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VELDBOEKJE 'BODEMKUNDE'
1 Voorwoord
Ditboekje,tegebruiken alslossebijlagebij'Bodemkundevan
Nederland', is een bewerking van de bijlage uit het Systeem
van Bodemclassificatie voor Nederland (De Bakker &Schelling, 1966). Aan de lijst van differentiërende kenmerken zijn
elementen toegevoegd die gebruikt worden voor de verdere
onderverdeling inde legendavan de Bodemkaartvan Nederland 1:50000. Eenander verschil met deoorspronkelijke lijst
isdatdebegrippen nualfabetischgeordendzijn.
Alle elementen zijn opgenomen die nodig zijn om de Nederlandse gronden te kunnen determineren. Dit gebeurt in twee
stappen,nl.door hetvaststellenvan:
1. de subgroep uit het systeem van bodemclassificatie voor
Nederland (§ 2) met behulp van de determinatietabel (§ 3).
Hierbijzijndeorganische-stof- entextuurindelingen nodig (§
4en5) enbovendiendemeteenCaangegevendifferentiërendekenmerken uit §6.
2. de onderverdeling van de subgroepen in de legenda van
de Bodemkaart van Nederland 1:50000. Ook hierbij zijn de
organische-stof- en textuurdriehoeken nodig (§ 4 en 5) en
bovendien de met L (legenda) en T (toevoegingen bij de legenda) aangeduidedifferentiërendekenmerkenuit§6(demet
CLaangegevenbegrippenwordenzowel indeclassificatieals
in de legenda gebruikt, voor decodering van de kaarteenheden wordt verwezen naar de achterkant van de fragmentenkaart).
2 Schema van het classificatiesysteem
Suborde
Orde 1. Veengronden
1.1 Eerdveengronden

GroeD

Subgroep

1.1.1 Kleiige
eerdveengronden

1.1.1.1 Aarveengronden
1.1.1.2 Koopveengronden
1.1.2.1 Bouwteveengronden
1.1.3.1 Boveengronden
1.1.3.2 Madeveengronden
1.2.1.1 Vlietveengronden
1.2.2.1 Mondveengronden
1.2.3.1 Weideveengronden
1.2.3.2 Waardveengronden
1.2.3.3 Meerveengronden
1.2.3.4 Vlierveengronden

1.1.2 Podzoleerdveengronden
1.1.3 Kleiarme eerdveengronden
1.2 Rauwveengronden

1.2.1 Initiale rauwveengronden
1.2.2 Podzolrauwveengronden
1.2.3 Gewone rauwveengronden

Orde 2. Podzolgronden
2.1 Moderpodzolgronden

2.1.1 Moderpodzolgronden

2.2 Hydropodzolgronden')

2.2.1 Moerige podzolgronden

2.2.2 Gewone hydropodzolgronden

2.1.1.1 Holtpodzolgronden met
een zanddek
2.1.1.2 Loopodzolgronden
2.1.1.3 Hoekpodzolgronden
2.1.1.4 Horstpodzolgronden
2.1.1.5 Holtpodzotgronden
2.2.1.1 Moerpodzolgronden met
een kleidek
2.2.1.2 Moerpodzolgronden met
een zanddek
2.2.1.3 Dampodzolgronden
2.2.1.4 Moerpodzolgronden
2.2.2.1 Veldpodzolgronden met
een kleidek
2.2.2.2 Veldpodzolgronden met
een zanddek
2.2.2.3 Laarpodzolgronden
2.2.2.4 Veldpodzolgronden

2.3 Xeropodzolgronden')

Orde 3. Brikgronden
3.1 Hydrobrikgronden

3.2 Xerobrikgronden

Orde 4. Eerdgronden
4.1 Dikke eerdgronden

2.3.1 Xeropodzolgronden

3.1.1 Hydrobrikgronden
3.2.1 Xerobrikgronden

4.1.1 Enkeerdgronden
4.1.2 Tuineerdgronden

4.2 Hydro-eerdgronden

4.2.1 Moerige eerdgronden
4.2.2 Hydrozandeerdgronden

4.2.3 Hydrokleieerdgronden

4.3 Xero-eerdgronden

4.3.1 Krijteerdgronden
4.3.2 Xerozandeerdgronden
4.3.3 Xerokleieerdgronden

Orde 5. Vaaggronden
5.1 Initiale vaaggronden

5.1.1 Initiale vaaggronden

5.2 Hydrovaaggronden

5.2.1 Hydrozandvaaggronden
5.2.2 Hydrokleivaaggronden

5.3. Xerovaaggronden

5.3.1 Xerozandvaaggronden
5.3.2 Xerokleivaaggronden

2.3.1.1 Haarpodzolgronden met
een zanddek
2.3.1.2 Kamppodzolgronden
2.3.1.3 Heuvelpodzolgronden
2.3.1.4 Haarpodzolgronden
3.1.1.1 Beemdbrikgronden
3.1.1.2 Kuilbrikgronden
3.2.1.1 Bergbrikgronden
3.2.1.2 Delbrikgronden
3.2.1.3 Rooibrikgronden
3.2.1.4 Daalbrikgronden
3.2.1.5 Radebrikgronden
4.1.1.1 Bruine enkeerdgronden
4.1.1.2 Zwarte enkeerdgronden
4.1.2.1 Tuineerdgronden
4.2.1.1 Plaseerdgronden
4.2.1.2 Broekeerdgronden
4.2.2.1 Bruine beekeerdgronden
4.2.2.2 Gooreerdgronden
4.2.2.3 Zwarte beekeerdgronden
4.2.3.1 Liedeerdgronden
4.2.3.2 Tochteerdgronden
4.2.3.3 Woudeerdgronden
4.2.3.4 Leekeerdgronden
4.3.1.1 Krijteerdgronden
4.3.2.1 Akkereerdgronden
4.3.2.2 Kanteerdgronden
4.3.3.1 Hofeerdgronden
5.1.1.1 Gorsvaaggronden
5.1.1.2 Slikvaaggronden
5.2.1.1 Vlakvaaggronden
5.2.2.1 Drechtvaaggronden
5.2.2.2 Nesvaaggronden
5.2.2.3 Poldervaaggronden
5.3.1.1 Duinvaaggronden
5.3.1.2 Vorstvaaggronden
5.3.2.1 Ooivaaggronden

') De samenvattende naam voor 2.2 en 2.3 luidt humuspodzolgronden

3 Determinatietabel
Voor de verklaring van de cursief gedrukte begrippen: zie§
4,5 en6,definitiesvandifferentiërendekenmerken.
Voor een uitvoeriger toelichting hierop enop eventueel nietverklaardebegrippen:zieDeBakker &Schelling,1966.

1a

Gronden die tussen 0 en 80 cm diepte voor
meerdandehelftvandedikte uitmoerigmateriaal'bestaan:
orde1 Veengronden

1b

Overigegronden:
orde2,3,4en5

Mineralegronden
N.B.Gedeeltelijkzijnditmoerige gronden.
2a(1 b)

2

Minerale gronden met een duidelijke podzol
B eneenAhdunner dan50cm:
orde2 Podzolgronden
Overstoven, overslibde of met veen overgroeide gronden met een duidelijke podzolBworden alleentot orde2gerekendalsdeze
dekkenrelatief dunzijn (ziedefinitiesvan het
zanddek,hetkleidek,demoerige bovengrond
en de moerige tussenlaag. Maar als de afwijkende klei- of zandbovengrond dikker is
dan40cm:leesdanverderbij2b.

6

2b

Overigemineralegronden

3

3a (2b)

Minerale gronden met een briklaag, die ondieperdan80cmbegint:
orde3 Brikgronden

8

3b

Overigemineralegronden

4

4a (3b)

Mineralegrondenmeteenmineraleeerdlaag:
orde4 Eerdgronden

9

Ookgrondenmeteenmoerigebovengrond of
een moerige tussenlaagworden tot de eerdgrondengerekend,alszegeenduidelijke podzol-B hebben. Alle eerdgronden mogen,
evenalsdepodzolgronden,meteenkleidek of
eenzanddekafgedektzijn. Daarentegen worden minerale gronden,die niet-gerijpt materiaal binnen 20 cm diepte hebben, tot de
vaaggrondengerekend.
4b

5a (1a)

5b

6a (2a)

6b

7a (6b)

7b

8a (3a)

Overigemineralegronden:
orde5 Vaaggronden
Veengronden meteenmoerigeeerdlaag:
suborde1.1 Eerdveengronden

11

13

Overigeveengronden:
suborde1.2 Rauwveengronden

15

Podzolgronden met een duidelijke moderpodzol-B:
suborde2.1 Moderpodzolgronden

33

Overige podzolgronden (ni. die met eenduidelijkehumuspodzol-B):
suborde2.2en2.3 Humuspodzolgronden

7

Humuspodzolgronden met hydromorfe kenmerken:
suborde2.2 Hydropodzolgronden

17

Overige humuspodzolgronden:
suborde2.3 Xeropodzolgronden

43

Deze gronden hebben ijzerhuidjes op de
zandkorrels onmiddellijk onder de B(en normalitergeenroestdaar).
Brikgronden methydromorfekenmerken:

suborde3.1 Hydrobrikgronden
8b

9a (4a)

9b

10a(9b)

10b

11a(4b)

11b

Overigebrikgronden (nl.diewaarindehydromorfe kenmerken ontbreken; in de B mogen
eventueelroestvlekkenof mangaanconcreties
voorkomen:
suborde3.2 Xerobrikgronden

47

Eerdgronden meteendikkeAh:
suborde4.1 Dikkeeerdgronden

18

Overigeeerdgronden:
suborden4.2en4.3

13a(5a)

13b

19

Overigeeerdgronden:
suborde4.3 Xero-eerdgronden

21

Vaaggronden in niet-gerijpt materiaal; een
eventuele gerijpte bovengrond mag ten
hoogste20cmdikzijn:
suborde5.1 Initialevaaggronden

62

Overige vaaggronden (nl. die dieper dan 20
cmgerijptzijn):
suborden5.2en5.3

12

Overigevaaggronden:
suborde5.3 Xerovaaggronden

23

24

Eerdveengronden met een kleiige moerige
eerdlaag:
groep1.1.1 Kleiigeeerdveengronden

25

Overigeeerdveengronden:
groepen1.1.2en1.1.3

14

14a(13b) Eerdveengronden met een kleiarme moerige
eerdlaag en een duidelijke moerige B-horizont
groep1.1.2 Podzoleerdveengronden
14b

10

Eerdgronden methydromortekenmerken:
suborde4.2 Hydro-eerdgronden

12a(11b) Vaaggronden methydromortekenmerken:
suborde5.2 Hydrovaaggronden
12b

46

26

Overigeeerdveengronden:
groep1.1.3 Kleiarmeeerdveengronden

27

Rauwveengronden in niet-gerijpt materiaal;
een eventuele gerijpte bovengrond mag ten
hoogste20cmdikzijn:
groep1.2.1 Initialerauwveengronden

28

Overigerauwveengronden (nl.diedieperdan
20cmgerijptzijn):
groepen1.2.2en1.2.3

16

16a(15b) Rauwveengronden meteenduidelijke moerigeB- horizont
groep 1.2.2 Podzolrauwveengronden

29

15a(5b)

15b

16b

Overigerauwveengronden:

groep 1.2.3 Gewonerauwveengronden
17a(7a)

17b

18a(9a)

18b

Hydropodzolgronden met een moerige bovengrondof meteenmoerigetussenlaag:
groep 2.2.1 Moerigepodzolgronden
Overige hydropodzolgronden:
groep 2.2.2 Gewone hydropodzolgronden

Zavel-,klei- enleemgrondenbehorendtotde
dikkeeerdgronden:
groep 4.1.2 Tuineerdgronden

52

Overigehydro-eerdgronden:
groepen4.2.2en4.2.3

Zavel-,klei- enleemgronden behorendtotde
hydro-eerdgronden:
groep4.2.3 Hydrokleieerdgronden

21a(10b) Xero-eerdgronden met een aan de minerale
eerdlaag aansluitende ondergrond van vast
gesteente,dattenminste40%CaC03bevat:
groep4.3.1 Krijteerdgronden
21b

Overigexero-eerdgronden:
groepen4.3.2en4.3.3

22a(21b) Zandgronden behorend tot de xero-eerdgronden:
groep4.3.2 Xerozandeerdgronden
22b

Zavel-,klei- enleemgronden behorendtot de
xero-eerdgronden:
groep4.3.3 Xeroklei-eerdgronden

23a(12a) Zandgronden behorend tot de hydrovaaggronden:
groep5.2.1 Hydrozandvaaggronden
23b

Zavel-,klei- enleemgronden behorendtotde
hydrovaaggronden:
groep5.2.2 Hydrokleivaaggronden

24a(12b) Zandgronden behorendtotdexerovaaggronden:
groep5.3.1 Xerozandvaaggronden
24b

40

51

20a(19b) Zandgronden behorend tot de hydro-eerdgronden:
groep4.2.2 Hydrozandeerdgronden
20b

37

Zandgronden behorend tot de dikke eerdgronden:
groep 4.1.1 Enkeerdgronden

19a(10a) Hydro-eerdgronden meteenmoerige bovengrondof meteenmoerigetussenlaag:
groep 4.2.1 Moerigeeerdgronden
19b

30

Zavel-,Klei-enleemgronden behorendtotde
xerovaaggronden:
groep5.3.2 Xerokleivaaggronden

53

20

54

56

59

22

60

61

63

64

66

67

25a(13a) Kleiigeeerdveengronden meteen dikkeAh:
subgroep1.1.1.1 Aarveengronden
25b

Overige kleiigeeerdveengronden (ni.die met
eenAhdunner dan50cm):
subgroep1.1.1.2 Koopveengronden

26(14a)

Geenonderverdelingvandepodzoleerdveengronden:
subgroep 1.1.2.1 Bouwteveengronden

27a(14b) Kleiarmeeerdveengronden meteen dikkeAh:
subgroep1.1.3.1 Boveengronden
27b

Overige kleiarme eerdveengronden (nl. die
meteenAhdunner dan50cm):
subgroep1.1.3.2 Madeveengronden

28(15a)

Geen onderverdeling van de initiale rauwveengronden:
subgroep1.2.11 Vlietveengronden

29(16a)

Geen onderverdeling van de podzolrauwveengronden:
subgroep1.2.2.1 Mondveengronden

30a(16b) Gewone rauwveengronden meteenkleidek,
waarineenmineraleeerdlaagisontwikkeld:
subgroep1.2.3.1 Weideveengronden
30b

Overigegewonerauwveengronden

31

31a(30b) Gewone rauwveengronden meteenkleidek,
waarin geen bovengrond voorkomt die voldoetaandedefinitievandemineraleeerdlaag:
subgroep1.2.3.2 Waardveengronden
31b

Overigegewonerauwveengronden

32

32a(31b) Gewone rauwveengronden meteenzanddek
(meestalmeteenmineraleeerdlaag):
subgroep1.2.3.3 Meerveengronden
32b

Overigegewone rauwveengronden:
subgroep1.2.3.4 Vlierveengronden

33a(6a)

Moderpodzolgronden met een zanddek
(zondermineraleeerdlaag):
subgroep 2.1.1.1 Holtpodzolgrondenmet
eenzanddek

33b

Overigemoderpodzolgronden

34

34a(33b) Moderpodzolgronden met een matig dikke
Ah (30-50cm):
subgroep2.1.1.2 Loopodzolgronden
34b

Overigemoderpodzolgronden

35

35a(34b) Moderpodzolgronden meteendunne Ah en
eenbriklaag:
subgroep2.1.1.3 Hoekpodzolgronden
35b

Overigemoderpodzolgronden

36

36a(35b) Moderpodzolgronden met een dunne Ah en
eenbanden-B:
subgroep 2.1.1.4 Horstpodzolgronden
36b

Overigemoderpodzolgronden:
subgroep2.1.1.5 Holtpodzolgronden

37a(17a) Moerige podzolgronden met een kleidek,
waarin al dan niet een minerale eerdlaag is
ontwikkeld:
subgroep 2.2.1.1 Moerpodzolgronden
meteenkleidek
37b

Overigemoerigepodzolgronden

38

38a(37b) Moerige podzolgronden met een zanddek,
waaringeenmineraleeerdlaagisontwikkeld:
subgroep 2.2.1.2 Moerpodzolgronden
meteenzanddek
38b

Overigemoerigepodzolgronden

39

39a(38b) Moerige podzolgronden met een zanddek,
waarineenmineraleeerdlaagisontwikkeld:
subgroep 2.2.1.3 Dampodzolgronden
39b

Overigemoerige podzolgronden
subgroep2.2.1.4 Moerpodzolgronden

40a(17b) Gewone hydropodzolgronden met een kleidek(aldannietmeteenmineraleeerdlaag):
subgroep 2.2.2.1 Veldpodzolgronden met
eenkleidek
40b

Overigegewone hydropodzolgronden

41

41a(40b) Gewone hydropodzolgronden meteen zanddek,waaringeenmineraleeerdlaagisontwikkeld:
subgroep 2.2.2.2 Veldpodzolgronden met
eenzanddek
41b

Overigegewone hydropodzolgronden

42

42a(41b) Gewone hydropodzolgronden meteen matig
dikkeAh (30-50cm):
subgroep 2.2.2.3 Laarpodzolgronden
42b

Overigegewone hydropodzolgronden:
subgroep 2.2.2.4 Veldpodzolgronden

43a(7b)

Xeropodzolgronden meteenzanddek,waarin
geenmineraleeerdlaagisontwikkeld:
subgroep 2.3.1.1 Haarpodzolgronden
meteenzanddek

43b

Overigexeropodzolgronden

44

44a(43b) Xeropodzolgronden met een matig dikke Ah
(30-50 cm):
subgroep 2.3.1.2 Kamppodzolgronden
44b

Overigexeropodzolgronden

45

45a(44b) XeropodzolgrondenmeteenÄanoten-ßofeen
briklaag en met een dunne Ah, of met eenE
directonderdestrooisellaag:
subgroep 2.3.1.3 Heuvelpodzolgronden
45b

Overigexeropodzolgronden:
subgroep 2.3.1.4 Haarpodzolgronden

46a(8a)

Hydrobrikgronden meteenzandbovengrond:
subgroep 3.1.1.1 Beemdbrikgronden

46b

Overige hydrobrikgronden:
subgroep 3.1.1.2 Kuilbrikgronden

47a(8b)

Xerobrikgronden meteenbriklaagaandeoppervlakteofdirect onderde bouwvoor:
subgroep 3.2.1.1 Bergbrikgronden

47b

Overigexerobrikgronden

48

48a(47b) Xerobrikgronden met een zandbovengrond
en met roestvlekken en mangaanconcreties,
beginnendindeBendoorlopendindeondergrond:
subgroep 3.2.1.2 Delbrikgronden
48b

Overigexerobrikgronden

49

49a(48b) Xerobrikgronden met een zandbovengrond
zonderroestindeB:
subgroep 3.2.1.3 Rooibrikgronden
49b

Overigexerobrikgronden (nl.diemeteenbovengrond zwaarder dan de textuurklasse
zand):

50a(49b) Xerobrikgronden met roestvlekken en mangaanconcreties,beginnendindeBendoorlopendindeondergrond:
subgroep 3.2.1.4 Daalbrikgronden
50b

Overigexerobrikgronden:
subgroep 3.2.1.5 Radebrikgronden

51a(18a) Enkeerdgronden met een bruine minerale
eerdlaag:
subgroep 4.1.1.1 Bruine enkeerdgronden
51b

Enkeerdgronden met een zwarte minerale
eerdlaag:
subgroep 4.1.1.2 Zwarte enkeerdgronden

52(18b)

Geenonderverdelingvandetuineerdgronden
subgroep 4.1.2.1 Tuineerdgronden

53a(19a) Moerige eerdgronden met een niet-gerijpte
ondergrond:
subgroep 4.2.1.1 Plaseerdgronden
53b

Overigemoerigeeerdgronden:
subgroep 4.2.1.2 Broekeerdgronden

54a(20a) Hydrozandeerdgronden meteenbruinemineraleeerdlaag:

10

50

subgroep 4.2.2.1 Bruine beekeerdgronden
54b

Hydrozandeerdgronden met een zwarte mineraleeerdlaag:

55

55a(54b) Hydrozandeerdgronden die geen roest in het
profiel hebben. Indien wel roest voorkomt,
moetdezedieperdan35cmbeginnenofover
meer dan 30 cm onderbroken zijn (gronden
waarin een Ah direct op een Cr ligt vallen
onderdevolgendesubgroep):
subgroep 4.2.2.2 Gooreerdgronden
55b

Overige hydrozandeerdgronden:
subgroep 4.2.2.3 Zwarte beekeerdgronden

56a(20b) Hydroklei-eerdgronden met eenveenondergrond:
subgroep 4.2.3.1 Liedeerdgronden
56b

Overigehydroklei-eerdgronden

57

57a(56b) Hydroklei-eerdgronden met een >niet-gerijpteondergrond<:
subgroep 4.2.3.2 Tochteerdgronden
57b

Overigehydroklei-eerdgronden

58

58a(57b) Hydroklei-eerdgronden met een matig dikke
Ah (30-50cm):
subgroep 4.2.3.3 Woudeerdgronden
58b

Overige hydroklei-eerdgronden:
subgroep4.2.3.4 Leekeerdgronden

59(21a)

Geen onderverdeling van de krijteerdgronden:
subgroep 4.3.1.1 Krijteerdgronden

60a(22a) Xerozandeerdgronden met een matig dikke
Ah (30-50cm):
subgroep4.3.2.1 Akkereerdgronden
60b

Overigexerozandeerdgronden:
subgroep4.3.2.2 Kanteerdgronden

61 (22b)

Geen onderverdeling van de xeroklei-eerdgronden:
subgroep4.3.3.1 Hofeerdgronden

62a(11a) Initialevaaggronden,dietotdieperdan20cm
halfofbijnagerijpt zijn:
subgroep5.1.1.1 Gorsvaaggronden
62b

Overige initiale vaaggronden (nl. die waarin
binnen 20cmdieptebijna ongerijpt ofgeheel
ongerijpt materiaalvoorkomt:
subgroep5.1.1.2 Slikvaaggronden

63(23a)

Geenonderverdelingvandehydrozandvaaggronden:
subgroep5.2.1.1 Vlakvaaggronden

11

64a(23b) Hydrokleivaaggronden met een veenondergrond:
subgroep5.2.2.1 Drechtvaaggronden
64b

Overige hydrokleivaaggronden

65a(64b) Hydrokleivaaggronden met een niet-gerijpte
ondergrond:
subgroep5.2.2.2 Nesvaaggronden
65b

Overige hydrokleivaaggronden:
subgroep5.2.2.3 Poldervaaggronden

66(24a)

De xerozandvaaggronden worden in twee
subgroepenverdeeld:
subgroep5.3.1.1 Duinvaaggronden
subgroep5.3.1.2 Vorstvaaggronden
Duinvaaggronden zijninhetbinnenland inde
stuifzanden en langs de kust in de duinen te
vinden. Het zijn hoge zandgronden, waarin
afgezienvaneendunne,schralebouwvoor of
een micropodzol en/of humeuze bandjes,
geen pedogenetische horizonten binnen 40
cmonderscheiden kunnenworden enwaarin
opdezandkorrels ijzerhuidjesvoorkomen.Ze
hebben nog geen of slechts een dunne Bvhorizont.
Vorstvaaggronden komen o.a. voor op de
stuwwallen (gronden met een onduidelijke
moderpodzol-B), op rivierduinen en opzandige rivierterrassen. Ze hebben onder een
schrale bouwvoor of een micropodzol een
(licht)bruinehorizonttotca.60à80cmdiepte; hieronder is de grond minder sterk gekleurd. Dezehorizontvoldoet aandedefinitie
vaneen Bv-horizont, ener isgeen humusinspoelingvanbetekenis inwaartenemen.
67 (24b) Geenonderverdelingvandexerokleivaaggronden:
subgroep5.3.2.1 Ooivaaggronden
4 Organische-stofklassen
Indeling en benaming van de organische-stofklassen bij de
Stichtingvoor Bodemkartering.
Mineraal materiaal (D t/m I) wordt verder naar textuur ingedeeldvolgensdetextuurdriehoeken (§5). Moerigmateriaal
(A, B enC)wordt nietverder naartextuur ingedeeld.
fh
= massafractieorganischestofvanstoofdroge grond
fLd
= massafractielutumdeel(deeltjes0-2 ^m)vanstoofdrogegrond
fs+2+c = massafractie siltdeel, zanddeel en carbonaten van
stoofdroge grond
f\m = massafractie lutumdeelvandemineraledelen.
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gehalteaanfractie 2-2000 Mmencarbonaten ^s+Z+c

A veen
B1 zandig veen
B2 kleügveen
C1 venig zand
C2 venige klei

D
E
F
G
H
I

moeric
materi

humusrijk
zeer humeus
matig humeus
matig humusarm
zeer humusarm
uiterst humusarm

Volgens het principe vandekleine driehoek rechtsboven kan
aan de hand van het lutumgehalte van de minerale delen en
hetorganische-stofgehaltedeplaatsindefiguurbepaaldworden.
5. Textuurindelingen
Indeling en benaming van de textuurklassen voor niet-eolische afzettingen bij de Stichting voor Bodemkartering (volgens De Bakker & Schelling, 1966: 51-58, zie ook §5.5 en
figuur 5.33). De indeling geldt niet voor moerig materiaal
(=venig materiaalplusveen).

niet-eolische grondsoorten
Cklei'-driehoek)

V
T~

b

°~i

KLEUG_
KLEIARM

^ANU

\

\
"\

s—N

KLEI]Ç
KLEIAI

v-

zandgehalte ^ m
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Indelingenbenamingvandetextuurklassenvooreolischeafzettingen (= windafzettingen) bij de Stichting voor Bodemkartering (volgens De Bakker & Schelling, 1966: 51-58, zie
ook §5.5 enfiguur 5.34). Ook worden sommige niet-eololischeafzettingenhiermeebenoemd,zoalsstuwwalzand.Deindelinggeldtnietvoormoerigmateriaal (= venigmateriaal plus
veen).
eolische grondsoorten
Cleem'-driehoek)

6. Definitiesvandifferentiërende kenmerken
Inleiding
Differentiëren = verschil maken. De hier gegeven kenmerken
worden gebruikt omverschil temakentussensubgroepen uit
het Nederlandse bodemclassificatiesysteem en de onderverdelinginlegenda-eenhedenopdeBodemkaartvanNederland
1:50000.
Men kan veel kenmerken van een grond opnoemen; slechts
een beperkt aantal is gekozen als criteria om de gronden in
tedelen.Dezedifferentiërende kenmerkenzijnhieronder inalfabetischevolgordevermeldalscursievekopjes,gevolgddoor
eendefinitie;indelopendetekstwordenzetelkenscursiefgezet.EenCvoordetermbetekent:wordt inhetclassificatiesysteem gebruikt, een L: wordt in de legenda gebruikt, en een
CL:wordt inbeidegebruikt.
Verklaringkleursymboliek:in10YR3/2is10YRdehue(kleurtoon);3isdevalue
(helderheid); 2 is het chroma (kleurverzadiging). Zie ook Boor en Spade 18:
149-155.

L Afgegraven gronden
Terreinen of gronden waarvan eendeel (naar schatting meer
dan 40 cm) van de oorspronkelijke grond isverwijderd door
afgraving.Somsisdeoorspronkelijkebovengrondteruggezet.
Ermoeteenduidelijk hoogteverschil zijnmetdeniet-afgegraven percelen of perceelsgedeelten. Deonderscheiding wordt
dus niet gebruikt in gebieden die integraal zijn uit- of afgeveend (droogmakerijen, veenkoloniën) of afgegraven (het
bloembollengebied). Op de bodemkaart aangegeven meti,
als een legenda-eenheid kan worden toegekend (zie uiterwaardopkaartfragment 13, Bemmel),zonietdanisdeonderscheiding i (zie zandgroeve op kaartfragment 6, Beekbergen).
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CL Banden-B
Eenserieoranjebruine tot geelbruine banden met ingespoeld
ijzer en lutum, waarvan debovenste binnen 120 cm diepte
ligten5-15cmdik is.Debanden hebbeneenmassievestructuur en bevatten minstens 3% lutum (oflutum + ijzer) meer
danhettussenliggende C-materiaal.
T Bebouwde kom
Niet-gekarteerde gedeelten,blankgelaten opdebodemkaart,
Meestalzijnditstedelijkegebiedenenindustrieterreinen maar
inZuid-Limburgzijn hetookdemijnstorten.
L Bouwvoorzwaarte (of zwaarte, textuur van de bovengrond). Raadpleeg ook deschema's op deachterkant van de
fragmentenkaart,dehiervolgendefigurenkomenvandevoorkantvandezekaartengevenzeerbeknopte informatie.
Grofheidsklassenbij dezandgronden (eerste
cijfer na BK,EZ, H, S,Y en Z)

BK,
EZ,
H, S.
Y
en Z

naam
uiterst f i j n
fijn

zeer f i j n

code

(in urn)

II
mm

50-105
105-150

matig f i j n

150-210

11

grof

210-2000

•®mm

Lemigheidsklassen bij dezandgronden (tweede cijfer na EZ, H, Y
en Z) ende leemgronden (enigecijfer naBL en I.)

EZ,
H,Y,
Z, BL
en L

naam

% <50pm

leemarm
zwak

10-17%

sterk

17V4-32 1 /4

zeer sterk

32'/ 2 - 50

zand
lemig

leem

code

%<2pm

0-10

zandige

50-85

siltige

85-100

1
O

<8

3
5

meestal
> 8

6

Zwaarteklassen bij dezavel-en kleigronden (eerstecijfer na
KR, M, MO en R)

KR,
M,
MO
en R

naam
zavel

lichte zavel
zware zavel

code

%<2|jm
8-17'/2
17% - 2 5

1

lichte klei

25-35

3

zware klei

>35

4

klei

5

2

0

8

7

Ô

&

T Bovenland
De omschrijving hiervan luidt: Bovenland (stroken) enzij is
opde50000-kaartaangegeven meteendwarserodearcering
opdeblankeondergrond.Hetzijnsmallestroken onverveend
land inwestelijk Nederland,te smal om erde bodemgesteldheidvanweertegeven.
CL Briklaag
Eentextuur-B die:
1.tenminste15cmdikis;
en 2.inhetzwaarste gedeelte (de Bt) ten minste 10% lutum
bevat;
en 3. inspoelingshuidjes van lutum (enijzer) opdemeeste
wanden van destructuurelementen envan deporiën
heeft.
Debriklaagheefteenblokkigestructuur. Bovendieniszijdonkerder van kleur en heeft zij een vastere consistentie dande
A- endeC-horizont.
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CL Bruinemineraleeerdlaag
(wordt alleen onderscheiden bij deenkeerdgronden enbij de
hydrozandeerdgronden; L:wordt alleen onderscheiden bij de
hogeenkeerdgronden): Eenmineraleeerdlaagwaarin binnen
25 cm diepte een laag van minstens 10 cm dikte begint die
aaneenderindetabelgenoemdekleureisenvoldoet (Munsell
Soil Color Charts):
Alsdehueis:
10YRof 7.5YRof 5YR
moetdesomvan
valueenchromazijn:
>4,5
>4,5
>4
endechromamoetzijn:
>1
>1
>1
T Dalfase
Eentoevoeging (Pachter de kaartvlakkencode) die alleen in
Zuid-Limburg wordt gebruikt; in de praktijk betekent zij: de
betreffende grond is ontwikkeld in löss-colluvium en niet in
autochtone loss (ligt dus in een,meestal droog,dal,dat wel
breedgenoeg isomopdekaartaftebeelden).
CLDikke Ah
Eenniet-vergraven Ah-horizontdiedikkerdan50cmis.
T Dobbe
Ovalekleineplekjes opdekaart,aangegevenmeteenblauwe,
dwarsearceringoverdekleurvandelegenda-eenheid(meestal een veldpodzolgrond). Dobbes zijn karakteristiek voor het
Fries-Drents keileemplateau,zebestaangedeeltelijk uitveengronden, soms zijn ze verveend en is het open water, soms
zijn hetalleen komvormige laagten met moerige podzolgronden.
CL Duidelijke humuspodzol-B-horizont
Een duidelijke podzol-B-horizont, waarin beneden 20 cm
diepte:
1. een sterk ontwikkelde Bh voorkomt met nagenoeg een
massievestructuur;
of: 2,debovenste 5à10cm (of meer) amorfe humus bevat,
diealsdispersehumusisverplaatst.
Deze differentiërende horizont kan zowel enig ijzer bevatten
als praktisch ijzerloos zijn. De hue is meestal 5YR, 7,5YR of
10YR.
CL Duidelijke moderpodzol-B-horizont
Een>duidelijkepodzol-B-horizont<,waarinbeneden20cm
diepte
1. geen sterk ontwikkelde Bh voorkomt met nagenoeg een
massievestructuur;
2. de humus in niet-amorfevorm wordt aangetroffen en wel
overwegendalsmoder;amorfehumusmagslechtsvoorkomen
indebovenste5à10cm.
Dezedifferentiërende horizont moet steeds duidelijk ijzer bevatten dat als huidjes om de zandkorrels voorkomt of samen
met fijne minerale delen tussen dezandkorrels ligt. Dehue is
meestal10YR.
C Duidelijke moerige B-horizont
Een in moerig materiaal voorkomende, continue B-horizont,
waarvan het ingespoelde deel vrijwel uitsluitend uit amorfe
humusbestaat,diebinnen 120cmminstens5cmdikis.
CL Duidelijke podzol-B
Eenpodzol-B, diebeneden20cmdiepte:
1. een minstens 3 cm dikke Bh heeft met een value ^ 2 en
eenchroma :£ 1,5;
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en/of 2. een Bplus BCheeftdiebijdeindetabel genoemde
dikten de bijbehorende valueverschillen heeft tussen de Ben
deC:
Dikte
Valueverschil
<5cm
^3
Leteropdat heteven5-20cm
S:2
tueledeelvande B-hori20-30 cm
3:1,5
zonttussendeOen20cm
>30cm
^1
diepteniet meetelt,
of 3.eendieper dan 120cmdoorgaande Bplus BCheeft met
bovenineenvalue <5,5;
of4.vergravenisenwaarindebrokken Bmeerdan1,5eenheid
invalueverschillen metdeCof Ce-horizont.
CL Dunne Ah
Een niet-vergraven Ah-horizont, die dunner dan 30 cm is of
eenvergraven bovengrond ongeachtdedikte.
T Eenmanses
De omschrijving hiervan luidt volledig: Eenmanses of ander
kopje met afwijkende bodemgesteldheid. Deze 'overige onderscheiding' is gebruikt voor de duidelijk hogere terreingedeelten meteengeheel ander profielopbouw dan dekaarteenheid waarin ze liggen.Vaak zijn het kleine esjes,metenkeerdgronden.Zezijn aangegeven meteen bruine dwarse arcering over de kleur van de legenda-eenheid (vaak veldpodzolgronden of beekeerdgronden).
L Geëgaliseerdfegronden)
Terreinen of gronden die door menselijke ingrepen vlak zijn
gelegd. Perperceel wisselen afgegraven en opgehoogde gedeelten onregelmatig af met niet-verwerkte gedeelten. Soms
komen ook >vergraven gronden< voor. Op de bodemkaart
ishetsymbooleenopenschopje ( <H )alseenlegenda-eenheid kan worden toegekend (zie kaartfragment 8, Heinkenszand); zo niet, dan is de onderscheiding een dicht schopje
(

-

) •

T Getijdenafzetting op rivierklei
Deomschrijving hiervanluidtvolledig:Minder dan40cmgetijdenafzetting op rivierklei. Gebruikt om herkenbare dunne
dekken zeeklei (meestal zoete getijdenafzetting) op rivierklei
aan te geven. Het klassieke voorbeeld is het naar het oosten
overderivierklei uitwiggende 'Elisabeth-dek' in het Landvan
Heusden enAltena (evoor de kaartvlakkencode Rvan derivierkleigronden).
T Getijdenafzetting inzoetmilieu
Deomschrijving hiervanluidtvolledig:Zoetegetijdenafzettingen, ten minste 40 cm dik. Dezetoevoeging is gebruikt voor
de gronden die onder invloed van eb- en vloedbewegingen
zijnafgezet ineenzoet milieu (evoor dekaartvlakkencode M
vandezeekleigronden).
T Groeve
Hiermee zijn zand-, leem- of grindgroeven aangegeven, het
kaartvlakje is blank gelaten met daarin het symbool gekruiste
zwarteschopjes.V
T Grofzanden/of grind inde ondergrond
Ditmoetbeginnentussen40en120cmdiepte.Hetzijnmeestal situaties waarin onder dekzand grove afzettingen worden
gevonden,zoalsGestuwd Preglaciaal,ofongestuwde pleistoceneterrasafzettingen {gachterdekaartvlakkencode).
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T Grindin de bovengrond
Ditmoetondieperdan40cmbeginnen.Metdeze'overigeonderscheiding' zijn grindhoudende bovengronden van verschillende herkomst aangegeven (g voor de kaartvlakkencode).
CL Hydromorfekenmerken
1. Voordepodzolgronden:
a. eenmoerigebovengrond; of
b. eenmoerigetussenlaag;en/of
c. geen ijzerhuidjes op dezandkorrels onmiddellijk onder de
B,tusseneventueleroestvlekken.
2. Voordebrikgronden:
ineengrijzeEenindeBkomenroestvlekkenenmangaanconcretiesvoor.
3. Voordeeerdgrondenendevaaggronden:
a. een Cr-horizont binnen 80 cmdiepte beginnend;en/of b.
eenniet-gerijpte ondergrond; en/of
c. eenmoerigebovengrond; en/of
d. een moerige laag binnen 80 cm diepte beginnend; en/of
e. bijzandgronden meteenAhdunnerdan50cm;geenijzerhuidjesopdezandkorrelsonderdeA-horizonttusseneventueleroestvlekken;en/of
f. bij kleigronden met eenAh dunner dan 50 cm: roestvlekken,beginnend binnen 50cmdiepte,waarbij dekleur tussen
de roestvlekken een chroma van 2 of kleiner heeft; of andere
grijze vlekken, b.v. reductievlekken die minstens 2,5 eenheid
in hue geler en/of een eenheid in chroma lager is dan de
hoofdkleurtussendevlekken.
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L Kalkgehalte, -profielen-verloop
Aan grondmonsters worden met behulp van hun koolzure
kalkgehalten drie kalkklassenonderscheiden (eerste figuur).
Aanprofielen worden driekalkprofielen onderscheiden (a,b
encindetweede figuur). Inkaartv/akken worden twee kalkverlopen onderscheiden (A en Cin de derde figuur, maar....
verschillendvoorverschillendegronden).

kalkgehalte per grondmonster
% CaC03

naam

<0,5

kalkloos materiaal

0 , 5 - 1 à2

kalkarm materiaal

> 1à 2

kalkrijk materiaal
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T Katteklei
De omschrijving hiervan luidt volledig: Plaatselijk katteklei
binnen 80 cm beginnend en ten minste 10 cm dik (/ achter
dekaartvlakkencode,meestalvaneenplaseerdgrond,Wo).
T Keileemin de ondergrond
Dezemoetbeginnentussen40en120cmdiepteentenminste
20cmdikzijn (xachterde kaartvlakkencode).
CL Kleiarmemoerigeeerdlaag
Een moerige eerdlaag,waarin het lutumgehalte minder dan
10%vanstoofdrogegrondis.
C Kleidek(zieookzavel-of kleidek)
Eenmineralebovengrond diemeerdan8%lutumof meerdan
50% leemfractie bevat van de minerale delen (ook na eventueel ploegen tot 20 cm) en die binnen 40 cm diepte ligt op
moerig materiaal, op een begraven podzolprofiel of op een
zandlaagdiedikker isdan40cm.
C Kleigronden (zieookzavel-enkleigronden)
Mineralegronden,waarvan het niet-moerige deeltussen0en
80 cm diepte voor minder dan de helft van de dikte uit zand
bestaat;indien eenAh >50 cmvoorkomt, moet dezegemiddelduitzandbestaan.
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CL Kleiigemoerigeeerdlaag
Eenmoerigeeerdlaagwaarin het lutumgehalte meerdan 10%
vanstoofdrogegrondis.
T Krijtin de ondergrond
De omschrijving hiervan luidt: Krijt beginnend tussen 40 en
120cm (cachterdekaartvlakkencode).
T Kruinigepercelen
Determ 'kruinig' wordt gebruikt voor sterk bolvormige,vroeger uitsluitend voorakkerbouw gebruikte percelen.Zekomen
voor inhetnoordenvanhet Fries-Groningsezeekleigebieden
hebbendetoevoegingbvoordekaartvlakkencode.
L Leemgronden
Minerale gronden waarvan het niet-moerigedeeltussen 0en
80 cm diepte voor minder dan de helft van de dikte uit zand
bestaat; indien een Ah >50 cmvoorkomt moet dezegemiddeldzwaarderzijndandetextuurklassezand.
Dedefinitieisidentiekaandievandekleigronden endezavelenkleigronden echter metderestrictiedat hetmineralemateriaalvaneolischeoorsprongmoetzijn.
CL Matig dikkeAh
Eenniet-vergravenAh-horizont die30-50cmdikis.
CL Mineraleeerdlaag
1. Een Ah- of een Ap-horizont die over een diepte van ten
minste15cmhumusrijk is;of
2. een Ah- of een Ap-horizont die over een diepte van ten
minste15cmmatig humusarmof humeusisentevensvoldoet
aan de volgende kleureisen: value <3,5 en ten minste één
value-eenheiddonkerder (lager cijfer) dande C-horizont (als
dieaanwezig is);of
3. eenniet-moerigeAh-horizont, >50cmennietvergraven.
CL Minerale gronden
Gronden die tussen 0 en 80 cm diepte voor minder dan de
helftvandedikteuitmoerigmateriaalbestaan.Mineralegrondenkunnenweeronderscheiden worden inmoerige gronden,
zandgronden, kleigronden, zavel- en kleigronden en leemgronden.
T Moeras
Deze 'overige onderscheiding' is in hetzelfde legendahokje
aangegeven als 'water', eveneens in blauw maarmetdeklassieke moerassignatuur. Het zijn soms moerassige gebieden
maarookwelgedeeltelijkuitgeveendeenweerdichtgegroeide
gebieden metdaartussensmallestrokenland (zgn.petgaten).
CL Moerige bovengrond
Eenbovengrond die moerig is (ook naeventueel ploegen tot
20 cm diepte) en die binnen 40 cm diepte op een minerale
ondergrond ligt.
CL Moerigeeerdlaag
Een moerige Ah dikker dan 15 cm (of een moerige Ap ongeacht dedikte) waarin hoogstens 10a 15%uit planteresten
bestaatmeteenherkenbare weefselopbouw.
L Moerige gronden
Gronden met een moerige bovengrond of met een moerige
tussenlaag.
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CL Moerigetussenlaag
Eenlaag die moerig, dikker dan 5à15 cm en dunner dan 40
cm is en onder een kleidek of een zanddek ligt (dus binnen
40cmonder maaiveld begint).
T Moerig materiaal(dik) inde ondergrond
De omschrijving hiervan luidt volledig: Moerig materiaal beginnend dieper dan 80 cm en doorgaand tot dieper dan 120
cm (vachterde kaartvlakkencode).
T Moerig materiaal(dun) inde ondergrond
Dit moet 15 à 40 cm dik zijn en beginnen tussen 40 en 80
cmdiepte (wachter dekaartvlakkencode).
CL Niet-gerijpte ondergrond
Onder een gerijpte bovengrond dikker dan 20 cm komt een
bijna gerijpte laag binnen 50 cm diepte voor en/of een half
of een nog minder gerijpte laag binnen 80 cm diepte (zie
rijpingsklassen).
L Opgehoogd(e gronden)
Terreinen of gronden die aanzienlijk (meestal veel meer dan
40 cm) door de mens zijn opgehoogd met van elders aangevoerd materiaal.Opde bodemkaart aangegeven met ?
alseen legenda-eenheidkanwordentoegekend,zo niet,dan
isdeonderscheiding f
(ziekaartfragmentl,Waterland).
T Oudekleiinde ondergrond
Deomschrijving hiervan luidt: Andere oude klei dan keileem
beginnendtussen40en120cmentenminste20cmdik. Het
zijnsomstertiaire kleien (in oostelijk Nederland),soms ishet
dezgn. Brabantseleem (tachterdekaartvlakkencode).
T Pleistoceenzandinde ondergrond
De omschrijving hiervan luidt: Pleistoceen zand beginnend
tussen40en120cm. Deze'overigeonderscheiding' (pachter
de kaartvlakkencode) wordt uiteraard alleen aangegeven
onder holoceneafzettingen.
CL Podzol-B
Een B-horizont (inspoelingshorizont) in minerale gronden
waarvan het ingespoelde deel vrijwel uitsluitend uit amorfe
humus of uit amorfe humus en sesquioxyden bestaat of uit
sesquioxydentezamenmetniet-amorfehumus (sesquioxyden
= ijzer- enaluminiumoxyden).
L Profielverloop
Erworden vijf profielverlopen onderscheiden,waarvan ervier
betertextuurprofiel hadden kunnen heten enéén (profielverloop 1) betereenhumusprofiel.
Dedefinities hiervanzijnvrij langencomplex, hiervoor wordt
verwezen naar § 3.2.
Depopulairebeschrijving isalsvolgt:
profielverloop

omschrijving

1
2
3

zavelof kleiopveen
zavelof kleiopzand
zavel of klei op een tussenlaag van nietkalkrijke,zwareklei
zavel of klei op een ondergrond van nietkalkrijke,zwareklei
homogene,aflopendeenoplopendeprofielen

4
5

Evenals bij de kalkverlopen kunnen deze profielverlopen gecombineerdworden:
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Profielverlopen encombinaties vanprofielverlopen bij
dezavel-enkleigronden (tweede cijfer naM, MO en R)

M,
MO
en R

korte omschrijving
met zware tussenlaag
met zware o n d e r g r o n d
zavel of klei o p zand

code

lil!
Illll:

codes van
combinaties

•i

m$

p PP;
l i l H UP«

meestal a f l o p e n d

:ep:s
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T Rug
Deomschrijving hiervan luidt:Smalle,zeerduidelijke rug.Het
kunnenkreekruggenzijn (b.v.indedroogmakerijen) maarook
smalle dekzandruggen. Ze zijn aangegeven met een bruine
'dwars-gestreepte' band over de kleur van de legenda-eenheid.
CL Rijpingsklassen
rijpingsklassevan
hetmateriaal

gedragvandegrond bij knijpen

gerijpt
bijnagerijpt

stevig;niettussendevingersdoortekrijgen,
matig stevig; de grond is nog juist tussen de
vingersdoor tekrijgen.
matigslap;degrond blubbert goedtussende
vingers door.
slap;degrond loopt (bij knijpen) zeergemakkelijktussendevingers door.
zeer slap;de grond loopt zonder knijpen tussendevingers door.

half gerijpt
bijna ongerijpt
geheelongerijpt

N.B. Er moet niet alleen water door de vingers komen maar
grondalsgeheel,wilersprakezijnvanniet-gerijpt.Zandwordt
alsfysischgerijpt beschouwd.
T Smallekreekbedding
De omschrijving hiervan luidt: Smalle kreekbedding, geul of
erosiedal.Verlaten kreek- enrivierbeddingen indezee-enrivierkleigebiedeneninhetlössgebieddehartlijnenvandedrogedalenwordenmeteenblauwestreeplijnopde50000-kaart
aangegeven indienzetesmalzijnomerde bodemgesteldheid
vanaantegeven.
T Spa/terveen
De omschrijving hiervan luidt: Spalterveen beginnend onder
de bovengrond en ten minste 5 cm dik. Deze toevoeging (c
voor de kaartvlakkencode) wordt gebruikt om bij veengrondenhetvoorkomenvandit 'bladerige'veenaantegeven.
T Steneninde bovengrond
Eentoevoeging (mvoor de kaartvlakkencode) voor gronden
waar keileem betrekkelijk ondiep voorkomt, waardoor keien
indebouwvoor voorkomen.Dit kunnenzandgronden zijn (Y,
HenZ) ennatuurlijk ookkeileemgronden (KX).
T Stuwwal
Met bruine lijnen is de strekking van de gestuwde, schuinstaande lagen in de stuwwallen aangegeven (onderbroken,
indien nietaltediepbegravenonderb.v.stuifzand;getrokken,
indienaandeoppervlakte).
CL Textuur-B
Eenhorizont,waarvandetextuurveranderdisdoor inspoeling
vanlutum (meteventueelijzer).
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T Terp
Hetzijnoudebewoningsplaatsen diemeestalopgehoogdzijn.
Deplaatselijke namenverschillen:Terp,donkofwoerd.Zezijn
aangegeven meteenvollekleur (magenta) meteenTerin.
T Toemaakdek
Deomschrijvingvandezetoevoeging luidt: Opgebracht moerigdek,15-50cmdik. Ditdek isontstaandoor bemesting met
zgn. toemaak, een mengsel van stalmest, slootbagger en
meestal ook duinzand. Het bestaat uit venige klei tot kleiig
veenwaarin meerdan15à20%>150umwordt aangetroffen
(ovoordekaartvlakkencode).
CL Veengronden
Gronden dietussen 0en80cmdieptevoor meerdande helft
vandedikte uitmoerigmateriaalbestaan.
L Veenkoloniaaldek
EenAp-horizont waarvan de dikte varieert van ca. 12 tot 20
cm en het organische-stofgehalte van ca. 8 tot 25%.Veengrondenenmoerigegrondenmeteendergelijkdekkrijgeneen
i voor de code V, resp.W. Zo'n dek voldoet gedeeltelijk aan
dedefinitievanheXzanddek,gedeeltelijkaandievandemoerige eerdlaag,maar gedeeltelijk is zo'n dek te dun voor deze
laatstgenoemde beidebovengronden.
T Veenkoloniaalgebied
Infeiteluidtdeomschrijving:Grensvanhetveenkolonialegebied. Het is een zwarte band waarmee globaal de gebieden
aangeduidwordenwaarhetvroegeraanwezigeveenmosveen
geheelofgrotendeelsisafgegravenenwaarbijdebolsterwerd
teruggestort ennaderhand bezand.Demeestekaarteenheden
zulleneenivoorde kaartvlakkencode hebben.
CL Veenondergrond
Een moerige laag dikker dan 40 cm die tussen 40 en 80 cm
begint.
L Veensoort
Bij veengronden die tot 120 cm diepte uit moerig materiaal
bestaanwordendeveengrondenonderverdeeld naardeveensoort. Hiervoor wordt die veensoort genomen die binnen 80
cmdiepte meer dande helft van dedikte van het veenpakket
vormt.
Uitzondering: In deveenkoloniën wordt decode ...c (= zeggeveen,rietzeggeveen,mesotroof broekveen) gebruikt alsdit
materiaal binnen 120 cm diepte wordt aangetroffen. Plaatselijk isdit materiaal bekend alsmoerasbosveen.Erboven zit
vrijwelaltijd losen/of vastveenmosveen.
Veensoorten indeveengronden (eerste letter na V)

V

veensoort
omschrijving

code

mmm
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bosveen, e u t r o o f broekveen

WïMïM

zeggeveen, rietzeggeveen, m e s o t r o o f broekveen

mmm
ws&m

bagger, verslagen veen, g y t t j a en andere veensoorten

ïMfimi

rietveen, zeggerietveen

i^mmi

veenmosveen

niet- gerijpt veen (ongedifferentieerd)

T Verdrogendelageninde bovengrond
Devolledigeomschrijvingvoegt nogtoe:Plaatselijk. Metdeze
toevoeging (t/voor de kaartvlakkencode) wordt aangegeven
dat de bovengrond (van veengronden of moerige gronden)
plaatselijkverdrogendis.
CL Vergravengronden
Terreinen of gronden met een heterogene (vergraven) laag,
die tussen 0 en 40 cm diepte begint tot grotere diepte dan
40cmdoorloopt endikker isdan 20cm. Eenzeer geleidelijke
ophoging geldt niet alsvergraven, noch ploegen tot normale
diepte.
Op de bodemkaart aangegeven met het symbool een 'open
schopje' ( ? ), als een legenda-eenheid kan worden toegekend; zo niet, dan blijft het kaartvlak wit, en het symbool
een'dichtschopje'( f ).
T Uzerrijk
Deomschrijvingvandezetoevoeging luidt: Plaatselijk ijzerrijk
binnen50cmbeginnendentenminste10cmdik.Eenalgemenenaamhiervoorismoerasijzererts,lokalenamenzijn:rodoorn
enrodolm (/voordekaartvlakkencode).
T Water
Inblauwaangegevengebiedenvanopenwater.
CL Zandbovengrond
Eenuitsluitendinbrikgrondenonderscheiden bovengronddie
totgroteredieptedan20cmuitzandbestaat.
CL landdek
Eenmineralebovengrond dieminderdan8%lutumenminder
dan 50%leemfractie bevat (ook naeventueel ploegen tot 20
cm) en die binnen 40 cm diepte ligt op moerig materiaal,op
eenbegravenpodzolgrond ofopeenkleilaagdiedikker isdan
40 cm (de normale Ah en E van een podzolgrond tellen niet
alszanddek).
T landdek (dun)
Ditzanddekmagnietdikkerdan5à15cmzijn. Hetzijnmeestal
vrij jonge bezandingsdekken, aangebracht om veengronden
en moerige gronden steviger te maken (svoor de kaartvlakkencode).
CL Zandgronden
Minerale gronden waarvan het niet-moerige gedeelte tussen
0en80cmdieptevoor meerdandehelftvandedikte uitzand
bestaat; indien een Ah >50 cmvoorkomt moet dezegemiddeld uitzandbestaan.
L lavel-en k/eigronden
Minerale gronden waarvan het niet-moerige deeltussen 0en
80 cm diepte voor minder dan de helft van de dikte uit zand
bestaat; indien eenAh >50 cmvoorkomt, moet dezegemiddeldzwaarderzijndandetextuurklassezand.
Dedefinitie isidentiek aandievandek/eigronden endeleemgronden,echtermetderestrictiedathetmineralemateriaalvan
niet-eolischeoorsprong moetzijn.
L lavel- ofkleidek
Determkleidek,zoalsaldaargedefinieerd,wordt indelegenda
steeds omschreven als 'zavel- of kleidek'. Dit 'niet-zanddek'
zou ook een silt- of leemdek kunnen zijn, het eerste is (nog)
nietgevonden,hettweedewordt nietonderscheiden.
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T Zout
De volledige omschrijving voegt nog toe: Plaatselijk. Alleen
aangegeveninbinnendijkseterreinen (nvoordekaartvlakkencode).
CL Zwartemineraleeerdlaag
(wordt indeclassificatiealleenonderscheiden bijdeenkeerdgrondenenbijdehydrozandeerdgronden,indelegendaalleen
bij de hoge enkeerdgronden): Eenminerale eerdlaagdie niet
aandecriteriavandebruinemineraleeerdlaagvoldoet.
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