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WOORD VOORAF

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant heeft het Staring Centrum in 19871990 de geomorfologische gesteldheid van Midden- en Oost-Brabant geïnventariseerd. Deze inventarisatie sluit aan op eerder onderzoek, waarin de geomorfologische gesteldheid van West-Brabant centraal stond.
De inventarisatie is verricht door A. Buitenhuis, G.W. de Lange en Drs. R.W. de
Waal. De rapportage is verzorgd door Drs. S.J. Kluiving en Drs. R.W. de Waal.De
wetenschappelijke begeleiding berustte bij Drs. H.P. Wolfert.

SAMENVATTING

Het doel van het onderzoek was de geomorfblogische gesteldheid van Midden- en
Oost-Brabantteinventariseren omeengebiedsdekkend overzichtvandeterreinvormen
en het reliëf in het landschap te verkrijgen.
De inventarisatie van de nog niet in kaart gebrachte delen van Midden- en OostBrabant is verricht volgens de werkwijze en de legenda van de Geomorfblogische
kartering van Nederland 1 : 50 000. De combinatie van veldgegevens en gegevens
afgeleid uithoogtekaarten,geologischeenbodemkaarten,topografische kaarten(zowel
oude als nieuwe) en uit de literatuur stond daarbij centraal. De verzamelde gegevens
voor de terreinvormen en het reliëf zijn weergegeven op de gemorfologische kaart
1 :50 000 (bijlage).
Gebiedsdekkende informatie over de geomorfologische gesteldheid levert inzicht in
deabiotische(visueel-)ruimtelijke hoofdstructuur vanhetgebied eniseen belangrijke
bron voor een inventarisatie van aardkundige waarden inhet landschap.De gebruikte
kaartschaal is geschikt voor de planning op provinciaal niveau.
In het rapport wordt de geomorfologische gesteldheid van Midden- en Oost-Brabant
beschreven,aandehandvandeGeomorfologische kaart(bijlage).Debeschrijvinggaat
uit van een geografische indeling: op grond van de geomorfologische gesteldheid is
het gebied onderverdeeld in plateaulandschap, dekzandlandschap, rivierenlandschap,
veenlandschap en zeekleilandschap. Binnen deze hoofdlandschappen is meestal een
verdere onderverdeling in sublandschappen gemaakt.
Hetontstaanvandevormeenhedenindeverschillendelandschappen issterkbeïnvloed
door de tektoniek, het klimaat en de mens.
Hetplateaulandschap wordtgevormddoordehoogstgelegendelenvanhetlandschap,
het Kempisch Hoog en de Peelhorst. Dehoge ligging houdt verband met tektonische
processen. Gedurende de glacialen is het plateaulandschap sterk onderhevig geweest
aanperiglaciale erosie,waardoor het landoppervlak een relatief vlakkarakter heeft en
oude afzettingen van de Rijn en de Maas dicht aan het oppervlak voorkomen. Het
eolische reliëf en de beekdalen dateren voornamelijk uit het einde van het laatste
glaciaal.
Hetdekzandlandschapheeftvrijveelreliëf.Vooralonderinvloedvanhetdrogeklimaat
zijn aanheteindevanhetlaasteglaciaalnaastdevlakkedekzandgebieden uitgestrekte
terreinen met dekzandruggen en landduinen ontstaan. Door veranderingen van het
klimaat hebben ook de beken zich in deze periode ingesneden, waarbij de huidige
beekdalen ontstonden.Doortoedoen vandemenshebben ookveelrecenter,metname
in de Middeleeuwen, nog omvangrijke verstuivingen plaatsgevonden; de landduinen
zijn dan ook de meest reliëfrijke terreinen in het dekzandlandschap.

Hetrivierenlandschapomvat de lagere delen van het gebied en is ontstaan door de
Maas. Het oostelijke Maaslandschap heeft een terrasmorfologie met vrij veel reliëf,
ontstaan onder invloed vantektoniek enklimaatsveranderingen inhet laatste glaciaal.
Hetjongerenoordelijke Maaslandschap behoort tot het afzettingsgebied vanderivier
en is daarom veel vlakker.
Het veenlandschap wordt gevormd door de Peel en de Grote Peel en het westelijk
veenlandschap. De Peelvenen liggen op een belangrijke waterscheiding in het
zuidoosten van het gebied, die de drainagegebieden van de Brabantse beken en de
Maas scheidt. Het westelijk veenlandschap maakt deel uit van het laaggelegen
Westbrabantse veengebied. In beide veengebieden is het oorspronkelijke reliëf sterk
vergraven in verband met de vroegere veenwinning.
Hetjongste en ook laagst gelegen deel van het gebied is het zeekleilandschap in het
noordwesten van Midden- en Oost-Brabant. Het reliëf is hier bijzonder vlak.
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1 INLEIDING

Het doel van het onderzoek was de geomorfologische gesteldheid van Midden- en
Oost-Brabantteinventariseren omeengebiedsdekkend overzichtvandeterreinvormen
en het reliëf in het landschap te verkrijgen.
Geomorfologie is de wetenschap die de terreinvormen en het reliëf in het landschap
bestudeert. In het algemeen richt geomorfologisch onderzoek zich op direct waarneembare aspecten van terreinvormen en het reliëf, zoals ligging, rangschikking,
oppervlakte, oriëntatie, hellingshoek en hoogteverschillen, maar ook op de
ontstaanswijze en ouderdom ervan, de actuele processen die deze terreinvormen
beïnvloeden en het materiaal waaruit ze zijn opgebouwd.
Hetonderzoeksgebied omvathetmiddelsteenoostelijke deelvandeProvincieNoordBrabant (afb. 1).

S
E2
H
T
B
E
38

eerder geïnventariseerd
geïnventariseerd tijdens dit onderzoek
's Hertogenbosch
Tilburg
Breda
Eindhoven
bladnummer top. kaart

Aß. 1Liggingvanhetonderzoeksgebieden bladindeling vandeGeomorfologischekaart(bijlage)
De geomorfologische gesteldheid van een deel van dit gebied is al eerder geïnventariseerd: de kaartbladen 39, 45 en 51 (zie afb. 1) in het kader van de Geomorfologische kartering van Nederland 1 :50 000(Brus 1986,Ten Cateet al. 1983,Ten
Cate 1977) en een klein deel van kaartblad 57 in verband met een inventarisatie van
11

de agglomeratie Eindhoven (Ten Cate en deLange 1976).Ook waren er geomorfologische kaarten van deuiterwaarden van deMaas (De Soet 1976).Vande kaartbladen
45 en 51 bestaat allen de kaart; een beschrijving van deze gebieden ontbreekt. De
hierboven genoemde gegevens zijn in dit onderzoek aangevuld, zodat nu van geheel
Midden-enOost-Brabantinformatie overdegeomorfologische gesteldheidbeschikbaar
is, zowel in kaartvorm als in een beschrijving. Samen met de geomorfologische
inventarisatie van West-Brabant, die al eerder uitgevoerd is (Van den Berg en De
Lange 1984), is nu de gehele provincie Noord-Brabant in kaart gebracht met
uitzondering van de Biesbosch en het Land van Heusden en Altena.
De inventarisatie van de nog niet in kaart gebrachte delen van Midden- en OostBrabant is verricht volgens de werkwijze en de legenda van de Geomorfologische
kartering van Nederland 1 :50 000 (Ten Cate en Maarleveld 1977). Zodoende sluit
de inventarisatie goed aan bij een groot deel van de eerder uitgegeven geomorfologische kaarten van Midden- en Oost-Brabant, en bij die van West-Brabant, die ook
volgensdeze opzetzijn gemaakt.Bovendien isdegebruiktekaartschaal geschikt voor
de planning op provinciaal niveau.
Decombinatievanveldgegevens engegevens afgeleid uithoogtekaarten, geologische
en bodemkaarten, topografische kaarten (zowel oude als nieuwe) en uit de literatuur
stond in de werkwijze centraal. Ter voorbereiding op het veldwerk zijn een
hoogtelijnenkaart met een hoogte-interval van0,5 mgemaakt uit de Hoogtekaart van
Nederland 1 : 10 000, zijn de bovengenoemde kaarten geraadpleegd, en is een
literatuurstudieverricht.Waardehoogtepuntenkaarten onvoldoendeinformatie gaven,
zijn luchtfoto's gebruikt.Develdgegevenszijn aangegeven opeentopografische kaart
op schaal 1 :25 000. Het gaat daarbij vooral om de in het veld zichtbare aspecten
de geomorfologische gesteldheid; er zijn vrijwel geen grondboringen verricht. Deze
veldgegevens zijn vervolgens gecombineerd met gegevens uit de analyse van de
hoogtelijnenkaarten, de geologische, bodem- en topografische kaarten, en de
luchtfoto's. Tenslotte is de informatie overgebracht naar een schaal 1 :50 000. De
opzetvandelegendavandegeomorfologische kaartwordtverklaardinhetaanhangsel.
Gebiedsdekkende informatie over de geomorfologische gesteldheid van Midden- en
Oost-Brabant is van belang voor diverse activiteiten van de Provincie, zoals het
opstellen van streekplannen, een intentieprogramma bodembeschermingsgebieden en
eenprovinciaalnatuurbeleidsplan,hettoetsenvanbestemmingsplannenenhetuitvoeren
van milieu-effectrapportages. In de eerste plaats levert de geomorfologische kaart
informatie overdeabiotische(visueel-)ruimtelijkehoofdstructuur vanhetgebied.Deze
isvan belangvoorhet zoneren van bepaaldefuncties, aangezien de geomorfologische
gesteldheid van invloed is ophydrologische en bodemprocessen, en de ontwikkeling
van vegetaties en diersoorten (Wolfert 1987).Toepassingen liggen ophet terrein van
de uitwerking vanhet zogenaamde casco-concept,waarin scheiding van functies met
sterkeverschillen in ontwikkelingstempo enruimtelijke dynamiek wordt voorgestaan,
of bij de ontwikkeling van een ecologische infrastructuur. Daarnaast is de geomorfologische kaarteenbelangrijke bronvooreeninventarisatievanaardkundigewaarden
in het landschap: objecten, patronen en processen die om hun wetenschappelijke,
educatieve of visuele betekenis een intrinsieke waarde vertegenwoordigen (Wolfert
1989). Deze zijn van belang om de visueel-landschappelijke verscheidenheid en de
historische ontwikkeling zichtbaar te houden en daarmee voor het behoud van de
toeristische aantrekkelijkheid van landschappen.
12

Bij het gebruik van de geomorfologische gegevens moet wel rekening gehouden
worden met de betrouwbaarheid van kaarten; deze is nooit 100%. De zogenaamde
kleinste planningseenheid is daarom ook een factor 2 tot 4 groter dan de kleinste
karteringseenheid (Vink 1963).Dekleinste vlakelementen dienog afzonderlijk opde
Geomorfologische kaart van Midden- en Oost-Brabant op schaal 1 :50 000 zijn
aangegeven, hebben een grootte vanca. 1,25 ha. Debijbehorende kleinste planningseenheid bedraagt dus 2,5 tot 5 ha. Voor de planning op provinciaal niveau is dit
voldoende gedetailleerd: provinciale plankaarten hebben vaak een kleinste
karteringseenheid van 20 ha of groter (Veelenturf 1987).
In dit rapport wordt de geomorfologische gesteldheid van Midden- en Oost-Brabant
beschreven aan dehand van de Geomorfologische kaart van dit gebied (bijlage). Het
is van belang rapport en kaart gezamenlijk te raadplegen, omdat beide één geheel
vormenenelkaaraanvullen.Hetrapportheeft devolgendeopzet:inhoofdstuk 2wordt
de gebiedsindeling gepresenteerd die wordt gebruikt bij de beschrijving van de
geomorfologische gesteldheid van dit gebied. Vervolgens worden de verschillende
landschappen, met elk een karakteristiek reliëf, één voor één beschreven: het
plateaulandschap in hoofdstuk 3,het dekzandlandschap in hoofdstuk 4, het rivierenlandschap in hoofdstuk 5,het veenlandschap in hoofdstuk 6en het zeekleilandschap
in hoofdstuk 7. De opzet van de beschrijving van de verschillende landschappen is
zodanig dat het mogelijk is de hoofdstukken 3t/m 7 ook afzonderlijk te lezen.
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2 GEBIEDSINDELING

De beschrijving van de belangrijkste vormeenheden in het gebied Midden- en OostBrabant gaat uit van een geografische indeling. Op grond van de geomorfologische
gesteldheid kan het gebied onderverdeeld worden in plateaulandschap, dekzandlandschap,rivierenlandschap,veenlandschapenzeekleilandschap(afb.2).Binnendeze
hoofdlandschappen ismeestaleenverdereonderverdelinginsublandschappen gemaakt.

1:1:1:1
ksSI
[\\C1
\>".-1
f==\
•

plateaulandschap
dekzandlandschap
rivierenlandschap
veenlandschap
zeekleilandschap
stad, zie afbeelding1

KH Kempisch Hoog
P Peelhorst
CD Centraal dekzandlandschap
(z) zuidelijk deel
(nw) noordwestelijk deel
(no) noordoostelijk deel
OD Oostelijk dekzandlandschap
OM Oostelijk Maaslandschap
NM Noordelijk Maaslandschap
PV Peelvenen
WV Westelijk veenlandschap

Aß. 2Landschappelijke indeling
Hetplateaulandschap wordtgevormd doordehoogstgelegen delenvanhet landschap
(afb. 3),het Kempisch Hoog en de Peelhorst. De hoge ligging houdt verband met
tektonische processen; het Kempisch Hoog en de Peelhorst worden dan ook door
breuken begrensd. Kenmerken van het landoppervlak zijn (naast dehoge ligging)het
relatiefvlakkekarakterenhetvoorkomenvanoude(fluviatiele) afzettingen vandeRijn
en/of de Maas dicht aan het oppervlak.
Het dekzandlandschap komt aan weerszijden van de Peelhorst voor in lager gelegen
delen van het landschap, de Roerdalslenk (ook wel Centrale Slenk genoemd; de
Centrale Slenk is echter een voortzetting van de meer zuidoostelijk gelegen
15

Roerdalslenk enwordtdaarom inditrapport alsRoerdalslenk aangeduid)endeSlenk
vanVenlo.Ookhetdekzandlandschap wordtbegrensd doorbreuken;deliggingervan
is mede bepaald door de tektoniek. Het dekzandlandschap heeft vrij veel relief dat
wordtgevormd dooreen afwisseling vandekzandruggen enlandduinen metdekzandvlakten, doorsneden door beekdalen.

---5-"--—
•

hoogtelijn5m +NAP
belangrijkste beken
stad, zie afbeelding1

Afb. 3 Globale hoogtekaart

Hetrivierenlandschapomvatdelaagstedelenvanhetonderzoeksgebied.Hetlandschap
is gevormd door de Maas. Het wordt onderverdeeld in het oostelijk Maaslandschap,
waar de rivier in een noordelijke richting stroomt, en het noordelijk Maaslandschap,
waardeMaaseen westelijke stroomrichtingheeft. Het oostelijk Maaslandschap heeft
een terrasmorfologie met vrij veel reliëf; het noordelijk gebied daarentegen bestaat
voornamelijk uit oeverwallen en kommen en is dan ook zeer vlak.
Het veenlandschap wordt gevormd door de Peel, de Groote Peel en het westelijk
veenlandschap. De Peelvenen liggen op een belangrijke waterscheiding in het
zuidoostenvanhetgebied,dieligttussendedrainagegebieden vandeBrabantsebeken
en de Maas. Het westelijk veenlandschap maakt deel uit van het laaggelegen
Westbrabantse veengebied. In beide veengebieden is het oorspronkelijke reliëf sterk
vergraven in verband met de vroegere veenwinning.
Hetjongste en ook laagst gelegen deel van het gebied is het zeekleilandschap in het
noordwesten van Midden- en Oost-Brabant. Het reliëf is hier vlak.
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Het ontstaan van de vormeenheden in de bovengenoemde landschappen is sterk
beïnvloed door de tektoniek, het klimaat en door de mens. De ligging van de
verschillende landschappen is voornamelijk bepaald door tektonische processen. Dit
zijnvoornamelijkverticalebewegingenvangrotedelenvandeaardkorst,doorkrachten
vanuit het inwendige van de aarde. Dehoge ligging van Het Kempisch Hoog ende
Peelhorst ten opzichte van het dekzandlandschap in de Roerdalslenk is hiervan een
directgevolg (afb. 4).Ookdeligging vanhet Oostelijk Maaslandschap ishiervan een
gevolg; de rivier stroomt immers altijd in de laagste delen van het landschap. De
tektoniek heeft echter ook indirect invloed gehad, doordat de (veranderende)
hoogteligging van het landoppervlak mede bepalend is geweest voor het al dan niet
voorkomenvanerosie-ensedimentatieprocessen.Zoishetreliëfvanhetlandoppervlak
van de Peelhorst juist door de hoge ligging vooral door erosieprocessen gevormd,
terwijl dedalendebewegingvandeRoerdalslenk aanleidingwasvoorhetontstaanvan
dikke sedimentpakketten aldaar.

-5-4_ _A_

•
RDS
KH
P
VS

hoogtelijn5m +NAP
breuk in ondergrond
breuk inondergrond, onzeker
stad, zie afbeelding1
Roerdalslenk
Kempisch Hoog
Peelhorst
Venlo Slenk

Afb. 4Breuken inde ondergrond
Het klimaat heeft grote invloed gehad opde aard van dezeprocessen. Een groot deel
van het landschap van Midden- en Oost-Brabant is ontstaan gedurende de ijstijden in
het Pleistoceen (zie tabel). In deze perioden heerste er in het zuiden van Nederland
eenzeerkoud (periglaciaal)klimaat.Doordeaanwezigheid vaneenblijvend bevroren
bodem (permafrost) en een schaarse begroeiing brachten verschillende geomorfolo17

gischeprocessen groteveranderingen inhetlandschap teweeg.Tedenken valt daarbij
bijvoorbeeld aandeerosieensedimentatiedoorsneeuwsmeltwater enhet ontstaanvan
door de wind gevormde (eolische) terreinvormen. Tijdens warmere perioden
daarentegen,zoalsdehuidige,veranderthetreliëf slechtslangzaamofzelfsgeheelniet.
VanafdeontginningindeMiddeleeuwenheeft demensinvloedgehad ophetoptreden
van erosie- en sedimentatieprocessen. Zo werd door bedijking een deel van het
rivierengebied buitenhetbereikvanderiviergebracht,integenstellingtothet westelijk
veenlandschap, waar door ontwatering en veenwinning het landoppervlak een lagere
ligging kreeg, watjuist de kans op overstroming aanzienlijk vergrootte. Dit heeft er
dan ook toe geleid dat in de 15e eeuw het zeekleilandschap zich aanzienlijk heeft
uitgebreid. Van het oorspronkelijke reliëf in de Peelvenen is door de veenwinning
vrijwel niets meer over. In de laatste eeuw is door vooral egalisatiewerkzaamheden
voorstadsuitbreiding,wegenaanleg ofdemodernelandbouwhetaanzien vanhetreliëf
in het landschap sterk aangetast.
ouderdom
in jr. voor
heden

geologische perioden

Subatlanticum

actueel en
zeer recent
100

2900
Subboreaal

Holoceen

5000
Atlanticum
8000
Boreaal
Preboreaal

9000
10200

Jonge dryas
11000
Aller0d
Laat

11800
Oude dryas
12000
Bolling

13000
Weichselien
Laat

Midden

29000
Vroeg
Pleistoceen

73000

Saalien

120000

Holsteinien
300000
Midden

Elsterien
400000
Cromerien
700000

Vroeg

Tabel Overzicht vangeologischeperioden
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3 PLATEAULANDSCHAP

3.1 Kempisch Hoog
In het landschap van5het Kempisch Hoog komen (dicht) aan de oppervlakte grove
zanden en grinden van de Rijn en de Maas voor. Deze afzettingen dateren uit het
Vroeg- en Midden-Pleistoceen. Op de geologische kaart worden deze afzettingen
samengevatonderdenaamFormatievanSterksel.Hetvoorkomenvanoude afzettingen
aan het oppervlak en derelatief hoge ligging ervan kunnen aan tektonische activiteit
toegeschreven worden. Het Kempisch Hoog is namelijk een horst, een hooggelegen
deel van de aardkorst, dat door de Breuk van Vessem gescheiden wordt van een
laaggelegendeel(deRoerdalslenk)tennoordendaarvan.Bewegingenlangsdezebreuk
vonden plaats langs een stelsel van evenwijdige secundaire breuken, waardoor een
getrapteopeenvolgingvanbreuken ontstond.Dezebreuken zijn inhetlandschapsoms
terug te vinden als nog net zichtbare glooiingen in het landschap, zoals bijvoorbeeld
te zien is in het stroomgebied van de Reussel (Vandenberghe 1982). Het Kempisch
Hoog is sinds het Midden-Pleistoceen opgeheven en daarbij scheefgesteld in
noordelijke richting. Hierdoor hebben de Rijn en de Maas dit gebied verlaten en zijn
meer oostelijk gaan stromen.
Vanaf de tijd datde groterivieren het gebied verlaten hebben,heeft ophet Kempisch
Hoog periglaciale erosie plaatsgevonden tijdens koude perioden in het Midden- en
Laat-Pleistoceen. Afzetting van het geërodeerde materiaal vond grotendeels in de
lagergelegen Roerdalslenk plaats. Erosie door wind en sneeuwsmeltwater werkte in
op de Formatie van Sterksel, waarbij plaatselijk de grovere bestanddelen, zoals grof
zand en grind, achterbleven. Volgens de geologische kaart (Bisschops et al. 1985)
worden de fluviatiele afzettingen meestal bedekt met een dun laagje dekzand van de
Nuenen-groep. Dit is voornamelijk afgezet aan het einde van het laatste glaciaal. Het
KempischHoogwordtdoorsnedendoorbeekdalendieinnoordelijke ennoordoostelijke
richtingen afwateren. Ook de vorming van deze dalen is begonnen in deze periode.
Tevens zijn als gevolg van eolische processen landduinen gevormd.
Op grond vanhet bovenbeschreven reliëf ishet Kempisch Hoog onderte verdelen in
het vereffeningsoppervlak, de dekzandruggen en landduinen, en de beekdalen.

3.1.1 Vereffeningsoppervlak
Hetvereffeningsoppervlak bestaatvoornamelijk uitvlaktenenwelvingen.Dezeliggen
in het zuiden, langs de landsgrens, op ongeveer 40 m + NAP en in het noorden bij
Dongen op 2 m +NAP.
Veel van de vlakke terreinen zijn gekarteerd als terrasafzettingsvlakte en als
terrasafzettingsvlakte bedekt met dekzand (resp. M19 en M20a). De lokale hoogteverschillen zijn hier kleiner dan 0,5 m. Deze vlakten kunnen als het oorspronkelijke
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periglaciale erosieoppervlak beschouwd worden. Grof zand en grind komt hier dicht
onderhetmaaiveld voor:binnen 1,2 m(afb.5).Deeenheid 2M19isnietof nauwelijks
bedekt met dekzand, en is vooral te vinden aan de noordoostelijke rand van het
KempischHoog.Daarhebbenmetdebreukbewegingsamenhangende hoogteverschillen
vermoedelijk tot relatief sterke laterale erosie geleid. Op recentere bladen is de
begrenzing tussen M19en M20 afgeleid van de bodemkaart (Stichting voor Bodemkartering 1968 en 1972).Deze terrasafzettingsvlakten zijn ontstaan door vervlakking
van het landschap onder periglaciale omstandigheden. Hierbij is een nivellatie van
hoogteverschillenopgetreden;ditwordtookwelcryo-planatiegenoemd(French 1976).
Erosie door sneeuwsmeltwater (fluvio-periglaciale erosie) is waarschijnlijk het
belangrijkste proces geweest dat ook heeft geleid tot de vervlakking van waterscheidingen zoals die tussen de afvoersystemen van de Keersop, de Beerse en de
Reussel.Fluviatieleterreinvormen, zoalsdiebijdejongste Maasterrassen voorkomen
(zie par. 5.1.1), zijn hier dan ook niet meer te herkennen. Dit hangt samen met de
ouderdomvanhetlandoppervlak.Hetoorspronkelijke fluviatiele reliëf heeft langdurig
blootgestaan aan de vervlakkende werking van erosieprocessen, waardoor dit reliëf
geheelisuitgewist.Hetvoorkomenvangrindhoudendegrovezandenaanhetoppervlak
is hiermee in overeenstemming. Vaak komen in een volledig bewaard gebleven
fluviatiel sedimentpakketgrovegrindhoudendezandenvooralvoorinhetonderstedeel
vanhetpakket,enneemt dekorrelgroottenaarboventoegeleidelijk af. Het ontbreken
van het fijnzandige bovenste deel wijst dus mogelijk ook op de latere erosie.
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Afb. 5 Schematische voorstelling van enkelegekarteerde terreinvormenop het Kempisch Hoog

Een karakteristiek landschapselement van het Kempisch Hoog zijn de
terrasafzettingswelvingen bedekt met dekzand (L12a). Lokale hoogteverschillen
bedragen hier niet meer dan 1,5 m. De verbreiding van deze welvingen op het
Kempisch Hoog is zeer groot. Terrasafzettingswelvingen komen vooral voor in het
overgangsgebied tussen vlakten en meer reliëfrijke vormen. De genese is hier niet
eenduidig vast te stellen. Eolische depositie van dekzand heeft zeker een belangrijke
rol gespeeld bij het ontstaan van deze welvingen. In veel gevallen is het reliëf echter
ook voor een deel terug te voeren op hoogteverschillen in het oude vereffeningsoppervlak, zoalsflauwe treden inheterosieoppervlak die zijn ontstaan alsgevolgvan
fluvioperiglaciale erosie.
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Het dekzand bij de terrasafzettingswelvingen is doorgaans niet dikker dan 1,20 m,
zodat vrij dicht onder het oppervlak grind voorkomt. Dit onderscheidt de terrasafzettingswelvingen vandedekzandruggenof-welvingen(L5)waarhetdekzandpakket
vaak meer dan 1,20 m diep is. Deze hebben dan ook een puur eolische genese (afb.
5). Dekzandwelvingen komen slechts sporadisch voor ophet KempischHoog;ze zijn
voornamelijk ontstaan op de waterscheidingen, zoals ten westen van Valkenswaard
tussen de Keersop en de Run.

3.1.2 Dekzandruggen en landduinen
In het landschap komen verspreid ook dekzandruggen voor (3K14 en 4K14). De
maximale hoogte bedraagt 5 m; veelal zijn deze terreinvormen echter niet hoger dan
1,5 m. Hun oriëntatie is overwegend zuidwest-noordoost, overeenkomend met de
overheersende windrichting in de Aller0d (Maarleveld 1960). Bijkbaar vond toen de
afzetting vandezedekzanden plaats.Een anderdeelvandeze dekzandruggen islangs
de beekdalen gesitueerd. Dit kan samenhangen met droge bodemcondities langs de
beekdalranden als gevolg van de sterk drainerende werking van de laaggelegen
beekdalen.Daardoorkondeverstuiving opgangkomen (Wolfen enDeLange 1990).
Daarnaast waren de onder periglaciale condities in het winterseizoen droogvallende
verwilderde beekstelsels, vermoedelijk een brongebied voor stuivend zand.
Delandduinen (L8)ophetKempischHoogzijn lageduinvormenenkomennietboven
de 5 m uit, maar onderscheiden zich qua relièfintensiteit duidelijk van de flauwer
hellende dekzandruggen. Ze komen verspreid over het gebied voor en zijn gevormd
van de Late Dryas tot in de recente tijd. Aan het eind van het Laat-Weichselien trad
ereenklimaatsverbetering opennamdevegetatiebedekking toe.Devegetatiekonhet
stuivende zand vastleggen zodat duinvorming optrad. Landduinen zijn ook gevormd
door verstuivingen in recentere periodes, vooral als gevolg van overbeweiding en
plaggenwinning. Sommige landduinen zijn gekoppeld aan enkele grote moerassige
uitgestoven laagten (3N4).
In de gebieden die tussen de beekdalen liggen neemt het reliëf vaak toe in oostelijke
richting (zie ook par. 4.1.3). Ten oosten van de Beekloop bijvoorbeeld, komen
terrasafzettingsvlakten enterrasafzettingswelvingen voordienaarhetoosten overgaan
in een laag landduinreliëf (3L8), waarbij tenslotte de hoogste toppen, tot 5 m (4L8),
tegen het volgende beekdal van de Dommel aanliggen en zelfs tot in het beekdal
voorkomen. Deze sequentie en de soms parabool-achtige landduinen, wijzen op
secundaireverstuiving.Hetuitdebeekdalen afkomstige zandisnaafzetting laterweer
verder verstoven, waarbij (nieuw) duinreliëf gevormd werd.
Opveelplaatsen inhetlandschapisdoorafgraving ofegalisatie voordelandbouwhet
oorspronkelijke reliëf verloren gegaan. Deze terreinen zijn als als laagte (N8) of als
vlakte (M48) aangegeven of worden aangeduid door kaartsymbolen (overige onderscheidingen 40, 41 en 42), wanneer de afmetingen gering zijn. Ook de rechthoekige
begrenzingen van veel als terrasafzettingswelvingen gekarteerde terreinen wijzen op
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egalisatie en afgraving. De geëgaliseerde terreinen zijn in verband met het vlakke
karakter nu gekarteerd als terrasafzettingsvlakten (M20a).

3.1.3 Beekdalen
Op het Kempisch Hoog zijn globaal twee afwateringssystemen te onderscheiden. In
het oosten het Dommel-systeem dat in noordoostelijke richting draineert en in het
westenhetsysteemvandeBeerzeendeReusseldienaarhetnoorden afwateren. Beide
systemen draineren naar de lager gelegen Roerdalslenk volgens de algemene
scheefstelling vanhetKempischPlateau.Dewaterscheidingtussenbeidesystemenligt
bij Eersel.
Aan het einde van het Cromerien verlieten de Rijn en de Maas het Kempisch Hoog.
In de daarop volgende koude perioden (Elsterien, Saalien en Weichselien) heerste er
in dit gebied een periglaciaal klimaat, waarbij onder invloed van een permanent
bevroren bodem (permafrost) eneen schaarse vegetatieeennieuw afwateringspatroon
metverwilderdebekenontstond.Doorhetgroteverschiltussenzomer-en winterafvoer
alsgevolgvanhetvrijkomen vansneeuwsmeltwater, endegrotesedimentlast,hadden
de beken een vlechtend of verwilderd regime. Dit verwilderde systeem was een
belangrijkbrongebiedvooreolischeprocessen.BijdeovergangnaarhetHoloceenzette
een klimaatsverbetering zich in en vond er een verandering plaats naar een zich
insnijdend, meanderend systeem.
Bij het Dommel-systeem hebben de Keersop, de Dommel en de Tongelreep onder
invloed vanbreukbewegingen gestaan en vertonen een duidelijke knikterhoogte van
de breuk van Vessem.Deze knikken liggen niet opéén lijn; hieruit blijkt dat het niet
oméén breuk gaat, maar datereerder sprakeis van een breukzone diehet Kempisch
HoogvandeRoerdalslenk scheidt.Ditkomtovereen metgeologischeinformatie over
het breukenpatroon (afb. 4) in dit gebied (Van Montfrans 1975).
Inhetwestelijk deelvanhetKempischHoogblijkt eennoord-noordwestelijke richting
van de beeklopen vrij vaak voor te komen. Deze richting is gelijk aan die van een
secundair breukenpatroon inde ondergrond. Een voorbeeld isde loopvande Reussel
(Vandenberghe 1982). Ter hoogte van de Midden-Brabantse dekzandrug buigt het
beekpatroon af naar het noord-noordoosten, gericht op het laagste deel van de
Roerdalslenk.
De beekdalbodems op het Kempisch Hoog zijn ingesneden in het vereffeningsoppervlak. De bovenstroomse delen komen voor als ondiepe dalvormige laagtes (Rl
enR2),terwijl benedenstrooms relatief bredereendieperebeekdalbodems voorkomen
met een vlakke dalbodem (R4 en R5), waarin de meanderende beek stroomt. De
insnijdingen vonden plaats bij de overgang van een verwilderd naar een meanderend
systeem inhet Laat-Weichselien,en houden verband met derelatief hoge ligging van
het gebied.
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Bij de insnijding van de beken in het Holoceen zijn o.a. langs de Dommel en de
Reussel relatief hoger gelegen beekdalbodems (R6) ontstaan die door een duidelijke
terreinknik gescheiden zijn van de huidige beekdalbodem (R5). Het stroomafwaarts
toenemen vandebreedteende diepte van dedalen komttotuiting inhet voorkomen
vanglooiingen vanbeekdalzijdes (Hl1)methoogteverschillen van0,5 tot5m.Kleine
puinwaaiers (G3) aan de monding van deze dalvormige laagten geven aan, dat ook
in latere perioden nog enig materiaaltransport vanuit de ondiepe zijdalen heeft
plaatsgevonden.
In het bovenstroomse deel van het afwateringspatroon komen vlakke terreinvormen
voor die gekarteerd zijn als vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (M9). Deze
grenzen aan of vormen een verbinding tussen dalvormige ofniet-dalvormige laagten,
zoals langs de Keersop en in het Dommeldal. De verspoeling van dekzanden is alin
hetMidden-Weichselien opgetredenenvuldedebredebeekdalbodems opdieontstaan
waren tijdens het begin van het Midden-Weichselien. Na deze opvulling sneed het
beekstelsel zich in het Laat-Glaciaal weer in, waarbij de huidige smallere beekdalen
gevormd werden.Derestanten vandeouderedalbodem zijn alsvlaktevan verspoelde
dekzanden gekarteerd (afb. 6). Langs de Keersop tussen Valkenswaard en Bergeyk
komen dezeineen langgerekte zone voornaast dejongere beekdalbodem. Deligging
van deze twee eenheden geeft aan dat hier een brede, beekdalbodem gelegen heeft,
behorend bij een verwilderd beekpatroon.
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Aß. 6 Ontwikkeling vande beekdalen op hetKempisch Hoog
A Situatie inMidden-Pleistoceen
B Situatie inHoloceen

De niet-dalvormige laagten in de beekdalen zijn overwegend moerassig (N4). Op
meerdere plaatsen zijn fragmenten van een ouder dalstelsel te zien, o.a. langs de
DommelbijBorkelenopdeMalpiebergscheHeide.Dezeniet-dalvormigelaagten,N4
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en N5, zijn vaak langwerpig van vorm en liggen in het verlengde van de beekdalen.
Zezijndoordeinwaaiingvandekzand vanhetbenedenstroomsedeelvanhetdalstelsel
afgesneden endaardoornugeheelomslotendoordekzandvormenenvooreendeelmet
dekzand opgevuld. Langs de Belgische grens ten westen van Luycksgestel ligt een
laagte (N5), die gezien zijn afmetingen zeer waarschijnlijk tot het verwilderd
stroompatroon uit het Midden-Weichselien gerekend kan worden en al in een vroeg
stadiumdoorinwaaiingvandekzandhetcontactmethetbenedenstroomsedeelvanhet
Beerze-systeem heeft verloren.
InhetHoloceen zijn debeekdalen vooreendeelmetlemigeenzandige afzettingen en
vooreendeelmetveen(FormatievanSingraven)opgevuld.Omdathetveenalleenaan
het reliëf nauwelijks is waar te nemen, is het onderscheid tussen dalvormige laagten
en beekdalbodems met veen (Rl en R4)en dezelfde vormen zonder veen (R2en R5)
op de recentere kaartbladen afgeleid van de Bodemkaart van Nederland, 1 :50 000
(StichtingvoorBodemkartering 1968a,1968b, 1972,1976enBlesenBeekman 1984).

3.2 Peelhorst
De Peelhorst is het hooggelegen gebied in Midden- en Oost-Brabant dat de
waterscheiding vormt tussendeBrabantsebeeksystemen enhet dalvandeMaas (afb.
2 en 3).Het oppervlak van het Peelhorst ligt in het zuiden op 34 m+NAPen bij de
noordelijke rand op 15m +NAP.Grote delen van de Peelhorst zijn vlak, en worden
op de geomorfologische kaart aangegeven als plateau-achtige horst (Fl, F2,F3).Het
ontstaan vandePeelhorsthoudtdirectverband metdebreukwerking indeondergrond
vanMidden-enZuid-Nederland.DehogeliggingvandePeelhorstmoetgezienworden
in relatie tot twee andere tektonische eenheden in Midden- en Oost-Brabant: de
Roerdalslenk in het westen en een kleiner dalingsgebied in het oosten, de Slenk van
Venlo. In tegenstelling tot de Peelhorst hebben deze twee gebieden een dalende
beweging ondergaan.
Debegrenzing tussen dePeelhorst en de Roerdalslenk wordt gevormd door een serie
breuken indeondergrond (overige onderscheiding 17en 18).Deduidelijkste breukis
dePeelrandbreuk dieinBrabant vanNeerkantinhetzuidentotHeesch inhetnoorden
loopt.Inhetnoordoosten wordtdePeelhorstvandeSlenk vanVenlogescheiden door
deGravebreuk, die van Grave inderichting van St.Anthonis loopt.Ten gevolgevan
fluviatiele erosie door de Maas is de noordoostelijke begrenzing van de Peelhorst
achterwaarts (in westelijke richting) verplaatst. De Gravebreuk in de ondergrond is
daardooraanhetoppervlaknietmeerteherkennenendusnietopde geomorfologische
kaartaangegeven.Naarhetzuidentoewordtdeoostelijke begrenzingvandePeelhorst
gevormd door een getrapt en zich vertakkend breukstelsel. Hierop is het oostelijk
dekzandlandschap ontstaan (zie ook par. 4.2). De noordelijke begrenzing van de
Peelhorst is alleen door fluviatiele erosie ontstaan.
De tektonische beweging van de Peelhorst is niet alleen bepalend geweest voor de
hoogteligging van het oppervlak, maar heeft indirect ook grote invloed gehad op de
ontwikkeling van de verschillende terreinvormen.Dit geldt vooral voor de fluviatiele
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terreinvormen.NadatdeRijn zijn loopverdernaarhetoostenverlegdhad(ziepar.3.1)
behoorde de Peelhorst evenals het oostelijk deel van de Roerdalslenk tot het
stroomgebied vandeMaas.Tussenbeidetektonischeeenhedenbestondindietijdgeen
hoogteverschil. Erwerdengrovegrindhoudende zandenafgezet dieopdegeologische
kaart worden onderscheiden als de formatie van Veghel (Van den Toorn 1967).Dit
stopte toen aan het einde van het Cromerien weer tektonische bewegingen
plaatsvonden. De Maas werd daarbij gedwongen haar loop in oostelijke richting te
verplaatsen, eerst onder invloed van een geringe scheefstelling van het gehele gebied
naar het oosten, in tweede instantie door verticale, tegengestelde bewegingen tussen
de Peelhorst en de oostelijk gelegen Slenk van Venlo. Gedurende dit proces vormde
deMaas vermoedelijk terraswanden diedewestelijke begrenzing vormden van steeds
jongere, dieper gelegen dalbodems.
Eén van deze terraswanden is volgens Van den Toorn (1967) nog herkenbaar in de
vorm van een terreintrede die van Neerkant langs Deurne en Millheeze tot aan de
Klotterpeelloopt.Erisaanleiding omaandezeverklaringtetwijfelen. Deterraswand
isnamelijk nietduidelijk ontwikkeld alstredeinhetlandoppervlak,eniseigenlijk niet
meerdandeoostelijke begrenzingvaneenhooggelegen zoneinhetwestelijk deelvan
de Peelhorst. Een dergelijke situatie doet zich ook voor langs het ten oosten van de
Nederlands-duitse grens gelegen breuksysteem van Viersen. De Süchteiner Höhen
vormendaareensmalle,hooggelegen zonedirecttenoostenvanhetbreuksysteem.Het
ontstaan van een terraswand op nagenoeg dezelfde plaats ten opzichte van beide
breuken zou wel zeer toevallig zijn. Deterraswand opdePeelhorst lijkt bovendien in
noordwestelijke richting overte gaan in een breuk in de ondergrond: de Storing van
Handel-Oost(Bisschops 1973).Tenslottezijnergeenmineralogischeverschillentussen
de afzettingen van de Maas die aan weerszijden van de terraswand voorkomen. Een
tektonische oorsprong voor de hooggelegen zone langs de breuken lijkt daarom
aannemelijker (Thome 1984).
Over het algemeen komen opdePeelhorst, dicht onderhet oppervlak, grindhoudende
grove Maaszanden voor. Evenals op het Kempisch Hoog is er geen fluviatiel reliëf
meer aanwezig, terwijl ook het bovenste deel van het fluviatiele sedimentpakket
ontbreekt. Beide verschijnselen wijzen er op dat de Peelhorst door de hoge ligging
vooraleenerosiegebiedgeweestis.Vooraltijdensdeijstijden hebben fluvioperiglaciale
en eolische processen hiertoe bijgedragen.
Op grond van het reliëf kan de Peelhorst onderverdeeld worden in het vereffeningsoppervlak, in dekzandruggen en landduinen, en in beekdalen.

3.2.1 Vereffeningsoppervlak
Het vereffeningsoppervlak op de Peelhorst bestaat voornamelijk uit vlakke terreinvormen. Deze zijn gekarteerd als de plateau-achtige horst (Fl, F2, F3). Het landoppervlak bestaat uit opgehevenrivierafzettingendie voor een deel bedekt zijn met
dekzand. Op het Kempisch Hoog zijn deze vormeenheden als terrasafzettingsvlakte
(Ml9) en terrasafzettingsvlakte bedekt met dekzand (M20a) gekarteerd. Het verschil
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indebenaming berust op oudereideeën omtrent degenese vanhet oppervlak vanhet
Kempisch Hoog; in feite is de genese gelijk.
Op de Peelhorst is een algemeen patroon waar te nemen in de dikte van de
dekzandafzettingen. Het aaneengesloten pakket van dekzand (F3) heeft zijn grootste
verbreiding op het centrale deel van de Peelhorst. Naar de randen van dehorst komt
het dekzand nog slechts plaatselijk voor (F2) en neemt geleidelijk af, totdat er alleen
nogmaar sprakeisvan (oude) Maasafzettingen (Fl) aanhet oppervlak. Aangezien de
centraledelen vandePeelhorst ooktopografisch hethoogste zijn, kunnen we spreken
van een op grote schaal flauw bollend oppervlak, met de dikste dekzandaccumulatie
inhetmidden.Ditpatroon kanontstaan zijndooroppervlakkige erosietijdens koudere
fasen in ijstijden, wanneer afspoeling door sneeuwsmeltwater plaatsvond, omdat het
waternietindebevrorenondergrondkonwegzakken.Doordatookdevegetatieschaars
was, kon daarbij veel zand en grind ongehinderd verplaatst worden (Wolfert en De
Lange, 1990).Desterksteerosie vondplaats aanderanden vandePeelhorst, waarwe
nu de oude rivierafzettingen aan het oppervlak aantreffen.
Dediktevandedekzandenendedaarmeesamenhangende diepteliggingvanderivierafzettingen kan mede samenhangen met breukbewegingen in de ondergrond. Op
sommige plaatsen verlopen de begrenzingen van deterreinvormen in de richting van
hetalgemenebreukenpatroonopdePeelhorst.Ditiswaartenemeno.a.bijWilbertoord
en bij Handel. Hier begrenzen twee breuken de "Horst van Handel" (overige onderscheiding 18), die in het terrein in het reliëf niet duidelijk zichtbaar is. De oude
Maasafzettingen komenhierdoortektonischeprocessen aanhetoppervlakvoor,terwijl
de lagere delen aan weerszijden van de horst opgevuld zijn met dekzand.
De begrenzingen tussen de eenheden Fl, F2 en F3 zijn zonder boringen in het veld
moeilijk tebepalenendaaromopdemeestrecentekaartbladenvoornamelijk gekarteerd
opgrond vangegevens vanbodemkaarten(Stichting voorBodemkartering 1975,1976
en Bles en Beekman 1984).
DePeelrandbreuk vormtdewestelijke begrenzingvanhetlandschapenkomtbijUden
en Bakel alseen duidelijke trede in het terrein voor, waarbij het hoogteverschil vaak
meer dan 2mbedraagt. Hieruit is optemaken datdetektonische activiteit ook nade
laatsteijstijd voortduurde;anderswarendesporenvanbreukwerkingimmersuitgewist
doorerosie-en sedimentatieprocessen. Uittweerecente (lichte) aardbevingen in 1932
teUdenen in 1971bij KoningsboschinLimburgblijkt dattektonische processen nog
steeds actief zijn. De aardbevingen zijn het gevolg van verschuivingen langs de
voornaamstebreukeninMidden-enZuid-Nederland zoalsdePeelrandbreuk (Houtgast
en Ritsema 1972).
Inhet noordelijk deel vandePeelhorst zijn aanderanden horstglooiingen aldanniet
bedektmetdekzand (Hl)gekarteerd.Ditzijn flauwe overgangen vandehorstnaarde
lager gelegen vlakte, waarvan het hoogteverschil van 1,5 tot 5 m kan oplopen. De
hellingshoek bedraagt nooit meer dan 1graad. De van oorsprong steilere trede inhet
landschap is hier vervlakt door periglaciale erosie en afzetting van dekzanden.
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3.2.2 Dekzandruggen en landduinen
Verspreid in het landschap komen dekzandruggen voor (KI4). Deze hebben een
maximaal hoogteverschil van 1,5 m. In het centrale deel van de Peelhorst hebben de
dekzandruggen meestal een onregelmatige vorm, terwijl ze aan de randen een langgerektevormvertonen.BijGemert bijvoorbeeld, liggenrelatief smalle dekzandruggen
parallel aan de beekdalbodems. Droge bodemcondities door de drainerende werking
van de beekdalen, samen met verstuiving vanuit de drooggevallen dalbodems onder
periglaciale omstandigheden, zijn hier de oorzaak van. Ook komen er dekzandruggen
voor die een duidelijke relatie hebben met de breukwerking in het gebied, zoals ten
zuiden van Volkel en ten oosten van Mortel. Hierbij vormen tektonisch ontstane
terreintreden een accumulatie-zone voor stuivend zand.
Waardedekzandruggen inverband methungrootte opdezekaartschaalniet afzonderlijk gekarteerd kondenworden,zijn zeweergegeven alsdekzandruggen en-welvingen
(L5). Deze terreinen hebben nog wel een duidelijk eolisch reliëf, in tegenstelling tot
dealsplateau-achtigehorstmetdekzand aandeoppervlakte(F3)gekarteerde terreinen
die geheel vlak zijn.
De lagelandduinen met bijbehorende vlakten enlaagten (L8)opde Peelhorst hebben
eenmaximaal hoogteverschil van 5m.Enkele vertonen een duidelijke paraboolvorm,
zoalsdiebijZeelandenten zuidenvanBoekei.Dezehebbeneenduidelijke zuidwestnoordoost oriëntatie, overeenkomend met de overheersende winden in de Aller0d
(Maarleveld 1960).Het voorkomen van landuinen isten dele gerelateerd aan (droge)
beekdalbodems, zoals ten noorden vanLangenboom,entendelegrenzend aan breuktreden in het terrein, zoals ten zuiden van Boekei.
Het dekzand- enlandduinreliëf opdePeelhorst hangtduidelijk samen metdemeerof
minder continue dekzandbedekking op de grove grindhoudende zanden in de ondergrond (F3,F2).Er is reden om aan te nemen dat het reliëf zichreeds bij de afzetting
van het dekzand gevormd heeft, tijdens het Pleniglaciaal. Verder moeten de
dekzandvoorkomens op de Peelhorst ook in verband worden gezien met het centrale
dekzandlandschap in de Roerdalslenk. Onder overheersende (zuid)westelijke winden
in het Laat-Glaciaal kon veel materiaal op de Peelhorst afgezet worden. De relatie
tussendekzandvoorkomens enlandduinreliëf kanookindirectzijn.Landduinen vormen
zich namelijk juist in dekzanden, omdat dekzand zelf zeer winderosie-gevoelig is.
Verstuiving kon dan ook nog in het Holoceen, zelfs tot in de Middeleeuwen, plaats
vinden.

3.2.3 Beekdalen
Demeestebeekdalen zijngekarteerd alsdalvormigelaagtezonderveen(R2)enkomen
overwegend aan deranden van de Peelhorst voor.De afwatering vond plaats naarde
Roerdalslenk in het westen en naar het het Maasdal in het oosten en noorden, en
verloopt ook nu nog via deze dalvormige laagten. Het zijn smalle insnijdingen. De
meeste zijn vrij klein en ondiep. Slechts enkele zijn duidelijk zichtbaar inhet terrein,
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zoals het dalbij Mill, waar aan beide zijden duidelijke glooiingen vanm beekdalzijde
(Hll) voorkomen. Dit dal is voor een deel opgevuld met veen (Rl).
Tijdens de koudere fasen in het Weichselien was de ondergrond blijvend bevroren
(permafrost).OpdePeelhorstvonddaardoorvooralveelerosiedoor sneeuwsmeltwater
plaats. Deze erosie had aan de randen van de Peelhorst de grootste intensiteit, en
spoeldededekzandbedekking vrijwelgeheelweg(zieookpar.3.1.1).Hiervondendan
ook de insnijdingen plaats in het zand en grind van de oude Maas afzettingen (Fl).
Sommige beekdalen zijn relatief breed. In verband metde omregelmatige afvoer van
sneeuwsmeltwater endegrote aanvoervansediment gedurendehet Midden-Weichselien vondde afwatering plaats in zeer bredeen ondiepe dalen.Een voorbeeld hiervan
vinden we ten westen van Oploo. Het betreft een vlak gebied dat duidelijk lager ligt
dan het oppervlak van de Peelhorst, en dat heel geleidelijk afloopt in derichtingvan
de terrasvlakte in het Maaslandschap. Aangezien deze brede dalvlakte gedeeltelijk
opgevuld is met verspoelde dekzanden, is het gekarteerd als vlakte van ten dele
verspoelde dekzanden (M9).
AanderandvandePeelhorstkomen vlakten vantendeleverspoeldedekzanden (M9)
voor op de overgang naar het Maaslandschap. Deze zijn ontstaan door afzetting van
erosiemateriaal uit het bovenstroomse gebied. Het grootste deel hiervan is echter
afgevoerd door de Pleistocene Maas.
Overigens doet de rechtlijnige en hoekige begrenzing van het brede dal bij Oploo
vermoeden, dat bij de vorming lokale tektonische verschijnselen een rol hebben
gespeelddiesamenhangen methetgetrapteenvertaktebreuksysteemindeondergrond
(zie par. 4.2), in analogie met het afwijkende patroon van de beekdalen in het
Limburgsedeelvanhetoostelijkdekzandlandschap(Wolfert endeLange1990).Onder
invloed van de breuken wijken de beekdalen daar af van de voorkeursrichting die de
globale helling van het dekzandgebied volgt.
De invloed van de tektoniek op de terreinvormen komt ook tot uitdrukking in de
kleinere beekdalen. Op veel plaatsen worden oudere beekdalbodems door breuken
afgesneden, zoals bijv. ten noorden van Bakel.Bij hoogteverschillen die ontstaan als
gevolgvanbreukbewegingen indeondergrond,wordenbeekdalbodemsverdeeldineen
hogere bovenloop en een lagere benedenloop. De benedenloop wordt opgevuld met
dekzand,terwijldebovenloopalseenafgesneden beekdalbodeminhetterreinzichtbaar
blijft. Ook richten beeklopen zich evenwijdig aan de voorkomende breuken op de
Peelhorst. Een goed voorbeeld hiervan is bij Schaijk te zien.
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4 DEKZANDLANDSCHAP

4.1 Centraal dekzandlandschap
Het centrale dekzandlandschap heeft zich ontwikkeld in de Centrale Slenk die
tegenwoordig Roerdalslenk wordtgenoemd.Dezeslenkwordtdoorbreuken begrensd
en ligt tussen twee horsten in, het Kempisch Hoog en de Peelhorst, gescheiden door
de Feldbiss/Breuk van Vessem en de Peelrandbreuk. Het centrale dekzandlandschap
wordtinhetnoorden begrensddoorhetrivierenlandschap,ongeveerterhoogtevande
lijn Oss-Dongen. Het landschap helt van 28 m + NAP in het zuidoosten naar 2 m +
NAP in het noordwesten.
Doorhet verdwijnen van de groterivieren (Rijn en Maas) uit hetgebied inhet begin
van het Midden-Pleistoceen, stopte de sedimentatie van fluviatiele grove zanden en
grind. In het verdere verloop van het Pleistoceen is de aanmerkelijk lager gelegen
Roerdalslenk opgevuld met een dik pakket materiaal van lokale oorsprong. De
sedimentatie van dit overwegend fijnzandige materiaal, afgewisseld met leem-,veenen kleilagen, vond plaats in een periglaciaal klimaat door wind en afstromend
sneeuwsmeltwater inverschillende koudeperioden (glacialen).Indegeologie worden
deze afzettingen samengevat onder de naam Nuenen Groep. Op het Kempisch Hoog
en opde Peelhorst komen dezeafzettingen ookvoor,maar ishetpakket aanmerkelijk
dunner. De dikte ervan bedraagt meestal niet meer dan 1-2 m. In het midden van de
Roerdalslenk, terhoogte van Liempde,isdedikte vandeNuenen Groep meerdan 40
m. Deze varieert overigens van plaats tot plaats, en weerspiegelt de tektonische
dalingsgeschiedenis indeslenk,diesamen metdesedimentatie-processen bepalendis
geweest voor het ontstaan van de geomorfologische gesteldheid van het centrale
dekzandlandschap.
Onder klimatologisch koude omstandigheden in de glacialen (Elsterien, Saalien en
Weichselien) trad er vooral in dewinterperiode verstuiving opdoor de wind en inde
zomerperiode verspoeling door afstromend sneeuwsmeltwater. Door de werking van
beideprocessen vondervermengingplaatsvaneolisch zandenperiglaciaal materiaal,
afkomstig uitdeouderefluviatiele afzettingen vanhetKempischhoogendePeelhorst.
Dit werd afgezet in de Roerdalslenk. De bovenste afzettingen in de Roerdalslenk
worden grotendeels gevormd doordekzanden dieeeneolische ontstaanswijze hebben.
Deze dateren uit het einde van laatste glaciaal, uit het Laat-Weichselien.
Hetdekzandlandschap isopgrondvanhetreliëfingedeeldinvlakke dekzandgebieden,
dekzandreliëf, landduinen en beekdalen. Op grond van het voorkomen van deze
eenheden is er daarnaast ook een tweedeling te maken in een noordelijk en een
zuidelijk deelvanhetdekzandlandschap(afb.2).Hetzuidelijkdeelkenmerktzichdoor
een overheersend zwak golvend reliëf van dekzandruggen en welvingen (L5), terwijl
inhetnoordendedekzandvlakten (M9,M10enM13)hungrootsteverbreidinghebben.
Inhetzuidenligthetdekzandreliëftemiddenvaneenfijnmazig drainagepatroon,terwijl
inhet noorden de drainage minder vertakt is enhet reliëf meer gezoneerd voorkomt.
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DeMidden-Brabantse dekzandrugdielangsMiddelbeers,BestenSonloopt,vormtde
grens tussen het noordelijk en het zuidelijk deel.
Het noordelijk deel van het centrale dekzandlandschap is weer in twee duidelijk te
onderscheiden gebiedentesplitsen (afb.2).Hetnoordoostelijke enhet noordwestelijke
deel vanhet centrale dekzandlandschap hebben als gevolg van tektonische processen
een verschillende hoogteligging, waardoor er een verschillende dekzandmorfologie
ontstaan is. Het noordoostelijke deel wordt voornamelijk bepaald door veel vlakke
dekzandgebiedenincombinatiemetbeekbegeleidenddekzandreliëf. Hetnoordwestelijk
deelligtrelatief hogerdan hetnoordoostelijk deelen wordt evenals het zuidelijk deel
van het dekzandlandschap vooral bepaald door zwak golvend dekzandreliëf. Maarin
vergelijking met het zuidelijk deel onderscheiden beide noordelijke delen van het
dekzandlandschap zichdooreenduidelijk anderelandschappelijke rangschikking van
het dekzandreliëf.

4.1.1 Vlakke dekzandgebieden
Met de vlakke dekzandgebieden worden hier alle vlakke terreingedeelten bedoeld,
opgebouwduitdekzandenen/ofloss.Erwordtonderscheidgemaakttussenvlaktenvan
tendeleverspoeldedekzanden(M9),vlaktenvantendeleverspoeldedekzandenenloss
(MIO) en dekzandvlakten (Ml3). De hoogteverschillen binnen deze vlakke
terreinvormen bedragen minder dan 0,5 m.
Devlakkedekzandgebieden hebben zichvooralinhetnoordelijk deelvandeRoerdalslenk ontwikkeld, doordat dit deel als gevolg van tektonische processen in sterkere
mate daalde. Hierdoor kon zich in het laatste glaciaal een vochtig afzettingsmilieu
ontwikkelen. Dezesituatie werd nogbevorderd dooreen slecht doorlatende leemlaag,
dicht onder het maaiveld, en door de relatief geringe dichtheid van drainerende
beekdalen in het noordelijk deel. Een dergelijk vochtig oppervlak houdt aanstuivend
zand vasten voorkomt uitblazing door dewind.Bijsedimentatie ontstaat zoeen vlak
landoppervlak.
Hetdekzand van dekzandvlakten (Ml3) is geheelen alleen afgezet door dewind.De
verbreiding van dekzandvlakten hangt dan ook samen met die van het dekzandreliëf
dat ookdooreolischeprocessen isgevormd.Vaakmakendekzandvlakten deeluitvan
een sequentie en gaan via dekzandwelvingen (L5) over in dekzandruggen (KI4).
In vergelijking met de dekzandvlakten hebben de vlakten van ten dele verspoelde
dekzanden (M9) een lagere ligging in het terrein. Ten westen van Oirschot
bijvoorbeeld, gaatter hoogte van het Wilhelminakanaal een brede zone van dekzandvlakten over in een lager gelegen zone van vlakten van verspoelde dekzanden. Deze
vlakten vantendeleverspoeldedekzanden bestaan uitafzettingen diebehalve doorde
wind, voor een belangrijk deel door sneeuwsmeltwater zijn afgezet. Dergelijke
verspoelde dekzanden worden ook wel fluvio-periglaciale afzettingen genoemd
(Bisschops et al. 1985).De zone van verspoelde dekzanden ten westen van Oirschot
is te vervolgen tot voorbij Vught. De ligging en grote omvang van deze zone heeft
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mogelijk temaken mettektonische processen: hetgebied tussen 's-Hertogenbosch en
Boxteldaaldesnellerdandenoordoostelijke randzonevandeRoerdalslenk (Bisschops
et al. 1985; zie ook 4.1.4). In dit lagere deel van het landschap vond dan ook meer
accumulatieplaats vanverspoelde zanden dan indedrogere,hoger gelegen delenvan
het landschap.
Behalve verspoeld dekzand bevatten defluvio-periglaciale afzettingen ook fijn grind,
afkomstig uitoudererivierafzettingen. TenwestenvanTilburg(buitenhetonderzoeksgebied), bijvoorbeeld, komen aan de lage zijde van de Vessembreuk vlakten van
verspoelde dekzanden (M9)voor dievoor eengroot deelbestaan uit verspoelde Rijnen Maasafzettingen, die door fluvio-periglaciale processen zijn afgezet in het relatief
lagere gebied van de Roerdalslenk. Verder naar het noorden, ten westen van Kaatsheuvel,komtdezevormeenheideveneens voorenlijkt daarmeedebegrenzing vande
Roerdalslenk aan te geven, aangezien vlakten van verspoelde dekzanden verder
westelijk nietmeervoorkomen.Deverspoelingvondvermoedelijk vooralplaatstijdens
het Midden-Weichselien.
Ten oosten van 's Hertogenbosch komen vlakten van ten dele verspoelde dekzanden
voormeteengrilliggevormd grondvlak.Deverspoeldedekzanden wordenhiersteeds
omringd door (relatief iets hoger gelegen) dekzandvlakten (M13) en dekzandruggen
(L5 en K14). De vlakten van ten dele verspoelde dekzanden zullen hier als eerste
gevormd zijn. Het hele gebied stond toen onder invloed van fluvio-periglaciale
processen. In een later stadium werd plaatselijk dekzand door de wind afgezet. De
vlakten van ten dele verspoelde dekzanden kenmerken zich hier ook door een laaggelegen positie en door vochtige bodemcondities.
In de driehoek Oirschot-Sint Michielsgestel-Veghel komen veel vlakten van ten dele
verspoelde dekzanden en loss voor. Deze terreinvormen zijn gelijktijdig met en op
vergelijkbare wijze ontstaan als de vlakten van ten dele verspoelde dekzanden (M9).
Hetverschilisgelegen indefijneretextuurvanhetsedimentbijloss.Ditisinhetveld
niet te karteren en berust voornamelijk opgegevens van debodemkaart. Deverspreiding van loss aan het oppervlak is ook te relateren aan de ligging van het "centrale
kerngebied" (Bisschops et al. 1985), waar dikkere leem- en lösspakketten in de
ondergrond voorkomen.
In het algemeen geldt dat een goede drainage, en daaruit voortvloeiende droge
bodemcondities, aanleiding kan geven tot de vorming van dekzandreliëf. Er kan dan
meer zand uitstuiven. Ten noordwesten van Eindhoven heeft het dekzandgebied
duideüjk een minder hoge drainagedichtheid, waardoor daar relatief meer vlakkere
terreingedeelten voorkomen, met name vlakten van verspoelde dekzanden en loss.
In het dekzandlandschap komen de vlakten van (verspoelde) dekzanden ook voor in
relatiemetbeekdalbodems,dalvormigelaagten en (oude) verlaten beeklopen (ziepar.
4.1.4).
Hetisvanbelang omteonderkennen datdegrenzen tussen deverschillende dekzandvlakten(M9,MIOenM13)alleenopgrondvanhetreliëfinhetveldnietof nauwelijks
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tekarteren zijn, enhoofdzakelijk bepaald zijn opgrond vaninterpretatie van bodem-,
hoogtelijnen- en geologische kaarten.

4.1.2 Dekzandreliëf
Inhetcentraledekzandlandschapwordthetdekzandreliëfgevormddoordekzandruggen
en-welvingen.Dereliëfvormen zijninhetgekarteerdegebiedinverschillendepatronen
terug te vinden en er is, zoals hiervoor besproken, een duidelijke tweedeling in het
dekzandlandschap aan te brengen. In het zuidelijk deel van het landschap vinden we
eenminofmeercontinugebied vanreliëfvormen, gedomineerd doordealswelvingen
gekarteerde dekzandruggen al dan niet met oud bouwlanddek (L5). In het noordoostelijk deelwordthetdekzandreliëf gekarakteriseerddoorgrootschaligepatronenvan
dekzandruggen en -welvingen langs beekdalen.
Hetcontinuedekzandgebied ligttenzuidenvandeMidden-Brabantse dekzandrug.De
meest voorkomende terreinvorm wordt gevormd door de dekzandruggen, al dan niet
met oud bouwlanddek (L5). Deze ruggen steken niet meer dan 1,5 m boven hun
omgeving uit en zijn in het terrein zichtbaar als een welvend oppervlak. Sommige
dekzandruggen hebben een grotere omvang en zijn afzonderlijk te karteren als
dekzandrug(K14).Plaatselijk komenerruggen voordieeenmaximaal hoogteverschil
geven van 1,5 tot 5m,maar over het algemeen hebben dekzandruggen (KI4) flauwe
hellingen en een wat afgevlakte vorm. Veel ruggen, voor een deel langwerpig van
vorm, liggen langs of in de nabijheid van beekdalen.
Het zuidelijke, continue dekzandgebied isten zuiden enzuidoosten van Eindhoven in
sterkematedoorsnedendoorbeekdakenendrogedalen.Degoededrainagevanuitdeze
beekdalen heeft aanleiding gegeven tot de vorming van dekzandreliëf door de wind.
Dedekzandruggen zijndaaromvoorallangsdebeekdalentevinden,zoals bijvoorbeeld
bij Waalre langs de Dommel en bij Someren langs de Aa.
In het koude maar droge Laat-Weichselien is veel leemarm zand door de wind in
beweging gebracht. De aanvoerbronnen voor dit zand waren de vlechtende beeksystemen die toen bestonden. Uit de periodiek droogvallende beekdalbodems kon
gemakkelijk veel zand worden opgenomen. Dit proces stopte toen het afwateringspatroon veranderde naar een meanderend systeem met een regelmatiger afvoer en
aaneengesloten vegetatie in de dalbodem.
Hetnoordoostelijk deelvanhetcentrale dekzandgebied kenmerkt zich wat betreft het
dekzandreliëf doordekzandruggen, aldannietmetoudbouwlanddek (K14enL5).De
dekzandruggenhebbenmeestalflauwehellingeneneenlokaalmaximaalhoogteverschil
van0,5tot1,5 m.Sommigedekzandruggen(K14)hebbeneenmaximaalhoogteverschil
van 1,5 tot 5m, zoals bijvoorbeeld bij Liempde.Wanneer de dekzandruggen geringe
afmetingen hebben en geen duidelijk herkenbaar patroon, zijn ze op de kaart
aangegeven als dekzandruggen met bijbehorende vlakten en laagten. Deze worden
hiernaaangeduidmetdetermdekzandwelvingen.Dekzandwelvingenen-ruggenkomen
vooral voor langs de beeklopen van de Dommel en de Aa en illustreren in het door
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vlaktenoverheerstedekzandlandschapzeerduidelijkhetbelangvaneengoededrainage
alsoorzaakvoorreliëfvorming.Eengoededrainerendewerkingvandebeekdalenwerkt
droge bodemcondities langs de beekdalranden in dehand, waardoor verstuiving door
de wind eerder daar optreedt dan in de relatief vochtiger vlakten. Hierdoor ontstond
in het noordoostelijke deel van het centrale dekzandlandschap het zo karakteristieke
beekbegeleidende dekzandreliëf. Mogelijk vertegenwoordigen de dekzandwelvingen
(L5) in de omgeving van Schijndel een oud drainagepatroon dat nu niet meer in het
landschap is waar te nemen.
In het noordelijke deel van het centrale dekzandlandschap komen daarnaast vier
duidelijk evenwijdig en in zuidwest-noordoostelijke richting georiënteerde reliëfrijke
zonesvoordiebestaanuit dekzandreliëf enlandduinen (afb. 7):de Midden-Brabantse
dekzandrug, de Oisterwijkse dekzandzone,de Loonsche en Drunensche duinen en de
dekzandzone van Rosmalen tot Herpen. Drie dekzandzones liggen precies ten noordoosten van een punt waareen belangrijke beekeen overgang naar een ander en lager
gelegen landschapstype passeert (zoalsde overgang vanhet Kempisch Hoognaarhet
dekzandlandschap).Juistopdezepuntenzullendebekenveelmateriaalhebben afgezet
en werd verstuiving van grote hoeveelheden zand mogelijk.

E'-M dekzandzone's
begrenzing dekzandlandschap
^ — belangrijkste beken
•
stad, zie afbeelding1
dRH
LDd
Od
M-Bd

dekzandzone van Rosmalen tot Herpen
Loonsche en Drunensche duinen
Oisterwijkse dekzandzone
Midden-Brabantsche dekzandrug

Afb. 7De vierevenwijdiggeoriënteerdedekzandzones

Afgezien vandezeduidelijk WZW-ONOgeoriënteerdedekzand-landduinzones zijnin
hetgrootschaligepatroonvanhetdekzandreliëfparabool-achtigepatronenteherkennen
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die een noordwest-zuidoost richting vertonen (zie afb. 8). Deze patronen kunnen
mogelijk samenhangen metdedezelfde oriëntatievandebeeklopeninditgebied,maar
ook met overheersende windrichtingen tijdens de Vroege Dryas in het Laat-Glaciaal
(Maarleveld 1960). De dekzandruggen ten noorden van Nuland, gelegen in het
noordelijke rivierengebied, vertonen een paraboolvorm op kleinere schaal, eveneens
in een noordwest-zuidoost richting en zijn niet verbonden aan een drainagepatroon.

paraboolvormige dekzandruggen
begrenzing Peelhorst
Uden
Veghel

Aß. 8 Paraboolvormige dekzandruggenbij Veghelen Uden

Hetnoordwestelijk deelvanhetcentraledekzandlandschapwordtgekarakteriseerddoor
dekzandwelvingen, aldannietmetoudbouwlanddek(L5).Dezeterreinvormenkomen
inhet landschap voor als een zwak golvend dekzandreliëf. Het dekzand ligt hier, net
als in het zuidelijk deel, als een deken in het terrein waaropjongere vormen afgezet
of ingesneden zijn. Afzonderlijk te karteren dekzandruggen (KI4) liggen parallel aan
het drainagepatroon, zoals bijvoorbeeld langs de Reusel bij Moergestel. De ruggen
bereiken een maximaal lokaal hoogteverschil van 5 m. Het ontstaan van deze
dekzandruggen (KI4)isidentiek aan dielangs deDommelendeAa,zoals hierboven
beschreven.
Hetgolvenddekzandoppervlak inditnoordwestelijke deelhangtsamenmetdehogere
ligging.DezehogereliggingvormtdeovergangvanhetKempischHooginhetwesten
en zuidwesten naar het laagste deel van de Roerdalslenk, en houdt verband met het
getraptenzichvertakkend breukstelselindeondergrond.DeVessem-breukvormthier
een onderdeel van. Dit noordwestelijke dekzandgebied ligt in dezelfde tektonische
positie ten opzichte van het Kempisch Hoog als het oostelijk dekzandlandschap ten
opzichte van de Peelhorst (zie par. 3.2 en 4.2).
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4.1.3 Landduinen
Delandduinen zijn demeestreliëfrijke terreinvormen,enzijn veelalontwikkeld ophet
dekzandreliëf. Ze zijn gekarteerd als lage landduinen met bijbehorende vlakten en
laagten(L8).Dezewordengekarakteriseerd doorveelkortesteilehellingen (groterdan
8 )en,in het algemeen, maximale hoogteverschillen van 5m.Plaatselijk komen ook
hoge landduinen voor, met hoogteverschillen van 5-12,5 m. Zowel op kleinere en
grotere schaal vertonen de landduinen paraboolvormen die wijzen op westelijke tot
zuidwestelijke windrichtingen, zoalsten zuidenvanEindhoven enten oostenvanOss.
In het zuidelijke deel van het centrale dekzandlandschap komen de landduinen
verspreid voor, in het noordelijk deel meer gezoneerd. Enkele duingebieden vormen
nog steeds een actief stuivingsgebied en zijn gekarteerd als hoge of lage stuifduinen
met bijbehorende vlakten en laagten (C3 of L9).
In het zuidehjk deel van het centrale dekzandlandschap vormen de landduinen vaak
onderdeel vaneen sequentie van terreinvormen, waarbij van westnaar oosthetreliëf
toeneemt (zieookpar.3.1.2).Langsdeoostkantvandeverschillendebeekdalen liggen
eerst de dekzandvlakten en de dekzandwelvingen. Hier is het zand na de eerste
afzetting vanuitdebeekdalen,opnieuwopgenomenenverplaatstinoostelijkerichting.
Daar is vervolgens een duinreliëf ontstaan. De hoogste landduinen (4L8) worden
meestal aangetroffen tegen het volgende beekdal met daartussen de wat lagere
landduinen(3L8).Dezesequentieishetduidelijkst waartenementussendeTongelreep
en deGroote Aa,engeeft aandathet duinreliëf vooral door secundaire verstuiving is
ontstaan.
Langs dewestrand vande landduinzones, bijvoorbeeld in 't Leenderbos, liggen soms
kleine ronde laagten (N4,N5). De als moerassige laagten aangegeven terreinvormen
worden ook wel vennen genoemd. Ze zijn meestal ontstaan door uitblazing.
De eerste vorming van landduinen vond plaats in het Laat-Weichselien tot in het
Vroeg-Holoceen.Doordeverbetering vandeklimatologische omstandigheden waser
sprakevanmeer begroeiing. Diehieldhet stuivende zandvast,waardoor er duinreliëf
onstond.Opdiverseplaatsenisinduingebiedennetvoorhetbeginvanonzejaartelling
of later het zand opnieuw gaan stuiven (Van Mourik 1988) door overbeweiding en
plaggenwinning door de mens. Binnen deze opnieuw verstoven gebieden werd het
aanwezigeduinreliëf nogversterkt,zodatzelfshogelandduinenkonden ontstaan(C2),
bijvoorbeeld ten noorden van Asten. Deze hebben lokale hoogteverschillen van 5tot
12,5 m. Wanneer deze vormen nog actief stuiven, worden ze als hoge stuifduinen
gekarteerd (C3), zoals in de Budelerbergen.
Inhetnoordelijk deelvanhetcentraledekzandlandschap komthetlandduinreliëf meer
gezoneerd voor en het is voorkomen ervan sterk gebonden aan de vier grootschalige
langgerekte dekzandzones in het landschap. De meest prominente dekzandrug is de
Midden-Brabantse dekzandrug, een door landduinen en dekzandruggen gemarkeerde
zone,die opde overgang vanhet zuidelijke naarhet noordelijke deel vanhet centrale
dekzandgebied ligt. Deze zone is in noord-noordoostelijke richting over het gehele
centrale dekzandlandschap te vervolgen, en bestaat tot even voorbij Son-Breugeluit
lagelandduinen(L8)temiddenvaneenbredezonevandekzandwelvingen (L5).Verder
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naarhet oost-noordoosten totaandePeelrandbreuk gaatdezezone overineenrelatief
smalle dekzandrug (KI4). In analogie met de Midden-Brabantse dekzandrug komen
naar het noorden toe nog meer duidelijk georiënteerde dekzand-landduinzones voor:
deOisterwijkse dekzandzone,deLoonsche enDrunenscheduinen endedekzandzone
lopend van Rosmalen tot Herpen. In het noorden van de Drunensche duinen komen
hogere duinen voor met een maximaalhoogteverschil van meerdan 5m(C2,C3)die
vooral langs de randen van het duincomplex liggen, waar het stuivende zand
accumuleert in debosrand. Samenhangend metdelandduinen zijn inde Oisterwijkse
dekzandrug moerassigeuitblazingsbekkens (vennen)tevinden (N4).Deuitstuivingis
hier oorspronkelijk dieper gegaan dan het huidige grondwaterniveau. Zowel in de
Midden-Brabantse dekzandrugalsindeDrunenscheduinenkomendelenvoordienog
actief stuiven (L9,C3), o.a. door hun functie als militair oefenterrein.
De ligging van de landduinen (L8)temidden van dekzandwelvingen (L5) wijst er op
dat de duinen uit verstoven dekzanden bestaan. Het voorkomen van verschillende
bodemtypen in de landduingebieden doet vermoeden dat het verstuiven in minstens
twee fasen heeft plaatsgevonden. Opvallend is dat het zuidelijk gedeelte van de
Oisterwijkse dekzandrug, even ten westen van Hilvarenbeek, een afwijkende
noordwestelijke oriëntatieheeft. Hetvoorkomenvanhaarpodzolenkaneropwijzendat
delagelandduinen metbijbehorende laagten (L8)ineen ouderefase gevormd zijn. In
recente landduinen heeft namelijk nog weinig bodemvorming plaatsgevonden. De
noordwestelijke strekkingsrichting komt overeen met die van de grootschalige
paraboolstructuren in het dekzandreliëf in het noordwestelijk deel van het dekzandgebied. Hieruit kan geconcludeerd worden dat twee verstuivingsfasen zijn: de eerste
met een noordwestelijke windrichting, die voornamelijk in het dekzandreliëf is terug
te vinden endetweede meteenwest-zuidwestelijke windrichting dievooral totuiting
komt in het jongere landduinreliëf.

4.1.4 Beekdalen
De beekdalen in het centrale dekzandlandschap zijn voornamelijk gekarteerd als
beekdalbodem (R4, R5, R6, R7). De zijdalen zijn vaak aangegeven als dalvormige
laagte(RI,R2).Dedalstelselsdrainerenglobaalvanzuidnaarnoordenvloeien samen
bij 's-Hertogenbosch in de Dommel en uiteindelijk in deMaas. In het landschap zijn
inhet westen de beekdalsystemen vande BeerzeendeReuselte onderscheiden enin
het oosten die van de Dommel en van de Aa. Vrijwel alle beekdalen in het zuidelijk
deel van het gekarteerde gebied (met inbegrip van het Kempisch hoog) hebben zich
ingesneden in het relatief reliëfrijke gebied, waarbij duidelijke glooiingen van
beekdalzijden (Hll) zijn ontstaan. Deze flankeren de vlakke beekdalbodems en
overbruggen een maximaal hoogteverschil van 5 m. Ten noorden van de MiddenBrabantse dekzandrug, die als barrière invloed heeft gehad opde Laat-Pleistoceneen
Holoceneontwikkelingvanhetbekenstelsel,zijndebeekdalenminderdiepingesneden.
De glooiingen markeren de verandering van een relatief sedimentrijk verwilderd
afvoersysteem naar een systeem, waarbij door een veranderde waterafvoer insnijding
plaatsvond in het Laat-Weichselien (Vandenberghe et al. 1987). Voor deze tijd
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stroomdendebekendoorzeerbredeondiepedalenenoverstromingsvlaktendievrijwel
geheelopgevuldwarenmetsediment.Overblijfselen uitdezeperiodeworden gevormd
doordevlakten diegekarteerd zijn alsvlaktevantendeleverspoeldedekzanden (M9)
of als vlakte van ten dele verspoelde dekzanden en löss (MIO).Deze vormeenheden
bevinden zich langs de dalen, zoals ten westen van Budel, en illustreren de brede
dalbodem van de verwilderde beken. Ook veel dalvormige laagten zijn restanten van
de uitlopers van het vlechtende afwateringssysteem uit het Midden-Weichselien. De
dalvormige laagten hebben een concaaf dwarsprofiel.
Dehoofddalen, waarin de Reussel,Beerze,Dommelen Aastromen,hebben bredeen
vlakkebeekdalbodems (R4,R5,R6enR7).Deafzetting vanbeeksedimentenheefthier
de vorm van de dalbodem bepaald. In het noordelijk deel van het dekzandlandschap
valthetaandeelvanvenigedalbodems(R4)op.Hetvoorkomen vanveenduidt opeen
weinig dynamisch fluviatiel milieu. Ook komen in het noordelijk deel van het
dekzandlandschap beekdalbodems met meanderruggen en geulen (R7) voor langs de
DommelendeAa.Verderzijnerminderdaluitpoelingswaaiers invergelijking methet
zuidelijk deel en het Kempisch Hoog. Dit houdt verband met de geringere mate van
insnijding.
IndebuurtvandeMidden-Brabantse dekzandrugveranderthetkaraktervandebeken.
Doordat de dekzandrug als barrière fungeerde zijn door stagnatie van het beekwater
stroomopwaarts brede dalen, beekoverstromingsvlakten (M24) en venige dalbodems
(R4) ontstaan. De beekoverstromingsvlakten van Son en dietussen Donk en Gemert
zijn goede getuigen van de stagnatie. Bij het passeren van de Midden-Brabantse
dekzandrug hebben zich smalle dalbodems gevormd, zoals bijv. bij de Reusel en de
kleine en degroteBeerze terhoogte vanBaarschot enMiddelteers.Ten noorden van
de Midden-Brabantse dekzandrug zetten de Reusel en de Beerze zich voort in de
dekzandvlakten, waarin ze zich nauwelijks insnijden en vooral in laterale richting de
uitdehogergelegen,stroomopwaartseerosiegebieden aangevoerdesedimenten afzetten.
Hierbijgaandebredeondiepedalenoverinbeekoverstromingsvlakten.Bijhetpasseren
van de volgende dekzandrug bij Oisterwijk versmallen de dalen zich weeren krijgen
debeken eenmeermeanderend karakter.DeDommelvertoont nahetpasseren vande
Midden-Brabantse dekzandrug een sterk meanderend karakter.
BijdeDrunensche DuinenbijHelvoirtistezienhoeeenoudedalbodem (R4)ophoudt
bij de dekzandrug. De vorming van deze dekzandrug heeft het beekdal geheel afgedamd (Heijnens en Tijssen 1982).
Veel Brabantse beken komen samen bij 's-Hertogenbosch (afb. 3).DeDommel heeft
bijSt.Oedenrodeeenscherpeknikindebeekloop.Dezeombuigingisdoortektonische
processen veroorzaakt, doordat het gebied tussen Boxtel en 's-Hertogenbosch sterker
daalde (Bisschops et al. 1985).Bisschops (1973) stelt op grond van de dikte van het
dekzandpakket (de Nuenen groep) in de Roerdalslenk, dat er zich gedifferentieerde
tektonische dalingen voordeden vanaf het Midden-Pleistoceen. Zo zou zich bij
Mariahout eentektonischedrempelindeondergrond bevinden diedetoenmaligeloop
van de Aa tot in het Weichselien geblokkeerd heeft. Tot die tijd stroomde de Aa
westwaarts in de Dommel uit. Mogelijk vormen de gekarteerde laagten (N5) in het
terrein een aanwijzing voor deze oude beekdalbodem.
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4.2 Oostelijk dekzandlandschap
Het oostelijk dekzandlandschap bevindt zich aandeoostzijde vandePeelhorst opeen
hellend terrein, dat de overgang van de Peelhorst naar de lager gelegen Slenk van
Venlo vormt. Dehelling wordt veroorzaakt door een vertakt engetrapt breuksysteem
in de ondergrond (zie ook par. 3.2). Deze situatie is enigszins vergelijkbaar met die
vanhetnoordwestelijk deelvanhetcentraledekzandgebied.Doordalende bewegingen
vandelenvandeaardkorsttussendebreukenliggendeoudezand-en grindafzettingen
van de Maas hier dieper in de ondergrond dan op de Peelhorst. Daarop is eolisch
materiaal afgezet, integenstellingtotdehogergelegenPeelhorst,waarvooralerosieve
processen een rol hebben gespeeld.
Slechts een klein deel van dit dekzandlandschap valt binnen de grenzen van het
onderzoeksgebied Midden- en Oost-Brabant. Een overzicht over het hele oostelijk
dekzandgebied wordt gegeven door Wolfert en De Lange (1990).

4.2.1 Dekzandreliëf
Gedurende de koudere perioden in het Weichselien was het landschap plaatselijk
schaars begroeid. Dezanden aanhet oppervlak konden daardoor opdieplaatsen door
de wind in beweging worden gebracht. Vooral in het laatste deel van het MiddenWeichselienentijdenshetLaat-Weichselieniseolischreliefgevormd.Gedurendedeze
perioden washetklimaatnamelijk vrijdroog.Hierdoorkondewindmakkelijker zand
opnemen. Bovendien werden de terreinvormen nauwelijks door erosie aangetast,
doordat het sneeuwsmeltwater in deze periode minder actief was.
Inhet oostelijk dekzandgebied ontstonden dekzandwelvingen (L5)enplaatselijk zelfs
duidelijk zichtbare dekzandruggen (KI4). Een aantal van deze ruggen, zoals die ten
zuidwesten van Wanroij en die ten noordwesten van St. Anthonis, vertoont een
boogvormig verloop.Zeworden gezien alsderestanten van lageparaboolduinen. Uit
de oriëntatie blijkt dat ze zijn gevormd door westelijke tot noordwestelijke winden.
De ruggen zijn zelden hoger dan 1,5 m.

4.2.2 Landduinen
De landduingebieden vormen de meest relièfrijke terreinen in het oostelijk dekzandlandschap.Erkomen veelkorte,steilehellingen voormeteenhellingshoek groterdan
8 en grote hoogteverschillen opkorte afstand. De meeste duinen zijn lager dan 5m
(L8), maarerkomen ookhogelandduinen (Cl2) tot 12,5mvoor. Hetpatroon vande
duinen op zich is over het algemeen vrij chaotisch.
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4.2.3 Beekdalen
DebeekdaleninhetBrabantsedeelvanhetoostelijk dekzandlandschap zijn gekarteerd
als dalvormige laagte (RI, R2).De afwatering van de beekdalen isnaar het Maasdal
gericht, volgens dealgemenehellingvanhetterrein. Hetdalten westen van Overloon
is afgedamd door de afzetting van eolisch zand.
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5 RIVIERENLANDSCHAP

Hetrivierenlandschapis een laaggelegen landschap en is gevormd door de Maas die
het onderzoeksgebied naarhet oosten ennoorden begrenst. Opgrote schaalisdeloop
van de Maas sterk beïnvloed door tektonische processen. De Maas stroomde, samen
met de Rijn in het Midden-Pleistoceen nog door de Roerdalslenk naar het noorden.
Doortektonische opheffing van de Peelhorst sinds die tijd werd de Maas gedwongen
haarloopteverleggen tot dehuidige.De algemene stroomrichting van deMaas buigt
bij Cuijck om naar het westen, wanneer de Peelhorst geen obstakel in het landschap
meer vormt. Daar is het meanderende patroon van de Maas op kleinere schaal door
tektoniekbeïnvloed.Uitgeologischonderzoek(VanMontfrans 1975)isbekenddatde
Peelrandbreukindeondergrondverdernaarhetnoordentevervolgenis.De afgesneden
meanderendeverlatenmeandergeulen bijLithoijenliggenpreciesinhetverlengdevan
de Peelrandbreuk en hebben dezelfde oriëntatie. Langs deze breuk is zeer recent nog
activiteit waargenomen (zie par. 3.2.1). Hieruit iste concluderen dat het meanderend
patroon bij Lithoijen, in ieder geval wat betreft de ligging en de oriëntatie, aan de
werking van de Peelrandbreuk toe te schrijven is. Tussen Heerewaarden en Megen
liggen alle huidige en verlaten meanders van de Maas in dezelfde richting als de
Peelrandbreuk, en dus overeenkomstig aan de oriëntatie van het Midden- en ZuidNederlandse breuksysteem (afb. 4).
Bovenstrooms van Grave heeft de Maas zich vooral ingesneden in het bestaande
landschap alsgevolgvantektonische bewegingen enklimaatsveranderingen. DeMaas
heeft hier een relatief nauw stroomgebied tot zijn beschikking:het Maasdal is tussen
hoger gelegen gebieden ingeklemd, zoals de Peelhorst, de oudere Rijnterrassen langs
de grens en de stuwwal van Nijmegen. Benedenstrooms van Grave stroomt de Maas
ineen wijde vlakte waar ookde andere groterivierenhun stroomgebied hebben. Hier
is het afzettingsgebied van de rivier en de Maas meandert hier op grote schaal. Op
grondvandezeverschillen ishetMaaslandschapineenoostelijk eneennoordelijkdeel
in te delen (afb. 2).

5.1 Oostelijk Maaslandschap
5.1.1 Maasterrassen
Inhet oostelijk Maaslandschap komen fluviatiele terreinvormenvoordieopbasisvan
hun hoogteligging en ophet voorkomen vanterraswanden (overige onderscheidingen
19t/m25)inverschillendeniveausteonderscheiden zijn (Wolfert endeLange 1990).
De huidige rivierdalbodem vormt het laagste niveau. Alle hogere niveaus worden
gerekendtotdeMaasterrassen.Dezeterrassenonderscheiden zichvanhetlagergelegen
huidigeMaasdaldooreeniets steilerverhang eneen anderebodemgesteldheid. Opde
kaart zijn dezeterrassen aangegeven alsdalvlakteterras (E9)of alsterrasvlakte(M17,
M18a en M18b).
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InhetWeichselien,evenals inhet Saalien,stroomde eentakvandeRijn zuidelijk van
de stuwwal van Nijmegen en kwam daar samen met de Maas. Aan beide zijden van
de brede riviervlakte vond erosie van de hoger gelegen gebieden (de stuwwal van
Nijmegen en de Peelhorst) plaats. Deze erosie bleef voor de Peelhorst voornamelijk
beperkttothetnoordelijkdeelervan,datwordtaangegevendooreenhorstglooiingmet
een hellingshoek van Vi-1 (Hl).Tennoorden vanWanroij isdezehorstglooiing nog
zichtbaarinhetlandschap.Indeijstijden isdeglooiingdoorgelifluctie enerosiedoor
sneeuwsmeltwater vervlakt:naarhetzuidentoewordtdevormsteedsonduidelijker en
is daar bovendien helemaal bedekt met eolische afzettingen (par. 3.2.1).
Vooral in hetnoordelijke gedeelte van de brede riviervlakte tussen de stuwwal en de
PeelhorstisinhetPleniglaciaal(Midden-Weichselien)eendikpakketvan voornamelijk
grovezandenafgezet. Hetdaarbijgevormde oppervlakheltglobaalvanhetzuidoosten
naarhetnoordwesten enkanbeschouwd worden alseen fluviatiel terras,aangezien er
langsdeMaasnogeenjonger,lagergelegenfluviatiel niveauvoorkomt.Hetoppervlak
van dit fluviatiele terras bestaat uit terreinvormen met een vlechtend (of verwilderd)
patroon.Kenmerkend vooreenvlechtenderivierisdebrededalbodemmetdaarbinnen
vele stroomgeulen die zich rond zandbanken splitsen en weer samenkomen. De
afzettingen van een vlechtende rivier zijn voornamelijk grofzandig. Een vlechtend
patroon komt in het algemeen voor in combinatie meteen relatief groot verhang,een
onregelmatige afvoer en een grote sedimentlast van de rivier. Vanwege de
uitgestrektheid is dit terras als terrasvlakte met geulen van meanderend en vlechtend
afwateringsstelsel (M17) gekarteerd.
In een gedeelte van deze terrasvlakte zijn de geulen van het vlechtende afwateringsstelsel (RIO) en de daartussen liggende zandbanken nog steeds herkenbaar
gekarteerd alsterrasrestrug (K22)en terrasrestrug bedekt met dekzand (K23).Vooral
in het gebied ten zuiden en ten westen van Cuijk zijn deze terreinvormen duidelijk
zichtbaar. Dehoogteverschillen tussen de ruggen en geulen kunnen daar oplopen tot
ca. 2 m. De opde kaart aangegeven terraswelvingen aldan niet bedekt met dekzand
(L28) zijn op identieke wijze ontstaan, maar zijn in verband met de grootte niet als
afzonderlijke vormentekarteren.Deoriëntatievandeterreinvormeninditgebied wijst
eropdathetafwateringspatroon toen andersverliepdanhethuidige;vooraldeaanvoer
van Rijnwater vanuit het zuidoosten heeft hiertoe bijgedragen.
Debovengenoemdeterreinvormen komennietvoorinhetgedeeltevandeterrasvlakte
dat ten zuidwesten van de lijn Boxmeer-Haps ligt. In dit deel van het oostelijk
Maaslandschapliggenmidden-pleistocene,fluviatiele afzettingen vandeRijn enMaas
(dicht) aan de oppervlakte. Deze gebieden kunnen beschouwd worden als oudere
fluviatiele terrassen die vanwege de uitgestrektheid alsterrasvlakte gekarteerd zijn al
dan niet bedekt met dekzand (M18a). De terrassen zijn bijzonder vlak, doordat het
oorspronkelijke fluviatiele patroonuitgewistisdoorperiglacialeerosiegedurendelatere
ijstijden. In dit gebied zijn de midden-pleistocene afzettingen bedekt door een dun
pakket jongere fluviatiele afzettingen.
Sinds de B0lling, in het Laat-Weichselien, werden de geulen van het vlechtende
afwateringsstelsel één voor één verlaten (Teunissen en Van Oorschot 1967), waarbij
denog watervoerende geulen zichsteedsdieperinsneden. Ditwashetgevolg vaneen
klimaatsverandering, waardoor de waterafvoer van de rivier regelmatiger en de
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sedimentlast geringer werden. Bij overstromingen werd het door de rivier verlaten
gebied metklei bedekt.Indezeperiode isdeafsplitsing vandeRijn diezuidelijk van
de stuwwal stroomde, verlaten (Schelling 1951).
Langs de Maas zijn in het Laat-Weichselien terreinvormen ontstaan met een
meanderend patroon.Eenmeanderenderivierheeft slechtséénkronkelende hoofdgeul
die zichdoorerosieinde buitenbochten langzaam verplaatst. Bij eendergelijke rivier
wordt grofzandig materiaal alleen in de stroomgeul en aan de binnenzijde van de
meandersafgezet. Directnaastdegeulwordenbijoverstromingen zavelenkleiafgezet
("Hochflutlehm"). Hetgrofsteenmeestemateriaalbezinktdaarbijdirectnaastde rivier,
waardoor een oeverwal gevormd wordt. Een meanderend patroon komt over het
algemeen voor in combinatie met een zeer klein verhang, een regelmatige afvoer en
een geringe sedimentlast van de rivier.
De terreinvormen die ontstaan zijn door de meanderende Maas, zijn gekarteerd als
dalvlakteterras (E9).Degeulen vanhetmeanderende afwateringsstelsel (Ril) hebben
zichnamelijk diepingesneden indeoudereterrasvlakte,maarvormen niethet laagste
fluviatiele niveau. Aan de buitenzijde van de geulen is bij overstromingen
oevermateriaal opdeterrasvlakte afgezet en zijn directnaastdegeulen flauwhellende
ruggen ontstaan.Opeenaantalplaatsenzijndezevormenniettekarteren, bijvoorbeeld
tussen Vortum-Mullem en Beugen. In deze gebieden is wel oevermateriaal afgezet,
maar wordt het reliëf vooral bepaald door de oudere terraswelvingen die door dit
materiaal bedekt zijn (gekarteerd als L28, terraswelvingen al dan niet bedekt met
dekzand). Afzetting van materiaal heeft echter vooral plaats gevonden aan de
binnenzijde van demeanders,waardoor dezeterreinen ("pointbars")een aanzienlijke
hogere ligging hebben gekregen dan de meanderende geulen (tot ca. 3 m hoogteverschil).
De oeverwallen op de terrasvlakte en de "point bars" aan de binnenzijde van de
meanderende geulen zijn gekarteerd als dalvlakteterras, relatief hooggelegen (E9a).
Deze terreinvormen zijn vooral ten zuiden van Vortum-Mullem en ten noorden van
Beugen duidelijk in het veld zichtbaar. Uit het patroon van de gekarteerde geulen in
deze gebieden blijkt tevens dat de meanderende rivier zich telkens verlegd heeft.
Jongerelopenhebbendaarbijdeouderemeanderbochten afgesneden (afb.9). Afzetting
van oevermateriaal vanuit dejongere geulen zorgde ervoor dat de ouderehet contact
metderivierverloren.DeMaasheeft degeulenvanditmeanderende afwateringsstelsel
in het Laat-Weichselien verlaten (Teunissen 1983). Uit het patroon van de terreinvormentennoordenvanBeugenblijktook,dathetmeanderendeafwateringsstelsel van
de Maas op deze plaatsjonger is dan het vlechtende van de gecombineerde Rijn en
Maas in het Pleniglaciaal.
AanheteindevanhetLaat-Weichselien,indeLateDryas,veranderdehetmeanderende
patroon van de Maas (weer) in dat van een vlechtende rivier. In de overgangsfase
sneden derivieren zichin.Hierbij werdendeduidelijke terraswanden langsdehuidige
rivierdalbodem vandeMaasgevormd(overigeonderscheidingen20,21en22).Daarna
werdhetdalvooreendeel weeropgevuld met afzettingen van(grof)zandig materiaal.
Hetdaarbijgevormdereliëfisgekarteerd alsdalvlakteterras (E9).Vanditterrasniveau
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Afb. 9 Patroon van geulen van het meanderende afwateringsstelsel van de Maas uit het LaatPleistoceen, ten noorden vanBeugen
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is binnen het onderzoeksgebied nog een klein deel zichtbaar ten noorden van
Vierlingsbeek. In het noordelijk Maaslandschap is dit terrasniveau gekarteerd als
terrasvlakte,plaatselijk vervlaktdooroverstromingsmateriaal (Ml8b).Omdatdaargeen
insnijding heeft plaatsgevonden, zijn ernauwelijks terraswanden waar tenemen.Een
groot deel van de terreinvormen die tijdens deze vlechtende fase gevormd zijn, is in
het Holoceen bedekt metjonge rivierklei.
De inde LateDryas gevormderivierdalbodemvieldoor deonregelmatige afvoer van
de Maas inhet winterseizoen regelmatig droog.De wind kon de zanden die doorhet
vlechtenderiviersysteemwarenafgezetdaardoorgemakkelijk opnemen.Onderinvloed
vanoverheersendwestelijkewindrichtingen werdditeolischemateriaalalsrivierduinen
afgezet, voornamelijk ten oosten van derivierdalbodem.In het onderzoeksgebied is
duinrelièf ontstaan ten noorden van Vierlingsbeek en bij Gassel. Deze reliëfrijke
terreinen met steile hellingen en relatief grotehoogteverschillen opkorte afstand zijn
gekarteerd als lage landduinen (L8).

5.1.2 Rivierdalbodem
IndeloopvanhetHoloceen isdeafvoer vandeMaasweergeconcentreerd inééngeul
die,voorwatbetreft hetoostelijk Maaslandschap,eenvrijrechteloopheeft; alleen bij
Boxmeer heeft zich een meanderend patroon ontwikkeld. De rivier heeft daarbij op
deplaats vandehuidige loopeen vrijdiepe,maar zeer smalleinsnijding gevormd die
later geheel met kleiige afzettingen is opgevuld (Kleinsman et al. 1972). Ook buiten
de stroomgordel is bij overstromingen sediment afgezet. Deze sedimentatie is in het
westen begonnen,maarbreiddezichtijdens hetHoloceen steedsmeeruitin oostelijke
richting onder invloed van de zeespiegelstijging. Aan het einde van het Atlanticum
werddeterrasvlakte tennoorden vanOverasselt,bijGrave,bedektmeteenlaagjonge
rivierklei. Stroomopwaartswordtdeafgezettekleilaaginderivierdalbodem(R8)steeds
dunner en worden oudere terreinvormen duidelijker zichtbaar. In het zuiden, bij
Vierlingsbeek,isdekleialleen indelaagstegedeelten vanhetterrein afgezet enishet
oudere, vlechtende patroon al duidelijk zichtbaar.
Bij de overstromingen zijn direct langs derivieroeverwallen gevormd. Deze en ook
andere terreinvormen komen vooral voor in het noordelijk Maaslandschap (zie par.
5.2). In de rivierdalbodem bevinden zich op enkele plaatsen direct langs de rivier
relatiefhooggelegenterreinen,gekarteerdalsrivierdalbodem,relatiefhooggelegen(R9).
De hoge ligging is hier echter niet altijd veroorzaakt door sedimentatie van
oeverafzettingen; ook het reliëf van het oudere laat-pleistocene oppervlak speelt een
rol, vooral stroomopwaarts (Schelling 1951).

5.2 Noordelijk Maaslandschap
Inhetnoordelijk Maaslandschap isvanverschillende terrasniveaus geen sprake meer.
Het stroomgebied van de Maas maakt hier deel uit van het afzettingsgebied van de
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rivieren.Hierzijndegroterivierennauwelijksingesneden.Sedimentatievan fluviatiele
afzettingen ishierhetvormbepalende proces geweest.Eris sprake van eenrivier met
een meanderend patroon. Door menselijk ingrijpen is de loopvan derivier inmiddels
geheel vastgelegd. Stroomafwaarts van Boxmeer is de Maas bedijkt. De bedijking is
pas in de Middeleeuwen goed op gang gekomen.
Het meanderende rivierpatroon correspondeert met hetjongste fluviatiele niveau van
het oostelijk Maaslandschap, de rivierdalbodem. Bij het ontstaan van het huidige
meanderenderivierpatroon sneeddeMaaszichinenwerddeouderiviervlakte bedekt
metrivierklei.Doorde stijging van de zeespiegeltijdens het Holoceen verplaatste de
grens van het gebied, dat bij hoge waterstanden overstroomde, zich steeds meer in
oostelijke richting. Al in het Atlanticum is in het overgrote deel van het rivierenlandschap de oude riviervlakte bedekt met een laag jonge rivierklei (Pons 1957,
Verbraeck 1984). Dezelaagwordtinoostelijkerichtingsteedsdunnerenindierichting
komen dan ook in het noordelijke Maaslandschap oudere terreinvormen voor. Ten
westen van Grave komt een patroon van terrasrestruggen bedekt met dekzand (K23)
voordiegezien hun oriëntatietothetpleniglaciale vlechtende patroontenwesten van
Cuijk gerekend kunnen worden. Deterrasrestruggen (K22)ten zuiden van Haren zijn
demeest westelijk gelegen delen vanditouderepatroon dienognetboven dejongere
afzettingen uitsteken.
De reliëfarme delen van het oudere patroon die niet metjonge klei bedekt zijn, zijn
inverband methun uitgestrektheid gekarteerd alsterrasvlakte, aldanniet bedekt met
dekzand (Ml8a). Deze komen voornamelijk net ten noorden van de Peelhorst voor.
Terrasvlakten, plaatselijk vervlakt door overstromingsmateriaal (M18b),markeren de
overgang van deze terrasvlakte naar hetjongere rivierenlandschap.
Evenals in het oostelijk Maaslandschap gold ook voor het noordelijk deel dat
rivierduinen zijn ontstaan in het Laat-Weichselien tot Vroeg-Holoceen.Deze werden
gevormd onder invloed van een rivier met een vlechtend karakter. Droge rivierbeddingen vielen ten prooi aan erosie door de wind. Het relatief grove eolische
materiaal werd in de vorm van duinen elders in het gebied weer afgezet. De duinen
werden in een later stadium weer grotendeels bedekt met rivierklei, waardoor ze
doorgaans niet meer in het veld waar te nemen zijn. De duinen bij o.a. Lithooien en
Haren vormen daaropeenuitzonderingen zijn gekarteerd alslaagrivierduin,tendele
begraven (donk) (K20).
De meest reliëfrijke terreinvormen in het noordelijke Maaslandschap zijn de
rivieroeverwallen (K25).Dezezijn tevindenlangsdehuidigeenooklangsdeverlaten
beddingen van de Maas en steken ongeveer 1,5 m boven hun omgeving uit. Tot de
bedijking van de grote rivieren die omstreeks het begin van detwaalfde eeuw begon,
isbij overstromingen inhet gebied tussen de stroomgordels zavelenklei afgezet. Het
grofsteenmeestemateriaalbezonkineenzonedirectgrenzend aanderivier.Hierdoor
ontstond een zeerflauw hellende welving,een rivieroeverwal. Langs deMaas zijn de
oeverwallen in verhouding veel smaller dan de oeverwallen langs de Waal en de
Neder-Rijn.
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Op sommige plaatsen in het rivierenlandschap, zoals ten noorden van Oss en bij
Engelen, komen lage stroomruggen voor. Deze zijn met de rivieroeverwallen alséén
eenheid (K25) gekarteerd. Een stroomrug is een rug die door de aanwezigheid van
geulafzettingen en oeverafzettingen hoger ligtdanhet aangrenzende gebied (afb. 10).
Dehogere ligging vande stroomrug ten opzichte van deomgevingishet gevolgvam
de geringere samendrukbaarheid vande geulafzettingen en oeverafzettingen (zand en
zavel) in vergelijking met de komafzettingen (klei en veen). Daardoor is het
oorspronkelijk aanwezige hoogteverschil tussen oeverwal en kom door de inklinking
van de kom versterkt. Oeverwallen liggen langs duidelijk aanwezige geulen, zoals
bijvoorbeeld langs de Maas, maar bij een stroomrug is de geul opgevuld en vormen
degeulopvulling endeoeverwallen aan weerszijden hiervan één geheel. Oeverwallen
en stroomruggen worden tot dezelfde vormeenheid in de legenda gerekend, omdat
plaatselijk in de ondergrond van de oeverwallen ook geulafzettingen voorkomen.
binnenbocht: sedimentatie
buitenbocht:erosie

overloopgeul
meanderruggen en geulen
Afzettingen vandemeanderende rivier
^ ^ m

zware klei

Oudere (rivier)afzettingen

UMIl-digeklei
|o':.ff:ffyj zand met grind

—
j

klei, evt. veen
j zand(Pleistoceen)

Afb. 10 Schematische doorsnede vaneen stroomrugen aangrenzendevormeenheden

De laagste delen van hetrivierenlandschapmeteen zeer vlak reliëf (lokaal maximaal
hoogteverschil 0,25 m) zijn gekarteerd als rivierkomvlakte (M23). Deze zijn
opgebouwd uit slecht-gedraineerde zwarerivierkleien.Ten noordwesten van Geffen
ligt een duidelijk voorbeeld van eenrivierkomvlakte.Verder naar het westen zijn de
de rivierkomvlakten kleiner van omvang. Tussen de rivieroeverwal en de rivierkomvlakte ligt een overgangszone die naar hoogteligging een tussenpositie inneemt
enwaarbinnen meerreliëf voorkomtdanindekom.Dezeovergangszoneisgekarteerd
alsrivierkom-enoeverwalachtigevlakte(M22)(afb. 10).Dehogeliggingtenopzichte
van de kom is het gevolg van een dunne, uitwiggende oeverafzetting aan de
oppervlakte of ondiep in de ondergrond. Tot deze vormeenheid behoren ook de
stroomruggen dienaderhand bedekt zijn meteenlaagkomkleiendaardoor inhetveld
minder duidelijk zichtbaar zijn.
Derecente stroomgordels hebben een zwak golvend reliëf, bestaande uit een aaneenschakeling vanruggen entussengelegenlaagten.Bij Overlangel en bijLithoijen isdit
reliëf duidelijk ontwikkeld (maximale lokale hoogteverschillen van 1,5 m) en
gekarteerd alsmeanderruggen engeuleninuiterwaard (LI5). Dezemeanderruggen en
geulen zijn ontstaan dooreen schoksgewijs verlopende, zijdelingse aangroei vanland
in de binnenbocht (de kronkelwaard of "point-bar") van de rivier. In de buitenbocht
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vonderosieplaats(afb. 11).Delaagtenindekronkelwaard zijn overhetalgemeenniet
door erosie ontstaan. Het zijn rest-laagten tussen de kronkelwaardruggen. Bij hoge
waterstandenfungeerden sommigelaagtenalsafwateringsgeulen. Naastderest-laagten
komen ook verlaten meanderbochten (strängen) voor. In verlaten (fossiele)
stroomgordels ishetoorspronkelijke reliëf geheelofgedeeltelijk genivelleerd doorde
afzetting van komklei in de laagten en van jongere oeverafzettingen over de
stroomgordel.

1M23

HOLOCEEN
restbedding-afzettingen: humushoudende zware klei, veen
;;»;;;] oever- en geuldekafzettingen
:':;;}:;:;/;! geulafzettingen: zand,grind
komafzettingen: zware klei
PLEISTOCEEN
rivierafzettingen: zand,grind
VORMEENHEDEN
3K25: Rivieroeverwal of stroomrug
2M22: Rivierkom- en oeverwalachtige vlakte
1M23: Rivierkomvlakte
2R11 :Geul van meanderend afwateringsstelsel

Afb. 11 Blokdiagrammet de terreinvormenaan weerszijdenvaneen meanderende rivier

Bij zeer bochtigeriviertrajectenkonden als gevolg vandeze erosieprocessen bij hoge
waterstandenmeandersplotselingwordenafgesneden.Ditisbijvoorbeeld bijHaarsteeg
gebeurd (Berendsen, red. 1986). De hier langs de huidige Maas voorkomende, grote
ensterk meanderende geulen (Ril) zijn verlatenrivierbeddingen.Zeworden danook
omzoomd doorrivieroeverwallen.Nadat derivierhaar loop had gewijzigd, zijn deze
geulen voor eendeeldichtgeslibd, vooraldoor afzetting van oevermateriaal vanuit de

48

nieuwe loop van de rivier. Sommige rest-beddingen zijn erg smal of ondiep; ze zijn
dan met een signatuur (overige onderscheiding 32) op de kaart aangegeven.
Toen de in de Middeleeuwen begonnen bedijking van de Maas in oostelijk richting
vorderde,kreegderivierinhaarbenedenloopsteedsminderdegelegenheid ombuiten
haar oeverstetreden. Inhetoostelijke Maaslandschap wasdeloopvanderivieralop
natuurlijke wijze beperkt door de relatief hoge, oude terrassen. Alle energie van het
benedenloopseMaassysteemconcentreerdezichophetsteedskleinerwordendegebied
tussendevorderendebedijkingendeovergangvanhetoostelijk Maasdalnaardegrote
rivierdelta van Maas, Rijn en Waal. Het bleek dan ook onmogelijk om het laatste
traject tussen Grave en Cuijck te bedijken. Om de waterafvoer toch te kunnen
beheersen liet men bij hoge waterstanden het Maaswater via een overlaat (de Beerse
overlaat) afstromen door de kommen ten zuiden van de huidige Maasloop. Bij 'sHertogenboschkwamhetwatervande"BeerseMaas"weerindetoenmaligeMaasloop
terecht.MededoordeextraaanvoervanwaterdoordeDommel,deAaendeZandleij
ontstond er regelmatig een enorme wateroverlast rond 's-Herthogenbosch. Deze
wateroverlast heeft men trachten te beteugelen via de Baardwijkse overlaat tussen
Waalwijk en Drunen. Nadat door het graven van de Bergse Maas in de 19eeeuw de
Maasloop weer ten zuiden van de Biesbosch geleid werd raakte het overlaatsysteem
buiten gebruik (De Bont 1989).
Op de kaart zijn de sporen van deze vrij recente hydrologische geschiedenis slechts
voor een klein deelterugte vinden.Deverspoelde dekzanden rond 's-Hertogenbosch
en het systeem van de Baardwijkse overlaat zijn bedekt met een dunne laag overstromingsmateriaal, gekarteerd als dekzandvlakte, vervlakt door veen en/of overstromingsmateriaal (M14)ofbeekoverstromingsvlakte (M24).Inhet rivierenlandschap
is het traject van de Beerse Maas niet in zijn exacte omvang terug te vinden: er zijn
geen erosieve terreinvormen ontstaan en bovendien is er later veel geëgaliseerd indit
gebied.
In de uiterwaarden hebben de afgelopen eeuw grootschalige ontgrondingen plaatsgevonden.Daarwaarkleiwerdafgegraven voordebaksteenindustrie ligthetmaaiveld
nu enige meters lager en ontstonden er relatief laaggelegen vlakten, gekarteerd als
vlakte ontstaan door afgraving of egalisatie (M48). Ook is er voor huizen- en
wegenbouw zand en grind gewonnen in de uiterwaarden, waardoor diepe plassen
ontstonden. Andere voorbeelden van menselijke activiteit, herkenbaar in het huidige
reliëf, zijn egalisaties voor de landbouw, de bouw van kunstwerken zoals viaducten
en dijken en de kanalisatie van rivierlopen zoals de Maas bij Megen.

49

6 VEENLANDSCHAP

6.1 Peelvenen
Het landoppervlak vanhet veenlandschap inde Peel (rondom Griendtsveen) enin de
GrootePeel(tenwestenvanNeerkant)heeft overhetalgemeeneenvlakreliëf.DePeel
heeft zich ontwikkeld op de Peelhorst, terwijl de Groote Peel in het centrale
dekzandlandschap ligt. Beide hoogveengebieden liggen op de grens van Limburg en
Noord-Brabant opeengemiddeldehoogtevan30m+NAPenmakendeeluitvaneen
hoofdwaterscheiding tussengebiedendiegedraineerdwordendoordeBrabantsebeken
enerzijds en de Maas anderzijds.
De verschillende vormeenheden in het veenlandschap zijn niet alleen onderscheiden
op grond van hun reliëf, maar ook op het al dan niet voorkomen van veen. In de
veenrestgebieden (L10, L21 en M50) bestaat het oppervlak overwegend uit veen dat
bovendienplaatselijkeenvrijaanzienlijkedikteheeft.Indeveenkoloniale ontginningen
komt nog slechts hier en daar een dun veendek voor en bestaat het oppervlak
grotendeelsuitzand(M44enM45).Hierishetlandschapgekarteerd alsveenkoloniale
ontginningsvlakte, relatief hooggelegen (M45).
Dehoekigeenrechtlijnige begrenzingen vandeeenheden opdekaartwijzen alopde
grote invloed van de mens ophet ontstaan van het veenlandschap. Hethuidige reliëf
is vooral een gevolg van de systematische turfwinning vanaf de tweede helft van de
19eeeuw.Inhetveenrestgebied tenzuidenvanGriendtsveenzijnde(nuhooggelegen)
wijkennogaanwezigdiegegravenzijnvoordeafwatering vanhetveen.Indeterreinen
tussen de wijken werd het veen afgegraven om vervolgens per schip afgevoerd te
worden. Devan oorsprong vlakkeveengebieden hebben door afgraving en inklinking
meer reliëf gekregen. De sporen van de turfwinning zijn vooral in het gebied tussen
hetkanaalvanDeurneendeHelenavaart nogduidelijk herkenbaar.Opdezeplaats zijn
veenrestruggen (L21) gekarteerd, met een maximaal hoogteverschil van 1,5 m. Op
andere plaatsen is echter een vlak of slechts zeer flauw welvend oppervlak achtergelaten. De turfwinning is pas kort geleden geheel gestopt.
Hethiereerstvoorkomende, zwakgolvendedekzandreliëf isindeloopvanduizenden
jaren door veen bedekt. Doordat het veen later voor het grootste deel is afgegraven,
ishetdekzandreliëfnuplaatselijk weerherkenbaarengekarteerdalsdekzandwelvingen
bedekt metten dele afgegraven veen (L10).Voorbeelden zijn te vinden in de Groote
Peel.
Bleef in de veenrestgebieden nog het onderste deel van het veenpakket bewaard, in
grote delen vande veenkoloniale ontginningen ishetveen geheel afgegraven, waarna
de gronden in dit gebied zijn ontgonnen voor de landbouw. Daarbij is door grondbewerking en egalisatie het huidige, zeer vlakke reliëf ontstaan.
Debegrenzing vandeveenkoloniale ontginningsvlakte geeft slechtsbijbenaderingde
omvang vanhetvroegere veengebied voordeafgraving aan.Een exacte reconstructie
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isniethaalbaar.Ineengrootdeelvanditgebiedishetveenimmersgeheel afgegraven,
of ishetrestveen door oxidatie verdwenen. Ook deverkaveling ende bedrijfsvoering
wijken niet af van die van de omringende heide-ontginningen. Het op de kaart
aangegeven veenlandschap is daarom beperkt tot het gebied dat op topografische
kaarten uit ca. 1850 als zodanig te herkennen is,en waar bovendien momenteel nog
verspreid veenresten inde bodem aan te treffen zijn (Van den Toorn, 1967; Stichting
voor Bodemkartering, 1968a).Hoger gelegen dekzandreliëf (L5,K14) vormt meestal
de begrenzing van de veenkoloniale ontginningsvlakte. Overigens blijkt uit de oude
topografische kaarten datergeen scherpe scheiding bestond tussenhet veengebied en
deheidegebiedendaarnaast.Ookhetheidegebied waseennatgebiedmetveelvennen.
Zoishetnogonduidelijk oferindeVredepeelenhetgebiedtussenAstenenNeerkant
winbare veenpakkettten voorkwamen die ook daadwerkelijk afgegraven zijn. Deze
gebieden zijn daarom vooralsnog niet tot de veenkoloniale ontginningen gerekend.
Uit de ligging van de beide veengebieden blijkt dat het veen gevormd is in gebieden
waar een duidelijk beekdalstelsel ontbreekt: de Peel en de Groote Peel bevinden zich
opwaterscheidingen dieresp.opde Peelhorst eninhetcentraledekzandlandschap de
afwateringspatronen scheiden.Deslechteontwateringstoestand vandergelijke gebieden
was in het Weichselien al de oorzaak van het ontstaan van een overwegend vlak
dekzandgebied (par. 4.1.1). In het Holoceen heeft hier het ontbreken van beekdalen
meteendrainerende werkinggeleidtotrelatief vochtigeconditiesenveenvorming.De
oorzaakvanhetontbreken vanveen ophetnoordelijk deelvandePeelhorst (eveneens
een waterscheiding) moet waarschijnlijk gezocht worden bij geologische factoren,
bijvoorbeeld indedoorlatendheidvandedekzandendiedaaraandeoppervlakteliggen.
Deveengroei indezegebieden is alinhet Laat-Weichselienbegonnen;heteerst inde
laagsteterreingedeelten (VandenToorn 1967).Hetveenheeft zichkunnen uitbreiden
overhetgehelelandoppervlak,onderinvloedvanhetklimaatinhetHoloceen,meteen
vrijgrootneerslagoverschot. VanafhetAtlanticumheeft zicheenoligotroofveenmoskussenontwikkeld,alleendoorvoedselarmregenwatergevoed.Uitgaandevandevorm
van nog bestaande hoogvenen (Joosten en Bakker 1987) en de omvang van bijvoorbeeld de Peel, zal de dikte van het veen in het centrum uiteindelijk ca. 5 m zijn
geweest. Inhet Griendtsveen isdeveendikte nu ongeveer 1m;erisdus ca.4mveen
verdwenen.

6.2 Westelijk veenlandschap
Hetwestelijk veenlandschap bevindtzichtennoordenvanDongen opdeovergangvan
het Kempisch Hoog naar het centrale dekzandlandschap. Het maakt deel uit van de
Westbrabantse veengebieden (Vervloet 1984).Het landoppervlak ligt op 0tot 4 m+
NAP en is ten opzichte van de omgeving relatief laaggelegen. Deze lage ligging is
waarschijnlijk vantektonische oorsprong,geziendeliggingnabij hetKempisch Hoog
en de Vessembreuk.
De lage ligging van het gebied, gecombineerd met een slechte drainage, zorgde voor
vochtigecondities enuiteindelijk voorveenvorming.DeBont(1989)heeft historisch52

geografische aanwijzingen datookhetgebied tennoorden vandeDrunensche Duinen
tot het veenlandschap behoorde. Het veen is daar tijdens stormvloeden weggeslagen
of bedekt met zeeklei.
TennoordenvanDongenbevindtzicheenuitgestrekteveenkoloniale ontginningsvlakte,
relatief laaggelegen (M44). Het veen in de ontginningsvlakte is nagenoeg geheel
afgegraven, waardoor het onderliggende pakket dekzand aan de oppervlakte is
gekomen.Nadeturfwinning ishetterrein ontgonnen voordelandbouw. Derechteen
hoekige begrenzingen tussen de ontginningsvlakte en omliggende dekzandwelvingen
(L5) getuigen van de vroegere turfwinning evenals het patroon van de
waterafvoerwegen voor turfschepen. Dit deel van het veengebied lijkt sterk op de
veenkoloniale ontginningsvlakten bij de Mariapeel die later (19e en 20e eeuw)
afgegraven zijn.
Naarhet noordwesten gaatde ontginningsvlakte langzaam over ineen veenvlakte die
niet vergraven is en alleen ontgonnen is voor de landbouw. Deze vlakte bestaat uit
veengrondendienaarhetnoordenintoenemendematebedekt zijn meteenlaagkleiige
getijde-afzettingen, en is gekarteerd als ontgonnen veenvlakte aldan niet bedekt met
klei en/of zand (M46).
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7 ZEEKLEELANDSCHAP

Ten westen van Heusden ligt in een smalle zone langs de Maas het meest recent
gevormde landschap van het onderzoeksgebied, het zeekleilandschap. In 1421 werd
ten tijde van de St. Elizabethsvloed de voormalige bedding van de oude Maas vanuit
dezeevergroot en ontstond een zeearm overeen grootgebied. Desedimentatie indit
gebied stond sinds die tijd onder invloed van mariene (= zee)processen, waarbij de
getijdewerking eenbelangrijke rolspeelde.Hetovergrotedeelvanhetzeekleilandschap
ligt verder naar het westen (Van den Berg en De Lange 1984).
Nadathetnognietgewonnenveengrotendeelswasweggeslagen,ishet oorspronkelijke
landschap bedekt met een dikke laag getijde-afzettingen. De vlakke delen in het
zeekleilandschap zijn dan ook gekarteerd als vlakte van getijafzettingen (M35). Het
zijn vrij vlakke tot zeer vlakketerreinen die uit zeeklei bestaan. Waar de klei uitwigt
over het zand van het aangrenzende dekzandlandschap, is een vlakte van ten dele
verspoelde dekzanden bedekt met overstromingsmateriaal gekarteerd (Ml4). Het
weinige reliëf in het zeekleilandschap wordt gevormd door de getij-oeverwallen die
langs de kreken ontstaan zijn. Deze zijn van recentere oorsprong dan de
rivieroeverwallen in het rivierenlandschap (zie par. 5.2).
De rondom de zeearm aangelegde dijken zijn bij latere stormvloeden op een aantal
plaatsen doorbroken. Daarbij ontstondenterhoogtevandedijk diepeerosiegaten,ook
welwiel,waaiofkolkgenoemd.Dedijken zijnhersteldomdezegatenheen.Eenmooi
voorbeeld vormtdekronkelendedijktennoordenvanElshout,waaraandevoormalige
landzijde een vlakte van doorbraakafzettingen (M29) gekarteerd is.Deze afzettingen
komen niet tot uiting in het reliëf, doordat de doorbraakafzettingen als een dunne
uitwiggende laag zijn afgezet.
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AANHANGSEL

LEGENDA VAN DE GEOMORFOLOGISCHE KAART VAN NEDERLAND
1 :50 000
1 Opbouw
De Geomorfologische kaart van Nederland 1 :50 000 geeft informatie over de
terreinvormen en het reliëf (afb. 12). De terreinvormen worden naar hun uiterlijk
onderverdeeld in 15vormgroepen.Zezijngerangschiktvansterkpositieve(bovenhun
omgeving uitstekend) naar sterk negatieve terreinvormen (beneden hun omgeving
liggend).
De vormgroepen worden voornamelijk op grond van verschillen in de wijze van
ontstaan onderverdeeld in vormeenheden. In de legenda wordt hierover door middel
vannegen vormbepalendefactoren informatie gegeven.Indeafbeelding zijn vanelke
vormgroep slechts twee vormeenheden weergegeven (de eerste en een willekeurig
gekozeneenheid).Vooreenvolledigoverzichtwordtverwezennaarhet legendaboekje
van de Geomorfologische kaart van Nederland 1 :50 000 (Maarleveld et al. 1977).
Een vormeenheid kan door een aantal factoren samen gevormd zijn. In de laatste
kolommen wordt aanvullende informatie gegeven over de ouderdom van de
vormeenheden.
Van elke vormeenheid wordt door middel van een reliëfklasse en een reliëfsubklasse
een indruk gegeven van het lokale maximale hoogteverschil en de hellingshoek
(linkerkolommen).Bij dedalvormige laagten geeft dereliëfsubklasse informatie over
hetvervalenverhang,enbijdedalenmeteenverhang< 1,overde hoogteverschillen
binnen deze laagte. De vormgroepen, de vormeenheden en de reliëf(sub)klassen zijn
gedefinieerd enomschrevenindeToelichtingopdelegendavande Geomorfologische
kaart van Nederland 1 :50 000 (Ten Cate en Maarleveld 1977).
Elkevormeenheid wordt gekarakteriseerd met een driedelige code.Dezeheeft steeds
alscentraalpunteenhoofdletter (At/mT)diedevormgroepenaanduidt.Dehoofdletter
wordtgevolgddooreengetal,waarmeedevormeenheidvandebetreffende vormgroep
wordt aangegeven. Dehoofdletter wordt voorafgegaan door een getal dat betrekking
heeft op de reliëfsubklassen 1t/m 18. De kleur van de vormeenheden op de kaart
wordt bepaald doordeontstaanswijze (vormbepalende factor).Bijdecodesindetekst
van dit rapport is het eerste getal (reliëfsubklasse) weggelaten.

2 Nieuwe en gewijzigde vormeenheden en overige onderscheidingen
Lidelegendabijdekaarten vanMidden-enOost-Brabant iseen aantal vormeenheden
enoverigeonderscheidingen meteen * aangegeven.Dezezijnnietoftendelevermeld
in het legendaboekje en de toelichting op de legenda.
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I Inbelangrijke mate van toepassing

| In mindere mate van toepassing
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E9a Dalvlakteterras,relatiefhooggelegen
Delen van het dalvlakteterras vertonen een duidelijk herkenbaar fluviatiel reliëf,
bestaandeuitindestroomrichtinggeoriënteerderuggenenlaagten.Deruggenvormden
koppen van zand- en grindbanken in de oorspronkelijke rivierdalbodem en worden
aangegeven als dalvlakteterras, relatief hooggelegen. De begrenzing van deze
vormeenheid is betrekkelijk arbitrair, omdat de ruggen en laagten vaak zonder
duidelijke terreinknik in elkaar overgaan.
K25 Rivieroeverwalofstroomrug
Aandebeschrijving vandezevormeenheid istoegevoegd:ofstroomrug.Eenstroomrug
is een rug die door de aanwezigheid van oever- en/of geulafzettingen hoger ligt dan
hetaangrenzendegebied.Hethoogteverschiltussenstroomrugenrivierkomvlaktewordt
voor een belangrijk deel veroorzaakt door verschillen in mate van inklinking
(maaivelddaling): de geul- en oeverafzettingen (grind, zand, zavel) zijn minder
klinkgevoelig dan de komafzettingen (klei, veen).
128 Terraswelvingen al dannietbedektmet dekzand
Delen van een terrasvlakte met waarneembaar reliëf waarin echter geen duidelijk
patroon te herkennen is, worden gerekend tot vormeenheid L28.
M14 Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden, bedekt met veen en/of
overstromingsmateriaal
In het legendaboekje en de toelichting staat vormeenheid M14 vermeld als
dekzandvlakte vervlakt door veen en/of overstromingsmateriaal. Deze relatief
laaggelegen vlakten bestaan echter gedeeltelijk uit door sneeuwsmeltwater verplaatst
dekzand. Nadeverspoeling heeft somsweer eengeringe verstuiving plaatsgevonden.
Ml7 Terrasvlaktemet geulenvan meanderend en vlechtend afwateringsstelsel
Aan de omschrijving van deze vormeenheid is toegevoegd: en vlechtend.
Ml8a enMl8b Terrasvlakte aldannietbedektmetdekzand(Ml8a) en terrasvlakte
plaatselijk vervlaktdooroverstromingsmateriaal (M18b)
Inhetlegendaboekje endetoelichtingopdelegendastaatvormeenheid M18bvermeld
onder M18. De terrasvlakte is gevormd in het Laat-Pleistoceen door rivieren. Ze
behoort tot vormeenheid M18balser overstromingsmateriaal opvoorkomt. Isditniet
het geval,dan behoort zetot vormeenheid M18a, ook bij een geringe bedekking met
dekzand.
M50 Veenrestvlakte
Ingebieden waarveengroeiheeft plaatsgevonden, zijn nadeafgraving restanten inde
vorm van vlakten aanwezig.
18a Breukof terraswand, plaatselijk zichtbaar
Het is nog niet duidelijk of deze terreintrede ontstaan is door breukwerking of door
fluviatiele erosie.
45 Sport- enl'ofrecreatiepark
Hiertoe behoren de sport- en recreatieparken buiten de bebouwde kom.
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