20-30 cm dik, bestaat uit matig lichte zavel
(12-17,5%lutum)enbevat2-4%organischestof. Bijeengrootaantalgrondenkomt
in debovengrond endedaaronder liggende lagen bijmenging vanmatig fijn, soms
matiggrof, zand voor.Degronden zijn tottenminste50cm-mv.kalkloos.Tussen
50en80cm-mv.wordendemeestegrondenkalkrijk.Totdezandondergrond bestaat
hetprofiel uitlichtezavel,metplaatselijk eenzwaardere laagvanzwarezavelen/of
lichteklei.Hetrivierzand dattussen 40en80cm-mv.begint,isergwisselendvan
samenstelling.Doordetoevoeging(en)isperkaartvlak eenindicatie tegeven over
het textuurverloop vande zandondergrond. Ookhetkalkgehalte in het rivierzand
varieert nogal. Veelal ishet fijne zand welkalkrijk, maar hetkalkgehalte vanhet
groffe rivierzand kanperboring verschillen. Hetvoorkomen vangrof zand binnen
80cm-mv.(toev. .../R)houdt meestal ookin,datinhetbovenliggende materiaal
veelgrovedelen zitten.Tegen Zeist aan(omgeving Koelaan)isdezandondergrond
erggelaagdenzijnkleibandjes van10-20cmdiktegeenuitzondering.Tenzuidwesten
vandeTiendwegkomen ooivaaggronden voormetpleistoceen zand binnen 80cm
- mv.(toev .../o). Deze gronden zijn geheel kalkloos en boven het dekzand komt
plaatselijk eenkalkloze kleilaag voor.
Grondwatertrap:VIIo en Vlld
Bodemgebruik:Akker- en weidebouw, fruitteelt enbos
Rdl5A Ooivaaggronden; kalkrijke, matiglichte zavel;tot80cm-mv.homogeen
(tabel 102aenb)
Verbreiding: Tenzuiden van Rhijnauwen
Oppervlakte:1,7 ha= <0,1%
Profielopbouw: Debovenste 20-30cmheeft circa 3% organische stof en bestaatuit
kalkarme tot kalkrijke, matig lichte zavel (12-17,5% lutum) Het onderliggende
materiaal bestaatuithumusarme,kalkrijke, zeerlichteenmatiglichtezavel.Tussen
120en150cm-mv.gaatdekalkrijke zavel overinkleiarm, matigfijn zand (toev.
...It).
Grondwatertrap: VIIo
Bodemgebruik:Weidebouw
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Rdl5B Ooivaaggronden;kalkarme,matig lichte zavel;tot 80cm-mv.homogeen
(tabel 103a en b)
Verbreiding: TussenNienhof enZeist,tussenBlikkenburgendeTiendwegenlangs
de weg van Houten naar de Achterdijk
Oppervlakte:7,0 ha =0,2%
Profielopbouw:De bovenste 20-30 cm heeft 2-3% organische stof en bestaat uit
kalkloze,matiglichtezavel(12-17,5%lutum).TussenBlikkenburgendeTiendweg
is de bovengrond als gevolg van ondiepe verwerking plaatselijk kalkrijk. Onderde
bovengrond bestaathetprofiel uithumusarme,matiglichtezaveldietotcirca50cm
-mv.kalkarm ofkalkloosisendaarnakalkrijk wordt.Dekalkrijke zandondergrond
dietussen 80en 120cm-mv.begint (toev. .../s), bestaatuit zeerfijn en matig fijn
zand (veelal gelaagd).Langs de wegvan Houten naarde Achterdijk kunnen lagen
van zware zavelen lichte klei voorkomen; tussen 120en 150cm -mv.treffen we
veelal grof zand (toev. .../T) in de ondergrond aan.
Grondwatertrap: Vlo en VIIo
Bodemgebruik:Weidebouw
Rdl5C Ooivaaggronden; kalkloze,matig lichte zavel; tot 80cm -mv.homogeen
(tabel 104a en b)
Verbreiding:Verspreid in het midden en zuiden van het gebied
Oppervlakte:43,4 ha = 1,1%
Profielopbouw:De bovenste 20-30 cm heeft 2-4% organische stof en bestaat uit
kalkloze,matiglichtezavel(12-17,5%lutum).Plaatselijkkomtbijmengingvanmatig
fijn en grof zand in de bovengrond voor. Onder de bovengrond bestaat het profiel
uithumusarme,matig lichte en/of zware zavel.Plaatselijk komen tussen 50en 100
cm - mv. roest- en mangaanvlekken voor. De gronden zijn tot ten minste 50cm mv. kalkloos. Meestal wordt het materiaal binnen 80 cm - mv. kalkrijk en iets
gelaagd.Bijdemeestegrondenbegintdekalkrijkezandondergrondtussen80en120
cm - mv. die veelal bestaan uit kleiarm tot kleiig, zeer fijn en matig fijn zand. De
begindieptevandezandondergrondkanbinnen 1 kaartvlaksterkuiteenlopenenook
detextuurvanhetzandkanperboringverschillen.TussendeTolakkerlaanenZeist,
tennoordoostenvanHoutenentenzuidenvandeMardijkbestaatdezandondergrond
tussen 80 en 120 cm - mv. uit grof zand (toev. .../S). Bij een geringe oppervlakte
aan gronden begint de zandondergrond dieper dan 150cm - mv.
Grondwatertrap:sVIIo, VIIo en Vlld
Bodemgebruik:Weide- en akkerbouw, fruitteelt en bos
Rd32A Ooivaaggronden; kalkrijke, zware zavel; zand binnen 80cm -mv. (tabel
105a en b)
Verbreiding:Ten zuiden van Rhijnauwen, en tussen Nienhof en Zeist
Oppervlakte:5,7 ha = 0,1%
Profielopbouw:De bovenste 20-30 cm heeft 2-4% organische stof en bestaat uit
kalkarmetotkalkrijke,zwarezavel(17,5-25%lutum)metplaatselijk zandbijmenging.
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Het onderliggende materiaal bestaat uit humusarme, kalkarme tot kalkrijke, zware
zavelmet,vooralbijdeverwerktegronden(toev..../F),veelzandbijmenging. Tussen
40en 80cm -mv.begint dezandondergrond (toev. ...Ir).Hetrivierzand bestaat uit
kalkrijk, kleiarm totkleiig, zeerfijn enmatigfijn zand.Het zandis veelal gelaagd.
TussenNienhof enZeistwordtdezandondergrondplaatselijk onderbrokendoorkleienzavellagen.Tussen 120en 150cm-mv.kanhiereveneensgrofzandvoorkomen.
Grondwatertrap: VIIo
Bodemgebruik: Weide- en akkerbouw
Rd32B Ooivaaggronden; kalkarme, zware zavel; zand binnen 80cm - mv. (tabel
106a en b)
Verbreiding: Ten zuidwesten van Bunnik (tussen de Achterdijk en de A12), ten
zuidoosten van Bunnik (tussen spoorlijn en A12),en tennoordoosten van Houten
Oppervlakte:10,8 ha =0,3%
Profielopbouw:Degrondenkomenveelovereenmetdehiervoorbeschreveneenheid
Rd32A.Alleenhetkalkverloopwijktenigszinsaf. Dezekanperboringergwisselen.
Binnen 1kaartvlak kan kalkverloop A,B en C voorkomen. Tussen 60 en 80 cmmv.begintdezandondergrond (toev....lx). Hetrivierzandbestaatuitkalkrijk,kleiarm
tot kleiig, zeer fijn en matig fijn zand. Plaatselijk gaat het fijne zand tussen 80en
120cm-mv.overingrofzand(toev....IS).Tenzuidwesten vanBunnikkomennogal
watverwerktegronden(toev....IF)voor.Vooraldezegrondenhebben zandbijmenging
in de bovengrond.
Grondwatertrap: VIIo en Vlld
Bodemgebruik: Weide- en akkerbouw en fruitteelt
Rd32C Ooivaaggronden; kalkloze, zware zavel; zand binnen 80 cm - mv. (tabel
107a en b)
Verbreiding: Ten westen van de Tolakkerlaan, ten zuiden van de Uithof, tussen
Nienhof en deKoelaan,omgevingWulperhorst, langsdeRijnse Weg,entennoordoosten van Houten (langs de Achterdijk)
Oppervlakte: 27,3 ha =0,7%
Profielopbouw: Debovengrond is20-30cmdik, bestaatuit zwarezavel(17,5-25%
lutum) en bevat 2-4% organische stofgehalte. Bij een aantal gronden komt in de
bovengrond endedaaronderliggende lagen bijmenging vanmatigfijn,somsmatig
grof zand voor. Degronden zijn tot tenminste 50cm -mv.kalkloos. Tussen 50en
80 cm -mv. worden de meeste profielen kalkrijk. Tot de zandondergrond bestaat
het profiel uit zware zavel em matig lichte zavel. De overgang naar de zandondergrond ismeestal gelaagd.Hetrivierzand dattussen 50en 80cm-mv.begint,iserg
wisselend van samenstelling. De toevoeging(en) geven per kaartvlak slechts een
indicatieoverhettextuurverloop vandezandondergrond.Ookhetkalkverloopinhet
rivierzand varieertnogal.Veelalishetfijne zand welkalkrijk, maarhetkalkgehalte
van het groffe rivierzand is per boring verschillend. Aan weerskanten van de
Tolakkerlaan komtplaatselijk zeergrof zand binnen 80cm -mv.(toev. ...IR)voor.
Het voorkomen van grof zand binnen 80 cm - mv. betekent meestal dat in het
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bovenliggende materiaal veel grove delen zitten. In de omgeving van Wulperhorst
is de zandondergrond erg gelaagd en zijn kleibandjes van 10-20 dikte cm geen
uitzondering.
Grondwatertrap: Vlo, VIIo en Vlld
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw, fruitteelt en bos
Rd33B Ooivaaggronden; kalkarme, zware zavel; kalkloze, zware klei binnen 80
cm - mv. (tabel 108a en b)
Verbreiding:Ten noorden van de Koningsweg
Oppervlakte:1,6 ha = <0,1%
Profielopbouw: Debovengrond is20-30cmdik, bestaatuit zware zavel(12-17,5%
lutum)enbevat2-3%organischestof.Directonderdebovengrond komteenbruine,
homogene laag van kalkrijke, zware zavel voor die op circa 60 cm -mv. overgaat
inkalkloze,zwareklei.Indekalkloze,zwarekleilaagkomtboveninveelaleendunne
laklaag voor.Dekalkloze,zwarekleilaagis 30-40cmdikenrust opeen geleidelijk
lichter wordende en kalkrijke ondergrond.
Grondwatertrap: VIIo
Bodemgebruik:Weidebouw
Rd35A Ooivaaggronden; kalkrijke, zware zavel;tot 80cm -mv.homogeen (tabel
109a en b)
Verbreiding: Ten noorden en noordwesten van Bunnik, omgeving Nienhof, en ten
noordwesten van Odijk
Oppervlakte:21,1 ha = 0,6%
Profielopbouw: De bovenste 20-30 cm heeft 2-4% organische stof en bestaat uit
kalkarme tot kalkrijke, zware zavel (17,5-25% lutum). Met name bij de verwerkte
gronden (toev. .../F) treffen we veel zanddeeltjes in de bovengrond aan. Het
onderliggende materiaal bestaat uit humusarme,kalkrijke, zware zavel. Plaatselijk
wordtdezware zavel onderbroken dooreen lichteredan welzwaarderelaag.Bijde
meeste gronden wordt het profiel naar beneden toe geleidelijk lichter (aflopend
profiel) en gelaagder, en gaat tussen 80 en 120 cm -mv. over in kalkrijk, kleiarm
totkleiig,zeerfijn enmatigfijn zand (toev. .../s).Tennoordoosten van Odijk komt
tussen 120 en 150cm - mv grof zand (toev. .../T) voor.
Grondwatertrap: Vlo en VIIo
Bodemgebruik:Weide- en akkerbouw, fruitteelt en bos
Rd35B Ooivaaggronden; kalkarme,zwarezavel;tot 80cm -mv.homogeen (tabel
110a en b)
Verbreiding:Verspreid in het midden en zuiden van het gebied
Oppervlakte:36,9 ha = 1,0%
Profielopbouw: De bovenste 20-30 cm heeft 2-4% organische stof en bestaat uit
kalkloze,plaatselijk kalkarme,zwarezavel(17,5-25%lutum).Onderdebovengrond
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bestaat het profiel uit humusarme, zware zavel die tot circa 50 cm -mv. kalkarm
of kaldoos is endaarna kalkrijk wordt. Plaatselijk komt tussen 30 en 60 cm -mv.
een iei:szwaardere laag vanlichte klei voor. Binnen 80cm-mv.worden demeeste
gronden,lichter,kalkrijkerengelaagder.Veelalbegintdekalkrijke zandondergrond
tussen 80 en 120cm - mv. (toev. .../s). Ze bestaat uit zeer fijn en matig fijn zand
en is veelal gelaagd. Ten zuidoosten van Bunnik (tussen spoorlijn en A12) en ten
zuidwestenvanBunnik(tussenAchterdijkenA12)bestaatdezandondergrondtussen
120 en 150 cm - mv. plaatselijk uit grof zand (toev. .../T).
Grondwatertrap: Vlo, VIIo en Vlld
Bodemgebruik: Weide- en akkerbouw, fruitteelt en bos
Rd35C Ooivaaggronden; kalkloze,zwarezavel;tot80cm -mv.homogeen (tabel
l i l a en b)
Verbreiding:Verspreid in het midden en zuiden van het gebied
Oppervlakte:96,9 ha =2,5%
Profietopbouw:De bovenste 20-30 cm heeft 2-4% organische stof en bestaat uit
kalkloze, zware zavel (17,5-25% lutum). Onder de bovengrond bestaat het profiel
uit humusarme, kalkloze, zware zavel of lichte klei. Vooral in het zuidelijke deel
van het gebied komen tussen 50 en 100 cm - mv. plaatselijk roest- en
mangaanvlekken voor.Tussen60en80cm-mv.wordendemeestegronden kalkrijk
enmeestalooklichterengelaagder.Veelalbegintdekalkrijke zandondergrondtussen
80en 120cm-mv.(toev..../s).Zebestaatuitzeerfijn enmatigfijn zandenisveelal
gelaagd.Plaatselijk gaathetfijne zandbinnen 120cm-mv.overingrof zand(toev.
.../S).Debegindieptevandezandondergrondkanbinnen 1 kaartvlaksterkuiteenlopen
enookdetextuurvanhetzandkanperboringverschillen.Dezeverschillen opkorte
afstand openbaren zich in perioden van droogte aan het maaiveld. Er komen dan
langgerektestokeninhetveldvoorwaarhetgewasverdroogt.Demensenuitdebuurt
spreken over deaanwezigheid van "zandbanen". Ten oosten van Bunnik komt een
opduikingvanhetpleistocenezandvoorenisbijeenkleineoppervlaktehetdekzand
binnen 150cm-mv.(toev. .../q)aangetroffen. TenzuidenvandeKoelaan enlangs
de Achterdijk komt tussen 70 en 120 cm - mv. plaatselijk kalkarme en kalkloze,
zware klei voor (toev. .../k); doorhun zwaardere profielopbouw voldoet een aantal
bodems niet aan de kenmerken van een ooivaaggrond.
Grondwatertrap: Vlo, sVIIo en VIIo
Bodemgebruik: Weide- en akkerbouw, fruitteelt en bos
Rd53C Ooivaaggronden;kalkarme,lichteklei;kalkloze,zwarekleibinnen 80cm
- mv. (tabel 112a en b)
Verbreiding:Ten zuiden van de Uithof (langs de Kromme Rijn)
Oppervlakte:1,6 ha = <0,1%
Profielopbouw: De bovengrond is 20-30 cm dik, bestaat uit lichte klei (circa28%
lutum)enbevat2-3%organischestof.Directonderdebovengrond komteenbruine,
homogene laag van kalkloze,lichte klei voor die opcirca 50 cm -mv. overgaat in
kalkloze, zware klei. De kalkloze, zware kleilaag is 30-50 cm dik en rust op een
lichtere, kalkarme tot kalkrijke ondergrond. Binnen 120cm - mv.gaat de lichtere
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ondergrond over in zand. De textuur van het zand varieert per boring. Plaatselijk
komen er lagen van grof zand voor.
Grondwatertrap: sVIId
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw
Rd55A Ooivaaggronden; kalkrijke, lichte klei; tot 80 cm - mv. homogeen (tabel
113a en b)
Verbreiding:Nienhof
Oppervlakte:0,8 ha = <0,1%
Profielopbouw:Debovenste60tot100cmisverwerktenbestaatuitkalkrijke,lichte
klei (circa 28% lutum) met circa 2% organische stof. De verwerkte laag bevat
plaatselijk enkele grindjes enbaksteenresten.Denietverwerkte ondergrond bestaat
uit kalkrijke, lichte klei en zware zavel. Tussen 120en 150cm -mv.is plaatselijk
een kalkarme, zware kleilaag aangeboord.
Grondwatertrap: VIIo
Bodemgebruik:Bos
Rd55B Ooivaaggronden; kalkarme, lichte klei; tot 80 cm - mv.homogeen (tabel
114a en b)
Verbreiding: Ten zuidoosten vanNieuw-Amelisweerd en ten oosten en zuidoosten
van Bunnik
Oppervlakte:21,1 ha =0,6%
Profielopbouw:De bovenste 20-30 cm heeft 2-4% organische stof en bestaat uit
kalkloze,plaatselijk kalkarme,lichteklei (circa28%lutum).Onder de bovengrond
bestaat het profiel uit humusarme, lichte klei die tot circa 50 cm - mv.kalkarm of
kalkloos is en daarnakalkrijk wordt. Veelal worden deprofielen naar beneden toe
geleidelijk lichter en gaan tussen 80en 120cm -mv. (toev. .../s) of tussen 120en
150 cm - mv. (toev. .../t) over in kalkrijk, zeer fijn en matig fijn rivierzand. Ten
noordwesten van Odijk (tussen Kromme Rijn en A12) zijn de verschillen in de
begindiepte en de textuur van de zandondergrond groot. Ten oosten van Bunnik
(tussen Koelaan en Kromme Rijn) komt kalkarme tot kalkrijke, zware klei in de
ondergrond voor. De zandondergrond begint hier dieper dan 150 cm - mv.
Grondwatertrap: VIIo en Vlld
Bodemgebruik:Weide- en akkerbouw, fruitteelt en bos
Rd55C Ooivaaggronden; kalkloze, lichte klei; tot 80 cm - mv. homogeen (tabel
115a en b)
Verbreiding:Aan weerskanten van de Tolakkerlaan (langs de Kromme Rijn), ten
zuidoosten van Nienhof, ten zuidwesten van Wulperhorst en tussen de Achterdijk
en de A12
Oppervlakte:16,1ha =0,4%
Profielopbouw:De bovenste 20-30 cm heeft 2-4% organische stof en bestaat uit
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kalklcze,lichteklei(circa28% lutum).Onderdebovengrond bestaat hetprofiel uit
humusarme, kalkloze, lichte klei. Tussen 60 en 80 cm - mv. wordt bij de meeste
grondenhetmateriaalkalkrijk. Veelalworden deprofielen naarbeneden toelichter
engaan tussen 80en 120cm-mv.(toev..../s)oftussen 120en 150cm -mv.(toev.
...It) over in kalkrijk, zeer fijn en matig fijn rivierzand. Ten oosten van de
Tolakkerlaan komt zeergrof zand tussen 80en 120cm -mv. (toev....IS)voor.Ten
noordoosten vanRhijnauwen komttussen 80en 120cm-mv.niet-kalkrijke, zware
klei iri de ondergrond voor (toev. ...Ik).
Grondwatertrap: sVIIo, VIIo en Vlld
Bodemgebruik: Weide- en akkerbouw, fruitteelt en bos

4.3.4 Xerokleieerdgronden/hofeerdgronden
Xerokleieerdgronden zijn kleigronden zonderhydromorfekenmerken binnen50cm
- mv. en met een minerale eerdlaag van 15-50cmdikte.Zekomen wat landschappelijke liggingenprofielopbouw betreft veel overeen metde xerokleivaaggronden.
Binnen het gehanteerde classificatiesysteem worden de xerokleieerdgronden niet
verderonderverdeeld;demeergebruikelijke benamingishofeerdgronden. Zebeslaan
een oppervlakte van 18ha (= 0,5%).
Hofeerdgronden zijnxerokleieerdgronden d.w.z.kleieerdgronden zonder hydromorfe
kenmerken binnen 50 cm -mv. De hofeerdgronden hebben een minerale eerdlaag
van 30-50 cm dikte (cultuurdek). Ze komen als oude bewoningsgronden in kleine
oppervlakten op de stroomruggen voor. In de minerale eerlaag treffen we veelal
bewoningsresten als houtskoolresten, baksteenresten en scherven aan. Met
uitzondering vanhetcultuurdek komtdeprofielopbouw veel overeen metdeinhet
gebied voorkomende ooivaaggronden. De hofeerdgronden vertegenwoordigen een
oppervlakte van 18,0 ha (= 0,5%). Op grond van verschillen in zwaarte van de
bovengrond,enkalk-enprofielverloop hebbenwe5legenda-eenheden onderscheiden.
cRdl5A Hofeerdgronden; kalkrijke, matig lichte zavel;tot 80cm -mv.homogeen
(tabel 116a en b)
Verbreiding: Bij Oud-Amelisweerd en ten zuiden van Rhijnauwen
Oppervlakte: 2,4 ha = 0,1%
Profielopbouw: Het cultuurdek is 30-50 cm dik, heeft circa 4% organische stof en
bestaatuitkalkarmetotkalkrijke,matiglichtezavel(ca16%lutum).Hetcultuurdek
van de gronden bij Oud-Amelisweerd is circa 50 cm dik en bevat veel zandbijmenging. Het onderliggende materiaal bestaat uit humusarme, kalkrijke, lichte en
zwarezavel.Tussen 120en150cm-mv.begintplaatselijk dezandondergrond (toev.
...lx) die uit kleiarm, matig fijn zand bestaat.
Grondwatertrap: VIIo en Vlld
Bodemgebruik: Weide- en tuinbouw
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cRdl5B Hofeerdgronden; kalkarme,matig lichte zavel;tot 80cm-mv.homogeen
(tabelll7aenb)
Verbreiding: Ten noordoosten van Houten (driesprong waar weg vanaf Houten en
Achterdijk elkaar kruisen)
Oppervlakte:3,1 ha = 0,1%
Profielopbouw: Opdeze oudebewoningsplaats langsdeRietsloot ishet cultuurdek
30-50cm dik. Verder heeft het cultuurdek circa4% organische stof en bestaat uit
kalkarme, matig lichte zavel (ca 16%lutum) met zandbijmenging. De ondergrond
die meestal tot circa 80 cm - mv. enigszins verwerkt is, bestaat uit kalkarme tot
kalkijke zavelmeteveneensveelzandbijmenging. Opeenaantalplaatsenbeginthet
zandbinnen 80cm-mv.,maarindemeestegevallengaatdezaveltussen 80en 120
cm - mv. over in kalkarm tot kalkrijk, kleiarm, matig grof tot zeer grof rivierzand
(toev..../S).Plaatselijk wordthetgroffe materiaalonderbrokendooreenkleilaagvan
10-20 cm.
Grondwatertrap: VIIo
Bodemgebruik:Weidebouw
cRdlSC Hofeerdgronden; kalkloze, matig lichte zavel; tot 80cm - mv. homogeen
(tabel 118a en b)
Verbreiding: Tussen de Achterdijk en de A12
Oppervlakte:4,6 ha = 0,1%
Profielopbouw:Op deze oude bewoningsplaats is het cultuurdek circa 35 cm dik.
Verderheeft het cultuurdek circa4%organische stof en bestaat uit kalkloze,matig
lichte zavel (ca 16% lutum) met zandbijmenging van matig fijn, plaatselijk matig
grof zand.Onderhetcultuurdekbestaathetprofiel totcirca90cm-mv.uitkalkloze
zavel met eveneens veel zandbijmenging. De textuur, de begindiepte en het kalkgehaltevandezandondergrond isperboringverschillend.Dezandondergrond begint
veelaltussen 80en 120cm-mv.enwordtnaarbeneden toegroffer. Detextuurvan
het zand tussen 80en 120cm -mv.kan,binnen dezelfde boring,variëren van zeer
fijn tot zeer grof zand. Meestal is het fijne zand kalkrijker dan het groffe zand.
Grondwatertrap: VIIo en Vind
Bodemgebruik:Weide- en akkerbouw
cRd35B Hofeerdgronden; kalkarme,zware zavel;tot80cm-mv.homogeen (tabel
119a en b)
Verbreiding: Ten westen van de Tolakkerlaan en ten noordoosten van Houten
Oppervlakte:3,0 ha =0,1%
Profielopbouw: Hetcultuurdekis30-50cmdik,heeft 3-5%organischestofenbestaat
uitkalkarme,plaatselijk kalkloze,zware zavel(circa 19%lutum).Ten noordoosten
van Houten komen enkele cultuurdekken voor die dikker zijn dan tot 50cm -mv.
De meeste cultuurdekken hebben bijmenging van matig fijn zand. Onder de
bovengrond bestaathetprofiel uithumusarme,kalklozetotkalkrijke zavelenlichte
klei. Plaatselijk zijn de ondergronden tot aan de zandondergrond verwerkt. De
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begincliepte van de zandondergrond varieert van 80tot 150cm-mv.(toev. .../sen
.../t).Tennoordoosten vanHoutenwordtdezandondergrond plaatselijk onderbroken
door een kleilaag.
Grondwatertrap: VIM
Bodemgebruik: Weide- en akkerbouw, en fruitteelt
cRd35C Hofeerdgronden; kalkloze, zware zavel;tot 80cm -mv.homogeen (tabel
120a en b
Verbreiding:Bij de Splitsing Marsdijk-Achterdijk en Heemstede
Oppervlakte:5,0 ha = 0,1%
Profieiopbouw: Hetcultuurdekis30-50cmdik,heeft 3-5%organischestofenbestaat
uitkalkloze,zwarezavel(17,5-25%lutum).Onderdebovengrondbestaathetprofiel
uit humusarme, kalkloze, zware zavel die veelal binnen 80 cm - mv. overgaat in
kalkarm of kalkrijk en lichter materiaal. De begindiepte van de kalkrijke
zandondergrond variëren van 80-150 cm - mv. Bij Heemstede bestaat de zandondergrond uit kleiig, zeer fijn zand. Bij de splitsing Marsdijk-Achterdijk varieert
debegindiepteendetextuurvanhetzandperboring.Plaatselijk wordthierhetmatig
fijne en groffe zand onderbroken door een kleilaag.
Grondwatertrap: VIIo en Vlld
Bodemgebruik:Weide- en akkerbouw, fruitteelt en bos

4.3.5 Kleieerdgronden/tuineerdgronden
Kleieerdgronden zijn kleigronden met een minerale eerdlaag dikker dan 50 cm.
Vanwege de grote dikte van het cultuurdek wordt geen onderscheid meergemaakt
inhet welofniet aanwezigzijn vanhydromorfe kenmerken binnen 50cm -mv.De
kleieerdgronden,dienietverderzijn onderverdeeld,wordentuineerdgrondengenoemd.
Tuineerdgronden zijnkleieerdgronden meteenmineraleeerdlaagdikkerdan50cm.
De minerale eerdlaag die ook wel cultuurdek wordt genoemd, is in het gebied
Groenraven-Oost 50-80cmdik.Hetcultuurdekisdoortoedoenvandemensontstaan.
Deactiviteit vandemensbestond (bestaat) veelaluithet opbrengen van vruchtbare
grond (slib,mest en bagger)met alsdoeldegrond vruchtbaarder temaken en/of te
beschermen tegen het water. De tuineerdgronden komen voor in het noorden en
zuiden vanhetgebied.Inhetnoorden vanhetgebied liggen detuineerdgronden op
een ondergrond vanpleistoceen zand. Detuineerdgronden beslaan een oppervlakte
van 25,3ha (=0,7%). Opgrond van verschillen in zwaarte van de bovengrond,en
kalk- en profielverloop hebben we 4 legenda-eenheden onderscheiden.
EK02C Tuineerdgronden; kalkloze, zeer lichte zavel; zand binnen 80 cm - mv.
(tabel 121a en b)
Verbreiding: Ten noorden van de A28
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Oppervlakte:5,7 ha = 0,1%
Profielopbouw:Het cultuurdek is 50-70 cm dik en bevat 4-6% organische stof en
8-12%lutum.Inhetcultuurdekbevindtzichveelzand,eninminderematebaksteenresten en scherven van aardewerk en kalkpijpen. De gronden komen veel overeen
met degronden van legenda-eenheid bEZ55encRn02C.Plaatselijk ishet onderste
deel van het cultuurdek zwaarder dan het bovenste deel. Op de overgang van het
cultuurdek naar depleistocene zandondergrond komt plaatselijk een donkergrijze,
kalkloze, kleillaag van circa 10cm dikte voor. Het dekzand begint meestal tussen
60en80cm-mv.(toev. .../o).Hetdekzandbestaatveelaluitietsroestig,leemarm,
matig fijn zand. Bij het landgoed Sandwijck isopeen aantal plaatsen de overgang
van het cultuurdek naar de pleistocene zandondergrond heterogeen. Hier is
vermoedelijk inhetverledendekzandonderhetcultuurdekweggegraven.Tussende
Jacobssteeg en het landgoed Vollenhove is het dekzand vlak onder het cultuurdek
zwak lemig en roestig.
Grondwatertrap: Illb en IVu
Bodemgebruik: Weide- en akkerbouw
EK12C Tuineerdgronden; kalkloze, matig lichte zavel; zand binnen 80 cm - mv.
(tabel 122a en b)
Verbreiding:Tussen Sandwijck en de A28
Oppervlakte:0,6 ha = <0,1%
Profielopbouw:Het cultuurdek is 55-70cmdik en bevat ca.4% organische stof en
circa 15% lutum. In het cultuurdek bevindt zich veel zand, en in mindere mate,
baksteenresten enscherven vanaardewerk enkalkpijpen. Het onderstedeelvanhet
cultuurdek is zwaarderdanhetbovenstedeel.Hetdekzandbegintnetbinnen80cm
- mv. (toev. .../o) en bestaat uit leemarm tot zwak lemig, matig fijn zand.
Grondwatertrap: Vlo
Bodemgebruik:Weide- en akkerbouw
EK35B Tuineerdgronden;kalkarme,zwarezavel;tot80cm-mv.homogeen (tabel
123a en b)
Verbreiding:Aan weerskanten van de Koningsweg
Oppervlakte:2,5 ha = 0,1%
Profielopbouw: De gronden zijn oude bewoningsgronden in het rivierkleigebied.
Tussen de Koningsweg en de Kromme Rijn staat de monumentale boerderij
"Knapschinkel"opeentuineerdgrond.Debewoningslaag(cultuurdek)hiervaniscirca
50cmdikenbestaatuitmatighumeuze(circa4%organischestof),kalkarme,zware
zavel. Het cultuurdek rust opkalkarme tot kalkrijke kleidie opcirca 120cm -mv.
overgaat in kalkrijke, zeer lichte zavel (stroomrugmateriaal). Ten zuiden van de
Koningsweg is de bewoningslaag (cultuurdek) 60 tot 80 cm dik en bestaat uit
kalkarme, matig humeuze, zware zavel en lichte klei. In de bovenste 30 cm komt
plaatselijk "verontreiniging" voor van recent opgebracht materiaal. Onder de
bewoningslaag isdeondergrond enigszins verstoord enbestaatuitkalkarme,zware
zavel en lichte klei met plaatselijk baksteenresten. De "ongestoorde" ondergrond,
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binnen 150 cm - mv., bestaat uit kalkarme, matig zware klei.
Grondwatertrap: VIIo en Vlld
Bodemgebruik: Weide-, en akkerbouw, fruitteelt en loofbos
EK35C Tuineerdgronden; kalkloze,zwarezavel;tot 80cm-mv.homogeen (tabel
124a en b)
Verbreiding: Tennoordoosten van Houten (langs deRietsloot),tussen de Marsdijk
en de A12
Oppervlakte:16,5 ha = 0,4%
Profielopbouw:Degrondenzijnoudebewoningsgrondeninhetrivierkleigebied.Van
de zeer hooggelegen gronden (circa 4 m+ NAP) tussen de Marsdijk ende A12is
bekend dat deze gronden al in de Romeinse tijd bewoond zijn geweest. Langs de
Rietsloot komen tuineerdgronden voor die tot 150 cm - mv. kalkloos zijn. Het
cultuurdek bestaat uit humeuze, (circa 5%organische stof), zware zavel met veel
zandbijmenging en is circa 55 cm dik. De bovengronden zijn opvallend donker
gekleurd bijna zwart. De ondergrond bestaat uithumusarme, zware zavel en lichte
klei.Tussen 80en 120cm-mv.begintdezandondergrond (toev..../s)dieuitkleiig,
matig fijn zand bestaat. Vlak tegen de Rietsloot aan is een deel van de tuineerdgronden afgegraven (toev. .../G). Hierdoor begint de zandondergrond ondieper.
Bovendien is het zand hier matig grof. Tussen de Marsdijk en de A28 is de
bewoningslaag dikker en bedraagt gemiddeld 70 cm. Het bovenste deel van het
cultuurdek is doorgaans lichter dan het onderliggende deel. De meeste profielen
bestaan uit kalkloze, zware zavel met bijmenging van matig fijn zand. Op de
zuidwestflank zithetzandvrijhoogenbeginttussen80en 120cm-mv.(toev..../s).
Het zand dat eerst matig fijn is, wordt tussen 120 en 150 cm - mv. groffer (toev.
.../T). Het zand kan kalkloos, kalkarm en kalkrijk zijn. Vermoedelijk hebben de
bovengronden hier door de hogere ligging van de zandondergrond wat meer
bijmenging van zand en zijn daardoor iets lichter. Met uitzondering van de
"ongestoorde"ondergrond ishetheleprofiel veelaldoorspekt met bewoningsresten
als baksteenresten, puin, scherven, houtskoolresten, botresten, grindjes, leem
fosfaatvlekken. Tussen de donkergekleurde bewoningslaag en de "ongestoorde"
ondergrond treffen we meestal een humusarme, verwerkte laag aan met eveneens
bewoningsresten. Ophet hoogste gedeelte vanhet complex tuineerdgronden datin
gebruik is alsboomgaard,komemplaatselijk ergveelbaksteen-enkalkresten voor.
Aandenoordoostkantvanhet"tuineerdcomplex"bestaatde"ongestoorde"ondergrond
veelal uit kalkrijke, lichte klei.
Grondwatertrap: IVu, sVIIo, VIIo, Vlld en VlIId
Bodemgebruik: Weide- en akkerbouw en fruitteelt

4.4 Moerige gronden/moerige eerdgronden
Moerigegrondenzijnmineralegrondenmeteenmoerigebovengrond ofeenmoerige
tussenlaag(15-40cmdik)diebinnen40cm-mv.begint.OmdatinGroenraven-Oost
geenmoerigegrondenvoorkomenmeteenhumuspodzol-Bindeondergrondhebben
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we alleen te maken met moerige eerdgronden.
Moerigeeerdgronden zijnmoerigegrondenzonderhumuspodzol-Bindeondergrond.
Moerige eerdgronden komen voor in het noorden en oosten van het gebied. Ze
beslaan een oppervlakte van 9,9ha(=0,3%).Opgrondvan verschilin aard vande
ondergrond hebben we broekeerdgronden en plaseerdgronden onderscheiden.

4.4.1 Broekeerdgronden
Broekeerdgronden zijnmoerigeeerdgronden meteengerijpte minerale ondergrond.
In Groenraven-Oost bestaat de minerale ondergrond uit dekzand. De gronden zijn
ontstaandoorhetafgraven vanklei,veenenzandvoorhetterplaatseopwerpenvan
verdedigingswallen. Inhet afgegraven terrein ontstond eenpiasachtig terreindatin
deloopder tijd isverland. Degronden komen voorten zuidwesten van DeBilt.Ze
vertegenwoordigen een oppervlakte van 2,6 ha (= 0,1%). Er is 1legenda-eenheid
onderscheiden.
vWz Broekeerdgronden (tabel 125a en b)
Verbreiding:Ten zuidwesten van De Bilt
Oppervlakte:2,6 ha = 0,1%
Profielopbouw: Ten noorden van de provinciale weg Utrecht-De Bilt bestaat de
bovenste80cmuiteenheterogeenmengselvanzwareklei,veenenzand.Daaronder
ligt het "ongestoorde" dekzand. De grond ligt op rabatten. Ten zuiden van de
provincialewegzijndebroekeerdgrondennognatterontwikkeld.Debovenste30-40
cm bestaat uit baggerachtig en zandig rietzeggeveen. Het dekzand begint op circa
40 cm - mv. en bestaat uit leemarm tot zwak lemig, matig fijn zand.
Grondwatertrap: wla en Ia
Bodemgebruik:Elzenbroekbos

4.4.2 Plaseerdgronden
Plaseerdgronden zijn moerigeeerdgronden meteenongerijpte (klei)ondergrond. Ze
komen wat landschappelijke ligging en profielopbouw betreft veel overeen met de
nesvaaggronden en de leekeerdgronden. Alleen de plaseerdgronden hebben een
moerigetussenlaag.Degrondenkomen,alsbeddingvormigeenkomvormigelaagten,
voor in het oosten van het gebied. Hun oppervlakte bedraagt 7,3ha (=0,2%).Eris
1 legenda-eenheid onderscheiden.
kWo Plaseerdgronden (tabel 126a en b)
Verbreiding: Aanweerskanten vandeBlikkenburgervaart entussendeBunsinglaan
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en Rijnwijck
Oppervlakte:7,3 ha =0,2%
Profiehpbouw:Deplaseerdgrondenhebbeneenhumeuzetothumusrijke bovengrond
van 10-25cmdikte.Debovengrondbestaatveelaluitzwarezaveloflichteklei.Waar
de bovengrond voor een deel opgebracht (omgeving Blikkenburgervaart) is,komt
veel z;indbijmenginging voor. Binnen 40 cm - mv. gaat het kleidek over in kleiig
broekveen en/of venigekleimet veelrietresten.Tussen 50en 80cm-mv.gaat het
moerige materiaal over in halfgerijpt tot ongerijpte, veelal humeuze, kalkloze tot
kalkarme klei. In de kalkloze, ongerijpte klei komen plaatselijk riet en ander
plantenrestenvoor.Tussen80en150cm-mv.wordtdeondergrondveelal kalkrijker,
minder humeus en lichter.
Grondwatertrap: wla, Ia en Ha
Bodemgebruik: Weidebouw en elzenbroekbos

4.5 Veengronden
Veengronden bestaantussen0en80cm-mv.uitmeerdan40cmmoerigmateriaal.
Deveengrondenkomeningeringeoppervlakte(5,9ha=0,2%)voorinrestbeddingen
en komvormige laagten. Wetreffen dezegronden aan inhet oosten en zuidoosten
vanhetgebied.Opgrondvanhetwelofnietaanwezigzijnvaneenmoerigeeerdlaag
zijn de veengronden onderverdeeld in rauwveengronden en eerdveengronden.

4.5.1 Rauwveengronden
Rauwveengronden zijnveengronden zondermoerigeeerdlaag.Zekomenvoorinhet
oosten en zuidoosten vanhet gebied.Hun oppervlaktebedraagt 3,7ha(=0,1%).Op
grondvanverschilinaardvandebovengrondhebbenwebinnenderauwveengronden
vlietveengronden en weideveengronden onderscheiden.

4.5.1.1 Vlietveengronden
Vlietveengronden zijnrauwveengrondendienogongerijpt zijn.Hetzijnverlandingsvenendieuit waterenveen bestaanendaardooreen slechtedraagkracht hebben.Ze
komeningeringeoppervlakte (2,1ha=0,1%) voortenzuidoosten vanhetlandgoed
Blikkenburg. Hetmoerasachtige terrein doetin dewinter dienst als ijsbaan. Eris1
legenda-eenheid onderscheiden.
Vok Vlietveengronden; ongerijpt veen; ongerijpte klei binnen 120cm-mv. (tabel
127a en b)
Verbreiding:Ten zuidoosten van Blikkenburg
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Oppervlakte: 2,1 ha = 0,1%
Profielopbouw:De bovenste 30-80 cm bestaat uit baggerachtig, kleiig veen met
schelpjes.Indebovenste20cmzittenveelwortel-enplanterestenvandebegroeiing.
Naar beneden toewordt hetprofiel geleidelijk kleiigerengaattussen 80en 120cm
- mv. over in ongerijpte, kalkrijke, lichte klei.
Grondwatertrap: wla
Bodemgebruik:Moeras

4.5.1.2 Weideveengronden
Weideveengronden zijn rauwveengronden met een minerale eerdlaag van klei. Ze
komen voorinderestbeddingtussen Odijk enDriebergen.Deoppervlakte bedraagt
slechts 1,6 ha (< 0,1%). Er is 1legenda-eenheid onderscheiden.
pVd Weideveengronden;kleidekmetondergrondvanbaggerachtig,kleiigveen(tabel
128a en b)
Verbreiding:Tussen Odijk en Driebergen
Oppervlakte:1,6 ha = <0,1%
Profielopbouw: Debovenste30-40cmbestaatuithumeuzetothumusrijke,kalkloze,
roestige,matigzwareklei.Indebovenste 15-25cmheeft zicheenmineraleeerdlaag
ontwikkeld.Hetonderstedeelvanhetkleidekisveelalzwaarder,roestigerenminder
humusrijk. Het veen onder het kleidek bestaat uit kleiig veen met veel riet- en
zeggeresten. Binnen 80cm -mv. gaat het kleiig veen veelal over in baggerachtig,
kleiig veen met veel minder herkenbare planteresten. Tussen 120en 150cm -mv.
gaathetbaggerachtig materiaal meestal over inhumeuzetot humusrijke, kalkarme,
ongerijpte, lichte klei.
Grondwatertrap: Ia
Bodemgebruik:Elzenbroekbos

4.5.2 Eerdveengronden/koopveengronden
Eerdveengronden zijn veengronden met een moerige eerdlaag. Omdat de moerige
eerdlagen die in het gebied voorkomen, kleiig zijn, hebben we alleen koopveengronden onderscheiden.
Koopveengronden zijn eerdveengronden met een kleiige, moerige eerdlaag. De
gronden komen in geringe oppervlakte (2,2 ha = 0,1%) voor ten zuidoosten van
Blikkenburg. Er is 1legenda-eenheid onderscheiden.
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hVk Koopveengronden; met ongerijpte klei binnen 120cm -mv.(tabel 129aenb)
Verbreiding: Ten zuidoosten van Blikkenburg
Oppervlakte: 2,2 ha = 0,1%
Profielopbouw: Dekoopveengrondenhebbeneenkleiige,moerigeeerdlaagvan15-25
cmdikte.Onderdeeerlaagkomtenigszinskleiig,mesotroof broekveenvoor.Tussen
50en SO cm -mv.gaat het broekveen overinhet kleiigerrietzeggeveen dat tussen
80en 100cm -mv. weer overgaat in ongerijpte, kalkarme tot kalkrijke, lichte klei
met rietresten. Plaatselijk gaat de ongerijpte klei tussen 100en 150cm -mv. over
in zandig materiaal.
Grondwatertrap: Ia
Bodemgebruik: Broekbos (populieren)

4.6 Toevoegingen
De toevoegingen die op de bodemkaart en in het bodemkunige bestand (BOPAK)
voorkomen,geveninformatie overkenmerken vandebodemdie wenietkondenof
wilden gebruiken als criterium bij het indelen van de gronden.
De toevoegingen staan op de bodemkaart met een raster of signatuur aangegeven.
Om de toevoegingen op de bodemkaart duidelijk en overzichtelijk over te laten
komen,hebben weeen aantaltoevoegingen samenmoeten voegen. Om informatieverliestevoorkomenzijndetoevoegingeninhetbodemkundigebestand gehandhaafd.
Demeestetoevoegingen geven informatie overde aard,textuur enbegindiepte van
de zandondergrond. Door de grote variatie op korte afstand van aard, textuur en
begindiepte van de (rivier)zandondergrond is de betrouwbaarheid van deze
toevoegingen minder groot dan bijvoorbeeld detoevoegingen dieinformatie geven
overdebegindieptevandepleistocenezandondergrond.Wehebben 13toevoegingen
en3vergravingen onderscheiden.Indezeparagraaf gevenweeenkortetoelichting.
1/... Lutumbijmenging (5-10% lutum) in de bovengrond van de pleistocene
zandgronden
Toevoeging 1/... komt voor in het noorden en oosten van het gebied en wel
voornamelijk bij de beekeerdgronden, gooreerdgronden en enkeerdgronden. De
toevoegingisbij 124,2havandeinhetgebiedvoorkomendegronden onderscheiden.
Delutumbijmenging heeft eennatuurlijk (overslibbing)eneenmenselijke (bemesting)
factor in zich.
.../o Pleistoceen (dek)zand beginnend tussen 40 en 80 cm - mv.
Toevoeging .../o komt voornamelijk voor in het oosten en noorden van het gebied
en wel bij de leek-, woud- en tuineerdgronden en bij depoldervaaggronden in het
zuidoosten van het gebied. Ze komt als enkelvoudige toevoeging bij 239,4 ha van
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degrondenvoor.Hetdekzand bestaatuitleemarm,matigfijn zand.Plaatselijk heeft
zichinhetdekzandeenhumuspodzolontwikkeld.Inhetnoordenkomtdetoevoeging
regelmatig voor in combinatie met de toev. .../w (14,2 ha).
.../p Pleistoceen (dek)zand beginnend tussen 80 en 120 cm - mv.
Toevoeging .../p komt in geringe oppervlakte (11,2 ha) voor in de omgeving van
Oostbroek enRijnwijck bij depoldervaaggronden en leekeerdgronden. Zekomt in
zeer geringe oppervlakte (4,2 ha) voor in combinatie met toev. .../w. Het dekzand
bestaat meestal uit leemarm, matig fijn zand.
.../q Pleistoceen (dek)zand beginnend tussen 120en 150cm - mv.
Toevoeging .../qkomtingeringeoppervlakte(9,5ha)voortenzuidenvandeUithof,
indeomgevingvanOostbroekentenoostenvanBunnik(kleinedekzandopduiking).
Detoevoegingisbijdedrechtvaaggronden, poldervaaggronden en ooivaaggronden
onderscheiden.
...Ir Fijn rivierzand (m.u.v.kleiig,uiterst fijn zand)beginnend tussen40en80cm
- mv.
Toevoeging ...Irkomtverspreidvoorinhetmidden,oostenenzuidenvanhetgebied
enwelvooreenbelangrijk deelbijdepoldervaaggronden enooivaaggronden opde
stroomruggen. Als enkelvoudige toevoeging beslaat ze een oppervlakte van 173,1
ha. Het voorkomen van fijn rivierzand tussen 40-80 cm - mv. is ten dele ontstaan
alsgevolgvanmenselijke activiteit:hetafgraven vanklei.Detoevoegingkomt altijd
voorincombinatiemetprofielverloop 2 enineen paar gevallen incombinatie met
profielverloop 3.Hetzandkanzeerfijn, matigfijn,kleiarmenkleiigzijn. Plaatselijk
is het zand gelaagd. Het zand is meestal kalkrijk. Op een aantal plaatsen komt de
toevoeging voor in combinatie met de toevoegingen ...IS en ...IT). De
combinatie-toevoeging .../rS beslaat een oppervlakte van 94,3 ha. De
combinatie-toevoeging .../rT is 15,3 ha groot.
...Is Fijn rivierzand(m.u.v.kleiig,uiterstfijn zand)beginnendtussen80en 120cm
- mv.
Toevoeging.../skomtverspreid voorinhetmidden,oostenenzuidenvanhetgebied
enwelvooreen belangrijk deelbij depoldervaaggronden enooivaaggronden opde
stroomruggen en in mindere mate bij depoldervaaggronden en de nesvaaggronden
in de restbeddingen. Als enkelvoudige toevoeging vertegenwoordigt ze een
oppervlakte van 543,5ha. Het zandkan zeerfijn, matigfijn, kleiarm enkleiig zijn.
Het zand is meestal kalkrijk en veelal gelaagd. Op een aantal plaatsen komt de
toevoegingvoorincombinatiemetdetoevoeging.../T,d.w.zhetfijnerivierzandgaat

102

tussen 120 en 150 cm - mv. over in grof rivierzand. Deze combinatie-toevoeging
.../sT beslaat 95,4 ha.
...It Fijn rivierzand (m.u.v.kleiig, uiterst fijn zand) beginnend tussen 120en 150
cm - mv.
Toevoeging ...lx.komtverspreid voorinhetmidden,oostenenzuidenvanhetgebied
en wel voor een belangrijk deel bij de poldervaag- en ooivaaggronden op de
stroomruggen,enopallemogelijke overgangenvanstroomrugnaarbeddingofkom.
Detoevoeging komt ook voor bij de poldervaaggronden en nesvaaggronden die in
restbeddingen liggen. Als enkelvoudige toevoeging vertegenwoordigt ze een
oppervlakte van 361,9ha. Het zand kan zeerfijn, matigfijn, kleiarm en kleiig zijn.
Het zand is meestal kalkrijk en veelal gelaagd. De toevoeging ...It is niet op de
bodemkaart aangegeven, maar is wel in het digitale bestand aanwezig.

...IR Grof rivierzand beginnend tussen 40 en 80 cm -mv.
Toevoeging ...IRkomt inkleine oppervlakten verspreid voor inhetmidden, oosten
en zuiden vanhetgebied en welvooreen belangrijk deel bij de poldervaaggronden
en ooivaaggronden op de stroomruggen. Op en aantal plaatsen komt het groffe
rivierzand voorbijpoldervaaggronden dieinrestbeddingenliggen.Alsenkelvoudige
toevoeging beslaat ze een oppervlakte van 40,6 ha. Een deel van de toevoeging is
ontstaan alsgevolg van menselijke activiteit: het afgraven vanklei.De toevoeging
komt altijd voor in combinatie met profielverloop 2 en in een paar gevallen
(restbeddinggronden) in combinatie met profielverloop 3.Het zand kan matiggrof
en zeer grof zijn. Meestal is het zand kleiarm. Plaatselijk is het zand enigszins
gelaagd. Het kalkgehalte varieert van kalkloos tot kalkrijk.
...IS Grof rivierzand beginnend tussen 80 en 120 cm - mv.
Toevoeging...ISkomtverspreid voorinhetmidden,oostenenzuidenvanhetgebied
enwel vooreenbelangrijk deelbij depoldervaaggronden enooivaaggronden opde
stroomruggen en in mindere mate bij depoldervaaggronden ende nesvaaggronden
in de restbeddingen. Als enkelvoudige toevoeging vertegenwoordigt ze een
oppervlakte van 97,7 ha. Het zand kan matig grof en zeer grof zijn. Het bovenste
deelvanhet zandpakket tussen 80en 120cm-mv.kanuit matig fijn zand bestaan.
Meestalishetzandkleiarm.Plaatselijkishetzandenigszinsgelaagd.Hetkalkgehalte
varieert vankalkloostot kalkrijk. Detoevoeging komtregelmatig (94,3ha)voorin
combinatie met toevoeging ...lx.Dit houdt in dat het fijne rivierzand dat tussen 40
en 80 cm - mv. begonnen is, tussen 80 en 120 cm - mv. overgaat in grof zand.

.../T Grof rivierzand beginnend tussen 120en 150 cm - mv.
Toevoeging...ITkomtverspreid voorinhetmidden,oostenenzuidenvanhetgebied
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en wel voor een belangrijk deel bij de poldervaag- en ooivaaggronden op de
stroomruggen,enopallemogelijke overgangenvanstroomrugnaarbeddingofkom.
De toevoeging komt ook voor bij depoldervaaggronden en nesvaaggronden die in
restbeddingen liggen. Als enkelvoudige toevoeging vertegenwoordigt ze een
oppervlakte van 37,5 ha. De toevoeging komt veel voor in combinatie met de
toevoeging .../salscombinatie-toevoeging .../sT(95,4ha).Decombinatie-toevoeging
.../rTkomt bij 15,3ha van degronden voor. Detoevoeging .../Tstaat niet meteen
raster aangegeven op de bodemkaart, maar komt wel voor in het bodemkundige
bestand.
.../k Niet-kalkrijke zware klei (kom) beginnend tussen 80 en 150 cm - mv.
Toevoeging .../kkomtverspreid voorinhetmiddenenzuidenvanhetgebiedenwel
voor een belangrijk deel bij de poldervaag- en ooivaaggronden met profielverloop
3en5.Zevertegenwoordigteenoppervlaktevan89,4ha.Indezwarekleiondergrond
komt plaatselijk een laklaag voor.
.../w Moerig materiaal (15-40 cm dik) beginnend tussen 40 en 80 cm - mv.
Toevoeging .../w komt verspreid voor in het noorden, midden en oosten van het
gebied. We hebben de toevoeging ondescheiden bij de leek- en woudeerdgronden
meteenpleistocene zandondergrond (combinatie-toevoeg. .../wo+.../wp=circa19
ha)en bij depoldervaaggronden, nesvaaggronden entochteerdgronden (toev. .../w
+ combinatie-toevoeg. .../ws+.../wS =circa48ha).Het moerige materiaal bestaat
bij de gronden met een pleistocene zandondergrond uit kleiarm, veraard veen of
mesotroof,onveraard broekveen.Inderestbeddingen bestaatdemoerigetussenlaag
veelal uit kleiig, onveraard broek- en rietzeggeveen.
.../v Moerigmateriaal(tenminste 15cmdik)beginnend tussen 80en 120cm-mv.
en doorlopend tot 150 cm - mv.
Toevoeging .../v komt voor ten zuidwesten van de Uithof, tussen de Marsdijk en
Houten (Oud-Wulverbroek)entussen Heemstede ende A27.Degronden met deze
toevoeging beslaan een oppervlakte van 56,4 ha. Het moerig materiaal bestaat
hoofdzakelijk uit kleiig, onveraard broek- en rietzeggeveen.

.../F Verwerkt
Detoevoeging .../Fkomtinkleineengrote oppervlaktenverspreidinhetgebiedvoor.
Intotaalis aan 359,3haeentoev. .../Ftoegekend. Degronden metdeze toevoeging
zijn veelaldieperdan40cmverwerkt.Dehorizonten inhetprofiel zijn meestalniet
duidelijk meer zichtbaar doordat de lagen met elkaar vermengd zijn; meestal zijn
er echter nog voldoende profielkenmerken aanwezig om de gronden bij de
onderscheiden legenda-eenheden ondertebrengen.Hetverwerken ofvergravenvan
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een grond heeft meestal als doel een grond te verbeteren. Die verbetering kan
inhoideneenbeterebewortelingen/ofeenvlakkereligging(egalisatie)ofeenbetere
beworteling.Veelalgaathetverwerken enegaliseren vaneenperceelsamen;daarom
is de toevoeging voor egalisatie niet gebruikt. In het noorden en oosten van het
gebied komen nogal wat gronden (vnl. zandgronden) voor die tot circa 80 cm
verwerkt zijn.Hetvermoeden bestaatdathierinhetverledenplaatselijk zanduitde
ondergrond is gehaald. Doordat dit door latere egalisatie niet altijd even duidelijk
is, hebben we de gronden niet met de toev. ...IGwillen afgrenzen. Ook binnen de
kleigronden komen verwerkte gronden voor die mogelijk als gevolg van afgraving
en egalisatie heterogeen zijn.
...IG Afgegraven
Detoevoeging ...IG komt inkleine en minder kleine oppervlakten verspreid in het
noorden, midden en zuidwesten van het gebied voor. De totale oppervlakte aan
afgegraven grondenbedraagt 174,8ha.Deafgegraven grondenzijn inhetlandschap
vaak nog goed teherkennen door de aanwezigheid van steilranden. In het noorden
enoosten vanhetgebied werdendegronden afgegraven voorhetwinnen van zand.
Inhet midden, westen en zuidwesten vanhet gebied zijn de gronden hoofdzakelijk
afgegraven voor het winnen van klei die bestemd was voor de dakpan- en
baksteenindustrie. Opkleine schaal isopdestroomruggronden waarhet zand hoog
zat, ook zand gewonnen.
.../H Opgehoogd
Detoevoeging .../Hkomtinkleineenminderkleineoppervlaktenvoorinhetmidden,
zuidoosten en zuidwesten van het gebied. De totale oppervlakte aan opgehoogde
gronden bedraagt 65,8 ha. De ophoging had voornamelijk als doel om de gronden
draagkrachtiger te maken. Zotreffen wenogal wat opgehoogde gronden aan langs
deKrommeRijn.Hierbijwashetdoelomdelaaggelegen (bedding)gronden steviger
te maken en om de Kromme Rijn te schonen. Door ophoging met veelal zandig
materiaalontstaat eenprofiel datsterkafwijkt vanhetoorspronkelijke profiel. Inhet
zuidwesten (Laagraven) zijn nogal wat gronden opgehoogd (opgespoten) met
materiaaluitdeomgeving vandeterplaatse ontstaneplas.Hetmateriaal bestaatuit
een mengsel van zware klei, veen en zand.

4.7 Grondwatertrappen
Indezeparagraaf gevenweeentoelichtingopdegekarteerdegrondwatertrappen (zie
kaart 2). Degrondwaterstanden, met namedegrondwaterfluctuaties, zijn vangrote
betekenis voor de water- en luchthuishouding van de grond en daardoor een
belangrijke factor bij de bepaling van de gebruikswaarde van de grond. Uit de
grondwaterstandsmetingen (par. 3.2.2) blijkt dat de grondwaterfluctuaties in het
algemeen gering zijn. Dit wordt veroorzaakt door de goed doorlatend
105

(zand)ondergrond en de goede waterbeheersing. Op een aantal plaatsen komen
storende zware kleilagen voor. Met name in erg natte perioden kunnen hier
schijngrondwaterspiegels optreden.
Ia

GHG < 25 cm - mv.; GLG < 50 cm - mv.

Verbreiding: Ten westen vanDeBilt,bij Oostbroek, ten zuidwesten van deUithof
(langs de Kromme Rijn), ten zuiden van Blikkenburg, ten noorden van Rijnwijck
en tussen Odijk en Driebergen
Oppervlakte:28,7 ha =0,7%
Toelichting: GrondwatertrapIakomt voorineen afgegraven terreinten westenvan
De Bilt en in restbeddingen en komvormige laagten. De moerige gronden,
veengronden ennesvaaggronden metdeze Gt zijn zeernat ensommige staan in de
winterperiode regelmatig onder water (wla).
na GHG < 25 cm - mv.; GLG = 50-80 cm - mv.
Verbreiding: Bij Oostbroek, ten zuiden van de Uithof, langs de Kromme Rijn, ten
noordoosten en ten oosten vanNienhof, ten zuiden en zuidoosten van Blikkenbug,
tennoordenvanRijnwijck, tussenOdijkenDriebergen,tussendeMarsdijkenHouten
(Oud-Wulverbroek) en kleine oppervlakten in het westen en zuidwesten van het
gebied
Oppervlakte: 160,3 ha =4,2%
Toelichting:GrondwatertrapHakomtvooroplaaggelegengronden,zoals afgegraven
percelen,restbeddingen enkommen.BijOostbroekkomen grondenmetGtHavoor
die ingesloten liggen door gronden opGtIa. Deze gronden liggen,in tegenstelling
totdemeestegrondenmetGtHa,hogerdanhunomgeving.Overhet algemeen zijn
de gronden, met name in de winterperiode, erg nat.
Hb GHG = 25-40 cm - mv.; GLG =50-80 cm -mv.
Verbreiding:Langs de Kromme Rijn en ten zuidoosten van Blikkenburg Oppartók.
26,4 ha = 0,7%
Toelichting:Grondwatertrap IIb komt hoofdzakelijk voor op laaggelegen gronden
met een goed doorlatende zandondergrond en op percelen met onderbemaling
(proefboerderij IVO-DLO,ten zuidoosten van Blikkenburg). Defluctuatie van het
grondwater in dit soort gronden is erg klein.
lila GHG < 25 cm - mv.; GLG = 80-120 cm - mv.
Verbreiding: Inhetnoorden,zuidenenzuidwesten,enkleineoppervlakten verspreid
in het midden van het gebied
Oppervlakte:85,1 ha =2,2%
Toelichting: Grondwatertrap lilakomthoofdzakelijk voor oplaaggelegen gronden,
als kommen, beddingen en afgegraven percelen. Ze kunnen, met name in de
winterperiode,doorhunlage(geïsoleerde)liggingen/of slechtdoorlatende kleilagen
ergnat worden.Indezomerperiode zitbijdemeestegrondendeGLGtussen 80en
100 cm - mv.
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Illb GHG = 25-40 cm - mv.; GLG = 80-120 cm -mv.
Verbreiding:Verspreid over het hele gebied
Oppervlakte:495,6 ha =13,0%
Toelichting:Grondwatertrap lub komt in grote oppervlakten voor op laaggelegen
gronden, alskommen, beddingen en afgegraven percelen. Degronden met dezeGt
zijn overhetalgemeenietsbeterontwaterddandegrondenopGtlila.Bijdemeeste
gronden ligt de GLG tussen de 80 en 110 cm - mv. Bij een aantal gronden in
restbeddingen zit de GLG net dieper dan 80 cm -mv.
IVu GHG = 40-80 cm - mv.; GLG = 80-120 cm -mv.
Verbreiding: Verspreid overhethelegebied; degrootste concentratie komt voorin
het noorden, oosten en zuidwesten van het gebied
Oppervlakte:374,7 ha = 9,8%
Toelichting:Grondwatertrap IVu komt in grote oppervlakten voor op laaggelegen
zandgronden, laaggelegenstroomruggenenopafgegraven percelen.Degrondenmet
Gt IVu vormen vaakde overgang tussen delager gelegen gronden met GtII enUI
en de hoger gelegen gronden met Gt VI en VII. Vanwege hun goed doorlatende
ondergrond en/of eengoedeaanenafvoer vanoppervlaktewater hebben degronden
in het algemeen een geringe fluctuatie (50-70 cm). Doordat het grondwater in de
winterperiode nietechthoogkomtenindezomerperiodenietdiep wegzakt,isdeze
grondwatertrap ideaal voor gewasproduktie.
Vbo GHG = 25-40 cm - mv.; GLG = 120-180 cm - mv.
Verbreiding:In het zuiden en zuidwesten
Oppervlakte: 117,8ha = 3,1%
Toelichting: Grondwatertrap Vbo komt in grote oppervlakten voor bij de
poldervaaggronden indekom(achtige)gebieden.Doordezwareprofielopbouw ishet
bergend vermogen en de doorlatendheid gering. Met name in perioden met veel
neerslagtredenhogegrondwaterstanden op.Indezomerperiodezakthetgrondwater
meestal net iets dieper weg dan 120 cm - mv. De gronden hebben een vrij grote
fluctuatie van circa 100cm.
Vlo GHG = 40-80 cm - mv.; GLG = 120-180 cm - mv.
Verbreiding:Verspreid over het hele gebied
Oppervlakte:845,7 ha =22,2%
Toelichting:Grondwatertrap Vlo komt in grote oppervlakten voor op de laag tot
hooggelegen zandgronden,delaagtothooggelegen stroomruggen,opde afgegraven
percelen en opdekomachtige zwaardere gronden. Degronden met GtVlo vormen
vaak de overgang naar de hogergelegen zandgronden of stroomruggronden met Gt
Vu. Met name bij de zwaardere poldervaaggronden met een zware tussenlaag of
zware ondergrondkunnen ineennatteperiodedegrondwaterstanden binnen40cm
-mv.komen,doordathetregenwateropdezwarekleilaagstagneert.Hetvoorkomen
van tijdelijk stagnatie van regenwater hebben we aangegeven met een toevoeging
s"voordeGt-code.Deoppervlakte aangronden die alsGt sVIois onderscheiden,
tï_ti
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bedraagt 211,5ha (= 25%van alleGtVIo's). Ook bij de gronden metGt Vloisde
fluctuatiegering (50-80 cm).Bij veel gronden met Gt Vlo zit deGHG rond de70
cm - mv. en de GLG tussen 120-150 cm.
VHo GHG = 80-140 cm - mv.; GLG = 120-180 cm - mv.
Verbreiding:Verspreid over het hele gebied; in het midden en zuiden komen de
grootste oppervlakten voor.
Oppervlakte:781,1 ha =20,5%
Toelichting: GrondwatertrapVHokomtingroteoppervlaktenvoorbijdehooggelegen
zandgronden en hooggelegen stroomruggen. Door de hoge ligging, de goed
doorlatende zandondergrond endegoedeontwateringkomende grondwaterstanden
bijna nooit binnen 80 cm - mv. Met name bij de zwaardere ooivaag- en poldervaaggronden met een zware kleitussenlaag kunnen in een natte periode de
grondwaterstanden binnen 80cm-mv.komen,doordathetregenwater opdezware
kleilaagstagneert.Hetvoorkomenvantijdelijk stagnatievanregenwaterhebbenwe
aangegevenmeteentoevoeginging "s"voordeGt-code.Deoppervlakteaangronden
die als Gt sVIIo is onderscheiden, bedraagt 139,7 ha (= 18%van alle Gt VIIo's).
Ook bij de gronden met Gt VHo is de fluctuatie niet groot (50-80 cm). Bij de
hooggelegen ooivaaggronden metGtVIIozittendeGLG's veelaltussen 160en190
cm -mv.Dezerelatief diepegrondwaterstanden, incombinatie meteen zandondergrond van matig fijn en grof zand leiden vaak tot verdroging.
Vnd GHG =80-140 cm -mv.; GLG > 180cm -mv.
Verbreiding: Kleine oppervlakten verspreid overhethele gebied met uitzondering
van het noordwesten
Oppervlakte:72,6 ha = 1,9%
Toelichting:GrondwatertrapVlldkomtvooropdehoogstedelenvanstroomruggen,
opoudebewoningsgrondenenopdeflankvandeUtrechtseHeuvelrug.Doordehoge
liggingendegoeddoorlatende(zand)ondergrondkomendegrondwaterstandennooit
binnen 80 cm - mv. De meeste gronden met Gt Vlld zijn ingeschat op een GHG
tussen 120en 140cm-mv.Ten zuiden vandeUithof (zwarekleitussenlaag)en bij
Heemstede (zware kleiondergrond) kunnen in een natte periode schijngrondwaterstandenvoorkomen,doordathetregenwateropdezwarekleilaagstagneert.Het
voorkomen van tijdelijk stagnatie van regenwater hebben we aangegeven met een
toevoeginging "s"voor de Gt-code. De oppervlakte aan gronden die als Gt sVIId
isonderscheiden,bedraagt4,9ha(=6%vanalleGtVlld's).DeGLG'sbijdemeeste
gronden met Gt Vlld liggen tussen 180en 220 cm - mv. Deze diepe grondwaterstanden,incombinatiemeteenzandondergrond vanmatigfijn engrofzandleidtvaak
tot verdroging.
VHM GHG > 140 cm - mv.; GLG > 180 cm - mv.
Verbreiding:Kleine oppervlakten in het oosten en zuiden
Oppervlakte:17,5 ha =0,5%
Toelichting:Grondwatertrap VUId komt voor opdehoogste delen van het gebied.
De gronden met deze Gt zijn hoge dekzandgronden op de flank van de Utrechtse
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Heuvïlrugenoudebewoningsgronden inhetrivierkleigebied.Doordehogeligging
endegoeddoorlatende ondergrondkomendegrondwaterstanden bijna nooitbinnen
140 cm - mv. De GLG's zijn geschat tussen 200 en 240 cm - mv. Deze diepe
grondwaterstanden, veelalincombinatiemeteenzandondergrond vanmatigfijnen
grof 2:and geven in het groeiseizoen verdroging.

4.8 Overige onderscheidingen
De overige onderscheidingen zijn eenheden op de bodem- en Gt-kaart die door
uiteenlopende redenen niet zijn onderzocht:
- bebouwing, wegen, spoorlijnen, sportvelden en forten;
- water en waterlopen;
- subvelden;
- kassen (met substraatteelt);
- landgoederen en parkachtige terreinen;
- sterk opgehoogde terreinen (o.a. vuilstorten);
-percelen waarvan degebruikergeentoestemming vooronderzoek wildeverlenen.
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InopdrachtvandeLandinrichtingsdienst teUtrechtvoerthetDLO-Staring Centrum
regelmatigbodemgeografisch onderzoekuitinlandinrichtingsgebieden. Hetdoelvan
dit onderzoek is onder andere:
- de bodemgesteldheid in kaart te brengen opde schalen 1:10 000 of 1 :25 000;
- degrondentebeoordelen ophungeschiktheid vooréénofmeerbepaaldegebruiksvormen.
Deresultatenvanhetbodemgeografisch onderzoekwordenbeschreveninrapporten,
weergegeven opkaartenenopgeslagen opmagneetband.Invrijwel iederrapportwerd
tot nu toe aandacht besteed aan de bodemvorming en de methode van het bodemgeografisch onderzoek. In de aanhangsels bij ieder rapport werd een woordenlijst
gegeven, die termen en begrippen in het rapport of op de kaarten verklaart.
Omtijdenkostentebesparen,heeft hetDLO-StaringCentrumdesteedsterugkerende
facetten inderapportages,(overbodemvorming,methodenvanhet bodemgeografisch
onderzoek,debodemgeschiktheidsbeoordeling, dedigitaleverwerkingenopslag,en
deverklaringofdefinitie vantermenenbegrippen)gebundeldinditrapport.Bijieder
SC-DLO-rapport overbodemgeografisch onderzoekineenlandinrichtingsgebied zal
dit rapport worden toegevoegd. Indien nodig, zal dit rapport tijdig gereviseerd
worden.
Inhoofdstuk 1 wordendebodemvormendefactoren endebodemvormendeprocessen
behandeld.Hoofdstuk 2beschrijft demethodevanhetbodemgeografisch onderzoek:
het veldwerk, de toetsing aan meetresultaten, de indeling van gronden en het
grondwaterstandsverloop, en de opzet van de legenda. Hoofdstuk 3 beschrijft hoe
de bodemgeschiktheidsbeoordeling verloopt. De digitale verwerking van bodemkundige gegevens en de manipulatie-mogelijkheden die het digitale bestand biedt,
wordenbeschreveninhoofdstuk 4.Tenslottezijn inhoofdstuk 5termenenbegrippen
die in rapporten of op kaarten kunnen voorkomen, verklaard of gedefinieerd.
Overdebodemgeschiktheidsbeoordeling (hoofdstuk 3)moet worden opgemerkt dat
hetinterpretatiesysteem vooraloplandelijk niveau (schaal 1: 50 000)isontwikkeld
endaarvoorgoedbruikbaarbaar is.Erzalzekernogaandachtmoetenwordenbesteed
aan:
- een verdergaande kwantificering van de interpretatie van grootschalige kaarten;
- de interpretatie voor afzonderlijke gewassen of een bepaald bouwplan;
- de weergave van de interpretatie in kansen van voorkomen van een bepaald
verschijnsel.
Bovendien zal bij de interpretatie voor de landbouw rekening moeten worden
gehouden metdeproduktiebeheersing indeweidebouw enmetdeeisendiedoorde
meststoffenwet en de wet opde bodembescherming worden gesteld; deze zullen in
een toekomstig systeem moeten worden verdisconteerd. In de bosbouw zal in de
toekomstnietuitsluitend meteeninterpretatie voorafzonderlijke boomsoorten maar

in toenemende mate met een beoordeling van combinaties van soorten (bosdoelgroepen) worden gewerkt.
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1 Bodemvorming

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

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

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

1.1.2 Reliëf
De invloed van het reliëf of topografie op de bodemvorming hangt in Nederland
vooralsamenmetdedieptevandegrondwaterstand endewaterbewegingindegrond.
Zoworden"hooggelegen"grondenonderscheiden,diewordengekenmerktdoordiepe
grondwaterstanden eneenneergaandewaterbewegingen"laaggelegen"gronden,die
worden gekenmerkt door hogegrondwaterstanden. Ditishet meest uitgesproken in
dezandgebieden, maarookindeanderegebieden komenverschillen in grondwaterstanden voor die samenhangen met het reliëf.
Bijhooggelegen grondenkantransport vanhumusenlutumplaatsgevonden hebben
vanuitdebovengrondnaardiepergelegenlagen;doordediepere grondwaterstanden
reikt ook de biologische activiteit dieper en kan homogenisatie zijn opgetreden. In
zeerjonge gronden zijn deze gevolgen nogniet zichtbaar ofmeetbaar; hieruit blijkt
dat er een interactie is met de bodemvormende factor tijd. Ook zijn voor deze
processen organische stof en bodemleven nodig (interactie met de biologische
bodemvormende factor).

12

Laagge'egen gronden hebben vaak een humusrijke, soms zelfs venige bovengrond
en door wisselende oxidatie-reductie-omstandigheden vertonen ze roestvlekken en
grijze vlekken; in de ondergrond hebben zulke gronden homogeen "blauwige"
(donkergrijze) kleuren, de zgn. permanent gereduceerde ondergrond. Laaggelegen
gronden in zandgebieden vertonen soms kwel, waardoor een opeenhoping van
ijzerverbindingen is te zien in de vorm van oxiden, carbonaten, fosfaten enz.
Daarnaast komen in de zandgebieden laaggelegen gronden voor die liggen in een
inzijgingssituatie, waardoorjuisthumusenijzer zijnuitgespoeld.Lage zandgronden
in een kwelsituatie zijn vaak beek- en broekeerdgronden; in een inzijgingssituatie
zijn het overwegend gooreerd- en veldpodzolgronden.
Inhooggelegen grondenheeft hetbodemleveneenanderesamenstellingdaninlaaggelegen gronden; in de rivierkleigronden hebben de hooggelegen gronden op de
stroomruggeneen anderetextuur dan delaaggelegen gronden in dekommen (eerstgenoemde zijn lichter). Dit zijn voorbeelden van respectievelijk een interactie van
het relief met de biologische factor en met het moedermateriaal.

1.1.3 Klimaat
Het klimaat speelt een grote rol in de bodemvorming. Op wereldschaal gezien, is
er een duidelijke samenhang tussen de klimaatzones en de bodemvorming.
Nederland heeft een vochtig, gematigd klimaat, Cfb in Köppen's classificatie (C:
gematigd regenklimaat met een laagste maandtemperatuur tussen -3 en +18 °C, f:
eenmin ofmeergelijkmatige verdelingvandeneerslagoverhetjaar,enb:minstens
4 maanden per jaar boven 10°C).
InNederland iseenneerslagoverschot (neerslaggroterdanverdamping)indewinter
en een neerslagtekort (verdamping groter dan neerslag) in de zomer. Het neerslagoverschot isgroterdanhettekort;hetgemiddeldejaarlijkse neerslagoverschot isca.
250 mm. Er is een fluctuerende grondwaterstand en een overwegend neergaande
waterbeweging indegrond.VeelgrondeninNederland kunnen daardoorgekarakteriseerd worden opuitspoelingsverschijnselen. Ditkanzoweldeinde bodemoplossing
aanwezige ionen en moleculen betreffen als decolloïdale lutum-en humusdeeltjes.
Behalve dewaterbalans (neerslag-verdamping) is ookdetemperatuur een klimaatsfactor van belang. De temperatuur beïnvloedt zowel de chemische, fysische als
(micro)biologische processen, o.a. de produktie en omzetting van organische stof.
Wat dat betreft wordt Nederland gekarakteriseerd door een matige produktie van
organische stof en een eveneens matige afbraak van organische stof op en in de
bodem. Ookdit iseen voorbeeld van interactie tussen debodemvormende factoren,
nl. tussen het klimaat en de biologische factor.
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1.1.4 Tijd
De factor tijd is op zichzelf genomen geen bodemvormende factor; bedoeld wordt
dateenbepaaldecombinatie vandeanderebodemvormende factoren eerst zichtbaar
(meetbaar) wordt, als een zekere tijd is verlopen. Sommige processen verlopen
langzaam, anderesnel.Eenpodzolgrond heeft meestal enigehonderdenjaren nodig
voor zijnvorming;derijpingvan slap,gereduceerd sliktoteengeoxideerde, stevige
grond vergt na drooglegging slechts enige tientallen jaren.
Detijd speeltduseenbelangrijke rolbijdebodemvorming,directmaarook indirect,
doordat in de loop van de tijd de overige bodemvormende factoren kunnen
veranderen.Vooralhetingrijpen vandemensheeft deontwatering,het grondgebruik
en de vegetatie veranderd.
De directe invloed van de tijd blijkt bijvoorbeeld in de rivierkleigebieden. Bij de
jonge rivierkleigronden is de bovengrond niet ouder dan 1000 à 2000 jaar, terwijl
hetmoedermateriaalvandemeesteouderivierkleigronden afgezet isopdeovergang
vanhetPleistoceen naarhetHoloceen,ca.10000jaar geleden.Doordit tijdsverschil
vertonen de oude rivierkleigronden bij een goede ontwatering verschillen in
bodemvormingmetdejongerivierkleigronden (o.a.lagepH,verweringvansilicaten
en transport van lutum). De jonge gronden vertonen in deze situatie alleen enige
ontkalking.
Nietdeouderdomvandeafzetting isbepalend voorhetbeginvandebodemvorming,
maar de ouderdom vanhet oppervlak. Ditkan verduidelijkt worden mettwee voorbeelden.HetzandvandeVeluwseheuvelsismeerdan200 000jaargeleden afgezet
enzo'n 150000jaargeledendoorhetSkandinavischelandijs totheuvels opgestuwd.
In de laatste ijstijd is echter door solifluctie en erosie het tegenwoordige maaiveld
ontstaan en dit is dus niet veel ouder dan de oppervlakte van onze dekzanden (ca.
10 000jaar).Hettweedevoorbeeld istevindenindedroogmakerijen. Door afgraving
oferosievanhetveenendedroogleggingvandedaardoorontstaneplassenenmeren
indelaatste200tot300jaar,liggendeAfzettingen vanCalais(enigeduizendenjaren
oud) aan het oppervlak. Hierin is de bodemvorming na de droogmaking begonnen.
Ruwweg dehelft van Nederland heeft moedermateriaal van holocene ouderdom en
de anderehelft van pleistocene ouderdom, in minderdan 1%ishet ouder.Degrens
tussen hetHoloceen enhet Pleistoceen isgesteld op 10 000jaargeleden,maarmeer
dan driekwart van deholocene sedimenten die aan de oppervlakte liggen, isjonger
dan 1000jaar. Dit geldt zeker voor de veengebieden. Veen dat aan het oppervlak
ligt, is doorgegroeid totdat de mens daaraan een eind maakte door ontwatering en
ontginning, en dat is niet veel langer dan zes- tot zevenhonderd jaar geleden
begonnen.

1.1.5 Biologische factor
De biologische factor speelt een grote rol bij de bodemvorming, vanaf de microorganismen tot de mens.
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Ook deze factor vertoont interacties met de andere bodemvormende factoren. Een
grond met hoge grondwaterstanden heeft een andere natuurlijke vegetatie dan een
grond waarin dit niet het geval is; een kleigrond heeft een ander bodemleven dan
een zandgrond, enz.
De biologische factor wordt onderverdeeld in: vegetatie, bodemfauna en de mens.
Vegetatie
Devegetatie levert voorhet grootste deelhet uitgangsmateriaal voorde organische
stof in de grond. De natuurlijke vegetatie is afhankelijk van de rijkdom van het
substraat (hetmoedermateriaal),ni.detextuur,mineralogische samenstelling, zouten kalkgehalte. In de Nederlandse omstandigheden bestond de vegetatie tijdens de
ontginningvoornamelijk uitloofbos, metuitzonderingvandeboomlozehogevenen
enzoutegetijdegebieden. InNederlandkomtnupraktischgeennatuurlijke vegetatie
meer voor.
Oligotrofe,hogeveneneneengrootdeelvandemesotrofevenenhaddeneenkruidenvegetatie en vrijwel geen bomen. Alleen de eutrofe broek- en bosvenen droegen
moerasbos.
Dezand-enlössgebieden hebben eenvegetatie-opeenvolging gehad vanaf heteinde
van het Pleistoceen tot heden. Palynologen hebben deze opeenvolging bestudeerd
doorstuifmeelonderzoek inlagendieorganischestofbevatten.Elkeonderzoekerdie
zich bezig houdt met de bestudering van de invloed van de vegetatie op de
bodemvorming in deze gebieden, dient errekening mee te houden dat de vegetatie
aanzienlijk veranderd is sinds het begin van de bodemvorming. Een belangrijke
verandering is de verdwijning van bos en het ontstaan van heidevelden.
Indezeekleigebieden zijn denieuwlandpolders bedijkt uitschorren ofkweldersmet
een zout-tolerante kruidenvegetatie, sommige polders zelfs uit kale slikken. De
gronden vandeZuiderzeepolders haddenoorspronkelijk geenvegetatiemaarhebben
gedurendeenigejarennadedroogleggingeenrietvegetatiegehad.Degorzen, bedijkte
nieuwlandpolders en de rivierkleigebieden hebben wel bos gehad.
Bodemfauna
Bodemdieren spelen een belangrijke rolbijde bodemvorming. Een opvallend voorbeeld hiervan is het bodemvormend proces homogenisatie (par. 1.2.9); hierbij
verdwijnt vnl. door gravende bodemdieren de oorspronkelijke sedimentaire
gelaagdheid.
Mens
Demensiseenzeerbelangrijke bodemvormendefactor. Eenvoorbeeldishetontstaan
van de enkeerdgronden. De dikke humushoudende bovengrond is ontstaan door
geleidelijke ophoging met plaggenmest die enig zand bevatte. De plaggen werden
o.a. op de heidevelden gestoken, waardoor indirect gebieden met stuifzanden
ontstonden. Andere voorbeelden zijn waterhuishoudkundige ingrepen (ontwatering
en afwatering), bemesting, ontginning en herontginning, en bedijking.
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1.2 Bodemvormende processen
Bodemvormende processen zijn alle gebeurtenissen die de kenmerken en eigenschappen van moedermateriaal veranderen.
In paragraaf 1.1 zijn de factoren genoemd die deze processen beïnvloeden; de
verschillende mate waarin deze factoren werken (of gewerkt hebben) en hun interactiesveroorzakeneenzeercomplexgeheel.Sommigegedeelten van bodemvormende
processen zijn fysisch, andere gedeelten zijn chemisch. Het totaal van bodemvormende processen is meestal niet of nauwelijks te kwantificieren of met reactievergelijkingen te beschrijven.
De bodemvormende processen worden verdeeld in omzettingsprocessen en
verplaatsingsprocessen. Ondereerstgenoemde groepvallen alleveranderingen door
omzetting van het moedermateriaal zelf (ook nieuwvorming daarin en afbraak van
sommige componenten daarvan). Bij de tweede groep behoren alle veranderingen
doorverplaatsingvansommigebestanddelen binnenhetmoedermateriaal(onderdeze
verplaatsing vallen ookaan-enafvoer van bestanddelen enmenging/homogenisatie
daarvan).
Deze tweedeling (tabel 1) wordt in de meeste handboeken toegepast, maar in feite
treden bij veel processen zowel omzettingen als verplaatsingen op.
Tabel1 Overzicht vande tweegroepen van bodemvormende
processen
Omzettingsprocessen

Verplaatsingsprocessen

Humusvorming
Ontkalking
Silicaatverwering
Ferrolyse
Rijping
Kattekleivorming

Podzolering
Gleyvorming
Kleiverplaatsing
Homogenisatie

1.2.1 Humusvorming
Een van de meest universele bodemvormende processen is de omzetting van
organische stof tot humus (humificatie) en de ophoping hiervan op enin de bovengrond. Bij maagdelijke, arme gronden (meestal kalkloze zandgronden) is deze
omzetting gering en ontstaat er een ophoping op de bovengrond (vorming van de
O-horizont) en wordt gesproken van ruwe humus. In de grond wordt de gevormde
humusgemengdmetdemineralebestanddelen(vormingvandeAh-horizont).Ingoed
geäereerdekleigronden (xerokleigronden)wordtnietalleendeorganischestof vrijwel
geheelinhumusomgezet(doordegoedevoedingstoestand),maarisdemengingook
inniger.Demengingishetwerkvanbodemdieren, vooralregenwormen.Deontstane
humusvorm wordt muil genoemd. In zandgronden is de menging met de minerale
bestanddelen minder enkomtdehumusvooralslosseexcrementen van arthropoden
(geleedpotige dieren, zoals insecten, duizendpoten en spinnen), moder genoemd.
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Debron vandeorganische stof isdevegetatie (eninmindere matedefauna).Ook
kaninitieelalorganische stof aanwezig zijn dietegelijkertijd metdeminerale delen
(synsedimentair =tijdensdesedimentatie)isafgezet. Zoheeft recentafgezet marien
sediment meestal enige procenten organische stof die tijdens derijping (par. 1.2.4)
vrijwel geheel verdwijnt.
Veenvomiing isuiteraard ookeenophoping vanorganische stof, waarbij eveneens
factoren alstijd, klimaat, vegetatie enreliëf belangrijk zijn. Veenvorming wordtin
de bodemkunde echter meer gezien alseenlithogeen danalseenpedogeen proces.
Naontginningenontwatering beginnen deeigenlijke bodemvormendeprocessenin
het moedermateriaal. Een belangrijk proces is de omzetting van het veen in de
bovengrond tothumus,waarbij voornamelijk doordierlijke activiteit de herkenbare
plantenstructuur verloren gaat. In veengronden wordt deze bijzondere vorm van
humificatiegewoonlijk veraardinggenoemd;alshetveenvrijwel alleendooroxidatie
is veranderd (in de laag onder de A-horizont), wordt ook wel van "verwering"
gesproken. In het algemeen wordt deze term echter alleen voor de afbraak van
minerale delen gebruikt.
Veraarding en verwering vanveen gaat uiteraard ookgepaard metmaterieverlies,
doordat de organische stof gedeeltelijk is gemineraliseerd tot o.a. C0 2 en H 2 0;
hierdoor zakt het maaiveld.

1.2.2 Ontkalking en silicaatverwering
Verwering vanmineralen is in onsklimaat eenzeer algemeen verschijnsel. Onder
verwering wordt dealdanniet volledige afbraak vandekristalstructuur vanzowel
primairealssecundaire mineralen verstaan alsmededevormingvan laatstgenoemde
mineralen.
Deverwering vanvast gesteente wordthier niet besproken. Hetresultaat hiervanis
losse grond bestaande uiteenmengsel vanzeer verschillende korrelgrootten. Blijft
ditmateriaalterplaatsevanzijn ontstaan liggendanwordtgesprokenvan autochtoon
materiaal, ishetnazijn ontstaan opeenof andere manier verplaatst, danwordtdit
allochtoonmateriaalgenoemd.Openkelehonderdenhectarenna(degrondeninZuidLimburgdieinafzettingen vanhetKrijt ontstaan zijn) bestaat het moedermateriaal
van deNederlandse minerale gronden uit allochtoon materiaal.
De mate van chemische verwering hangt samen met in de bodem aanwezige
mineralen die in thermodynamisch opzicht slechts stabiel zijn voor zover ereen
evenwicht ismetdebodemoplossing. Deze oplossing verandert echter voortdurend
van samenstelling doorb.v.:
- percolatie vandegrond metregenwater (afvoer vanoplosbare reactieprodukten);
- produktievananorganische(H2C03)enorganischezurendoorbodemflora en -fauna
(produktie vanH+-ionen);
- produktievancomplexerende organischeverbindingen (complexering vanFeen Al);
- afwisseling vandrogeennatteperioden(oxidatie-reductieverschijnselen, produktie
van H+-ionen na oxidatie van Fe2+ tot Fe3+).
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Tussen de mineralen die in de bodem voorkomen, bestaan verschillen in oplosbaarheid. Vooral calcium- en magnesiumcarbonaten lossen gemakkelijker op dan silicaatmineralen. In de kalkhoudende gronden waarin deze carbonaten voorkomen, uit de
verwering zich vaak het eerst in de vorm van ontkalking. Het onder invloed van de
biosfeer optredende proces kan door de volgende reactievergelijking worden weergegeven:
CaC0 3 + C 0 2 + H 2 0 <=> Ca2+ + 2HC0 3 '
Zolang degrond nogcalciumcarbonaat (kalk) bevat, blijft depH ongeveer 7. Wanneer
de vrijkomende Ca2+(en Mg2+)-ionen samen met de HC0 3 -ionen worden afgevoerd
door percolatie met regenwater, verdwijnen op deze manier de carbonaten.
Wanneer een grond geen kalkmeer bevat,dalen zoweldepH als de basenverzadiging
van de grond.
BV =Ca2* + Mg2* + K* + Na+ waarin:
CEC
BV
Ca2+
Mg2*
K+
Na +
CEC

= basenverzadiging;
= equivalent geads. Ca2+ per kg grond;
= equivalent geads. Mg2+ per kg grond;
= mol geads. K+ per kg grond;
= mol geads. Na+ per kg grond;
= kationen uitwisselingscapaciteit (molgeadsorbeerde eenwaardige pluslading
per kg droge grond).

De "basische"kationen (Ca2+,Mg2+,K+enNa+)worden dan aan het adsorptiecomplex
gedeeltelijk vervangen door H+- en/of Al3+(A10H2+)-ionen, waardoor de basenverzadiging kleiner wordt dan 100%. De vervanging door Al is een gevolg van de
silicaatverwering die op gang komt na ontkalking. De silicaten, als groep, bevatten
naast Si vooral Al en Fe, maar ook Ca, Mg, K en Na.
Andere kationen zoals Mn2+, Zn2+, Cu2+ zijn meestal slechts als sporenelementen
aanwezig. De "basische" kationen worden gedeeltelijk geadsorbeerd, maar ondervinden bij lage pH veel concurrentie van Al3+-ionen. Verder kunnen ze in nieuwe
mineralen worden ingebouwd, door deplant worden opgenomen ofinhet grondwater
terecht komen. Vermoedelijk komt echter een belangrijk deel van deze ionen in het
grondwater terecht. Dit laatste geldt eveneens voor het vrijgekomen kiezelzuur.
Al3+-ionen komen alleen in de grond voor bij lage pH's (<4,5 gemeten in 1 Normaal
KCl). Door hun hoge lading worden ze echter sterk geadsorbeerd. Bij hogere pH's
komen eenkernige (bijv. A10H2+) enmeerkernige hydrolysecomplexen voor. Laatstgenoemde complexen worden vrijwel irreversibel geadsorbeerd. Transport van Al
doorde bodem vindt daardoor hoofdzakelijk plaats viadecomplexen met humuszuren
en andere organische verbindingen; dit geldt ook voor driewaardig ijzer, Fe3+.
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Alsnevenprocesvandeverweringwordtverbruining genoemd;eenroodkleuringzou
op tropische omstandigheden wijzen. De bruine kleur van de Bw-horizonten in
ooivaaggronden in de rivierkleigebieden is echter geheel aanhomogenisatie toe te
schrijven. Deze gronden zijn nog kalkrijk of hebben op zijn minst nog een hoge
basenverzadiging;erkandusnoggeenverweringzijnopgetreden.Verweringgepaard
gaandemetverbruining (vrijkomen van ijzer) wordt gevonden inde Bw-horizonten
van vorstvaaggronden, zoals die o.a. in dekzand voorkomen.

1.2.3 Ferrolyse
De bij de gleyverschijnselen (par. 1.2.7)te bespreken afwisseling van oxidatie en
reductie kan de silicaatverwering versterken. Dit is het geval wanneer tijdens de
reductiefase het gereduceerde ijzer achterblijft endeoverige reactieprodukten (vnl.
HCO3)worden afgevoerd. In de oxidatiefase treedt resp.oxidatie enhydrolyse van
ijzer op.Dedaarbijvrijkomende H+-ionenleidentotsilicaatverwering;ditdeelproces
wordt ferrolyse genoemd.

1.2.4 Rijping
Rijping, ookwelinitialebodemvorming genoemd,ishetprocesdatbegintnadrooglegging van een waterrijk sediment. De drooglegging bestaat uit inpoldering van
buitendijks land Gongezeekleipolders),ondiepeplassenenmeren (droogmakerijen)
endevoormaligeZuiderzee(IJsselmeerpolders).Dedroogleggingwordtgevolgddoor
ontwateringenafwatering doormiddelvangreppelsen/ofdrainbuizenensloten.Het
waterrijke sedimentisindeuitgangstoestand eenwekegereduceerdemodderzonder
structuurelementen die door het rijpingsproces in een begaanbare, gescheurde en
geoxideerde cultuurgrond verandert. Dit proces is onder optimale omstandigheden
(goede ontwatering, geen kwel, geen potentiële katteklei) binnen enige decennia
voltooid,indebovengrondeerderdanindeondergrond.Daarnawordtnietmeervan
initiale maar van voortgaande bodemvorming gesproken. De rijping is vooral een
fysisch proces, maar zij heeft ook chemische en biologische aspecten.
Fysische rijping
De belangrijkste aspecten van de fysische rijping zijn de volumevermindering
(inklinking) en het steviger worden van de grond. Deze zijn beide het gevolg van
irreversibel waterverlies. De weke modder gaat hierdoor scheuren en er worden
structuurelementen gevormd. Omdat water voornamelijk aan lutum en organische
stof is gebonden, is het waterverlies des te groter naarmate de grond kleiiger en
humeuzer is (bij zand is de fysische rijping dan ook nauwelijks te meten; in de
classificatie wordt het als fysisch gerijpt beschouwd).
De snelheid van de fysische rijping is onder meer afhankelijk van de vegetatie (de
wateronttrekking doorplantewortelsisdebelangrijkste oorzaakvanhetwaterverlies),
de af- en ontwatering en het profielverloop.
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De mate van fysische rijping kan redelijk goed aan de consistentie (mate van
stevigheid) worden beoordeeld. In de classificatie worden vijf rijpingsklassen
onderscheiden (zie woordenlijst).
Chemische rijping
Door de fysische rijping wordt de grond doorlatend en doorlucht; de chemische
veranderingen die hierdoor in het rijpende sediment ontstaan, worden chemische
rijping genoemd.
De belangrijkste veranderingen zijn:
- oxidatie vanhetgereduceerde slik;
- kattekleivorming (wordt in paragraaf 1.2.5 behandeld, maar valt strikt genomen
onder chemische rijping);
- oxidatie vanFe2+tot Fe3+ endaardoor neerslaan vanijzerverbindingen in gangen
en langs scheuren;
- afbraak vanen veranderingen in de organische stof;
- omzettingen bijdeuitwisselbare kationen: Na+-enMg2+-ionen aanhetadsorptiecomplex worden geleidelijk en gedeeltelijk vervangen door Ca2+.
Biologische rijping
Altijdens deafzetting ontstaan biogenegangen inhetsediment,eenproces datzich
dusvoordebedijking afspeelt. Veranderingen dietijdens derijpingdoor biologische
oorzaken ontstaan, worden biologische rijping genoemd. Bodemvorming door
biologische rijping is echter gering, zeker als de pas bedijkte polder direct als
bouwland wordt gebruikt. Alsdeomstandigheden gunstig zijn, treden veel grotere
veranderingen door devegetatie endebodemfauna pas opnadevoltooiing vande
rijping; dit proces behoort dan niet meer bij de initiale maar bij de voortgaande
bodemvorming en wordt homogenisatie genoemd (par.1.2.9).

1.2.5 Kattekleivorming
Behalvekalkrijke enkalklozekleien,komen ookextreem zurekleien voor,dienaast
roestvlekken ooktypische gelevlekkenhebben.Dezeafzettingen zijn beperkttotde
zeekleigebieden. Dergelijke klei wordt katteklei genoemd.
Kattekleivorming iseenproces datzich tijdens de rijping afspeelt; strikt genomen
is heteenbodemvormend proces datonder derijping valt. Hetkomt in Nederland
zoveel voor dathetin een afzonderlijke subparagraaf besproken wordt.
Hetontstaanvankattekleiwordtverklaard uithetsedimentatiemilieu. Onderbepaalde
omstandighedenwordentijdens desedimentatievanmarieneafzettingen aanzienlijke
hoeveelhedenpyriet (FeS2)opgehoopt.Ditiseenrechtstreeks gevolgvandereductie
van sulfaat uit zeewater tot sulfide. Daar deze reductie door sulfaatreducerende
bacteriën wordtveroorzaakt,isdehoeveelheid pyriet afhankelijk vandetoevoervan
(gemakkelijk verteerbare) organischestof.Dehoogsteconcentraties wordendanook
niet aangetroffen inzoute,maarinbrakkegebieden waar zicheenrietvegetatiekon
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ontwikkelen.Bijdrooglegging(inpoldering)vandergelijke gebieden oxideertpyriet
endaardoorontstaangelevlekkenvanbasischijzersulfaat (jarosiet)enbruinevlekken
van ijzeroxide. Het bij de pyrietoxidatie vrijkomende zwavelzuur lost in eerste
instantiedeaanwezigecarbonatenop.Alsdezenietmeeraanwezigzijn,wordenook
de silicaten -in deze gronden hoofdzakelijk kleimineralen- aangetast.
Zuur materiaal ontstaat ook wanneer pyriethoudend materiaal uit de gereduceerde
ondergrond naar boven wordt gebracht bij het uitbaggeren van sloten, kanalen en
recreatievijvers.

1.2.6 Podzolering
Humus die in de bovengrond van arme, zure gronden is ontstaan (par. 1.2.1) valt
gemakkelijk uiteen (dispergeert), wordt als disperse humus (colloïdale oplossing)
uitgespoeld en slaat op enige diepte weer neer op de zandkorrels. Dit humustype
wordt vanwege het ontbreken van enige (met microscoop) waarneembare structuur
amorfe humus genoemd en ligt als huidjes rond de zandkorrels.
Amorfe humus komt het meest voor bij zandgronden als gemakkelijk verweerbare
mineralen ontbreken, door verwering verdwenen zijn ofnietmeervoldoende basen
naleveren.Deuitgespoeldehumuszuren (fulvo- enhuminezuren)hopenzichopenige
diepte weer op, samen met Fe en/of Al.
Dit proces van uitspoeling en inspoeling (precipitatie) van humus, Al en Fe wordt
podzolering genoemd. Het is al een oude term, vermoedelijk een praktijkterm die
door de Rus Dokuchaiev in de vorige eeuw voor deze zonale bodem is ingevoerd
(Russ.pod =gelijkend op,en zola=as,naardelichtgrijze kleurdiedeuitspoelingshorizont,deE-horizont,kanhebben).Hetiseenbodemvormend procesdatuiteraard
alleen in een klimaat kan voorkomen waarin de neerslag de verdamping overtreft.
Hierbij dientteworden aangetekend datditproces zichbijonsindewinter afspeelt.
Ditintegenstelling totdeklassiekegebieden waarpodzolgronden voorkomen opde
overgang van de loofhoutgordel naar de toendragordel.
Podzolering in debovenomschreven betekenis wordt inNederland alleen gevonden
in zandgronden, in bepaalde moerige gronden en veengronden. De zandgronden
dienen dan ook nog weinig lutum en leem te bevatten en bovendien mineralogisch
arm te zijn. In moedermateriaal met meer dan enige procenten lutum, of meer dan
enigetientallenprocenten leem,ofdatmineralogisch rijkis,treedt geenpodzolering
op.Indit "rijke"moedermateriaal kunnen bruinegronden worden aangetroffen (o.a.
vorstvaaggronden). Ook veengronden en moerige gronden moeten arm zijn, d.w.z.
oligotroof, wil er podzolering optreden. In de veenkoloniën wordt onder de zure
restveenlaag vaakingespoeldehumusaangetroffen. Wanneerbijgebruik alsbouwland
veenwordtaangeploegd endaardoorversneld wordtomgezet,treedt humustransport
op doordat er weinig binding is met mineraal materiaal (ontbreken van lutum).
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Men zou verwachten dat podzolering alleen gevonden zou worden bij gronden met
diepe grondwaterstanden. Dit is beslist niet het geval. De hydropodzolgronden
vertonen zelfs een extremere bodemvorming dan de xeropodzolgronden. Is uit
laatstgenoemde gronden het ijzer alleen uit de E-horizont verdwenen, in de
hydropodzolgronden isookdeB-horizontenhetbovenstegedeeltevandeC-horizont
ontijzerd.

1.2.7 Gleyverschijnselen
IJzer kan onder bepaalde omstandigheden veel beweeglijker in de grond zijn dan
aluminium.Fe3+kangereduceerd wordentotFe2+enFe2+-hydroxidenzijn veel beter
oplosbaar dan Fe3+-oxiden. Voorwaarden voor de reductie zijn:
- continue of periodieke verzadiging met water;
- aanwezigheid van organische stof waardoor reductie mogelijk is;
- eentemperatuur waarbijhetdoormicro-organismen gekatalyseerde reductieproces
kan plaatsvinden.
Periodiekmetwaterverzadigdehorizonten enlagen zijn vaakgekarakteriseerd door
een laag met een grijze matrix met bruine roestvlekken langs wortelgangen en
scheuren; daaronder is de grond homogeen donkergrijs zonder roestvlekken.
Langs de gangen en scheuren is lucht (zuurstof) naar binnen gedrongen die het uit
de grondmassa gemobiliseerde ijzer weer heeft geoxideerd waardoor het is neergeslagen. Deroestvlekken in degrijze matrix worden gleyverschijnselen genoemd.
Gleyverschijnselen komen vooral voor inde zone waarin het grondwater fluctueert
(of heeft gefluctueerd, fossiele gley).
Lokaal kan zoveel ijzer afgezet zijn dat geen grijze matrix meer zichtbaar is en de
horizontgeheelroodgekleurd is.Meestalkomendanookdonkerbruine of bruinrode
concretiesvoor,somszelfplaten.Dezeijzerverrijking wordtmoerasijzererts, ijzeroer,
rodoornofrodolmgenoemdenwordtvrijweluitsluitend indebeekdalen vandezandgebieden gevonden. Tot voor enige decennia werd het commercieel gewonnen; het
wasdebasis van deijzerindustrie in deAchterhoek. Ook werd het gebruikt voorde
zuivering van stadsgas.
Soms komt een afwijkend roestbeeld voor: een bruine, roestige matrix met grijs
gekleurdewandenvanstructuur-elementen enmetgrijsgekleurdegangenenscheuren.
Deze gleyverschijnselen worden aangetroffen in bovengronden waar percolerend
regenwatertijdelijk stagneert.Dezegleyverschijnselen wordenpseudogley genoemd.
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1.2.8 Kleiverplaatsing
Uitspoeling van fijne deeltjes uit de bovengrond en inspoeling daarvan in de
ondergrond wordt kleiverplaatsing genoemd. Er is voor de term kleiverplaatsing
gekozen en niet lutumverplaatsing. De verplaatste fijne deeltjes bestaan vnl. uit
kleimineralen uit de lutumfractie.
Uiteraardtreedtkleiverplaatsing alleen opinkleiigmoedermateriaal,d.w.z.inleem-,
zavel-enkleigronden diebovendien alvrij oud zijn.Hetverschijnsel wordtdanook
vnl. gevonden in lössgronden en oude rivierkleigronden, maar het is ook waargenomen in jonge rivierkleigronden van pre-Romeinse ouderdom.
Inrijkere zandgrondenkandoorverweringnieuwvormingvankleimineralen optreden.
Deze gronden (meestal moderpodzolgronden) vertonen ook kleiverplaatsing. In
tegenstelling tot dekleiige gronden gebeurt dit niet ineen aaneengesloten horizont
maar in dunnere of dikkere lagen. Deze variëren in dikte van enige mmtot 10à20
cm; de dunnere worden fibers, de wat dikkere lagen worden banden genoemd. In
dezeinspoelingslagen isdetextuur meestal kleiig, zwak lemigzand met daartussen
kleiarm,leemarmzand.Ookinzanddatonderdunneloss,keileem ofouderivierklei
ligt, kan klei-inspoeling in deze vorm ontwikkeld zijn.
Kleiverplaatsing kan slechts optreden alsdekleigedispergeerd is.Bij eenhoge Cabezettingisditniethetgeval;voordatkleiverplaatsing kanoptreden moeteengrond
danooknietalleenontkalktzijn,maarookzijnbasenverzadigingmoetalwatgedaald
zijn. Ook hierop zijn weer uitzonderingen. Bij een hoge Na-bezetting is klei sterk
gedispergeerd (denk aan de instabiele structuur van met zeewater geïnundeerde
gronden) en kan klei gemakkelijk uitspoelen.
Vermoedelijk is dit de verklaring dat ook in bepaalde zeekleigronden (knip en
knippige zeekleigronden) plaatselijk kleiverplaatsing geconstateerd wordt. Een
knipkleigrond is een kalkarme, lichte tot zware kleigrond, met landbouwkundig
ongunstige eigenschappen. Hij onderscheidt zich van normale, kalkarme zeekleigronden o.a. door een wat afwijkende kleur, verdeling van de roest en andere vrij
moeilijk te omschrijven kenmerken, zoals een grauwe vlekkerige kleur onderdeAhorizont en vaak een instabiele structuur. De knipkleigronden hebben relatief veel
Mg aan het adsorptiecomplex (een lage calcium-magnesiumverhouding, meestal
beneden 10,somszelfs beneden 3,integenstellingtot"normale"zeeklei,waarindeze
verhouding wel boven de 20 ligt). Dit zou een relict kunnen zijn van de oorspronkelijk hoge,Na-enMg-bezetting.Decombinatie vanhetgemakkelijk uitwisselbareNa-ion,hetmoeilijk uitwisselbare Mg-ionendekalkarmoede,levertdehuidige
kationenbezetting op.
Bij een zure grond (pH-KCl < 5) is de klei opnieuw weinig beweeglijk, omdat dan
uitwisselbare en vrije Al-ionen voorkomen die sterk coagulerend werken.
De gedispergeerde klei wordt met het regenwater naar beneden getransporteerd en
inporiënenscheurenalshuidjes afgezet. Ditgebeurt alséénofmeervande factoren
die de dispergering en het transport bevorderen, niet meer werkzaam zijn. De klei
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kanuitvlokkenalsdeconcentratievanCa-ionentoeneemt(debasenverzadiging stijgt)
en de poriën of scheuren kunnen doodlopen waardoor de suspensie mechanisch
uitgefilterd wordt.Zoalsmeerbodemvormende processen is ookditproces nogniet
geheel duidelijk.

1.2.9 Homogenisatie
Sommige lichte klei- en zavelgronden hebben een homogeen bruin gekleurde, niet
gelaagde ondergrond, waarin geen grijze vlekken of roestvlekken voorkomen. Ze
worden vrijwel uitsluitend gevonden opde van nature goed ontwaterde stroomruggrondeninderivierkleigebieden.Dezeverbruiningisnietdoorverwering(par.1.2.2)
ontstaan omdat deze gronden nog kalkrijk zijn of tenminste nog een hoge basenverzadiging hebben.
Het proces, waarbij de oorspronkelijke sedimentaire gelaagdheid en eventueel
aanwezige grijze vlekken en roestvlekken door biologische menging verdwijnen,
wordt homogenisatie genoemd. Het proces treedt alleen op bij goede ontwatering
en hoge biologische activiteit; dit laatste ligt door deherhaalde grondbewerking in
bouwland opeenveellagerniveaudanonderbosofgrasland.Gravende bodemdieren
(mollen en wormen) maar ook de vegetatie spelen een belangrijke rol bij dehomogenisatie.Devegetatieisnietalleenbelangrijk alshumusproducente maardeplantewortels kunnen ook mechanisch aan de verstoring van de gelaagdheid bijdragen.
Het is dan ook waarschijnlijk dat de homogenisatie van de gronden op de stroomruggen al voor de occupatie door de mens onder het natuurlijke ooibos tot stand
gekomen is.
Een bijkomend effect vanhomogenisatie islandbouwkundige structuurverbetering.

1.2.10 Anthropogene processen
Erkannietvanéénanthropogeenproceswordengesproken.Detotnutoebehandelde
processen worden alle door de mens in meerdere of mindere mate beïnvloed. Ze
kunnen versterkt, verzwakt, op gang gezet of zelfs gestopt of omgekeerd worden.
Een willekeurige opsomming: bekalking, bemesting (organisch en anorganisch),
drooglegging van meren en plassen, bedijking van schorren, kwelders en slikken,
beregening,ontginning vanheidevelden enveranderingen indeontwatering vandie
gebieden.
Als direct werkend anthropogeen proces kan grondverplaatsing worden genoemd:
ploegen, diepploegen en -woelen, egaliseren, afgraven, ophogen (opspuiten) en
bezanden.Eenduidelijk voorbeeld vaneensterkeinvloed vandemens opde bodem
zijndegronden vandeoudebouwlandcomplexen indezandgebieden (enken,engen,
essen of akkers genoemd). Deze zijn ontstaan door het eeuwenlang opbrengen van
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potstalmest bestaande uit plaggen, zand en mest, op bouwland. Hierdoor werd het
bouwland geleidelijk opgehoogd en in plaats van een ontginningsbouwvoor van
ongeveer20cmdikte,ligtnuopdezegrondeneenhumushoudendehorizontvanmeer
dan50cmdikte.Debewortelbarediepteenhetvochtleverend vermogen zijn hierdoor
aanzienlijk vergroot.
Een indirect werkend proces als gevolg van een sterke invloed van de mens zijn de
heide-ontginningen. De 500 000 ha, die sinds ca. 1850 ontgonnen zijn uit heideterreinen,hebbendeplaggenbemesting nietofnauwelijks meergekend.Daarentegen
zijn zeveelal bekalkt enintoenemende mate bemest metkunstmest culminerend in
de huidige overbemesting.
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2 Methode van het bodemgeografisch onderzoek

2.1 Bodemgeografisch onderzoek
Onder bodemgeografisch onderzoek wordt verstaan:
- een veldbodemkundig onderzoek naar de variabelen die te zamen de bodemgesteldheid bepalen:
. profielopbouw (als resultaat van de geogenese en pedogenese):
1. dikte van de horizonten;
2. textuur van de horizonten (lutum- en leemgehalte, en zandgrofheid);
3. veensoort;
4. organische-stofgehalte van de onderscheiden lagen;
. bewortelbare diepte;
. doorlatendheid van de horizonten;
. grondwaterstandsverloop uitgedrukt in grondwatertrappen (Gt's);
- het determineren van de grond volgens De Bakker en Schelling (1989);
- hetruimtelijk weergevenvandeverbreiding vandezevariabelenin bodemkundige
eenheden op kaarten en de omschrijving ervan in de bijbehorende legenda.
Tijdens een bodemgeografisch onderzoek wordt met een grondboor per hectare ca.
1 monster (voor kaarten, schaal 1 : 10 000) of ca. 1 monster per 2 à 3 ha (voor
kaarten, schaal 1 : 25 000)vanhetgehelebodemprofiel genomen toteendieptevan
1,20of 1,50m - mv.Inhetveldwordtelkbodemprofielmonster (veldbodemkundig)
onderzocht, dus van elk monster worden dehiervoor genoemde variabelen geschat
of gemeten, en wordt de profielopbouw gekarakteriseerd. De resultaten van het
veldonderzoek aandezebodemprofielmonsters wordenmeteenveldcomputer (Husky
Hunter) geregistreerd, en vastgelegd op veldkaarten.
Vaneen aantal bodemprofielmonsters wordenderesultaten nietgeregistreerd, maar
wordt alleen deplaats opdeveldkaarten aangegeven. Dezeprofielmonsters worden
genomen ombodem-enGt-grenzen nauwkeurig vasttestellen.Degegevens vande
geregistreerde bodemprofielmonsters, dezgn.boorstaten,wordenopgeslagenineen
computerbestand, datinprincipe alleen aandeopdrachtgever wordtverstrekt. Plaats
en nummer (veldkaartnummer gevolgd door volgnummer) van de bodemprofielmonsters worden aangegeven op een boorpuntenkaart.
Eventueel bestaande gegevens van bodemprofielmonsters worden aangepast en
opgenomen in het computerbestand.
De verbreiding van bodemkundige verschillen wordt op veldkaarten ingetekend.
Hierbijwordtnietalleenuitgegaan vandeprofielkenmerken, maarookvanveldkenmerkenenvanlandschappelijke entopografische kenmerken,zoals maaiveldsligging,
reliëf, slootwaterstanden, vegetatie en bodemgebruik.
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Indiennodigwordengrondmonstersgenomen,waaraandeschattingenvandetextuur
enhethumusgehalte worden getoetst (par.2.2.1).Dekartering vanhet grondwaterstandsverloop die gelijktijdig met de opname van de andere variabelen plaatsvindt,
is gebaseerd op de veldschatting van GHG en GLG. Hiervoor worden profiel- en
veldkenmerken gebruikt dieveroorzaakt worden doorendievaninvloed zijn ophet
jaarlijks verloop van de grondwaterstand. Op basis van vooral de relatie tussen de
hydromorfe verschijnselen endeGHGenGLG,vastgesteld opplaatsenmet langjarige
meetgegevens (stambuizen), vindt extrapolatie plaats.
Dehydromorfe verschijnselen zoalsroest-en/ofreductievlekkenenblekingsvlekken
zijn doorgaans sterk gerelateerd aan het GHG-niveau; de begindiepte van de totaal
gereduceerde zone (Cr-horizont) hangt veelal samen met het GLG-niveau. Door
verschillende ingrepenkunnen dehydromorfe verschijnselen minof meer vervaagd
zijn, ofkunnen nietmeer opeenduidige wijze met deactuelehydrologische situatie
corresponderen. De veldschatting wordt hierdoor moeilijker; daarom worden meer
metingen gebruikt die in de opnameperiode als richtwaarden dienen.
Develdkenmerken zijn te ontlenen aan defysische geografie van het gebied enaan
de vegetatie. Zij worden vooral gebruikt om de begrenzing van een gebiedsdeel
(kaartvlak) met een zelfde (geschatte) grondwatertrap (= de tot één klasse samengenomen GHG-GLG combinaties) vast te stellen. De veldschattingen van GHG en
GLG worden getoetst aan berekende GHG en GLG-waarden afkomstig van buizen
en, indien mogelijk, gerichte opnamen (par. 2.2.2).
Deconclusies vanhet onderzoek naar debodemgesteldheid worden samengevat op
tweekaarten:debodemkaartendegrondwatertrappenkaart. Omdathetniet mogelijk
iseenkaarttemaken diedeverbreiding van zoweldebodemeenheden alsdegrondwatertrappen in kleuren weergeeft, worden op de bodemkaart alleen de bodemeenheden vankleuren voorzien. Omdeverbreiding van degrondwatertrappen weer
te geven wordt de grondwatertrappenkaart vervaardigd; deze kaart bevat dezelfde
informatie alsdebodemkaart,maarwordtalleennaargrondwatertrappen ingekleurd.
Indien de opdrachtgever dit wenst, worden de gronden op hun geschiktheid voor
akkerbouw, weidebouw, bosbouw, vollegrondsgroenteteelt, boomkwekerij, enz.
beoordeeld. Dit gebeurt doorde bodem-engrondwatertrappenkaart te interpreteren
volgens het Werksysteem Interpretatie Bodemkaarten (Van Soesbergen et al. 1986
en hoofdstuk 3).
Voor het onderzoek naar de bodemgesteldheid verstrekt de opdrachtgever het
topografische kaartmateriaal.

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

2.2.1 Bemonstering en laboratoriumanalyse
Als controle op de schattingen van het percentage organische stof en de textuur
wordengrondmonsters genomendiehetBedrijfslaboratorium voorGrond-enGewasonderzoek teOosterbeek analyseert.Debemonsteringsplaatsen worden aangegeven
opeensituatiekaart.Ookwordengrondmonstersuithetarchief vanhet DLO-Staring
Centrum gebruikt die verzameld zijn voor de Bodemkaart van Nederland, schaal
1 : 50 0)30.
Deanalyseresultaten bieden,naast decontrole opde schattingen, een overzicht van
de verdeling van de minerale delen (granulaire samenstelling) in de verschillende
bodemeenheden en van het organische-stofgehalte in de bovengrond. De mediaan
van de zandfractie (M50) wordt berekend.

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

2.2.2.1 Berekening van GHG en GLG van buizen met 6-8jaren meetgegevens
of meer
DeHG3endeLG3zijn hetrekenkundig gemiddeldevanrespectievelijk degemeten
hoogste driewintergrondwaterstanden (oktobert/mmaart)endelaagstedriezomergrondwaterstanden (april t/m september) in een hydrologisch jaar (Van der Sluijs
en Van Heesen 1989).
DeGHGen deGLG worden berekend uitrespectievelijk deHG3-en LG3-waarden
van een reeks van hydrologische jaren (rekenkundig gemiddelde).
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
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- gedurende de periode waarover de berekening wordt uitgevoerd, mogen geen
veranderingen in het grondwaterregime zijn opgetreden (een ingreep in de
ontwatering) en de buis mag niet verplaatst zijn;
- degrondwaterstand moetmeteenfrequentie van2keerpermaand overeenperiode
van minimaal 6-8 jaren zijn gemeten; langdurige onderbrekingen in de waarnemingen mogen niet voorkomen;
- voor een vergelijking van de gemeten Gt in een buis met de Gt-schatting van de
inkaart gebrachte vlakken indeomgeving vandebuis,moet deplaats vandebuis
representatief zijn.
De verwachtingswaarde van de GHG en GLG wordt voldoende nauwkeurig beschouwd als het 80%-betrouwbaarheidsinterval niet groter is dan 20 cm (Van der
Sluijs 1982).Denauwkeurigheid vandeverwachteGHGenGLGisafhankelijk van
het aantal meerjaren en de variatie in HG3 en LG3.

2.2.2.2 Berekening van GHG en GLG van buizen met minder dan 6-8 jaren
meetgegevens
Hetismogelijk omeenGHGenGLG bijbenadering vasttestellen voorbuizen met
minderdan 6-8jaren meetgegevens en zelfs met een éénjarige meetreeks of korter.
Er kan tussen het grondwaterstandsverloop op verschillende punten in een gebied
een samenhang zijn. Het ruime TNO-meetpuntennet met meerjarige meetgegevens
wordtverdichtdoorbuizenmetkortemeetreeksenteplaatsen.Metlineaireregressieanalyse wordt de samenhang tussen de grondwaterstanden in de stambuizen en die
indebuizen meteenkortemeetreeks berekend. Desterkte van het lineaire verband
wordt weergegeven door de correlatiecoëfficiënt. Uit de berekende GHG en GLG
van de stambuis kan met een bepaalde nauwkeurigheid via het regressiemodel de
GHG en GLG van de buis met korte meetreeks worden voorspeld. Deze methode
gaat uit van de volgende randvoorwaarden:
- de grondwaterstanden van beide buizen worden op dezelfde dag gemeten;
- in demeetgegevens zijn zowel diepe als ondiepe grondwaterstanden opgenomen;
- grondwaterstanden die tijdens vorstperioden en in extreem natte perioden in het
groeiseizoen zijn gemeten, blijven buiten beschouwing;
- de stambuizen hebben voor de GHG en GLG een 80%-betrouwbaarheidsinterval
van maximaal 20 cm;
- kortlopende meetreeksen vangrondwaterstanden wordenbijvoorkeurnietgekoppeld
aan stambuizen die een aanmerkelijk kleinere fluctuatie hebben.
De berekening wordt uitgevoerd met het computerprogramma Genstat (Genstat 5
Committee 1987).

2.2.2.3 Gerichte opname
Bijeengerichte opnamewordtverondersteld datbinneneenhydrologisch homogeen
gebied degrondwaterstanden zich ongeveer ophetzelfde tijdstip ophet niveau van
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deGHGofGLGzullenbevinden.Onderdezeveronderstellingkanhet meetpuntennet
metbuizen tijdelijk verdicht wordendoorgrondwaterstanden in boorgaten temeten.
De opname wordt bij voorkeur uitgevoerd op het moment dat de grondwaterstand
naarverwachting overeenkomt meteenGHG-ofGLG-niveau opbasisvandegrondwaterstanden in één of een aantal referentiebuizen (buizen met een bekende GHG
en GLGI in, of in de omgeving van, het landinrichtingsgebied. Deze manier geeft
de mogelijkheid het aantal referentiepunten snel en redelijk betrouwbaar uit te
breiden.

2.3 Indeling van de gronden
Inhetveldwordendegrondenperboorpuntgedetermineerd volgenshetsysteemvan
bodemclassificatie voor Nederland van De Bakker en Schelling (1989). Dit is een
morfometrisch classificatiesysteem: het gebruikt de meetbare kenmerken van het
profiel alsindelingscriterium.Vervolgenswordendegrondeninkarteerbareeenheden
ingedeeld. Deze eenheden worden in de legenda ondergebracht, omschreven en
verklaard.Dedefinitie vandegebruiktebegrippen,gehanteerdbijdeindelingscriteria,
staanvermeldinhoofdstuk 3.Deverschillende soortengronden wordenindelegenda
zodanig gegroepeerd dat de wijze van indeling overzichtelijk wordt weergegeven.
Erwordtnaargestreefd datdeindelingvandegrondenzoveelmogelijk overeenkomt
met die vandelegenda van de Bodemkaart vanNederland, schaal 1 : 50 000.Voor
het doel van het onderzoek (bodemkaarten, schaal 1 : 10 000 of 1 : 25 000) wordt
op bepaalde punten van de landelijke indeling afgeweken en de onderverdeling
verfijnd. Op het hoogste niveau prevaleert de grondsoort:
- veengronden;
- moerige gronden;
- zandgronden;
- kleigronden;
- leemgronden.
Indevolgendesubparagrafen wordtdeverdereindelingvandezegronden toegelicht.
Tussen ( ) staat telkens de code voor een indelingscriterium.

2.3.1 Veengronden (V)
Veengronden bestaan binnen 80 cm - mv. voor meer dan de helft van die dikte uit
moerigmateriaal.Zewordennaarhetalofnietvoorkomen vaneenmoerigeeerdlaag
onderverdeeld in eerd- en rauwveengronden.
Eerdveengronden worden onderverdeeld naar de dikte en samenstelling van de
bovengrond.Rauwveengronden wordenonderverdeeld naardesamenstellingvande
bovengrond, het al ofniet voorkomen van eenminerale eerdlaag enhet voorkomen
vanniet-gerijpt materiaalbinnen20cm-mv.(tezamengenoemd:samenstellingvan
de bovengrond, tabel 2).
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Tabel2 Indeling vandeveengronden
Voorkomen van een
moerige eerdlaag

Dikte (cm) van
de bovengrond

Samenstelling van de bovengrond

Ja

>50

kleiig»
AARVEENGRONDEN (hEV„.)

EERDVEENGRONDEN

kleiarm2'
BOVEENGRONDEN (aEV...)
15-50

kleiig"
KOOPVEENGRONDEN (hV...)
kleiarm2'
MADEVEENGRONDEN (aV...)

nee
RAUWVEENGRONDEN

n.v.t.

niet-gerijpt materiaal binnen 20 cm -mv.
VLIETVEENGRONDEN (Vo...)
zavel- of kleidek met minerale eerdlaag
WEIDEVEENGRONDEN (pV...)
zavel-ofkleidekzondermineraleeerdlaag
WAARDVEENGRONDEN (kV...)
zanddek3'alofnietmetmineraleeerdlaag
MEERVEENGRONDEN (zV...)
zonder zavel-, klei- of zanddek
VLIERVEENGRONDEN (V...)

" meer dan 10% lutum op de grond
' minder dan 10% lutum op de grond
3
' Vooral in bet noordoosten van het land komen veengronden voor met een veenkoloniaal dek (iV...).Het
veenkoloniaal dekbestaatuiteenhumushoudendzanddekofeenmoerigebovengrondvan 15-25cmdikte.
Deze gronden worden, vanwege de kleine verschillen rondom de klassegrens (15% org. stof), niet naar
de samenstelling van de bovengrond onderverdeeld.
2

Alleveengronden wordenverderonderverdeeldnaardesamenstellingvandeminerale
ondergrond en de bodemvorming daarin, indien de minerale ondergrond ondieper
dan 120cm-mv.begint,ennaardedominante veensoort,indiendeminerale ondergrond dieper dan 120 cm 'mv. begint.
Deonderverdeling naardesamenstelling vandeminerale ondergrond endebodemvorming daarin is als volgt:
- zand zonder humuspodzol (...z);
- zand met humuspodzol (...p);
- zavel, klei of leem (...k).
De onderverdeling naar de dominante veensoort is als volgt:
- veenmosveen (...s);
- zeggeveen, rietzeggeveen of mesotroof broekveen (...c);
- rietveen of zeggerietveen (...r);
- bosveen of eutroof broekveen (...b);
- bagger, verslagen veen, gyttja of andere veensoorten (...d).
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2.3.2 Moerige gronden (W)
Moerigegronden zijn mineralegrondenmeteenmoerige bovengrond ofeenmoerige
tussenlaag.Zewordennaarhetalofnietvoorkomenvaneenduidelijke humuspodzolB-horizcnt onderverdeeld in moerige podzolgronden en moerige eerdgronden.
Demoerigeeerdgronden worden onderverdeeld naardesamenstellingenrijping van
de ondergrond (te zamen genoemd: samenstelling van de ondergrond).
Bijallemoerigegrondenvindteenlaatsteonderverdelingplaatsnaardesamenstelling
van de bovengrond (tabel 3).
Tabel3 Indeling vande moerigegronden
Samenstelling van de
ondergrond

Samenstelling van de
bovengrond

zand met duidelijke
humuspodzol-B (...Wp)
MOERIGE PODZOLGRONDEN

zavel- of kleidek (kWp)

kleiig moerig (hWp)
kleiarm moerig (aWp)
moerigzondereerdlaag (vWp)
MOERPODZOLGRONDEN
zanddek*'(zWp)
DAMPODZOLGRONDEN
zand zonder duidelijke
humuspodzol-B (...Wz)

zavel- of kleidek (kWz)
kleiig moerig (hWz)
kleiarm moerig (aWz)
moerig zondereerdlaag (vWz)
zanddek*'(zWz)
BROEKEERDGRONDEN

niet-gerijpte zavel of
klei (...Wo)

zavel- of kleidek (kWo)
meestal moerig (Wo)
PLASEERDGRONDEN

gerijpte zavel of
klei (...Wg)
MOERIGE EERDGRONDEN

zavel- of kleidek (kWg)
meestal moerig (Wg)
BROEKEERDGRONDEN

*'Vooral in hetnoordoosten van het land komen moerige gronden voor meteen
veenkoloniaal dek. Het veenkoloniaal dek bestaat uit een humushoudend
zanddek ofeenmoerigebovengrondvan15-25cmdikte.Dezegrondenworden,
vanwegedekleineverschillen rondomdeklassegrens(15%orgstof),niet naar
de samenstelling van de bovengrond onderverdeeld. Naar het al of niet voorkomen van een duidelijke humuspodzol-B-horizont worden ze onderverdeeld
in IWpen iWz.
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2.3.3 Zandgronden (H, Y, EZ, Z en S)
Zandgronden zijn minerale gronden (zonder een moerige bovengrond en moerige
tussenlaag) waarvan het minerale materiaal binnen 80 cm - mv. voor meer dan de
helft vandiedikteuitzandbestaat.Binnendezandgronden wordennaardeaardvan
de bodemvorming onderscheiden:
- podzolgronden: gronden met een duidelijke podzol-B-horizont (...H... en ...Y...);
- eerdgronden: gronden met een minerale eerdlaag (EZ... en ...Z...);
- vaaggronden: gronden zonder een duidelijke bodemvorming (Z... en S...).
Podzolgronden hebben een inspoelingslaag (B-horizont), waarin organische stof al
of niet samen met ijzer- en aluminiumverbindingen is opgehoopt. Podzolgronden
wordennaardeaardvandehumusindeduidelijke podzol-B-horizont onderverdeeld
in moder- en humuspodzolgronden; vervolgens worden de humuspodzolgronden
onderverdeeld naarhetalofnietvoorkomen vanhydromorfe kenmerken.Eenverdere
onderverdeling van alle podzolgronden is gebaseerd op de dikte van de humushoudende bovengrond en voor de moderpodzolgronden nog extra op het al of niet
voorkomen van een banden-B in de ondergrond (tabel 4).
Tabel4 Indeling vandepodzolgronden
Aard van de humus in de
Hydromorfe
duidelijke podzol-B-horizont kenmerken
moder humus (...Y...)
MODERPODZOLGRONDEN

n.v.t.

Dikte (cm) van de
humushoudende
bovengrond
0-30

Voorkomen van een
banden-B in de ondergrond
nee
HOLTPODZOLGRONDEN (Y...)
Ja
HORSTPODZOLGRONDEN (Y...b)

30-50
amorfe humus (...H...)
HUMUSPODZOLGRONDEN

zonder
ijzerhuidjes
(...Hn...)

met
ijzerhuidjes
(...Hd...)

n.v.t.
LOOPODZOLGRONDEN (cY...)

0-30

n.v.t
VELDPODZOLGRONDEN (Hn...)

30-50

n.v.t.
LAARPODZOLGRONDEN (cHn...)

0-30

n.v.t.
HAARPODZOLGRONDEN (Hd...)

30-50

n.v.t.
KAMPPODZOLGRONDEN (cHd...)

Eerdgrondenhebbeneenmineraleeerdlaag.Zandgronden meteenmineraleeerdlaag
dikker dan 50 cm behoren onafhankelijk van het voorkomen van een duidelijke
podzol-B-horizont eveneenstotdeeerdgronden.Deeerdgronden wordennaardedikte
vandemineraleeerdlaagonderverdeeldindunne(15-30cm),matigdikke(30-50cm),
dikke(50-80cm)enzeerdikke(>80cm)eerdgronden.Vervolgenswordendedunne
enmatigdikkeeerdgronden onderverdeeld naarhet alofnietvoorkomen vanhydromorfe kenmerken en de dikke eerdgronden naar de ligging ten opzichte van het
grondwater.Eenverdereonderverdelingvandebeek-enenkeerdgronden isgebaseerd
op de kleur van de minerale eerdlaag (tabel 5).
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Tabel5 Iruleling vandeeerdgronden
Dikte (cm) van de
minerale eerdlaag

Hydromorfe
kenmerken

Kleur van de
minerale eerdlaag

dun (15-30)
(tZ...)

zonder ijzerhuidjes
en met roest (tZg...)
BEEKEERDGRONDEN

zwart
(tZg...)
ZWARTEBEEKEERDGRONDEN
bruin (btZg...)
BRUINEBEEKEERDGRONDEN

zonder ijzerhuidjes
en zonder roest (tZn...)
GOOREERDGRONDEN
met ijzerhuidjes (tZd...)
KANTEERDGRONDEN
matig dik (30-50)
(cZ...)

zonder ijzerhuidjes
en met roest (cZg...)
BEEKEERDGRONDEN

zwart
(cZg...)
ZWARTE BEEKEERDGRONDEN
bruin (bcZg...)
BRUINEBEEKEERDGRONDEN

zonder ijzerhuidjes
en zonder roest (cZn...)
GOOREERDGRONDEN
met ijzerhuidjes (cZd...)
AKKEREERDGRONDEN
dik (50-801
(...EZ...)

n.v.t.

zwart
(zEZ...)
ZWARTE ENKEERDGRONDEN
bruin (bEZ...)
BRUINE ENKEERDGRONDEN

zeer dik (>80)
(d...EZ...)

n.v.t.

zwart (dzEZ...)
ZWARTEENKEERDGRONDEN
bruin (dbEZ...)
BRUINE ENKEERDGRONDEN

Vaaggronden zijn gronden zonder duidelijke bodemvorming, dus waarvan de
horizonten dermate zwak of onduidelijk (vaag)zijn ontwikkeld,dat zeniet voldoen
aan de eisen die bijvoorbeeld aan een duidelijke podzol-B-horizont of aan een
minerale eerdlaag worden gesteld. De vaaggronden worden naar het al of niet
voorkomenvanhydromorfe kenmerken onderverdeeld.Vervolgenswordendegronden
metijzerhuidjes onderverdeeld opbasisvanhet alofnietvoorkomen vaneen bruine
laag in de positie van een B-horizont (tabel 6).
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Tabel6 Indeling vande vaaggronden
Hydromorfe kenmerken

Bruine laag in de
positie van een B-horizont

zonder Ijzerhuidjes en
met roest (Zg...)
BEEKVAAGGRONDEN
zonder ijzerhuidjes en
zonder roest (Zn... en Sn...)
VLAKVAAGGRONDEN*'
met ijzerhuidjes (Z...)

nee (Zd...)
DUINVAAGGRONDEN
ja (Zb...)
VORSTVAAGGRONDEN

-)

Het verschil in de codes Zn... en Sn... is gebaseerd op verschil
in textuur. De vlakvaaggronden Sn... zijn bijzonder lutumarme
gronden; dit zijn zandgronden waarvan het minerale materiaal
binnen 80 cm - mv.voor meer dan de helft van de dikte uit kleiig
(5-8% lutum), uiterst fijn (M50: 50-105 |im) zand bestaat.

Alle zandgronden (behalve de bijzonder lutumarme gronden) zijn verder onderverdeeld naar de textuur van de laag 0-30 cm - mv.:
zandgrofheid (M50):
- uiterst fijn zand (1...);

- uiterst fijn en zeer fijn zand (2...);

- zeer fijn zand (3...);

- zeer fijn en matig fijn zand (4...);

- matig fijn zand (5...);

- matig fijn en matig grof zand (6...);

- matig grof zand (7...);

- matig grof en zeer grof zand (8...);

- zeer grof zand (9...).
leemklasse:
- leemarm (...1);
- zwak lemig (...3);
- sterk lemig (...5);

- leemarm en zwak lemig (...2);
- zwak en sterk lemig (...4);
- sterk en zeer sterk lemig (...6);

- zeer
sterk lemig
(...7). gronden zijn alleen onderverdeeld naar het leemgehalte:
De
bijzonder
lutumarme
- zwak en sterk lemig (13);
- zeer sterk lemig (14).
Een laatste onderverdeling van de vaaggronden is als volgt:
- kalkhoudend (...A);
- kalkloos (geen extra letter).
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2.3.4 Kleigronden (M, R, BZ, K en EK)
Kleigronden zijn minerale gronden (zonder een moerige bovengrond en moerige
tussenlaag) waarvan het minerale materiaal binnen 80 cm -mv. voor meer dan de
helft vandiedikteuit zavel of kleibestaat. Dekleigronden wordennaar hun genese
(ontstaanswijze) en ouderdom onderverdeeld in:
- zeekleigronden (...M...);
- rivierkleigronden (...R...);
- oude rivierkleigronden (...K... en BZ...);
- oude kleigronden (...K.„) met uitzondering van de oude rivierkleigronden.
Dezee-enrivierkleigronden wordenonderverdeeldnaardematevanrijping,dedikte
vandehumushoudendebovengrond enhydromorfekenmerken.Dekleigronden met
eendikke(>50cm)mineraleeerdlaag,tuineerdgronden (EK...),wordennietnaarhun
genese en ouderdom onderverdeeld (tabel 7).
Deouderivierkleigronden worden onderverdeeld naarhet alof niet voorkomen van
eenbriklaag,dediktevandehumushoudende bovengrond,enbegindieptevanroesten/of reductievlekken (tabel 8).
Deoudekleigronden metuitzonderingvandeouderivierkleigronden worden onderverdeeld naar de aard van het materiaal en naar de dikte van de humushoudende
bovengrond (tabel 9).
Alle kleigronden worden vervolgens onderverdeeld naar:
de textuur van de laag van 0-30cm - mv,:
- zeer lichte zavel (0...);
- zeer lichte en matig lichte zavel (2...);
- matig lichte zavel (1...);
- zware zavel (3...);
- zware zavel en lichte klei (4...);
- lichte klei (5...);
- lichte en matig zware klei (6...);
- matig zware klei (7...);
- matig zware en zeer zware klei (8...);
- zeer zware klei (9...).
het profielverloop:
- geen indeling naar profielverloop (...0...);
- meer dan 40 cm moerig materiaal beginnend tussen 40 en 80 cm - mv. (...1...);
- meteenzandlaagvantenminste 20cmdikteofeen zandondergrond diedieperdan
25, maar ondieper dan 80 cm - mv. begint (...2...);
- met kalkloze zware kleitussenlaag (...3...);
- kalkloze zware klei binnen 80 cm - mv. beginnend en dieper dan 120 cm - mv.
doorlopend of tussen 80 en 120cm -mv. overgaand in moerig materiaal (...4...);
- met een homogeen of geleidelijk oplopend of aflopend profiel (...5...).

37

Tabel 7Indeling vande zee- en rivierkleigronden
Rijping

Voorkomen en dikte (cm)
van de minerale eerdlaag

Hydromorfe kenmerken

geheel of bijna ongerijpt
SLIKVAAGGRONDEN
(MOo... en ROo...)
half of bijna gerijpt
GORSVAAGGRONDEN
(MOb... en ROb...)
gerijpt

Ja, >50
TUINEERDGRONDEN
(EK...)
Ja, 30-50 (cM... en cR...)

metmoerigmateriaal(dikkerdan40cm)beginnend
tussen 40-80 cm - mv.
LIEDEERDGRONDEN (cMv... en cRv...)
metroest-en/ofreductievlekkenbinnen50cm-mv.
WOUDEERDGRONDEN (cMn... en cRn...)
zonder roest- en/of reductievlekken
binnen 50 cm • mv.
HOFEERDGRONDEN (cMd... en cRd...)

ja, 15-30 (tM... en tR...)

metmoerigmateriaal (dikkerdan40cm)beginnend
tussen 40-80 cm - mv.
LIEDEERDGRONDEN (tMv... en tRv.„)
met een niet gerijpte minerale ondergrond
TOCHTEERDGRONDEN (tMo... en tRo...)
metroest-en/ofreductievlekkenbinnen50cm-mv.
LEEKEERDGRONDEN (tMn... en tRd...)
zonder roest- en/of reductievlekken
binnen 50 cm - mv.
HOFEERDGRONDEN (tMd... EN tRd...)

nee, n.v.t. (M... en R...)

metmoerigmateriaal(dikkerdan40cm)beginnend
tussen 40-80 cm mv.
DRECHTVAAGGRONDEN (Mv... en Rv...)
met een niet gerijpte minerale ondergrond
NESVAAGGRONDEN (Mo... en Ro...)
metroest-en/ofreductievlekkenbinnen50cm- mv.
POLDERVAAGGRONDEN (Mn... en Rn...)*'
zonder roest- en/of reductievlekken
binnen 50 cm - mv.
OOIVAAGGRONDEN (Md... en Rd...)

*'Depoldervaaggrondeninzeeklei wordennaardeaardofsamenstellingvandeklei nogonderverdeeld in:
- knippig (gMn...);
- knip (kMn...);
- gebroken (oMn...);
- normaal (geen extra letter).
Depoldervaaggronden inrivierkleiwordennaardekleurofsamenstellingvandekleinogonderverdeeld in:
- bruine kom (bRn...);
- gebroken (oRn...);
- normaal (geen extra letter).
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Tabel8 Indeling vande oude rivierkleigronden
Voorkomen van
een briklaag

Voorkomen en dikte (cm)
van de minerale eerdlaag

Begindiepte van
roest- en/of reductievlekken

ja (...BK...)

Ja, 30-50 (cBK...)

vanaf de E-horizont
KUILBRIKGRONDEN (cBKn...)
vanaf de Bt-horizont
DAALBRIKGRONDEN (cBKh...)
dieper dan de Bt-horizont
RADEBRIKGRONDEN (cBKd...)

ja, 15-30 (tBK...)

vanaf de E-horizont
KUILBRIKGRONDEN (tBKn...)
vanaf de Bt- horizont
DAALBRIKGRONDEN (tBKh...)
dieper dan de Bt-horizont
RADEBRIKGRONDEN (tBKd...)

nee, n.v.t. (BK...)

vanaf de E-horizont
KUILBRIKGRONDEN (BKn...)"
vanaf de Bt-horizont
DAALBRIKGRONDEN (BKh...)2)
dieper dan de Bt-horizont
RADEBRIKGRONDEN (BKd...)3)

nee (...KR...)

ja, 30-50 (cKR...)

binnen 50 cm - mv.
WOUDEERDGRONDEN (cKRn...)
dieper dan 50 cm •mv.
HOFEERDGRONDEN (cKRd...)

ja, 15-30 (tKR...)

binnen 50 cm - mv.
LEEKEERDGRONDEN (tKRn...)
dieper dan 50 cm - mv.
HOFEERDGRONDEN (tKRd...)

nee, n.v.t. (KR...)

binnen 50 cm - mv.
POLDERVAAGGRONDËN (KRn...)
dieper dan 50 cm -mv.
OOIVAAGGRONDEN (KRd...)

11

met een zandbovengrond: BEEMDBRIKGRONDEN (BZn...)
met een zandbovengrond: DELBRIKGRONDEN (BZh...)
31
met een zandbovengrond: ROOIBRIKGRONDEN (BZd...)

2)
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Tabel9 Indeling vande oude kleigronden(m.u.v.de ouderivierkleigronden)
Aard van het materiaal

Voorkomen en dikte (cm) van
de minerale eerdlaag

keileem of potklei (...KX...)

Ja, 30-50
WOUDEERDGRONDEN (cKX...)
ja, 15-30
LEEKEERDGRONDEN (tKX...)
nee, n.v.t.
POLDERVAAGGRONDEN (KX..)

kleefaarde (...KM...)

ja, 30-50
WOUDEERDGRONDEN (cKM...)
ja, 15-30
LEEKEERDGRONDEN (tKM...)
nee, n.v.t.
POLDERVAAGGRONDEN (KM...)

krijt (...KD...)

ja, 30-50
WOUDEERDGRONDEN (cKD...)
ja, 15-30
LEEKEERDGRONDEN (tKD...)
nee, n.v.t.
POLDERVAAGGRONDEN (KD...)

glauconiet (...KG...)

ja, 30-50
WOUDEERDGRONDEN (cKG...)
ja, 15-30
LEEKEERDGRONDEN (tKG...)
nee, n.v.t.
POLDERVAAGGRONDEN (KG...)

overige oude klei (...KT...)

ja, 30-50
WOUDEERDGRONDEN (cKT...)
Ja, 15-30
LEEKEERDGRONDEN (tKT...)
nee, n.v.t.
POLDERVAAGGRONDEN (KT...)

Een laatste onderverdeling van de zee- en rivierkleigronden op basis van het
kalkverloop is als volgt:
- kalkrijk (...A);
- kalkhoudend (...B);
- kalkloos (...C).
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2.3.5 Leemgronden (BL, EL en L)
Leemgronden zijn minerale gronden (zonder een moerige bovengrond en moerige
tussenlaag) waarvan het minerale materiaal binnen 80 cm - mv. voor meer dan de
helft van die dikte uit leem bestaat. De leemgronden worden naar het al of niet
voorkomen van een briklaag onderverdeeld.
Leemgronden meteenbriklaagwordenonderverdeeld naardebegindieptevanroesten/of reductievlekken, en de plaats van de briklaag in het profiel (tabel 10).
Tabel10 Indeling vande leemgrondenmeteenbriklaag
Begindiepte van
roest- en/of reductievlekken

Plaats van de
briklaag in bet profiel

vanaf de E-horizont
KUILBRIKGRONDEN (BLn...)
vanaf de Bt-horizont
DAALBRIKGRONDEN (BLh...)
dieper dan de Bt-horizont

in of direkt onder de bouwvoor
BERGBRIKGRONDEN (BLb...)
duidelijk dieper dan de bouwvoor
RADEBRIKGRONDEN (BLd...)

Tabel11 Indeling vande leemgrondenzonderbriklaag
Voorkomen en dikte (cm) van
de minerale eerdlaag

Begindiepte van
roest- en/of reductievlekken

ja, >50
TUINEERDGRONDEN (EL...)
ja, 30-50
(cL„.)

binnen 50 cm - mv.
WOUDEERDGRONDEN (cLn...)
tussen 50-80 cm - mv.
WOUDEERDGRONDEN (cLh...)
dieper dan 80 cm - mv.
HOFEERDGRONDEN (cLd...)

ja, 15-30
(tL„.)

binnen 50 cm • mv.
LEEKEERDGRONDEN (tLn...)
tussen 50-80 cm •mv.
LEEKEERDGRONDEN (tLh...)
dieper dan 80 cm - mv.
HOFEERDGRONDEN (tLd...)

nee, n.v.t.
(L...)

binnen 50 cm - mv.
POLDERVAAGGRONDEN (Ln...)
tussen 50-80 cm - mv.
POLDERVAAGGRONDEN (Lh...)
dieper dan 80 cm - mv.
OOIVAAGGRONDEN (Ld...)
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Leemgronden zondereenbriklaagwordenonderverdeeld naardediktevandehumushoudendebovengrond endebegindieptevanroest-en/of reductievlekken (tabel 11).
Alle leemgronden worden vervolgens onderverdeeld naar de textuur van de laag
van 0-30 cm - mv.:
- zandige leem (...5);
- siltige leem (...6).
In Zuid-Limburg kunnen de leemgronden zonder briklaag verder worden onderverdeeld naar landschappelijke ligging:
- in situ (geen extra letter);
- hellingfase (...h);
- hellingvoetfase (...c);
- dalfase (...d).

2.3.6 Toevoegingen en vergravingen
Toevoegingen
Een aantal bodemkundige verschijnselen kan niet gebruikt worden als criterium bij
de indeling van de gronden; het aantal bodemeenheden zal onnodig groot worden.
Daaromwordendezeverschijnselen inkaartgebracht indevormvan toevoegingen.
Toevoegingen geven extra informatie over de bodemeenheden.
Detoevoegingen wordenmeteenkleineletterinhetrapport enmeteenkleine letter
en/of signatuur op de kaart aangegeven.
Toevoegingen vóór de code hebben betrekking op de bovengrond; toevoegingen
achtercodehebbenbetrekking opverschijnselen onderdebouwvoorenmeestaldieper
dan 40 cm - mv.
Vergravingen
Met vergravingen zijn terreinen aangegeven die zijn verwerkt. De grond moet,
beginnend tussen 20en 40 cmdiepte, over ten minste 20 cm heterogeen zijn, maar
kan nog wel in een normale legenda-eenheid worden ondergebracht.
Devergravingen worden inhet rapport meteen hoofdletter achter decode en opde
kaart met een schop-signatuur aangegeven.

2.3.7 Overige onderscheidingen
Overige onderscheidingen omvatten delen van een gebied die buiten het bodemgeografisch onderzoek zijngehouden,zoalsbebouwing,water,moeras,dijken,wegen
en sterk opgehoogde terreinen.
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2.4 Indeling van het grondwaterstandsverloop in grondwatertrappen
De grondwaterstand op een bepaalde plaats varieert in de loop van eenjaar. Doorgaans zal het niveau in de winter hoger zijn (neerslag groter dan verdamping) dan
in de zomer (verdamping groter dan neerslag). Bovendien verschillen grondwaterstanden ookvanjaartotjaarophetzelfde tijdstip (VanHeesen enWesterveld 1966).
Hetjaarlijks wisselend verloop vande grondwaterstand opeen bepaalde plaats kan
gekarakteriseerd worden door een gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand,
gecombineerd met een gemiddeld laagste zomergrondwaterstand (GHG en GLG,
par. 2.2.2.1).
De waarden die voorde GHG en deGLG worden gevonden,kunnen van plaats tot
plaats vrij sterk variëren. Daarom is de klasse-indeling, die op basis van de GHG
endeGLGisontworpen, betrekkelijk ruim van opzet(DeVriesenVan Wallenburg
1990). Elk van deze klassen, de grondwatertrappen (Gt's), is door een GHG- en
GLG-traject gedefinieerd (tabel 12).
Tabel12 Indeling vandegrondwatertrappen
Grondwatertrap

Gemiddeld hoogste
wintergrondwaterstand
GHG (cm • mv.)

Gemiddeld laagste
zomergrondwaterstand
GLG (cm - mv.)

Ia
Ie
Ha
IIb
He
Ilia
Hlb
IVu
IVc
Vao
Vad
Vbo
Vbd
VIo
VId
VIIo
VHd
VIIIo
VHId

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

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

Meteenlettervoordecodekaneenextraomschrijving vandegrondwatertrap worden
aangegeven bijvoorbeeld:
- b... buiten de hoofdwaterkering gelegen gronden en periodiek overstroomd;
- s... schijngrondwaterstanden, het niveau van de 'GHG' wordt bepaald door
periodiek optredende grondwaterstanden boven een slechtdoorlatende laag,
waaronder weer een onverzadigde zone voorkomt. Deze letter wordt alleen
aangegeven bijgrondenmeteengrondwaterfluktuatie (GLG-'GHG') vanmeer
dan 120 cm;
- w... water boven maaiveld gedurende een aaneengesloten periode van meer dan
1 maand tijdens de winterperiode, bijgronden binnen de hoofdwaterkering.
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Met een letter achter de Gt-code is een gedetailleerdere aanduiding toegevoegd:
voor de GHG:
- ...a tussen 0 en 25 cm - mv.;
- ...b tussen 25 en 40 cm - mv.;
- ...u tussen 40 en 80 cm - mv.;
- ...c tussen 80 en 120 cm - mv.
voor de GLG:
- ...o tussen 120 en 180 cm - mv.;
- ...d dieper dan 180 cm - mv.
Wanneeraaneenkaartvlakeenbepaaldegrondwatertrap istoegekend,wildatzeggen
datdeGHGenGLGvandegronden binnendat vlak,afgezien vanafwijkingen door
onzuiverheden, zullenliggen binnendegrenzendievoordiebepaalde grondwatertrap
gesteld zijn. Daarmee wordtdusinformatie gegeven overdegrondwaterstanden die
er in de winter of zomer van een gemiddeld jaar mogen worden verwacht.

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

cHn55
x
Vbd
cHn55/x-Vbd

Kaarteenheden vormendebeoordelingseenheid bijhetvaststellen vande bodemgeschiktheid (hoofdstuk 3).Bijelkelegenda-eenheidhoorttenminsteéén kaarteenheid,
maarafhankelijk vanhetaantalcombinaties metgrondwatertrappen entoevoegingen
zullen er doorgaans meer kaarteenheden voorkomen.
Enkele,inhoofdzaak geografische, bijzonderheden worden opdebodem-en grondwatertrappenkaart vermeld als overige onderscheidingen. Deze onderscheidingen
kunnen verdeeld worden in vlak-, lijn- en puntgegevens.
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3 Bodemgeschiktheidsbeoordeling

Onder bodemgeschiktheid wordt verstaan de mate waarin de grond, wat zijn eigenschappen betreft, voldoet aan de eisen die er voor een bepaald bodemgebruik aan
worden gesteld.
Uit de gegevens over de bodemgesteldheid kan niet direct worden afgeleid welke
geschiktheiddegrondenhebbenvooreenbepaald bodemgebruik.Debodemkundige
gegevens moeten geïnterpreteerd worden volgens een systeem dat landelijk wordt
toegepastenwaarvoorlandelijkenormengelden(Haans,red. 1979;VanSoesbergen
et al. 1986; Van der Knaap en Wopereis 1987).

3.1 Interpretatieprocedure
Interpretatie vanbodemkaarten voordebodemgeschiktheidsbeoordeling ishetdoen
vanuitspraken of voorspellingen overhet gedrag of dereactie van degrond bij een
bepaalde behandeling/ingreep, en over de daaruit voortvloeiende geschiktheid van
de grond voor een bepaalde gebruiksvorm. Het doel van de interpretatieprocedure
is waarnemingen over de bodemgesteldheid pasklaar te maken voor een bepaalde
toepassing.
Debasisvoordeinterpretatieprocedure (fig.) isdebodemkaart.Aandekaarteenheden
worden via de legenda en de bij de kaart behorende toelichting gegevens ontleend
overbodemeigenschappen en/of kenmerken van dekaarteenheden, o.a. organischestofgehalte, textuur en grondwatertrap. Vervolgens worden met dezekenmerken in
demeestegevallenspecifieke,doelgerichtecombinaties,dez.g. beoordelingsfactoren,
afgeleid.
Bepaaldecombinatiesvanbeoordelingsfactoren leidentoteenbepaaldegeschiktheidsklassedieuiteen sleutel kan worden afgelezen (par.2.6.3).Voorelk bodemgebruik
is maar een beperkt aantal beoordelingsfactoren bepalend voor de geschiktheid. In
tabel 13 wordt aangegeven welke dit zijn.

3.2 Beoordelingsfactoren
Een beoordelingsfactor karakteriseert een belangrijk bodemgebruiksproces, een
gedragaspect vandegrond ofeengroeiplaatsomstandigheid,enbeschrijft hetniveau
hiervan (Van Soesbergen et al. 1986). Voorbeelden van beoordelingsfactoren zijn
het vochtleverend vermogen en de stevigheid van de bovengrond (tabel 13). Een
beoordelingsfactor berust opeencombinatievanbodemeigenschappen. Zowordtde
beoordelingsfactor stevigheid van de bovengrond bepaald door eigenschappen als
textuur, dichtheid en organisch-stofgehalte van de bovengrond, en drukhoogte van
hetbodemvochtbijGHGenGVGnaeenperiodemetweinigneerslag.Soms worden
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er ook niet-bodemkundige factoren in betrokken, zoals bij de beoordelingsfactor
vochtleverend vermogen, waarop niet alleen bodemkundige factoren, maar ook
klimaatsfactoren (neerslag en verdamping) van invloed zijn.

bodemkaart

kaarteenheid

•

bodemeigenschappen

beperkingen

•rt

beoordelingsfactoren

klimaat en andere
ecologische factoren

eisen i.v.m.
bodemgebruik

beoorde!ingsf actoren
nodig voor sleutel

geschiktheid in klassen

Fig. Schema van deinterpretatieprocedure (dubbele omkadering = 'eindprodukt'vande interpretatie)

Het niveau of de grootte van een door een beoordelingsfactor aangeduid proces of
gedragsaspect van de grond wordt meestal aangegeven met een waarderingscijfer,
gradatie genoemd.
Bij een aantal beoordelingsfactoren (storing in de verticale waterbeweging, microreliëf, nachtvorstgevoeligheid, stenigheid, erosiegevoeligheid en dikte van de Ahorizont(en)) worden geen gradaties onderscheiden, omdat ze incidenteel worden
gebruikt, en/of omdat de gradaties niet eenduidig te beschrijven zijn. Met het aangeven van een speciaal teken wordt geattendeerd op een beoordelingsfactor
(attenderingsfactor).Dezebeoordelingsfactoren kunnendaarmeedegeschiktheidnaar
een ander niveau brengen.
In de paragrafen 3.2.1 t/m 3.2.14 wordt een korte toelichting gegeven op de afzonderlijke beoordelingsfactoren. Vooruitvoeriger informatie wordt verwezen naar
Van Soesbergen et al. (1986) en Van der Knaap en Wopereis (1987).
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Tabel13De beoordelingsfactorenen het bodemgebruikwaarvoorze al (+) of niet (•) worden toegepast
Beoordelingsfactor

akkerbouw

weidebouw

Ontwateringstoestand
Vochtleverend vermogen
Stevigheid van de
bovengrond
Verkruimelbaarbeid
Slempgevoeligheid
Stuifgevoeligheid
Voedingstoestand
Zuurgraad
Storing in de verticale
waterbeweging
Microreliëf'
Nachtvorstgevoeligheid
Stenigheid
Erosiegevoeligheid
Dikte van de A-horizont(en)

+
+

+
+

+
+
+
+

+
-

bosbouw

fruitteelt

tuinbouw*'

+
+

+
+

+
+

-

boomkwekerij
+
+

+
+

+
+
x

+
x
-

-

+
+
+

-

-

+

+

+

X

X

-

-

X

X

X

-

-

X

X

-

X

-

-

X

X

X

X

*

.

X

X
m

X
*

J-

x bij genoemd bodemgebruik alleen van toepassing onder bijzondere omstandigheden
*' tuinbouw onder glas en in de volle grond

3.2.1 Ontwateringstoestand
De beoordelingsfactor ontwateringstoestand is niet alleen een aanduiding voor de
ontwatering, maar ook voor de luchthuishouding van een grond. De ontwateringstoestandgeeft daardoorookinformatie overdezuurstofvoorziening vanplantewortels
enoverdewijzigingen diezichhierinindeloopvanhetjaarvoordoenonderinvloed
van neerslag, verdamping en afvoer. Het gaat vooral omde bovenste 50tot 100cm
van de grond waarin zich de meeste plantewortels bevinden en waarin zich het
bodemleven afspeelt.
Het lucht- (en water)gehalte van de grond isafhankelijk van deporiënfractie en de
poriëngroottteverdeling, en in belangrijke mate van de grondwaterstand. Daarom
wordt voor deze beoordelingsfactor de gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand
(GHG) als voornaamste maatstaf voordeindeling gebruikt. Er zijn vijf gradaties in
de beoordelingsfactor ontwateringstoestand onderscheiden (tabel 14 ).
Tabel14 Gradatiein ontwateringstoestand als afhankelijkevandegrondwatertrap
Gradatie
code

benaming

1
2
3
4
5

zeer diep
vrij diep
matig diep
vrij ondiep
zeer ondiep

Grondwatertrap
(Gt)

GHG-referentiewaarde (cm - mv.)

VIc, VIIo, VHd, VIIIo, VIHd
He, IVu, Vlo
Ie, IIb, Hlb, Vbo,Vbd
Ha, lila, Vao, Vad, soms Ia
Ia soms IIa

>80
40-80
25-40
15-25
<15
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3.2.2 Vochtleverend vermogen
De beoordelingsfactor vochtleverend vermogen duidt op de hoeveelheid vocht die
een grond in een groeiseizoen van 150dagen (1 april-1september) en in een droog
jaar (zgn. 10% droog jaar) aan de plantewortels kan leveren. Een 10%droog jaar
is een jaar, waarvan aangenomen wordt dat de potentiële verdamping tijdens het
groeiseizoen de neerslag met meer dan 200 mm overtreft (statistisch eens in de 10
jaar).
Het vochtleverend vermogen van de grond is afhankelijk van:
- de aard en opbouw van het bodemprofiel; belangrijk zijn vooral de dikte, het
vochthoudend vermogen van de wortelzone en het capillair geleidingsvermogen
van de ondergrond (kritieke z-afstand). In hoog boven het grondwater gelegen
grondenwordthetvochtleverendvermogenvoornamelijk bepaalddoordehoeveelheid beschikbaar water in de wortelzone; het capillair aangevoerd water draagt
weinig of niets bij aan het vochtleverend vermogen (hangwaterprofiel). In laaggelegen gronden is de vochtvoorziening vanuit het grondwater vrijwel onbeperkt
(grondwaterprofiel). Ingrondendietussenhoogenlaagliggen,ishet vochtleverend
vermogen sterk afhankelijk van de aanvulling vanuit het grondwater, die weer
afhankelijk is van het capillair geleidingsvermogen. De aanvulling is bij deze
gronden slechts gedurende een deel van het groeiseizoen voldoende (tijdelijk
grondwaterprofiel);
- het grondwaterstandsverloop; hiervan zijn vooral de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG)endegemiddeld laagstegrondwaterstand ineen 10%droogjaar
(LG3) van betekenis. De GVG is de gemiddelde grondwaterstand op 1 april.
Hetvochtleverend vermogenwordtberekendmetgeschattecijfers vaneigenschappen
van de gronden. Er zijn vijf gradaties in vochtleverend vermogen (tabel 15).
Tabel15 Gradatie in vochtleverendvermogenalsafhankelijke
vande hoeveelheidvocht
Gradatie
code

benaming

Hoeveelheid
vocht (mm)
in 10% droog jaar

1
2
3
4
5

zeer groot
vrij groot
matig
vrij gering
zeer gering

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

3.2.3 Stevigheid van de bovengrond
Debeoordelingsfactor stevigheid vandebovengrondduidtophet weerstandsvermogen
van een begroeide bovengrond tegen betreden door vee en berijden met landbouwwerktuigen.Voldoende stevigheid vandebovengrond isvoorweidebouw vanbelang
voor:
- het op het juiste tijdstip toedienen van de eerste stikstofgift;
- de lengte van de weideperiode;
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- deplanning van beweiding en voederwinning;
- de beweiding zelf: beweidingsverliezen door vertrapping en berijding kunnen
worden vermeden;
- hetregelmatigkunnen uitrijden vandrijfmest waardoordeopslagcapaciteit kleiner
kan zijn.
Bij akkerbouw geeft onvoldoende stevigheid vandebovengrond moeilijkheden bij
grondbewerking en oogstwerkzaamheden.
Eenmaatvoorde stevigheid vandebovengrond isdeindringingsweerstand diemet
een penetrometer metconusoppervlakte van5 cm2eneentophoek van 60°wordt
gemeten (Van Wallenburg en Hamming 1985). Indringingsweerstanden worden
gemeten naeen periode metdroog weer en bijeen grondwaterstand op ongeveer
het niveau vandeGHG(omstreeks februari -maart). Bij zwellende en krimpende
grondenmogendezemetingen alleenwordenuitgevoerd alsdevoorafgaande zomer
en herfst niet extreem droog zijn geweest.
Voor weidebouw worden vijf gradaties (tabel 16)en voor akkerbouw worden drie
gradaties onderscheiden (tabel 17).
Tabel16 Gradatieinstevigheidvandebovengrondvoorweidebouwalsafhankelijkevandeindringingsweerstand
(MPa)bijGHGenGVG, endegevoeligheid"' voor vertrappingbijbeweidenenvoor insporingbij
berijdenperseizoen
Gradatie

Indringingsweerstand

Gevoeligheid

code

benaming

GHG

GVG

winter

lente

zomer

herfst

1
2
3
4
S

zeer groot
vrij groot
matig
vrij gering
zeer gering

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

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

1
2
2
3
3

0
1
2
2
3

0
0
0
1
2/3

0
0
1
2
3

*> 0 =niet; 1=weinig ofniet; 2 =matig; 3 =sterk gevoelig
Tabel 17 Gradatieinstevigheid vandebovengrondvoorakkerbouwalsafhankelijke vande indringingsweerstand
(MPa)bij GHG
Gradatie
code

benaming

1
2
3

zeer groot
vrij groot tot matig
gering

Indringingsweerstand

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

3.2.4 Verkruimelbaarheid
De beoordelingsfactor verkruimelbaarheid geeft een aanduiding van het gemak
waarmeedebouwvoorzichlaatverkruimelenenvandebreedtevanhetvochtgehaltetraject waarbinnenditmogelijk is.Verkruimelbaarheid wordthierbeschouwd alseen
hoedanigheid vanhet bodemmateriaal zelf.
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Gradaties in verkruimelbaarheid kunnen worden afgeleid uit textuur, organischestofgehalte enkoolzurekalkvandebouwvoor,zoalsisaangegeven intabel 18.Deze
tabel is afgeleid uit de tiendelige schaal voor bewerkbaarheid uit het waarderingssysteem van De Vries (1974) die ontleend is aan de resultaten van het onderzoek
van Boekei (1972).
Ofeenbouwvoorhetvoorverkruimelingvereistevochtgehalte bezit -inhet voorjaar
bijdegrondbewerking eninhetnajaar bijhetoogsten-hangtafvandeontwateringstoestand en van het weer in de voorafgaande periode.
Er worden drie gradaties onderscheiden (tabel 18).
Tabel18 Gradatie in verkruimelbaarheid als afhankelijke vande samenstelling vande bouwvoor
Gradatie
code

benaming

1

gemakkelijk

2

3

tamelijk
gemakkelijk

moeilijk

Vochtgehaltetraject

breed

Samenstelling van de bouwvoor
textuur
klasse

org.-stof
(%)

koolzure
kalk (%)

-

moerig

-

zand,
zandige leem
lichte zavel

-

-

zware zavel

>2
<0,5

betrekkelijk
breed
<2

-

lichte klei
siltige leem

.

.

zware klei

>5

nauw

<0,5
<S

-

3.2.5 Slempgevoeligheid
Debeoordelingsfactor slempgevoeligheid duidtaaninhoeverrede bodemaggregaten
bestand zijn tegen:
- uiteenvallen inmicro-aggregaten of in afzonderlijke korrels onderinvloed van de
neerslag;
- vervloeien bij hoge vochtgehalten.
Alsalleenhetbodemoppervlakverslempt,wordtgesproken vanoppervlakkigeslemp;
bij opdrogen ontstaat dan een slempkorst. Zakt de gehele bouwvoor in elkaar, dan
wordt gesproken van interne slemp.
Ofslemp opeen slempgevoelige grond werkelijk zaloptreden, hangt onder meeraf
van de neerslag, de ontwateringstoestand en de begroeiing.
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Doorslempwordtdeaëratievandegrondongunstigbeïnvloed,waardoordezuurstofvoorzienmg van de plantewortels in gevaar kan komen. Ook neemt de infiltratiecapaciteit en het waterbergend vermogen van de grond af. Een slemplaag of -korst
heeft nadelen voor o.a. de akkerbouw entuinbouw: degrond droogt inhet voorjaar
langzaam op,dezuurstofvoorziening van ingezaaide gewassen komt inhet gedrang
en vooral bij fijnzadige gewassen kan de kiem beschadigen.
Degevoeligheid voorverslempingiseenhoedanigheid vanhetbodemmateriaalzelf,
die kan worden afgeleid uit het gehalte aan textuur, organische-stofgehalte en
koolzure kalk van de bouwvoor. Deze factoren zijn dan ook gebruikt in tabel 19.
De indeling is gebaseerd op het onderzoek van Albers (1980) en het waarderingssysteemvanDeVries(1974).Opgrondenmetgradatie 1 treedtgemiddeld inminder
dan 1van de 10jaren oppervlakkige en/of interne verslemping op.Opgronden met
gradatie 2treedt in 1 tot5vande 10jaren duidelijk oppervlakkige enweinig interne
slemp op. Gronden met gradatie 3 zijn in meer dan 5 van de 10jaren onderhevig
aan sterke oppervlakkige en veelal ook aan interne slemp.
Tabel19 Gradatie in slempgevoeligheid als afliankelijkevande samenstelling vande
bouwvoor
Gradatie

Samenstelling van de bouwvoor

code

beaaming

textuurklasse

org.-stof
(%)

koolzure
kalk (%)

1

gering

-

moerig

-

leemarm zand
klei

.

.

zware zavel

-

>0,5
—
2

matig

<0,5
siltige leem

-

-

>3

•
>0,5

—
3

lichte zavel

<3

groot

<0,5
zandige leem

-

-

3.2.6 Stuifgevoeligheid
De beoordelingsfactor stuifgevoeligheid duidt de weerstand aan die de grond heeft
tegen verstuiven. Verstuiven treedt vooral op in een droog voor- of najaar wanneer
de grond (gedeeltelijk) kaal is; de onderlinge binding van de gronddeeltjes van de
bouwvoor is dan te gering om de eroderende kracht van de wind te weerstaan als
de bescherming door het gewas ontbreekt. Verstuiven leidt tot afname van het
organische-stofgehalte, de vochthoudendheid, de chemische bodemvruchtbaarheid
en de biologische activiteit. Verder kunnen ziekten en onkruiden zich verbreiden,
kiemende zaden en zelfs aardappelen blootstuiven, jonge plantjes onderstuiven of
beschadigd worden en sloten plaatselijk dichtstuiven.
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Erbestaat geenmethodeomdegevoeligheid voorverstuiven vandegrondtemeten.
Erisdan ookgetracht richtlijnen tegeven voordevaststelling vandegradaties voor
verstuiven vandegrond die berusten opervaringskennis. Belangrijk zijn dekorrelgroottevanhetzandenhetvochtgehaltevandebovengrond.Grenzenvoordekorrelgroottevanhetzandenhetvochtgehaltevandebovengrondkunnennognietworden
aangegeven; ze staan daarom niet in tabel 20. Verder spelen bodemeigenschappen
als lutum-, leem- en organische-stofgehalte een rol. Organische stof omvat soms
ingedroogde (amorfe) organische stof (o.a. aangeploegd veen in de Veenkoloniën),
alsook de echte humus. De echte humus komt zowel voor in de moder- als in de
mullvorm. Mullhumus draagtingrote matebij aande binding,demoderhumus niet
of nauwelijks, amorfe organische stof in droge vorm in het geheel niet. Er zijn
aanwijzingen dat de kwaliteit van de organische stof gerelateerd is aan het lutumgehalteen,inwatminderemate,aanhetleemgehalte.Vandaardat(voorlopig)alleen
hetlutum-enleemgehalte alsrichtlijnen wordengehanteerd voorhetvaststellen van
de gradaties voor stuifgevoeligheid (tabel 20). De indeling in gradaties is voornamelijk gebaseerd ophetonderzoekvanBooij(Bodemkaart, 1978),Brussel(1980)
en Zuur (1948). De gradaties gelden bij vlakke, open ligging. Naast de genoemde
bodemkenmerken zijndegraadvanbodembedekking,grondbewerkingenbeschutting
voor de wind belangrijk. Bepaalde gronden zijn erg stuifgevoelig, vooral droge,
schrale zandgronden met lage organische-stofgehalten en gronden met zeer hoge
organische-stofgehalten maar vaneen slechtekwaliteit (hoge C/N).Veelal verstuift
de losse bovenlaag als die is opgedroogd of drooggevroren.
Er worden drie gradaties onderscheiden (tabel 20).
Tabel20 Gradatie in stuifgevoeligheid als afhankelijkevan lutum-enleemgehalte
vandebouwvoor
Gradatie

Samenstelling bouwvoor

code

benaming

lutum
(%)

1

gering

>5
3-5
<3

>17,5
>32,5

leem
(%)

2

matig

3-5
<3

<17,5
10-32,5

3

groot

<3

<10

3.2.7 Voedingstoestand
De voedingstoestand duidt op de vruchtbaarheid (gehalte aan voor de boomgroei
noodzakelijke voedingsstoffen) van een grond, die voorkomt wanneer deze grond
ten minste de laatste 10-15 jaar met bos of met een half-natuurlijke vegetatie is
begroeid en in die periode niet (meer) is bemest of bekalkt. De voedingstoestand
wordt alleen gebruikt bij de bodemgeschiktheidsbeoordeling voor bosbouw.
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Er worden vijf gradaties onderscheiden (tabel 21).
Tabel21 Gradatie invoedingstosstand
Gradatie
code

benaming

1
2
3
4
5

zeer hoog
vrij hoog
matig
vrij laag
zeer laag

De voedingstoestand wordt niet
rechtstreeks aan de grond waargenomen maar afgeleid uit de
bodem, het bodemgebruik (tabel
22) en eventueel de spontane
vegetatie (tabel 22 en 23).

Ingang van tabel 22 zijn de legenda-eenheden van de Bodemkaart van Nederland,
schaal 1 :50 000 (kolommen 1en 2). Uit kolom 3 (code legendagroep) blijkt dat
deze legenda-eenheden voor de bosbouw-sleutel in drieën worden gedeeld, in deze
kolom gecodeerd als 1,2 en 3.Bij de toekenning van de gradaties is onderscheid
gemaakt tussen gronden die een agrarisch bodemgebruik hebben en gronden onder
bos of in natuurterreinen.
Op gronden met agrarisch bodemgebruik kunnen vrijwel alle boomsoorten ruimschoots van de nodige voedingsstoffen worden voorzien. Aan deze gronden wordt
dan ook een zeerhoge of vrij hoge gradatie in voedingstoestand (1of 2) toegekend
(tabel 22, kolom 4).
Gronden in natuurterreinen en onder bos worden nog verder onderverdeeld door
gebruiktemakenvandespontanevegetatie.Gronden onderbosofin natuurterreinen
behorendtotdezelfde legenda-eenheidhebbennamelijk nietoveraldezelfde voedingstoestand. Deze blijkt samen te hangen met de verschillen in vegetatietypen in de
kruidlaag.
Deze relatie is onderzocht in naaldhoutbossen. De samenhang tussen vegetatietype
en voedingstoestand wordt echter ook verondersteld in andere bossen en natuurterreinen.Daaromwordtookdaargebruikgemaaktvandevegetatietypenuittabel 23.
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Uit de resultaten van bovengenoemd onderzoek is gebleken dat op dezelfde grond
bij aanwezigheid van een "arm" vegetatietype een geringere boomgroei voorkomt
dan bij een "rijker" vegetatietype. Deze kennis stelt ons in staat een redelijke
voorspelling van de boomgroei te geven als naast gegevens over de grond ook het
vegetatietype bekend is.
Tabel 23 wekt de suggestie dat alle vegetatietypen op alle gronden kunnen voorkomen,hetgeen beslist niet het geval is.Zobeperkt het gezelschap van Duinriet en
Zandzegge (KO) zich vrijwel tot dekalkhoudende duinvaaggronden. Voor de vaststelling van de gradaties worden daarom zowel de bodem (tabel 22,kolom 1en 2)
als deerop groeiende spontane vegetatie gebruikt. Tabel23 geeft een overzicht van
devoorditdoelgebruikteindelinginvegetatietypen metdedaarbijbehorendecodes.
Tabel23VegetatietypeninNederlandsebossen(naarBannink etal. 1973,gedeeltelijk herzienin1985en1987)
Donkere bossen'1

Lichte bossen''
Gezelschap van:

code
Bannink
et al.

Gezelschap van:

Zandzegge en Ruig Haarmos
(veel open zand)

AO

••)

Rendiermos en Zand-GafTeltand

Al

Kantmos en Klauwtjesmos

I

Rendiermos en Klauwtjesmos

A2

Kronkelsteentje en Gewoon
sterremos

II

Kronkelsteeltje, Wilde lijsterbes en Knikkend wilgeroosje

III

Stekelvaren en Liggend walstro

IV

Bronsmos, Klauwtjesmos en
Gewoon Gaffeltandmos
Bronsmos en Groot Laddermos

code
Bannink
et al.

Hl
H2

Bronsmos, Bochtige smele en
Struisgrassen

Rl.1

Bronsmos en Wilde lijsterbes

Rl.2

Braam, Stekelvaren en Groot
Laddermos

R2

Gladde witbol, Valse salie en
Braam

R3

Framboos en Braam

R4

Duinriet en Zandzegge (veel
open zand)

KO

Wilde kamperfoelie, Stekelvaren en Drienerfmuur

Witte klaverzuring, Hazelaar
en Drienerfmuur

Z

Grote brandnetel en Stekelvaren

KI

Dauwbraam, Vlasbekje en Hondstong

K2

Dauwbraam en Robertskruid

K3

Rankende helmbloem, Witte klaverzuring, Stekelvaren en Braam
VI

Witte klaverzuring, Dauwbraam,
Robertskruid en Speenkruid

VII

'' afwezigheid van spontane vegetatie in bossen wordt aangegeven met code 0
"> heeft geen tegenhanger In donker bos
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De vegetatietypen staan gerangschikt ineen zgn.ecologische reeks van "arm" naar
"rijk" resp.vanbovennaarbeneden.Aangenomen wordtdatde"arme"typenopeen
relatief laag en de "rijke" typen op een relatief hoog gehalte aan voor de bomen
noodzakelijke voedingsstoffen wijzen. Met behulp van tabel 22 kan nu bij elke
combinatie van bodem (kolom 1en 2) en vegetatie (vegetatietype uit tabel 23) de
gradatievandevoedingstoestand worden afgelezen indesubkolommenvandelaatste
hoofdkolom.
Voordecodes vandegradatie vandevoedingstoestand (1t/m 5)wordt decodevan
de legenda-groep toegevoegd (1t/m 3).Deze isnoodzakelijk om de geschiktheidsklasse voor bosbouw vast te stellen met behulp van de sleutel.

3.2.8 Zuurgraad
De beoordelingsfactor zuurgraad geeft een aanduiding over de zuurgraad in de
bewortelbare zonevaneengronddietenminste 10-15jaarmetbosof half-natuurlijke
vegetatie is begroeid en in die periode niet (meer) is bekalkt of bemest.
De zuurgraad is van betekenis voor de groei van bomen. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat bij naaldboomsoorten (metuitzondering van Pinusnigra) opgronden
met pH-KCl> 4,5 à5 storingen in de voedingsstoffenhuishouding optreden die op
denduurhunweerslagopdegroeihebben.Opsterkzuregronden (pH-KCl<ca. 3,5)
kandegroeivanloofboomsoorten, vooralpopulierenes,ernstigworden belemmerd.
Inhet algemeen kan gesteld worden dat kalkrijke gronden gradatie 1 hebben. Kalkloze (voor zover geen katteklei) en kalkarme zeeklei- en rivierkleigronden en een
deelvande beekeerdgronden, leemgrondenen oudekleigronden hebben gradatie2.
Deoverigegronden:dekalklozepleistocenezandgrondenenveelveengronden zonder
zavel-ofkleidekhebben gradatie 3. Hoewelhetnietisvoorgeschreven,kanhetnuttig
zijn gronden met pH-KCl < 3,5 te signaleren.
Er worden drie gradaties onderscheiden (tabel 24).
Tabel24 Gradatie in zuurgraadalsafhankelijke vandepH(KCl)
Gradatie
code

benaming

1
2
3

neutraal
zwak zuur
sterk zuur
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pH(KCI)

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

3.2.9 Storing in de verticale waterbeweging
De beoordelingsfactor storing in de verticale waterbeweging wordt gebruikt om
gronden aftekunnenzonderen,waarvandewateroverlastnietofnietuitsluitend door
verlaging van de grondwaterstand kan worden opgeheven. Bij de bepaling van de
gradatie vande ontwateringstoestand kunnen dan wateroverlast entijdelijke schijngrondwaterspiegels tengevolgevaneenslechtdoorlatendelaagbuiten beschouwing
blijven. Dit is nodig om de geschiktheid na ingreep te kunnen vaststellen na een
eventuele verbetering van de ontwateringstoestand of door verbreking van delangzaam doorlatende laag met behulp van een woeler. Een dergelijke grondbewerking
is duur en de vruchtbaarheid van de bouwvoor vermindert er veelal door.
De beoordelingsfactor storing in de verticale waterbeweging geeft een aanduiding
voor:
- een langzame verticale waterbeweging door het profieldeel boven het niveau van
deontwateringsdiepte.Waterstagnatiebevordertbijvruchtbomenhetoptredenvan
kanker (Nectria galligena);
- eentragecapillaireaanvoervanwaterinenbovendestorendelaagbijgrondwaterprofielen en tijdelijke grondwaterprofielen;
- een gebrekkig wortelstelsel door te grote dichtheid van de storende laag, waterstagnatie erboven en moeilijke bereikbaarheid eronder.
Er worden gewoonlijk geen gradaties in deze beoordelingsfactor onderscheiden.
Slechts aan gronden waarvan in de bovenste 80 cm van het profiel de verzadigde
doorlatendheid kleinerisdanca. 1 cmperetmaal,kanditinde beoordelingstabellen
door toevoeging van het teken + worden aangegeven. Bij detailkarteringen voor
specifieke gebruiksdoelen kunnen zonodig nadere indelingen gemaakt worden naar
diepte, dikte en doorlatendheid van de lagen.

3.2.10 Microreliëf
Ondermicroreliëf wordenhoogteverschillen verstaan vanminimaal 10à30cmover
afstanden van één tot drie meter. Het komt onder andere voor in sommige veengebieden. Het hobbelige oppervlak geeft problemen bij de machinale behandeling
van grasland. Komt microreliëf voor, dan wordt dit met het teken + aangegeven.

3.2.11 Nachtvorstgevoeligheid
Denachtvorstgevoeligheid vaneengrondhangtafvandeprofielopbouw, deterreinvorm, het vochtgehalte van de bovengrond of een combinatie hiervan.
Bij gronden met veel organische stof in de bovengrond, speciaal moerige gronden
en veengronden, is de kans op nachtvorstschade groot. De oorzaak moet worden
gezochtindegrotehoeveelheid luchtdiedetoplaagbevat,waardoordebodemwarmte
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slecht wordt geleid. Als gevolg daarvan kan in koude,heldere voorjaarsnachten de
temperatuur aan het maaiveld beneden het vriespunt komen met als gevolg vorstschade aan de gewassen. Hoe meer vocht de toplaag kan vasthouden, hoe geringer
dekansopnachtvorstschade. Eendrogetoplaag vanveenishetmeestgevoelig voor
nachtvorst. Naarmate de genoemde gronden een dikker zanddek hebben, neemt de
nachtvorstgevoeligheid af.
Bijeenzelfde bodemopbouw envochtgehaltezijnlaagliggendegedeelten gevoeliger
voor nachtvorst dan hogere, doordat koude lucht naar de laagste terreingedeelten
stroomt. De kans op nachtvorstschade aan daarvoor gevoelige gewassen als aardappelen,maïs enbonen isdan groter. Erwordt onderscheid gemaakt in nachtvorstgevoeligheid alsgevolg vandeterreinvorm (laagdeel)enalsgevolg vande profielopbouw. Komt nachtvorstgevoeligheid voor, dan wordt dit met het teken + aangegeven.

3.2.12 Stenigheid
Debeoordelingsfactor stenigheid duidt opde mate waarin stenen in de bovengrond
de grondbewerking en oogst ongunstig kunnen beïnvloeden. Van stenigheid van de
grond wordt gesproken alstussen 0en20-30cm-mv.zoveel stenen voorkomen dat
grondbewerkingenoogst(bijv.vanaardappels)bemoeilijkt wordenenmachinessnel
verslijten, breuk vertonen of vaker vastlopen. Dat komt in sterke mate voor bij ca.
10stenen (diametermeerdan6cm)perm2.Komtstenigheid indebovengrond voor,
dan wordt dit met het teken + aangegeven.

3.2.13 Erosiegevoeligheid
De beoordelingsfactor erosiegevoeligheid als gradatie verkeert nog in de ontwikkelingsfase enkannognietgebruikt wordenbijde bodemgeschiktheidsbeoordeling.
Als attenderingsfactor wordt het teken + gebruikt.

3.2.14 Dikte van de A-horizont(en)
Bij de teelt van kluitgoed in boomkwekerijen is de dikte van het humushoudende
dek van belang omdat met hetprodukt tevens eenhoeveelheid teelaarde in devorm
van een kluit wordt afgevoerd. Het gemiddeld kluitvolume in Brabant en Limburg
van haagconiferen in de maat 60-80 en 80-100 cm bedraagt 4 resp. 5 liter.
Indesleutel iseentweedeling gemaakt indehumushoudende dekken,nl.dikkeren
dunner dan 30 cm.
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Veengronden meteenmoerigeeerdlaag(bijv.koopveengronden) wordeninbodemgeschiktheid opéén lijn gesteld metgronden met een A-horizont dikker dan 30cm.
Veengronden met een minerale eerdlaag (bijv. weideveengronden) vallen eveneens
onderdekolomA-horizont dikkerdan30cm.Veengronden enzandgronden zonder
A-horizont zijn weinig of niet geschikt voor boomkwekerij, met uitzondering van
delemigevorstvaaggronden. Deze laatste zijn gelijk testellen aangronden meteen
A-horizont dikker dan 30 cm.

3.3 Bodemgeschiktheidsclassificatie enrandvoorwaarden voordiverse vormen
van bodemgebruik
Bij de bodemgeschiktheidsclassificatie worden de gronden gegroepeerd naar hun
geschiktheid voor een bepaald bodemgebruik in een beperkt aantal geschiktheidsklassen. Elke vorm van bodemgebruik heeft een eigen bodemgeschiktheidsclassificatie. Deze bestaat uit drie hoofdklassen, die elk in een klein aantal, gewoonlijk
twee tot vier, klassen worden onderverdeeld (tabel 25).
Tabel25 Schema vande bodemgeschiktheidsclassificatie voorde verschillende vormen
van bodemgebruik
Hoofdklassen

Klassen

1 Gronden met ruime mogelijkheden

1.1
1.2
1.3
enz.

2 Gronden met beperkte mogelijkheden

2.1
2.2
2.3
enz.

3 Gronden met weinig mogelijkheden

3.1
3.2
3.3
enz.

In de volgorde 1, 2 en 3 geven de hoofdklassen een afnemende geschiktheid aan.
De volgorde binnen de klassen kan, maar hoeft geen volgorde in geschiktheid aan
te geven. Een klasse kan worden onderverdeeld naar de aard van de beperking(en)
vandegrondenkanevt.wordenuitgebreid meteenletter,bijv. 1.2n(n=verbetering
van de ontwateringstoestand).
Onderdebodemgeschiktheid vandegrond wordt verstaan dematewaarin diegrond
voldoet aandeeisen die er vooreen bepaald bodemgebruik aan worden gesteld. Of
demetdebodemgeschiktheidsklasse aangegeven mogelijkheden voorhet genoemde
bodemgebruik ookwerkelijk verwezenlijkt kunnen worden,hangt nietalleenvande
bodemgesteldheid af. Factoren als landinrichtingssituatie, bedrijfsinrichting,
bedrijfsvoering en graad van mechanisatie zijn mede van groot belang voor de te
behalenresultaten. Dezeaspecten wordennietbeoordeeld.Erwordtbij de geschiktheidsbeoordeling verondersteld dat dergelijke technische, economische en sociale
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'niet-bodemfactoren' aanbepaaldevoorwaardenvoldoen.Zijwordenvooriederevorm
vanbodemgebruikonderhethoofd 'randvoorwaarden' opgesomd.Voordevaststelling
van de geschiktheid is voor elke vorm van bodemgebruik één sleutel opgesteld die
voor het gehele land geldig is.
Vaststellen vandebodemgeschiktheid
Behalve de actuelegeschiktheid, dat isde geschiktheid diegeldt voor de bestaande
bodemgesteldheid (afgeleid uit de gradaties van de beoordelingsfactoren), kan ook
bepaald wordenwelkegeschiktheid degrondenzullenhebbennabepaaldeingrepen,
bijvoorbeeld verbeterdeontwatering.Alsgevolgvanzo'ningreepzullendegradaties
vansommigebeoordelingsfactoren veranderenendaarmeedegeschiktheid. Erwordt
dan gesproken van:geschiktheid voor (metnaamgenoemde gebruiksvorm)na (met
naamgenoemdeingreep),kortweg:geschiktheidnaingreep.Degeschiktheidsclassificatie na ingreep geeft geen informatie over de kosten verbonden aan de ingreep,
maargeeft alleenantwoord opdevraagwatdegeschiktheid zalzijnnaderealisering
van een nieuwe bodemkundige en hydrologische situatie.
Voor informatie over de sleutels en het gebruik ervan voor de vaststelling van
hoofdklassen en klassen wordt verwezen naar de literatuur (Van Soesbergen et al.
1986; en Van der Knaap en Wopereis 1987).

3.3.1 Akkerbouw
Randvoorwaarden
De bodemgeschiktheidsclassificatie gaat uit van een zuiver akkerbouwbedrijf van
ten minste 30ha (150-190 standaardbedrijfseenheden, sbe),met een bouwplan van
40%ofmeerhakvruchtenenverdergranen.Voorzovergeenloon-ofcombinatiewerk
wordtgebruikt,isdemechanisatiegraad zodanig,datmeteenminimumaanmankracht
denoodzakelijke werkzaamheden aan bodemengewaskunnen worden uitgevoerd.
Verkaveling en ontsluiting maken het mogelijk de gewassen in eenheden van grote
oppervlakte te telen. De bodemvruchtbaarheid heeft het voor de bodemkundige
situatie gewenste niveau. Het bedrijf wordt goed geleid. Iedere kaarteenheid wordt
beoordeeld, alsof het gehele bedrijf uit grond van die eenheid bestaat.
Classificatie
De geschiktheid wordt afgeleid uit de combinatie van de gradaties voor de
beoordelingsfactoren:
- ontwateringstoestand;
- vochtleverend vermogen;
- stevigheid van de bovengrond;
- verkruimelbaarheid;
- slempgevoeligheid.
Intabel26 staateen omschrijving van debodemgeschiktheidsklassen enintabel27
worden normen voor een hoog opbrengstniveau gegeven.
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Tabel26 Omschrijving vande bodemgeschiktheidsklassen voorakkerbouw
1 Grondtn met ruime mogelijkheden
1.1 Kleivruchtwisseling1'; hoog opbrengstniveau31; weinig teeltrisico; goed berijd- en bewerkbaar
1.2 Kleivruchtwisseling1'; matig tot hoog opbrengstniveau; enig teeltrisico; ten dele beperkt berijd- en
bewerkbaar
1.3 Zandvruchtwisseling2'; hoog opbrengstniveau3'; weinig teeltrisico; goed berijd- en bewerkbaar
1.4 Zandvruchtwisseling2'; matig tot hoog opbrengstniveau; enig teeltrisico; ten dele beperkt berijdbaar;
goed bewerkbaar
2
2.1
2.2
2.3

Gronden met beperkte mogelijkheden
Vrij groot teeltrisico; veelal beperkt berijdbaar
Vrij groot teeltrisico; beperkt bewerkbaar
Vrij groot teeltrisico; vochttekort

3
3.1
3.2
3.3

Gronden met weinig mogelijkheden
Zeer groot teeltrisico; zeer beperkt berijdbaar of bewerkbaar
Zeer groot teeltrisico; groot vochttekort
Zeer groot teeltrisico; overstromingsgevaar

" kleivruchtwisseling; met op klei-, zavel- en leemgronden gebruikelijke gewassen zoals wintertarwe,
zomergranen, aardappelen, suikerbieten, peulvruchten en handelsgewassen
21
zandvruchtwisseling; metopmoerigegronden enveengronden enzandgronden gebruikelijke gewassen:
zomergranen, aardappelen, suikerbieten en maïs
3
' zie tabel 27

Tabel27 Normen voor hoog opbrengstniveau (kg.ha')
Gewas

wintertarwe
zomertarwe
zomergerst
consumtie-aarappelen
suikerbieten
maïs (droge stof)

Vruchtwisseling
klei

zand

> 8000
> 6000
> 5500
>45000
>55000

> 6500
> 5000
> 4500
>40000
>45000
>13000

bron: PAGV 1986

3.3.2 Weidebouw
Randvoorwaarden
De boderngeschiktheidsclassificatie gaat uit van een weidebedrijf, gericht op de
melkveehouderij,meteenoppervlaktevan20haofmeer(150-190 standaardbedrijfseenheden, sbe) en een bezetting van ca. 2,5 stuks grootvee-eenheden (gve) per ha
gras ofperhagrasplusgroenvoedergewassen (snijmaïs). Hetveegraastinaantallen
vanenigetientallenstuks.Gedurendedeweideperiodemakendezekoppelstweemaal
daagsdegangnaardecentralemelkstal.Drijfmest wordtuitgeredenen/of geïnjecteerd
optijdstippen die voor debedrijfsvoering endegrasgroei zogunstig mogelijk zijn,
waarbij rekening wordt gehouden met de periode waarvoor een uitrijverbod geldt.
Er wordt stikstof in de vorm van kunstmest gegeven (100-400 kg/ha N). Voor de
verzorging van het grasland, de winning van ruwvoer en het uitrijden van mest
worden meestal zwarewerktuigengebruikt.Verkaveling enontsluiting zijn zodanig
dathetmogelijk isverschillendebeweidingssystemen toetepassen.Debodemvrucht63

baarheidheeft hetgewensteniveauvoordebodemkundige situatie.Hetbedrijf wordt
goedgeleid.Iederekaarteenheid wordtbeoordeeld,'alsof hetgehelebedrijf uitgrond
van die eenheid bestaat.
Classificatie
Degeschiktheid wordtafgeleid uitdecombinatievangradatiesvoordebeoordelingsfactoren:
- ontwateringstoestand;
- vochtleverend vermogen;
- stevigheid van de bovengrond.
Tabel 28 geeft een omschrijving van de geschiktheidsklassen.
Tabel28 Omschrijving vande bodemgeschiltheidsklassen voor weidebouw
1 Gronden met ruime mogelijkheden
1.1 Hoge bruto-produktie; weinig beweidingsverliezen; ten dele beperkt berijdbaar in de winter
1.2 Hoge bruto-produktie; weinig beweidingsverliezen, behalve in nattejaren; beperkt berijdbaar in de
winter en ten dele ook in het voorjaar
1.3 Hogebruto-produktie, behalveindrogejaren;weinigbeweidingsverliezen; tendelebeperkt berijdbaar
in de winter
1.4 Hogebruto-produktie,behalveindrogejaren;weinigbeweidingsverliezen,behalveinnattejaren;beperkt
berijdbaar in de winter en ten dele ook in het voorjaar
2 Gronden met beperkte mogelijkheden
2.1 Hogebruto-produktie;matigebeweidingsverliezen;beperktberijdbaar indewinterenoverwegendook
in het voorjaar
2.2 Matige bruto-produktie indrogejaren;weinig beweidingsverliezen; tendele beperkt berijdbaar inde
winter
2.3 Matige bruto-produktie in drogejaren; matige beweidingsverliezen; beperkt berijdbaar in de winter
en overwegend ook in het voorjaar
2.4 Hoge buro-produktie; matige tot grote beweidingsverliezen; zeer beperkt berijdbaar in de winter en
beperkt in het voorjaar
3 Gronden met weinig mogelijkheden
3.1 Matige of hoge bruto-produktie; grote beweidingsverliezen; zeer beperkt berijdbaar
3.2 Lage of matige bruto-produktie; weinig beweidingsverliezen; goed berijdbaar

3.3.3 Bosbouw
Randvoorwaarden
De geschiktheid van de gronden wordt beoordeeld tegen de achtergrond van de
meervoudige functies van het bos en de daaruit voortvloeiende doelstelling van de
bosbouw.Dezebeoogteen zohoogmogelijk profijt ophetgebied vanhoutproduktie,
recreatie en natuurbehoud. Er wordt vanuit gegaan dat het bos beter aan de meervoudigedoelstelling beantwoordt naarmate hetsnellertot vollewasdom komtende
samenstelling van de boomsoorten gevarieerder is.Volgens dit uitgangspunt wordt
eengrondvoordebosbouwhogeraangeslagennaarmatehetaantalboomsoorten dat
er opkan groeien, groter ende groei van die bomen beter is.Deze benadering doet
waarschijnlijk meerrecht aandeproduktieve enrecreatieve functie vanhet bosdan
aandievanhetnatuurbehoud.Debeoordelinggeldtvoorbosdatgoedwordtbeheerd
en uit ongemengde, gelijkjarige opstanden bestaat.
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Classificatie
Na het vaststellen van de legendagroep wordt de geschiktheid afgeleid uit de
combinatie van de gradaties voor de beoordelingsfactoren:
- ontwateringstoestand;
- vochtleverend vermogen;
- voedingstoestand;
- zuurgraad.
Bijdegeschiktheidsbeoordeling wordtervanuitgegaan dat allegrondeninagrarisch
gebruik zijn. Tabel 29 geeft een omschrijving van degeschiktheidsklassen; intabel
30 staat wat onder goede, normale en slechte groei wordt verstaan.
Tabel29 Omschrijving vande bodemgeschiklheidsklassen voor bosbouw
1
1.1
1.2
1.3

Gronden met ruime mogelijkheden (goede groei van ten minste 3 gidsboomsoorten)*'
Goede groei van 6-7 gidsboomsoorten
Goede groei van 4-5 gidsboomsoorten
Goede groei van 3 gidsboomsoorten

2

Gronden metbeperktemogelijkheden (goedegroeivantenhoogste2gidsboomsoorten ofnormalegroei
van ten minste 3 gidsboomsoorten)
2.1 Goede groei van 1-2 gidsboomsoorten
2.2 Normale groei van 5-7 gidsboomsoorten
2.3 Normale groei van 3-4 gidsboomsoorten
3 Gronden met weinig mogelijkheden (normale groei van ten hoogste 2 gidsboomsoorten)
3.1 Normale groei van 1-2 gidsboomsoorten
3.2 Slechte groei van alle gidsboomsoorten
*' Gidsboomsoorten:Populier(Robusta),Zomereik,Beuk,Groveden,Douglasspar,JapanselarixenFijnspar.
Achterdezecoderingvoordeklasse-indelingwordt meteenderdecijfer hetaantal loofboomsoorten met
goede(achterklasse 1.1t/m2.1) ofnormale groei (achter klasse2.2t/m3.1) aangegeven. Meteenvierde
cijfer wordthetzelfdevoornaaldboomsoorten aangegeven.Bijv.2.1.2.0 betekent:goedegroeivoortwee
loofboomsoorten en geen goede groei voor naaldboomsoortcn (Bannink et al. 1973).

Tabel30 Gemiddeldeaanwas (m3.ha'1.jaar')bijgoede, normaleen slechtegroei vangidsboomsoorten
(opgesteld in nauwoverleg met "De Dorschkamp"en hetStaatsbosbeheer)
Boomsoorten

Goede groei

Normale groei

Slechte groei

Populier (Robusta)
Zomereik
Beuk
Grove den
Douglas
Japanse larix
Fijnspar

>17,0
> 9,0
> 6,8
> 6,6
>13,5
£10,8
£12,3

12,5-17,0
4,5- 9,0
3,4- 6,8
4,2- 6,6
8,8-13,5
7,0-10,8
7,6-12,3

<12,5
< 4,5
< 3,4
< 4,2
< 8,8
< 7,0
< 7,6

3.3.4 Tuinbouw onder glas en in de volle grond
Randvoorwaarden
Uitgangspunten bij de bodemgeschiktheidsclassificatie zijn:
- goed geleide, modern ingerichte bedrijven van voldoende grootte;
- goed verkavelde en ontsloten percelen;
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- grondgebonden teelten en geen substraatteelten bij tuinbouw onder glas;
- het, voor de bodemkundige situatie, gewenste niveau van bodemvruchtbaarheid;
- iedere kaarteenheid wordt beoordeeld alsof het gehele bedrijf uit grond van die
eenheid bestaat.
Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse kunnen aan deze uitgangspunten
worden toegevoegd:
- voorberegeningisvoldoendegeschiktoppervlaktewateren/ofgrondwaterbeschikbaar;
- de afvoer van water uit drainreeksen levert geen probleem op;
- degrondheeft eenbeteregeschiktheidnaarmatede vruchtwisselingsmogelijkheden
groter zijn;
- degronden zijnvrijvanschadelijke bodemorganismen enstoffen diebodemziekten
en bodemmoeheid kunnen veroorzaken;
- de te velde staande gewassen ondervinden weinig of geen schade van wild of
vogels.
Classificatie
Debodemgeschiktheid wordtafgeleid vandegradatiesvoorde beoordelingsfactoren:
- ontwateringstoestand;
- vochtleverend vermogen;
- verkruimelbaarheid;
- slempgevoeligheid;
- storing in de verticale waterbeweging.
Tabel 31 geeft een omschrijving van de geschiktheidsklassen.
Tabel31 Omschrijvingvande bodemgeschiktheidsklassen voortuinbouwonderglas en inde vollegrond
1 Gronden met ruime mogelijkheden
1.1 Weinigteeltrisico;weinig ofgeentekortkomingen.Velevormenvantuinbouwkunnenopdezegronden
met succes worden uitgeoefend.
1.2 Weinig teeltrisico voor enkele vormen van tuinbouw; voor de overige een matig teeltrisico door een
mindergoede bewerkbaarheid ofslempgevoeligheid.Voor deteeltvan pit-ensteenvruchten isditniet
bezwaarlijk, voor vele andere vormen daarentegen wel. Gronden met een storing in de verticale
waterbeweging behoren ook tot deze klasse.
2 Gronden met beperkte mogelijkheden
2.1 Matig teeltrisico door wateroverlast in nattejaren, enig vochttekort in drogejaren. Tot deze klasse
behoren ook gronden met een storing indeverticalewaterbeweging, slempgevoeligheid ofeen minder
goede bewerkbaarheid.
2.2 Matig teeltrisicovoor enkelevormen vantuinbouw;voor deoverigevormen zeer groot teeltrisico (als
2.1 doch met één of twee tekortkomingen meer).
3

Gronden met weinig mogelijkheden

3.3.5 Fruitteelt
Debodemgeschiktheidsclassificatie betreft zoweldeteelt van pit-en steenvruchten
als van klein fruit met uitzondering van aardbeien.
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Randvoorwaarden
Uitgangspunten bij de bodemgeschiktheidsclassificatie zijn:
- goed geleide, modern ingerichte bedrijven van voldoende grootte;
- goed verkavelde en ontsloten percelen;
- het voor de bodemkundige situatie, gewenste niveau van bodemvruchtbaarheid;
- iedere kaarteenheid wordt beoordeeld alsof het gehele bedrijf uit grond van die
eenheid bestaat.
Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse kunnen aan deze uitgangspunten
worden toegevoegd:
- voorberegeningofdruppelbevloeiïng isvoldoendegeschikt oppervlaktewateren/of
grondwater beschikbaar;
- de afvoer van water uit drainreeksen levert geen problemen op;
- degrondheeft eenbeteregeschiktheidnaarmatede vruchtwisselingsmogelijkheden
groter zijn.
Classificatie
Debodemgeschiktheid wordtafgeleid vandegradatiesvoorde beoordelingsfactoren:
- ontwateringstoestand;
- vochtleverend vermogen;
- verkruimelbaarheid;
- storing in de verticale waterbeweging.
Defruitteelt betreft langjarige gewassen.Dithoudtindathogeeisen worden gesteld
aan de ontwatering. Fluctuatie van het grondwater inde wortelzone van het profiel
is ongewenst, vooral in het groeiseizoen. Verschillende appel- en pererassen zijn
vatbaarvoorkankeropslechtontwaterdegronden.Slechtsgronden,waaraangradatie
1istoegekend verkerenineengoedeontwateringstoestand. Deeisenvoorhetvochtleverend vermogen vandegrondkomen ongeveer overeen met dievangras.Vooral
in het laatste groeistadium is veel bodemvocht nodig om vruchten van voldoende
omvangenvangoedekwaliteittekunnen oogsten.Bovendien iseengoede vochtvoorziening nodig voor het snel in produktie komen van de aanplant. Dit is één van de
voorwaarden om tot een rendabele exploitatie te komen.
Andere voorwaarden zijn een goede vochtvoorziening en voldoende zuurstof in de
wortelzone. Vandaar dat de bodemclassificatie mede berust op de beoordelingsfactoren verkruimelbaarheidenstoringindeverticalewaterbeweging.Tabel32geeft
een omschrijving van de geschiktheidsklassen.
In de fruitteelt zijn de bruto-geldopbrengsten per ha hoog. Hierdoor zijn de kosten
van de grond relatief laag. Maatregelen voor opheffing van bodemgebreken zijn in
defruitteelt eerdereconomisch verantwoord danindeakkerbouw ofde weidebouw.
Bepaaldemaatregelenwordenindefruitteelt danookalsnormaalbeschouwd, terwijl
datbijanderevormenvanagrarisch bodemgebruikvaakniethetgevalis.Voorzover
nodig worden fruitteeltpercelen intensief gedraineerd en van een onderbemalingsinstallatie voorzien.Opdroogtegevoeligepercelen wordt vaakberegeningtoegepast
enopplaatsen waargeschiktberegeningswater schaars is,kandruppelbevloeiïng een
goede vochtvoorziening waarborgen.

67

Tabel32 Omschrijvingvande bodemgeschiktheidsklassen voorfruitteelt
1 Gronden met ruime mogelijkheden
1.1 Weinig teeltrisico; geen noemenswaardige tekortkomingen
1.2 Enig teeltrisico; kans op groeivertraging; geen noemenswaardige tekortkomingen
2
2.1
2.2
2.3
2.4

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

3
3.1
3.2
3.3

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

Veelgronden, dieindeaktueletoestand minder geschikt zijn voorfruitteelt worden
door deze ingrepen uitstekend geschikt. Zeer droogtgevoelige gronden waaraan
gradatie 4 of 5 voorhet vochtleverend vermogen zijn toegekend, blijven enig teeltrisico behouden ondanks een aanvullende watervoorziening.
In het verleden is plaatselijk getracht om het vochtleverend vermogen van plaatgronden(zandgronden meteenkleidek)teverhogendooreendiepegrondbewerking.
Hierbij werd de ondiep aanwezige zandlaag tot bepaalde diepte vermengd met het
kleidekzodateendieperebewortelingmogelijk werd.Eenongunstigneveneffect was
meestal een verschraling van de bovengrond. Ondanks de diepere bewortelingsmogelijkheden nadebewerkingendebeterevochtvoorziening werdtotnutoezelden
een opbrengstverhoging verkregen. Deze ingreep is daarom bij de geschiktheidsbeoordeling buiten beschouwing gebleven.

3.3.6 Boomkwekerij
Debodemgeschiktheidsclassificatieheeft betrekkingopdegeschiktheid vangronden
voordevermeerdering enhet opkweken vanhoutachtigegewassen diebestemd zijn
voordeverkoop.Hetsortiment boomkwekerijgewassen iszeeruitgebreid.Deboomkwekerij omvat naast de teelt van laanbomen, bos- en haagplantsoen, rozen en
bladverliezende heesters ook de teelt van coniferen, bladhoudende heesters en
ericaceëen die met kluit geleverd worden.
Randvoorwaarden
Bij de interpretatie wordt uitgegaan van een modern uitgerust, goed geleid boomkwekersbedrijf met:
- goede ontsluiting en verkaveling;
- voldoende water van goede kwaliteit;
- een uniforme bodemgesteldheid (het fictieve bedrijf wordt verondersteld in zijn
geheel op de te beoordelen eenheid te liggen).
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Bij de beoordeling wordt er van uitgegaan dat de geschiktheid van een grond voor
boomkwekerij groter is naarmate de mogelijkheden voor een gevarieerd sortiment
ruimer zrn en de tijd waarbinnen een leverbaar produkt kan worden geteelt korter
is.
Classificatie
Bijdegeschiktheidsbeoordeling vangrondenvoorboomkwekerij volgensdegevestigde teeltmethode wordt aan het vochtleverend vermogen van het profiel groot
gewicht toegekend, omdat het effekt van een kunstmatige beregening of druppelbevloeiïng op de groei van een gewas tegen kan vallen.
Inhetalgemeengeldtvoordeboomkwekerij alseiseenvoldoendedikkedoorwortelbarelaag meteengrotebuffer voorvochtenvoeding.Voordeteeltvan kluitplanten
moet deze laag bovendien enige binding of samenhang vertonen hetzij door leem
of lutum hetzij door humus.
Voor een goede bewerkbaarheid mag de zwaarte van de grond niet te hoog zijn
(minder dan 35%lutum). De bewerkbaarheid van kleigronden is sterk afhankelijk
vanhetorganische-stofgehalte. Humusrijke envenigekleigronden hebbeneengoede
bewerkbaarheid, zware humusarme kleigronden zijn moeilijk te bewerken en de
gewassen slaanmindergoedaan.Ookhetrooienlevertproblemen op.Zavelgronden
zijn ideaal tot goed. De zeer lichte zavelgronden zijn slempgevoelig. Op lichte
kleigronden geven de gewassen een grof (minder vertakt) wortelstelsel.
Op zand zijn het vooral de vochthoudende gronden die voordeteelt in aanmerking
komen (enkeerd- en beekeerdgronden) en in mindere mate de podzolgronden. De
veldpodzolgronden eninhetalgemeendevlakvaaggronden vertonenteweinigsamenhang en zijn te droogtegevoelig. Uitzondering vormen de sterk lemige vorstvaaggronden.
Bij veengronden zijn vooral de aar- en koopveengronden met een toemaakdek van
belang.Bijorganische-stofgehalten vandebouwvoor boven40%laatdedraagkracht
te wensen over.
Debodemgeschiktheid wordtafgeleid vandegradatiesvoorde beoordelingsfactoren:
- ontwateringstoestand;
- vochtleverend vermogen;
- verkruimelbaarheid;
- stuifgevoeligheid;
- slempgevoeligheid;
- zuurgraad;
- dikte van de A-horizont(en).
Tabel 33 geeft een omschrijving van de geschiktheidsklassen.
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Tabel33 Omschrijvingvande bodemgeschiktheidsklassen voor boomkwekerij
1 Gronden met ruime mogelijkheden
1.1 Goedontwaterd,groot vochtleverend vermogen eneengoed bewerkbare A-horizont dikker dan30cm
zonder vrije koolzure kalk (pH <6,5)
1.2 Als 1.1 maar met een A-horizont dunner dan 30 cm
1.3 Als 1.1 maar met een pH >6,5
1.4 Als 1.2 maar met een pH > 6,5
2 Gronden met beperkte mogelijkheden
2.1 A-horizontdikkerdan30cm;matigteeltrisicodoortekortkomingen inontwatering ofvochtleverantie
en in slemp- of stuifgevoeligheid
2.2 Als 2.1 maar met een A-horizont dunner dan 30 cm
2.3 A-horizont dikker dan 30 cm; matig teeltrisico als gevolg van tekortkomingen in vochtleverantie en
ontwatering ofvochtleverantie en/of ontwatering incombinatie metslemp-of stuifgevoeligheid ofeen
te hoge pH (pH-KCI > 6,5)
2.4 Als 2.3 maar met een A-horizont dunner dan 30 cm. Tot deze klasse worden ook gerekend de
goedbewerkbare kleigronden
3
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Gronden met weinig mogelijkheden
Ditzijn gronden meternstige beperkingen t.a.v. deverkruimelbaarheid al dan niet incombinatie met
beperking in ontwateringstoestand en/of vochtleverend vermogen

4 DIGITALE VERWERKING/MANIPULATIE VAN BODEMKUNDIGE
GEGEVENS (BOPAK-I)

De volgende bodemkundige gegevens kunnen worden gedigitaliseerd en op
magneetband opgeslagen:
- de bodemkaart:
• de lijnen van de bodemeenheden, grondwatertrappen,toevoegingen en overige
onderscheidingen: in het zgn. lijnenbestand;
• de code van de kaarteenheid waartoe een vlak van de bodemkaart behoort: in
het zgn. vlakkenbestand;
- de boorstaat/veldcomputer:
• alle gegevens van de boorstaat/veldcomputer, inclusief de ligging van het
boorpunt: in het zgn. puntenbestand;
- aanvullende gegevens:
• gegevens over de geschiktheid voor de gewenste bodemgebruiksvormen per
kaarteenheid in het zgn. klassenbestand.
Dezebestandenworden samenmeteenaantalcomputerprogramma's,eengebruikershandleidingentechnischedocumentatie overgedragen aande Landinrichtingsdienst.
Dehandleiding geeft aan welke programma's beschikbaar zijn en hoedeze zijn toe
tepassen.Indetechnischedocumentatie isdeopbouw vandebestanden beschreven
in verband met verdere ontwikkelingen.

4.1 Digitale bodemkaart
Het lijnenbestand bevat alle lijnen die op de bodemkaart voor afgrenzing zijn
toegepast. Bij een uitvoer tekenopdracht worden alleen die lijnen getekend die een
grens vormen tussen vlakken met verschillende (gevraagde) informatie.
Het vlakkenbestand bevat van elk vlak de volgende informatie:
- hetkaartvlaknummer.Dekaartvlakken zijnperLD-vakgenummerd.Hetkaartvlaknummer bestaat uit maximaal 5 cijfers. De laatste 3 cijfers geven het volgordenummer van het kaartvlak; de cijfers die daar voor staan, slaan op het LD-vak;
- de volledige code van het kaartvlak, maximaal bestaande uit:
lvoorvoegsel (bijv.: g/...)ï
2hoofdcode (bijv.: Mn54C);
3achtervoegsel (bijv.: .../v);
4vergravingstoestand (bijv.: .../F);
5grondwatertrap (bijv.: IVu);
- de oppervlakte;
- de coördinaten van een visueel gekozen zwaartepunt;
- de minimum en maximum x- en y-coördinaten van een vlak;
- de eventuele ligging van een vlak binnen een ander vlak.
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4.2 Digitaal bestand van boorstaten
Een boorstaat, opgenomen inhet digitale bestand, kent drie groepen van gegevens:
1 registratie-gegevens van het boorpunt;
2 gegevens over het gehele profiel;
3 gegevens per laag of horizont.
Hieronder wordt in het kort aangegeven welke gegevens tot deze groepen behoren.
Voor meer informatie wordt naar de gebruikershandleiding verwezen.
Tot de registratie-gegevens van het boorpunt behoren:
- het nummer van de Topografische kaart, schaal 1 : 25 000;
- het nummer van de veldkaart;
- het volgorde-nummer van het boorpunt op de veldkaart;
- de ligging van het boorpunt aangegeven met de x- en y-coördinaten;
- het nummer van het kaartvlak waarin het boorpunt ligt;
- de datum van de opname;
- de initialen van de opsteller van de boorstaat.
Tot de profielgegevens behoren:
- de standaardpuntencode: de code voor de toevoeging (bovengrond), voor het
subgroep-deel, het cijferdeel, het kalkverloop, de toevoeging (ondergrond), de
vergraving;
- de grondwatertrap;
- de geschatte waarden voor de GHG en de GLG met de daarbij behorende grondwatertrap;
- de aanduiding voor kroonboring;
- de hoogte in m t.o.v. NAP;
- de codering voor het bodemgebruik.
Bouwland:
AA = aardappelen
AB = bieten
AG = granen
AM = maïs
AX = overige gewassen, o.a. akkerbouwmatige tuinbouw
AK = kaal/braak
Grasland:
GR = grasland (blijvend)
GX = overige (bijv. pas ingezaaid)
Boomgaard (fruitteelt):
FZ = zwart (bomen op bouwland)
FG = groen (bomen op grasland)
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Tuinland:
TG = onder glas
TV = VDllegrond
Bos:
BL = loofbos
BN = naaldbos
BK = boomkwekerij
BX = overige
Natuurterreinen (woest):
WH = heide
WN = natte vegetatie (o.a. slikken)
WD = droge vegetatie (o.a. stuifzand)
WX = overige
Overige terreinen (rest):
RB = bebouwing
RS = sportterrein
RP = plantsoen
RX = overige (bouwputten enz.)
- de geschatte waarde van de bewortelbare diepte in cm;
- hokje A, facultatief;
- hokje B, facultatief.
Tot de gegevens per laag of horizont behoren:
- de horizontcode;
- de boven- en ondergrens van de beschreven laag;
- de mengverhouding;
- het organische-stofgehalte; de veensoort, als de laag moerig is;
- de textuur: het lutum- en leemgehalte, en de zandgrofheid;
- de kalkklasse;
- de rijpingsklasse;
- de geologische formatie;
- de doorlatendheid, fakultatief;
- hokje C, facultatief;
- hokje D, facultatief;
- opmerkingen als brokkelig of met schelpjes e.d.

4.3 Klassenbestand met aanvullende gegevens
Het klassenbestand kan per kaarteenheid de volgende informatie bevatten:
- het volgnummer van de kaarteenheid;
- de code van de kaarteenheid;
- de HELP-code;
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- de aard van de bovengrond;
- de grondwatertrap*5;
- de GHG en GLG;
- de bewortelbare diepte;
- de dikte van de humushoudende bovengrond;
- het organische-stofgehalte van de bovengrond;
- de textuur van de bovengrond;
- de gradatie per beoordelingsfactor per bodemgebruiksvorm**;
- de geschiktheid*5 voor de gewenste bodemgebruiksvormen.
*}voor en na ingreep op de bodemgesteldheid.
Dezegegevenskunnen bijbewerkingmethetcomputerprogramma BOPAK worden
gebruikt.

4.4 Locatie van de digitale bestanden en programma's
Het DLO-Staring Centrum draagt de digitale informatie van de landinrichtingsgebieden in een aantaldeelbestanden opmagneetband over aan deLandinrichtingsdienst. Deze informatie omvat:
- de verzamelde bodeminformatie, nl. het lijnen-, vlakken- en puntenbestand;
- het klassenbestand, dat betrekking heeft op alle kaarteenheden.
De onderverdeling van delandinrichtingsgebieden in zogenaamde LD-vakken staat
in de bijbehorende rapporten. Naast deze bestanden zijn er twee programma's om
enige bewerkingen met deze gegevens uit te voeren, nl.:
1 het programma SELECT voor het afzonderen van een veelhoekig deelgebied;
2 het programma BODEM met opties voor diverse kaarten en tabellen.
Dezeprogramma's zijn ondergebrachtinhetbodemkundigprogrammapakket BOPAK
(Denneboom et al. 1985). BOPAK is aanwezig op de computer van de Landinrichtingsdienst.
Voor verdere informatie over deze programmatuur wordt verwezen naar de gebruikershandleiding endetechnischedocumentatie.DeLandinrichtingsdienst verzorgt
deaf- enuitwerkingvanvragenaanhetbestandvandigitalebodemkundigegegevens.
Daardeverwerkingsmogelijkheden, zoalsindepraktijk isgebleken,naar behoeften
uitgebreid kunnen worden, is het van belang te informeren naar het versienummer
van de programmatuur bij de bestanden.
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5 BEGRIPPEN

Rapport en kaarten over bodemgeografisch onderzoek in landinrichtingsgebieden
bevatten termen die wellicht enige toelichting behoeven. In deze lijst, die een
alfabetische volgorde heeft, vindt ude gebruikte termen verklaard of gedefinieerd.
In De Bakker en Schelling (1989) wordt veel dieper op de betekenis van een term
ingegaan.
afwatering: afvoer vanwaterdooreenstelselvanopenwaterlopennaareenlozingspunt van het afwateringsgebied
A-horizont: bovengrond van mineraal of moerigmateriaal, aan het oppervlak ontstaan,relatief donkergekleurd;deorganischestofisgeheelofgedeeltelijk biologisch
omgezet.
AB-horizont: geleidelijke overgang van een A- naar een B-horizont
AC-horizont: geleidelijke overgang van een A- naar een C-horizont
AE-horizont: geleidelijke overgang van een A- naar een E-horizont
...a-horizont:horizont dieuitvanelderstoegevoerd materiaalbestaat.Deaanduiding
wijst op de invloed van de plaggenbemesting in bijv. de enkeerdgronden en op de
invloed van het opbaggeren in de tuineerdgronden (a = anthropos).
banden-B: serie oranjebruine tot geelbruine, massieve banden metingespoeld ijzer
en lutum. waarvan de bovenste binnen 120 cm diepte ligt en 5-15 cm dik is. De
bandenbevattentenminste3%lutum(oflutum+ijzer)meerdanhettussenliggende
C-materiaal.
bewortelbarediepte:bodemkundige maatvoordedieptewaaropdeplantenwortels
kunnen doordringen indegrond. Limiterend zijn: depH,aëratieendeindringingsweerstand (Van Soesbergen et al. 1986).
bewortelingsdiepte:dieptewaaropeen één- oftweejarig volgroeid gewasnogjuist
voldoende wortels in een 10%droogjaar kan laten doordringen omhet aanwezige
vocht aan de grondte onttrekken ook wel "effectieve bewortelingsdiepte" genoemd
(Van Soesbergen et al. 1986).
B-horizont:
1 inspoelingshorizont; eenhorizont waaraandoorinspoeling uiteenhoger liggende
horizont stoffen (humus,humus + sesquioxiden, lutum of lutum + sesquioxiden)
zijn toegevoegd.
2 (bijna) volledig gehomogeniseerde horizont met zodanige verandering dat:
- nieuwvorming van kleimineralen is opgetreden en/of;
- sesquioxiden zijn vrijgekomen, of;
- een blokkige of samengesteld prismatische structuur is ontstaan.
75

BC-horizont: geleidelijke overgang van eenB-naareen C-horizont; typerend voor
vele hydropodzolgronden
...b-horizont:horizontdienadebodemvorming meteenandereafzetting ofmeteen
opgebrachte laag (bijv. Aa) bedekt is geraakt (b = begraven)
bodemprofiel (kortweg profiel): verticale doorsnede van debodem,die de opeenvolging van de horizonten laat zien; in de praktijk van het DLO-Staring Centrum
meestal tot 120 of 150 en in boswachterijen tot 180 cm beneden maaiveld
bodemprofielmonster: monster van een bodemprofiel dat in het veld met een
grondbooruitdebodemwordtgenomenenterplekkeveldbodemkundig onderzocht
bodemvorming: verandering van moedermateriaal onder invloed van uitwendige
factoren, waarbij horizonten ontstaan
bovengrond:bovenste horizont vanhetbodemprofiel, diemeestaleenrelatief hoog
gehalte aan organische stof bevat.Komt bodemkundig inhet algemeen overeen met
de A-horizont, landbouwkundig met de bouwvoor.
briklaag: textuur-B die:
- ten minste 15 cm dik is;
- in het zwaarste gedeelte (de Bt) ten minste 19% lutum bevat)
- inspoelingshuidjes van lutum (en ijzer) op sommige wanden van de structuurelementen en van de poriën heeft.
bruine minerale eerdlaag:minerale eerdlaag waarin binnen 25cmdiepteeen laag
van ten minste 10 cm dikte begint die bruin is
C-horizont: minerale of moerige horizont die weinig of niet is veranderd door
bodemvorming,waarbijeenO-,A-,E-ofB-horizontwordtgevormd.Doorgaans zijn
de bovenliggende horizonten uit soortgelijk materiaal ontstaan.
...c-horizont: horizont die extreem ijzerrijk is met meer dan 40 volumeprocenten
roestvlekken, roestconcreties of ijzerverkittingen
doorlatendheid: (maat voor) het vermogen van de grond om water door te laten.
Indeverzadigdedoorlatendheid (K)worden landelijk vier gradaties onderscheiden
(zie volgende tabel; ontleend aan het Cultuurtechnisch Vademecum).
Gradatie in verzadigde doorlatendheid
Code Naam
1
2
3
4
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slecht doorlatend
matig doorlatend
vrij goed doorlatend
goed doorlatend

K(m/dag)
0,05-0,40
0,05-0,40
0,40-1,00
>1,00

droogjaar, 10%:eenjaarmeteenneerslagtekortinhetgroeiseizoen dat gemiddeld
één keer in de tien jaar voorkoment of overschreden wordt
duidelijke humuspodzoI-B-horizont:duidelijke podzol-B-horizont,waarinbeneden
20 cm diepte een ophoping van ingespoelde organische stof voorkomt, of waarvan
de bovenste 5-10 cm (of meer) amorfe humus bevat, die als disperse humus is
verplaatst
duidelijke moderpodzol-B-horizont:duidelijke podzol-B-horizont,waarinbeneden
20 cm diepte geen ophoping van ingespoelde organische stof voorkomt; de humus
wordt in niet-amorfe vorm aangetroffen, en wel meestendeels als moder; deze
horizont bevat steeds duidelijk ijzer, dat alshuidjes omde zandkorrels voorkomt of
samen met fijne minerale delen tussen de zandkorrels ligt.
duidelijke podzol-B-horizont: horizont meteen podzol-B diekrachtig ontwikkeld
is, d.w.z. dat:
- een bijna zwarte laag voorkomt van ten minste 3 cm dikte (Bh), of:
- de Bhe, Bhs of Bws voldoende kleurcontrast heeft met de C-horizont. Naarmate
de Bhe, Bhs of Bws dikker zijn, mag het kleurcontrast minder zijn,
of:
- een duidelijk te herkennen B-horizont tot dieper dan 120 cm doorgaat, of:
- eenvergravengrondbrokkenB-materiaal bevatwaarvandekleurgoed contrasteert
met die van de C-horizont.
eerdgronden:mineralegrondenmeteenmineraleeerdlaag.AlsdeA-horizont dunner
is dan 50 cm, mag er geen duidelijke podzol-B-horizont voorkomen. Als de Ahorizont dunner is dan 80 cm, mag er geen briklaag voorkomen.
E-horizont:uitspoelingshorizont; mineralehorizontdielichtervankleurisenmeestal
ook een lager lutum- of humusgehalte heeft dan de boven- en/of onderliggende
horizont die verarmd is door verticale (soms laterale) uitspoeling van Fe- en Al(hydro)oxyden (sesquioxiden)
EB-horizont: geleidelijke overgang vaneen E-naar een B-horizont. Deze horizont
ontbreekt in de meeste podzolgronden en is typerend voor de meeste brikgronden.
...e-horizont: aanduiding bij:
- B-enC-horizonten metkenmerken vanontijzering.Wordtgebruiktbijnietvolledig
gereduceerde B-enC-horizonten in zand alsdezegeen ijzerhuidjes engeen roestvlekken bevatten.
- Bh-horizonten, als de BC- of C-horizont onder de Bh-horizont ook de lettertoevoeging e heeft (bij hydropodzolgronden);
- het bovenste deel van de Bh-horizont, wanneer in het onderste deel een sterke
concentratie van ingespoeld ijzer zichtbaar is (bij haarpodzolgronden);
- moedermateriaal dat van nature ijzerarm is,waarin geen ontijzering heeft plaatsgevonden.
eolisch: door de wind gevormd, afgezet
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...f-horizont: aanduiding bij O-horizonten, waarin plantedelen worden afgebroken
tot ruwe humus of moder, maar waarin nog steeds herkenbare plantefragmenten
aanwezig zijn
fluctuatie: zie grondwaterstandsfluctuatie
fluviatiel: door beek- of rivierwater afgezet
gerichtewaarneming:intijdigingereedheid gebrachteenoverhetgebied verspreid
liggende boorgaten wordt degrondwaterstand gemeten ophet moment datinéénof
meervandegeselecteerde meetpunten degrondwaterstand deGHGofGLGbereikt
(Van der Sluijs 1982)
GHG (gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand): het gemiddelde van deHG3
over ongeveer acht jaar. Komt overeen met de waarde voor de grondwaterstand,
afgelezen bij de top van de gemiddelde grondwaterstandscurve.
...g-horizont: horizont met roestvlekken (g =gley)
gleyverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen
GLG(gemiddeldlaagstezomergrondwaterstand):hetgemiddeldevandeLG3over
ongeveerachtjaar.Komtovereenmetdewaarde voordegrondwaterstand, afgelezen
bij het dal van de gemiddelde grondwaterstandscurve.
grind, grindfractie: minerale delen groter dan 2000 (im
grondwater:waterdatzichbenedendegrondwaterspiegel bevindtenalleholtenen
poriën in de grond vult
grondwaterspiegel (= freatisch vlak): denkbeeldig vlak waarop de druk in het
grondwatergelijk isaandeatmosferische, enwaarbeneden dedrukinhetgrondwater
neerwaarts toeneemt (bovenkant van het grondwater).
grondwaterstand (= freatisch niveau): diepte waarop zich de grondwaterspiegel
bevindt, uitgedrukt in m of cm beneden maaiveld (of een ander vergelijkingsvlak,
bijv. NAP)
grondwaterstandscurve: grafische voorstelling van grondwaterstanden die op
geregelde tijden op een bepaald punt zijn gemeten
grondwaterstandsfluctuatie: het stijgen en dalen van de grondwaterstand. Soms
wordt deze term inkwantitatieve zingebruikt alshet verschil tussen GLG enGHG.
grondwaterstandsverloop: verandering van de grondwaterstand in de tijd
grondwatertrap (Gt): klasse die gedefinieerd wordt door een zeker GHG- en/of
GLG-traject
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grondwaterverschijnselen: zie:hydromorfe verschijnselen
guanotrofiëring: eutrofiëring van een voedselarm milieu door uitwerpselen van
vogels
GVG(gemiddeldevoorjaarsgrondwaterstand): langjarig gemiddeldevandegrondwaterstand op 1april
gyttja: bagger, ontstaan uit resten van organismen die leven in voedselrijk water
(diatomeëen)
HG3:hetgemiddeldevandehoogstedriegrondwaterstandendieineenwinterperiode
(1 oktober-1 april) zijn gemeten. Hierbij wordt uitgegaan vanmetingen opofomstreeks de 14een 28evan elke maand in geperforeerde buizen van2-3 m lengte.
...h-horizont: horizont met een ophoping van organische stof bij:
- O-horizonten met een compacte laag omgezette organische stof die van het
bodemoppervlak losgetrokken kan worden;
- A-horizonten die niet-bewerkt zijn;
- B-horizonten die ingespoelde humus bevatten.
hoog,middelhoog,laagenzeerlaag(gelegen):indebodemkundehebbendezeaanduidingen betrekkingopdeliggingvanhetmaaiveldtenopzichtevanhetgrondwater.
horizont: laagindegrond metkenmerken eneigenschappen dieverschillen vande
erboven en/of eronder liggende lagen;inhetalgemeen ligteenhorizontminofmeer
evenwijdig aanhet maaiveld.
humus,-gehalte,-klasse:kortheidshalve krijgt hetwoordhumusvaakdevoorkeur,
terwijl organische stof (een ruimer begrip) wordt bedoeld (zieook:organische stof
en organische-stofklasse).
hydromorfe kenmerken:
1 Voor de podzolgronden:
- een moerige bovengrond of;
- een moerige tussenlaag en/of;
- geenijzerhuidjes opdezandkorrels onmiddellijk onderdeBh, Bhe,BhsofBws.
2 Voor de brikgronden:
- ineengrijze EenindeBh,Bhe,BhsofBws komen roestvlekken enmangaanconcreties voor.
3 Voor de eerdgronden ende vaaggronden:
- een Cr-horizont binnen 80cmdiepte beginnend en/of;
- een niet-gerijpte ondergrond en/of;
- een moerige bovengrond en/of;
- een moerige laag binnen 80cm diepte beginnend;
- bijzandgrondenmeteenAdunnerdan50cm:geenijzerhuidjes opde zandkorrels
onder de A-horizont;
- bij kleigronden met een A dunner dan 50 cm: roest- en/of reductievlekken
beginnend binnen 50cm diepte.
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hydromorfeverschijnselen:verschijnselen doorperiodiekeverzadigingvandegrond
met water veroorzaakt. In het profiel zijn deze verschijnselen waarneembaar in de
vormvanblekings-engleyverschijnselen, roest-en"reductie"-vlekken eneentotaal
"gereduceerde"zone.Inijzerhoudende grondenwordendezeverschijnselen meestal
gley of gleyverschijnselen genoemd.
hydropodzol-, -brik-, -eerd-, -vaaggronden: podzol-, brik-, eerd-, vaaggronden
ontstaan binnen deinvloedssfeer van grondwater,hetgeen waarneembaar is doordat
er hydromorfe verschijnselen aanwezig zijn.
...i-horizont: aanduiding bij C-horizonten voorhalf ofminder gerijpte zavelof klei
ijzerhuidjes: het voorkomen van ijzerhuidjes opde zandkorrels onmiddelijk onder
de Bh-horizont (bij podzolgronden) of boven in de C-horizont (bij eerd- en vaaggronden)duidt opeen ontstaanswijze vandeze gronden buiten deinvloedssfeer van
grondwater. Het ontbreken van ijzerhuidjes is bij bovengenoemde gronden een
hydromorf kenmerk.
...j-horizont: horizont met jarosietvlekken (katteklei)
kalkarm, -loos, -rijk: bij het veldbodemkundig onderzoek wordt het koolzurekalkgehaltevangrondgeschataandematevanopbruisenmetverdundzoutzuur(10%
HCl). Er zijn drie kalkklassen:
1 kalkarmmateriaal:hoorbareopbruising:overeenkomend metca.0,5-1 à2%CaC03.
2 kalkloos materiaal: geen opbruising; overeenkomend met minder dan ca. 0,5%
CaC0 3 ,analytischbepaald,d.w.z.degeanalyseerdehoeveelheid C0 2 , omgerekend
in procenten CaC0 3 op de grond.
3 kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising: overeenkomend met meer dan ca. 1-2%
CaC0 3 .
kalkloze zware kleitussenlaag: een niet-kalkrijke laag met mineraal materiaal dat
tenminste 35%lutum bevat, liggend onder een zavel- of lichte kleibovengrond. De
kalkloze zware kleitussenlaag begint:
- of binnen 25 cm en loopt door tot ten minste 40 cm;
- of tussen 25 en 80 cm en is tenminste 15 cm dik en rust op een lichtere en/of
kalkrijke ondergrond die:
- of binnen 80 cm diepte begint en ten minste 40 cm dik is;
- of dieper dan 80 cm begint en doorloopt tot dieper dan 120 cm.
kalkverloop: het verloop van het kalkgehalte in het bodemprofiel
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verloop van de kalk met de diepte (kalkverlopen a, b en c)

Schematische voorstelling van de kalkverlopen in verband met het verloop van het koolzure
kalkgehalte

klastisch sediment: sediment ontstaan doorafbraak van oudere gesteenten, samengesteld uit delen en mineralen van het moedergesteente.
klei: mineraal materiaal dat ten minste 8% lutum bevat (zie ook: textuurklasse).
kleiarmemoerigeeerdlaag:eenmoerigeeerdlaagwaaringeenlutumvan betekenis
voorkomt
kleigronden:mineralegronden(zondereenmoerige bovengrond enmoerigetussenlaag) waarvan het minerale deel tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft
van de dikte uit klei bestaat. Indien een dikke A voorkomt, moet deze gemiddeld
zwaarder zijn dan de textuurklasse zand.
kleiige moerige eerdlaag: een moerige eerdlaag waarin lutum voorkomt
LG3:hetgemiddeldevandelaagstedriegrondwaterstanden dieineen zomerperiode
(1 april-1 oktober) zijn gemeten. Hierbij wordt uitgegaan van metingen op of omstreeks de 14e en 28e van elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte.
leem:
1 mineraal materiaal dat ten minste 50% leemfractie bevat
2 kortweg gebruikt voor leemfractie
leemfractie: minerale delen kleiner dan 50 p.m. Wordt in de praktijk vrijwel uitsluitend gebezigd bij lutumarm materiaal (zie ook: textuurklasse).
...1-horizont: aanduiding bij O-horizonten voor vers, nauwelijks aangetast blad
licht(er):grondwordtlicht(er)genoemd als(naarmate)hetgehalte aansiltenlutum
laag is (afneemt).
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lutum: kortweg gebruikt voor lutumfractie
meerbodem: bruin,sterktot zeersterklemig,venigslik,gevormd opdebodemvan
een plas
mineraal: zie: mineraal materiaal; zie: organische-stofklasse
mineraalmateriaal:grondmeteenorganische-stofgehalte vanminderdan 15% (bij
0% lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: organische-stofklasse.
minerale delen: het bij 105 °C gedroogde, over de 2 mm zeef gezeefde deel van
eenmonsternaaftrek vandeorganischestofendekoolzurekalk.Determ "minerale
delen"iseigenlijk minderjuist, wantdekoolzurekalk,hoewelvaakvan organische
oorsprong, behoort tot het minerale deel van het monster.
minerale eerdlaag:
1 A-horizont van ten minste 15 cm dikte, die uit mineraal materiaal bestaat dat:
- humusrijk is of;
- matig humusarm of humeus,maar dan tevens aan bepaalde kleureisen voldoet.
2 dikke A-horizont van mineraal materiaal. Voor "humusrijk", "matig humusarm"
en "humeus" zie: organische-stofklasse.
minerale gronden: gronden die tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft
van die dikte uit mineraal materiaal bestaan.
mineralogisch arm,rijker:arm,rijker aanopgelostestoffen, inhetbijzonder stoffen
die uit bodemmineralen in oplossing gaan (zoals Ca, Na, K, Cl, Fe)
moerig: zie: moerig materiaal en organische-stofklasse
moerigebovengrond:bovengronddiemoerigis(ooknaeventueelploegentot20 cm
diepte) en binnen 40 cm diepte op een minerale ondergrond ligt
moerige eerdlaag:moerigeA-horizont dikkerdan 15cm(of moerige Ap, ongeacht
dedikte)waarindevolumefractie plantenresten meteenherkenbare weefselopbouw
tenhoogste 10-15%magbedragen.Voordebetekenisvan "moerig"zie:organischestofklasse.
moerigegronden:mineralegrondenmeteenmoerigebovengrond ofmoerigetussenlaag
moerige tussenlaag: een laag moerig materiaal die ondieper dan 40 cm beneden
maaiveld begint en die 15-40 cm dik is
moerigmateriaal:grondmeteenorganische-stofgehalte vanmeerdan 15%(bij0%
lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: organische-stofklasse.
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M50 (eigenlijk M50-2000): mediaan van de zandfractie. Het getal dat die korrelgrootteaangeeft waarboven enwaarbeneden dehelft vandemassavande zandfractie
ligt (zie ook: textuurklasse).
niet-gerijpte ondergrond: bijnagerijpte laagbinnen50cmdiepteen/ofhalf ofnog
mindergerijpte laagbinnen80cmdiepte,voorkomend ondereengerijpte bovengrond
dikker dan 20 cm
O-horizont: een moerige horizont die bestaat uit in aëroob milieu opgehoopte
planteresten (strooisellaag) en die ligt boven een A- of een E-horizont
ondergrond: horizont(en) onder de bovengrond
ontwatering: afvoer van water uit een perceel, over endoor de grond en eventueel
door greppels of drains
organische stof: al het levende en dode materiaal in de grond dat van organische
herkomst is. Hoofdzakelijk van plantaardige oorsprong en variërend van levend
materiaal (wortels) tot planteresten in allerlei stadia van afbraak en omzetting. Het
min of meer volledig omgezette produkt is humus.
organische-stofklasse: berust op een indeling naar demassafractie organische stof
en lutum, beide uitgedrukt in procenten van de bij 105 °C gedroogde en over de
2 mm zeef gezeefde grond. Devolgende tabellen geven weer hoe gronden naar het
organische-stofgehalte worden ingedeeld.
Indeling vanlutumarme gronden naar het organische-stofgehalte
Organischestof

Naam

Samenvattende namen

(%)
0 • 0,75
0,75 • 1,5
2,5
1,5 •

uiterst humusarm zand
zeer humusarm zand
matig humusarm zand

humusarm

2,5
5
5
- 8

matig humeuszand
zeer humeuszand

humeus

8

• • 15

15 • 22,5
22,5 • 35
35 • 100

mineraal
materiaal

humusrijk zand
venig zand
zandig veen
veen

moerig
materiaal
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Indeling van lutumrijke gronden naar het organische-stofgehalte
Organische stof
(%)
0- 2,5 à 5

Naam

Samenvattende namen

humusarme klei

humusarm mineraal
materiaal
humeus

2,5 à 5- 5 à 10
5 à 10- 8 à 16

matig humeuze klei
zeer humeuze klei

8 à 16- 15 à 30

humusrijke klei

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

venige klei
kleiig veen
veen

moerig
materiaal

Bijdezeindelingzijn deklassegrenzen afhankelijk vanhetlututngehaltemetdienverstande,
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: recent door de mens bewerkte A-horizonten, zoals de bouwvoor (Ap,
p =ploegen).Diep bewerkte gronden leveren meestal een menging van verschillende
horizonten op, aangeduid bijv. als A/B/C.
podzol-B: B-horizont in minerale gronden, waarvan het ingespoelde deel vrijwel
uitsluitend uit amorfe humus,uit amorfe humus en sesquioxiden, of uit sesquioxiden
alleen bestaat
podzolgronden: minerale gronden met een duidelijke podzol-B-horizont en een Ahorizont dunner dan 50 cm
"reductie"-vlekken: door de aanwezigheid van tweewaardig ijzer neutraal grijs
gekleurde, in "gereduceerde" toestand verkerende vlekken
R-horizont: vast gesteente
...r-horizont: geheel gereduceerde horizont
Rijpingsklassen als afhankelijke 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
matigstevig;ismetstevigknijpen nogjuist tussendevingersdoor
te krijgen
stevig; niet tussen de vingers door te krijgen

gerijpt
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rijping: proces waarbij na drooglegging uit een weke, structuurloze, gereduceerde
moddereen begaanbare,gescheurdeengeoxideerdecultuurgrond ontstaat.Hetproces
heeft driebelangrijke aspecten:eenfysisch, eenchemisch eneen biologisch aspect.
Het meest inhet oog springende fysische aspect isde 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.
rodoornig:met ijzer verrijkte lagen (rood- of okerbruin vankleur) aanof nabij het
oppervlak (Fe203-gehalte 5-50%, meestal meer dan 10%)
roestvlekken: doordeaanwezigheid vanbepaalde ijzerverbindingen bruin tot rood
gekleurde vlekken
sesquioxiden: verbindingen van Fe/Al met OH"
...s-horizont: aanduiding bij podzol-B-horizont met ingespoelde sesquioxiden. Bij
Bw-horizonten komt toevoeging ...s alleen voor, als de bovenliggende horizonten
kenmerken van ontijzering vertonen in de vorm van afgeloogde zandkorrels. Bhhorizonten krijgen toevoeging ...s,wanneer op de zandkorrels direct onder de Bhhorizontijzerhuidjes aanwezigzijn.DitgeldtnietvoorhetbovenstedeelvandeBhhorizont, wanneer in het onderste deel een sterke concentratie van ingespoeld ijzer
zichtbaar is.
siltfractie: "tussenfractie" tussen delutum-endezandfractie; demineraledelen zijn
groter dan 2 en kleiner dan 50p.m
textuur: korrelgroottesamenstelling van de grondsoorten; zie ook: textuurklasse
textuur-B:B-horizont inmineralegronden,waarin lutumoflutummet sesquioxiden
is ingespoeld
textuurklassen: berust op een indeling van grondsoorten naar hun korrelgroottesamenstelling in massaprocenten van de minerale delen. Niet-eolische en eolische
afzettingen (zowel zand als zwaarder materiaal) worden naar het lutum- of leemgehalte ingedeeld, en de zandfractie naar de M50 als in de volgende tabellen.
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Indeling niet-eolischeafzettingen1' naar het lutumgehalte
Lutum(%)

Naam

0 - 5
5 - 8

kleiarm zand
kleiig zand

8 - 12

zeer lichte
zavel
matig lichte
zavel

12 - 17,5
17,5- 25

zware zavel

25 - 35

lichte klei

35 - 50

matig zware
klei
zeer zware

50 -100
u

Samenvattende namen
zand

lichte
zavel
zavel

lutumarm materiaal

lutumrijk materiaal
(wordt in zijn geheel t.o.v.
"zand" ook wel met "klei"
aangeduid)

klei
zware
klei

zowel zand als zwaarder materiaal

Indeling eolische afzettingen1' naar het leemgehalte
Leem(%)
0 - 10

Naam

Samenvattende namen
zand2'

leemarm zand

10 - 17,5
17,5- 32,5
32,5- 50

zwak lemig zand
sterk lemig zand
zeer sterk lemig zand

50 - 85
85 -100

zandige leem
siltige leem

lemig zand

leem

"zowel zand als zwaarder materiaal
2)
tevens minder dan 8%lutum
Indeling van de zandfractie naar deM50
M50(um)

Naam

Samenvattende namen

50- 105
105- 150
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

...t-horizont: zwakketextuur-B-horizont of briklaag (t van het duitse Ton),waarin
lutum ingespoeld is
...u-horizont:toevoeging aandecodevooreenhoofdhorizont zonder anderelettertoevoeging (u = unspecified)
vaaggronden:mineralegrondenzonderduidelijkepodzol-B-horizont,zonderbriklaag
en zonder minerale eerdlaag
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veengronden: gronden die tussen 0 en 80cm -mv. voor meer dan dehelft van de
dikte uit moerig materiaal bestaan
vergraven gronden:gronden waarin een vergraven laag voorkomt, dietussen 0en
40 cmdiepte begint, tot grotere diepte dan 40cm doorloopt en dikker is dan 20cm
waterstand: zie: grondwaterstand
...w-horizont: aanduiding bij:
- geheel of nagenoeg geheel gehomogeniseerde B-horizonten voor nieuwgevormde
kleimmeralen en/of vrijgekomen sesquioxiden (vnl. ijzer) of voor een blokkige
structuur of samengestelde prismatische structuur,
- C-horizonten die uit zavel of klei bestaan voor een blokkige of samengestelde
prismatische structuur;
- C-horizonten in zand, leem of silt voor nieuwgevormde kleimineralen en/of
vrijgekomen sesquioxiden;
- C-horizonten met sterk verweerd moerig materiaal.
...y-horizont: aanduiding bij C-horizonten in zand met ijzerhuidjes
zand:mineraalmateriaal datminderdan 8%lutum-enminder dan50% leemfractie
bevat
zanddek:mineralebovengrond dieminderdan8%lutum-enminderdan50%leemfractie bevat (ook na eventueel ploegen tot 20 cm) en die binnen 40 cm diepte ligt
opmoerig materiaal,opeenpodzolgrond of opeenkleilaag diedikker isdan 40cm
zandfractie: minerale delen met een korrelgrootte van 50 tot 2000 |im (zie ook:
textuurklasse)
zandgronden:mineralegronden(zondereenmoerigebovengrond enmoerigetussenlaag) waarvan het minerale deel tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft
van die dikte uit zand bestaat. Indien een dikke A-horizont voorkomt, moet deze
gemiddeld uit zand bestaan.
zavel: zie textuurklasse
zavel- of kleidek: minerale bovengrond die meer dan 8%lutum- of meer dan50%
leemfractie bevat (ook naeventueel ploegen tot 20cm)en die binnen 40cm diepte
ligt op moerig materiaal, op een podzolgrond of op een zandlaag die dikker is dan
40 cm
zonder roest:
1 geen roest of;
2 roest ondieper dan 35 cm beneden maaiveld beginnend of;
3 roest ondieper dan 35 cm beneden maaiveld beginnend, maar over meer dan 30
cm onderbroken.

87

zwaar(der): grond wordt zwaar(der) genoemd als (naarmate) het gehalte aan silten lutumfractie hoog is (toeneemt).
zwartemineraleeerdlaag:mineraleeerdlaag,dienietaandecriteriavoordebruine
voldoet
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